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Satversmes tiesa vēršas Eiropas Savienības Tiesā saistībā ar pievienotās vērtības 

nodokļa piemērošanu zemes piespiedu nomai un 

aptur tiesvedību lietā 

 

Satversmes tiesa 2020. gada 11. novembrī pieņēma lēmumu par jautājumu uzdošanu 

Eiropas Savienības Tiesai (turpmāk – EST) prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai lietā 

Nr. 2020-24-01 “Par Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1. panta 14. punkta 

“c” apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz zemes iznomāšanu piespiedu nomas gadījumos, 

atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 

105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”.  

 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. panta pirmā daļa noteic, ka EST kompetencē 

ir sniegt prejudiciālus nolēmumus par līgumu interpretāciju, kā arī Eiropas Savienības 

iestāžu vai struktūru tiesību aktu spēkā esamību un interpretāciju. Atbilstoši šā panta 

otrajai un trešajai daļai arī Satversmes tiesai ir tiesības, bet atsevišķos gadījumos – 

pienākums vērsties EST. 

 

Izskatāmajā lietā Satversmes tiesa ir konstatējusi nepieciešamību uzdot EST jautājumus 

prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par Padomes 2006. gada 28. novembra direktīvas 

2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu interpretāciju. Satversmes 

tiesa nolēma uzdot EST šādus jautājumus: 

 

1. Vai Padomes 2006. gada 28. novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās 

vērtības nodokļa sistēmu 135. panta 1. punkta “l” apakšpunktā paredzētais nekustamā 

īpašuma iznomāšanas darījumu atbrīvojums no pievienotās vērtības nodokļa ir 

interpretējams tādējādi, ka šo atbrīvojumu piemēro zemes iznomāšanai piespiedu nomas 

gadījumā? 
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2. Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, proti, zemes iznomāšana piespiedu nomas 

gadījumā ir atbrīvojama no pievienotās vērtības nodokļa, vai tad, ja visos citos gadījumos 

zemes iznomāšana tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli, šāds atbrīvojums nav 

pretrunā ar vienu no Padomes 2006. gada 28. novembra direktīvas 2006/112/EK par 

kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu principiem – pievienotās vērtības nodokļa 

neitralitātes principu? 

 

Satversmes tiesa lēma apturēt tiesvedību lietā līdz brīdim, kad stājas spēkā EST 
nolēmums. 
 
Lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-
content/uploads/2020/05/11.11.2020._Versanas-EST_lieta_2020-24-01.pdf  
 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Relīze sagatavota ar mērķi veicināt izpratni par Satversmes tiesā izskatāmajām lietām. Tā nav uzskatāma par nolēmuma daļu 

un nav saistoša Satversmes tiesai. Spriedumi, lēmumi un cita informācija par Satversmes tiesu atrodama tiesas mājaslapā 

www.satv.tiesa.gov.lv  
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