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SPRIEDUMS
 LatvijasRepublikas vārdā

 

Rīgā 2014.gada 27.februārī

 

Administratīvā rajona tiesa

šādā sastāvā: tiesnese Diāna Makarova,

 

piedaloties pie administratīvās atbildības sauktajai personai /pers. C/, aizstāvim /pers. D/ un iestādes Valsts ieņēmumu dienesta
pārstāvei /pers. E/,

 

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz /pers. C/ sūdzību par Valsts ieņēmuma
dienesta 2011.gada 11.oktobra lēmuma Nr.22.5/69965 atcelšanu.

 

Aprakstošā daļa

 

            [1] /pers. C/ (/pers. C/) 2011.gada 29.jūnijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols Nr.BN001583 par Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 201.12 pantā paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu.

Pamatojoties uz administratīvā pārkāpuma protokolu, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – Dienests) Muitas pārvaldes direktora
vietnieks 2011.gada 5.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.F07/BN001583 (turpmāk – sākotnējais lēmums), ar kuru iesniedzējam uzlika naudas
sodu sešdesmit latu apmērā, kā arī nolēma konfiscēt degvielu, kas izņemta ar 2011.gada 12.marta mantu un dokumentu apskates un
izņemšanas protokolu.

Sākotnējais lēmums atstāts negrozīts ar Dienesta 2011.gada 10.oktobra lēmumu Nr.22.5/69965 (turpmāk – pārsūdzētais lēmums).
Pārsūdzētais lēmums motivēts ar turpmāk minētajiem argumentiem un apsvērumiem.

[1.1] Dienesta Muitas kriminālpārvaldes amatpersonas, 2011.gada 12.martā veicot muitas kontroles pasākumus robežkontroles
punktā „Pededze”, konstatēja, ka virzienā no Krievijas Federācijas Latvijas Republikā iebrauca transportlīdzeklis Ford Econoline
E350 (valsts reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/), kuru vadīja sūdzības iesniedzējs.

Veicot minētā transportlīdzekļa apskati, tika konstatēts, ka tam uzstādītas divas degvielas tvertnes, kurām ir nestandarta izmēri,
tādējādi ir saskatāmas nestandarta degvielas tvertņu pazīmes salīdzinoši ar citiem konkrētā modeļa transportlīdzekļiem. Par to
sastādīti Dienesta Muitas kriminālpārvaldes 2011.gada 12.marta pārbaudes akti Nr.0146-11 un Nr.0147-11.

Muitas kontroles laikā iesniedzējs paskaidroja, ka vienā transportlīdzekļa degvielas tvertnē viņš ielējis 150 litrus dīzeļdegvielas, bet
otrā degvielas tvertnē var būt apmēram 10 litri, kurus viņš nav varējis izsūknēt. Veicot transportlīdzekļa degvielas tvertnēs esošās
degvielas izsūknēšanu un daudzuma noteikšanu, konstatēts, ka vienā degvielas tvertnē atradās 190 litri, bet otrā 10 litri degvielas.

[1.2] Lai degvielas tvertni atzītu par standarta degvielas tvertni, nepieciešams konstatēt, ka šādas degvielas tvertnes ražotājs ir
iebūvējis visos tāda paša tipa mehāniskajos transportlīdzekļos.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas gaitā „Ford Motor ??mpany” klientu servisa centram, kas šajā lietā uzskatāms par
ekspertu LAPK 265.panta izpratnē, tika pieprasīta informācija par transportlīdzeklim Ford Econoline E350
( VINNr.1FTTJE34M1NHA08623, izlaides gads 1992, bāze 138 collas, motors 7,3 litri) rūpnīcā uzstādītās degvielas tvertnes ietilpību.
„Ford Motor ??mpany” klientu servisa centrs 2011.gada 29.aprīlī elektroniskā veidā sniedza atbildi, ka konkrētā transportlīdzekļa
standarta aprīkojuma degvielas tvertnes ietilpība ir 35 galoni (132,5 litri).

Konkrētajā gadījumā „Ford Motor ??mpany” servisa centra informācija apliecināja, ka iesniedzēja vadītajam transportlīdzeklim bija
uzstādīta nestandarta degvielas tvertne, kas neatbilst 2009.gada 16.novembra Regulas (EEK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido
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Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, 107.panta 2.punkta c) apakšpunkta nosacījumiem un nav atzīstama par
standarta degvielas tvertni minētās Regulas 107.panta 2.punkta „c” apakšpunkta izpratnē.

Tādējādi tika konstatēts, ka iesniedzējs ar transportlīdzekli, kuram uzstādīta nestandarta degvielas tvertne, Latvijas Republikas
teritorijā ievedis degvielas daudzumu, kas pārsniedz konkrētajam transportlīdzeklim rūpnieciski uzstādītās degvielas tvertnes ietilpību,
proti, 132,5 litri, līdz ar to iesniedzējam ievestā degviela bija jādeklarē.

Tā kā iesniedzējs ievesto degvielu nav deklarējis, iesniedzējs ir pārkāpis Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulas (EEK)
Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 59.panta 1.punktu, Padomes 2009.gada 16.novembra Regulas (EEK)
Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem 107.panta 1.punktu un likuma „Par akcīzes
nodokli” 21.panta ceturtās daļas nosacījumus.

[1.3] Turklāt iesniedzēja transportlīdzekļa kravas nodalījumā tika konstatētas divas pārvietojamās tvertnes – vienas ietilpība 10 litri,
otras – pieci litri, abas pildītas ar degvielu, līdz ar to iesniedzējs, pārkāpjot norādītās tiesību normas, par pieciem litriem pārsniedzis
no akcīzes nodokļa atbrīvoto dīzeļdegvielas daudzumu, kāds pārvadājams pārvietojamās tvertnēs.

Dienests uzskata par nepamatotu iesniedzēja norādi, ka piecu litru pārvietojamā tvertnē iepildīta transformatora eļļa, nevis
dīzeļdegviela, jo no lietas materiāliem tas nav konstatējams. Arī iesniedzējs ne 2011.gada 12.martā Dienesta Muitas
kriminālpārvaldes Kontroles daļā sniegtajā paskaidrojumā, ne 2011.gada 29.jūnijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas
laikā sniegtajā paskaidrojumā nav norādījis, ka minētajā piecu litru ietilpības pārvietojamajā tvertnē būtu bijusi iepildīta transformatora
eļļa.

[1.4] LAPK 201.12 panta sankcijā paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīka konfiskācija ir piemērojama, izvērtējot lietas
faktiskos un tiesiskos apstākļus, jo īpaši ņemot vērā pārkāpuma objektīvās puses pazīmes – kā pārkāpuma izdarīšanas rīks ir
pielietots, lai atvieglotu konkrētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu.

Transportlīdzeklis Ford Econoline E-350 (valsts reģistrācijas Nr. /reģistrācijas numurs/) konfiscēts, lai ne iesniedzējs, ne arī kāda cita
persona to nevarētu izmantot līdzīgu pārkāpumu izdarīšanā turpmāk. Šādos apstākļos sabiedrības ieguvums no konkrētā pārkāpuma
izdarīšanas rīka konfiskācijas ir vērtējams augstāk nekā iesniedzēja tiesību un tiesisko interešu ierobežojums.

Tādejādi konkrētajā gadījumā iesniedzēja transportlīdzekļa, tā reģistrācijas apliecības Nr./numurs/ un aizdedzes atslēgas konfiskācija
ir samērīga ar izdarītā pārkāpuma raksturu un būtību un ir atbilstoša tiesiska mērķa sasniegšanai. Turklāt šādam sodam ir
identificējami vairāki leģitīmi mērķi. Pirmkārt, mērķis, kas vērsts tieši uz pārkāpēja personību, proti, lai audzinātu to likuma
ievērošanas garā un atturētu viņu no tādām vai līdzīgām darbībām arī nākotnē, otrkārt, valsts un sabiedrības intereses, kas prasa
godīgu akcīzes preču apriti konkurences un tirgus apstākļos, kas sevī ietver arī nodokļu nomaksu par apritē esošajām akcīzes
precēm. Treškārt, mērķis brīdināt arī citas personas par šāda pārkāpuma tiesiskajām sekām, lai tās atturētu līdzīgā veidā izdarīt jaunu
līdzīga rakstura administratīvo pārkāpumu.

Ievērojot minēto, Dienests secinājis, ka, pieņemot sākotnējo lēmumu, tika izvērtētas tiesību normās norādītās prasības, izdarītā
pārkāpuma raksturs un sabiedriskā bīstamība, kā arī pārkāpēja personība un vainas pakāpe.

[1.5] Attiecībā uz iesniedzēja norādi, ka laika periodā no 2010.gada 10.janvāra līdz 2011.gada 12.martam viņš šķērsojis robežu no
Krievijas uz Latviju tikai dažas reizes, Dienests norādījis, ka saskaņā ar Valsts robežsardzes „REISS” datu bāzes informāciju,
minētajā laika periodā iesniedzējs robežu no Krievijas uz Latviju šķērsojis 570 reizes.

[1.6] Papildus minētajam norādīts, ka sākotnējā lēmuma tekstā pieļauta acīmredzama pārrakstīšanās kļūda, norādot nepareizu
transportlīdzekļa numuru, tomēr šī kļūda nav ietekmējusi lēmuma saturu pēc būtības, tāpēc šā iemesla dēļ sākotnējais lēmums nav
atceļams.

 

[2] Nepiekrītot pārsūdzētajam lēmumam, iesniedzējs vērsās administratīvajā tiesā, lūdzot atcelt pārsūdzēto lēmumu un izbeigt
lietvedību. Sūdzībā norādīts, ka atbilstoši LAPK 201.12 pantam par šajā pantā paredzēto pārkāpumu uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot preces vai citas vērtības un to pārvietošanai (pārvadāšanai) izmantoto
transportlīdzekli vai bez konfiskācijas. Iesniedzējam piemērots naudas sods sešdesmit latu apmērā. Tas nozīmē, ka pārkāpums nav
būtisks. Ja pārkāpums nav būtisks, tad nav saprotams, kāpēc piemērota transportlīdzekļa konfiskācija. Iesniedzējs norādījis, ka
atbilstoši pārsūdzētajā lēmumā minētajam transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā atradusies otra tvertne ar pieciem litriem
dīzeļdegvielas, kas pārsniedza no akcīzes nodokļa atbrīvoto dīzeļdegvielas daudzumu. Tomēr Dienests nav ņēmis vērā, ka šajā
kannā neatradās dīzeļdegviela, bet eļļa. Turklāt pārsūdzētajā lēmumā nav norādīts neviens pierādījums (eksperta atzinums), ka šajā
kannā atradās dīzeļdegviela.

 

[3] Iestāde tiesai iesniegtajos paskaidrojumos, atsaucoties uz pārsūdzētajā lēmumā ietvertajiem motīviem, sūdzību uzskata par
nepamatotu un lūdz to noraidīt. Paskaidrojumā norādīts, ka Latvijas Republikas muitas teritorijā ir atļauts ievest tikai tādu daudzumu
degvielas, kas atrodas ražotāja uzstādītajā transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē.

Skaidrojumu standarta degvielas tvertņu definīcijai 1998.gada 3.decembra spriedumā lietā Nr.C-247/97 ir sniegusi Eiropas Kopienu
tiesa, kas secināja, ka standarta degvielas tvertņu definīcija neattiecas uz tvertnēm, ko ir pastāvīgi piestiprinājis kāds no ražotāja
tirdzniecības aģentiem vai transporta līdzekļu korpusu meistars, lai sasniegtu konkrētus finansiālus mērķus. Kopienu tiesa norādīja, lai
uzskatītu degvielas tvertnes par standarta tvertnēm, tām jābūt ražotāja piestiprinātām pie visiem tā paša veida transportlīdzekļiem.

Tāpat no minētā Eiropas Kopienu tiesas sprieduma arī izriet, ka par standarta degvielas tvertnēm nav atzīstamas tādas tvertnes,
kuras ir piestiprinātas tikai konkrētam transporta līdzeklim pēc pircēja lūguma, pat ja šīs tvertnes piestiprina ražotāja oficiālais
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pārstāvis vai cits specializēts transporta būvnieks. Ņemot vērā minēto, par standarta degvielas tvertni ir atzīstama tikai tāda tvertne,
ko transportlīdzeklī rūpnieciski, stacionāri iebūvējis tā ražotājs. Gadījumā, ja transportlīdzeklim degvielas tvertni uzstāda kāds cits,
nevis šī transportlīdzekļa ražotājs, tad šāda degvielas tvertne nav atzīstama par ražotāja transportlīdzekļa rūpnieciski, stacionāri
iebūvētu standarta degvielas tvertni. Tādējādi šādā tvertnē ievestā degviela ir pakļaujama deklarēšanai.

Lietā ir „Ford Motor ??mpany” elektroniskā veidā sniegtā atbilde. Dienesta ieskatā minētā atbilde ir pietiekams pierādījums, kas
apliecina degvielas tvertnes neatbilstību standarta degvielas tvertnes prasībām atbilstoši Eiropas Kopienu tiesas 1998.gada
3.decembra spriedumā Nr.C-247/97 sniegtajai Regulas Nr.918/83 112.panta interpretācijai. Ņemot vērā, ka minētajā gadījumā
iesniedzēja transportlīdzeklim uzstādītā degvielas tvertne ir uzskatāma par nestandarta degvielas tvertni, tad šādā tvertnē ievietotā
degviela bija jādeklarē. Savukārt, nedeklarējot ievesto degvielu, iesniedzējs izdarījis LAPK 201.12 pantā paredzēto pārkāpumu, līdz ar
to iesniedzējam piemērojams administratīvais sods.

Turklāt administratīvo pārkāpumu lietās LAPK paredz ne tikai pamatsodu par izdarīto pārkāpumu, bet arī papildsodu, tajā skaitā
nelikumīgi ievesto preču pārvietošanai (pārvadāšanai) izmantotā transportlīdzekļa konfiskāciju.

Iesniedzējs, ievedot Latvijas Republikas muitas teritorijā muitošanai pakļauto preci (degvielu), to nedeklarējot, nodarīja kaitējumu
valsts budžetam. Turklāt no lietas materiāliem izriet, ka iesniedzējs konfiscēto transportlīdzekli regulāri ir izmantojis robežas
šķērsošanai no Krievijas uz Latviju 570 reizes, pat vairākas reizes dienā. Tādējādi sabiedrības ieguvums no konkrētā pārkāpuma
izdarīšanas rīka konfiskācijas ir vērtējams augstāk, nekā iesniedzēja tiesību un tiesisko interešu ierobežojums. Līdz ar to iesniedzēja
sūdzība ir nepamatota un noraidāma.

 

[4] Tiesas sēdē pie administratīvās atbildības sauktā persona un tās aizstāvis lūdza sūdzību apmierināt, norādot, ka lietā nav iegūti
pierādījumi, kas apstiprinātu, ka iesniedzēja transportlīdzeklim tika uzstādīta nestandarta degvielas tvertne. Aizstāvis arī norādīja, ka
Dienests nav iesniedzis pierādījumus par mērierīču atbilstību normatīvo aktu prasībām, jo tās nav kalibrētas un verificētas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Dienesta pārstāve tiesas sēdē lūdza pārsūdzēto lēmumu atstāt negrozītu, atsaucoties uz pārsūdzētajā lēmumā norādītajiem motīviem.

 

Motīvu daļa

 

[5] Lietā izšķirams jautājums, vai iesniedzējs pamatoti saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar LAPK 201.12 pantu.

 

[6] LAPK 201.12 pants noteic, ka par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā vai
izvešanu no tās, apejot muitas kontroli vai noslēpjot šīs preces vai citas vērtības no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot
viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā (kontrabanda) piemēro naudas sodu fiziskajām personām no
piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot šīs preces vai citas vērtības un to pārvietošanai (pārvadāšanai) izmantoto transportlīdzekli
vai bez tā konfiskācijas (tiesību norma redakcijā, kas bija spēkā uz pārkāpuma konstatēšanas brīdi).

Tātad, lai personu varētu saukt pie administratīvās atbildības saskaņā ar šo tiesību normu, nepieciešams konstatēt, ka persona cita
starpā ir ievedusi Latvijas Republikas muitas teritorijā preces, tās nedeklarējot.

Dienests uzskata, ka iesniedzējs Latvijas Republikas muitas teritorijā ir ievedis dīzeļdegvielu, kas bija jādeklarē, jo Dienesta ieskatā
uz iesniedzēja ievesto dīzeļdegvielu nav attiecināms normatīvajos aktos paredzētais atbrīvojums no deklarēšanas un no nodokļa
samaksas.

 

[7] Atbrīvojumi no ievedmuitas nodokļiem, ievedot degvielu, ir paredzēti 2009.gada 16.novembra Regulā (EEK) Nr.1186/2009, ar
kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem.

Šās regulas 107.panta 1.punkts noteic, ka, ievērojot 108., 109. un 110.pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved
degvielu, kas atrodas privātu un komerciālu mehānisko transportlīdzekļu un motociklu standarttvertnēs, īpašos konteineros, ko ieved
Kopienas muitas teritorijā, un degvielu, kas atrodas pārvietojamās tvertnēs, ko pārvadā ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un
motocikliem – ne vairāk kā 10 litru vienam transportlīdzeklim un neskarot valsts noteikumus par degvielas glabāšanu un pārvadāšanu.

No minētās normas izriet, ka tā degviela, kas atrodas transportlīdzekļu standarttvertnēs, ir atbrīvota no ievedmuitas nodokļiem. Arī
nacionālajās tiesību normās ir paredzēts šāda veida atbrīvojums no nodokļa samaksas, proti, likuma „Par pievienotās vērtības
nodokli” 6.panta vienpadsmitā daļa noteic, ka ar nodokli neapliek degvielu, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, ievērojot likumā
„Par akcīzes nodokli” noteiktos nosacījumus un šo preču daudzuma ierobežojumus. Arī likuma „Par akcīzes nodokli” 21.panta ceturtā
daļa noteic, ka no nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras ir fiziskās personas personīgajā bagāžā, kas par tādu uzskatāma likuma
„Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē, un kuras šī persona ieved no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, ar nosacījumu, ka šāda preču
ievešana nav komerciāla. Atbilstoši likuma „Par akcīzes nodokli” 21.panta ceturtās daļas 4.punktam no nodokļa atbrīvo degvielu, kas
atrodas transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē un degvielas pārvietojamajās tvertnēs – ne vairāk kā 10 litri vienam
transportlīdzeklim.

Pamatojoties uz minētajām tiesību normām, ko piemērojis Dienests, tiesa secina, lai noskaidrotu, vai iesniedzējs ir saucams pie
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administratīvās atbildības saskaņā ar  LAPK201. 12nbsp;pantu, ir nepieciešams noskaidrots, vai transportlīdzeklis, ar ko sūdzības
iesniedzējs iebrauca Latvijas Republikas muitas teritorijā, bija aprīkots ar standarttvertni vai ar nestandarta tvertni.

 

[8] Standarttvertnes skaidrojumu sniedz 2009.gada 16.novembra Regulas (EEK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu
atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, 107.panta 2.punkta „c” apakšpunkts, kas noteic, ka standarttvertnes ir tvertnes, ko ražotājs
uzstāda visiem tādiem pašiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem kā konkrētais transportlīdzeklis un kuru pastāvīgais aprīkojums ļauj
degvielu tieši izmantot gan dzinēja, gan vajadzības gadījumā saldēšanas sistēmu un citu sistēmu darbināšanai pārvadāšanas laikā,
kā arī gāzes tvertnes, kas uzstādītas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuri paredzēti tiešai gāzes izmantošanai par degvielu, un
tvertnes, kas uzstādītas palīgsistēmām, kuras var būt transportlīdzekļa aprīkojumā.

Tātad, lai degvielas tvertni atzītu par standarttvertni, cita starpā nepieciešams konstatēt, ka to ir uzstādījis ražotājs.

Dienests konkrētajā gadījumā nonācis pie secinājuma, ka iesniedzēja transportlīdzekļa degvielas tvertne nav standarttvertne, jo
tādam transportlīdzeklim, ar ko Latvijas Republikas muitas teritorijā iebrauca iesniedzējs, standarttvertnes ietilpība Dienesta ieskatā ir
132,5 litri, savukārt pārbaudes laikā strīdus transportlīdzekļa degvielas tvertnē tika konstatēts degvielas daudzums 190 litru apjomā.
Līdz ar to Dienests atzinis, ka iesniedzēja transportlīdzeklim bija uzstādīta nestandarta tvertne un tādējādi iesniedzējam bija
pienākums deklarēt tajā esošo degvielas daudzumu.

 

[9] Secinājumu par to, ka strīdus transportlīdzeklim ir uzstādīta nestandarta degvielas tvertne, Dienests pamatojis ar elektronisko
saraksti starp Dienesta darbinieci un uzņēmumu „Ford Motor Company”, jeb konkrētāk ar elektroniskā pasta vēstuli, kas ir sūtīta no
adreses mperez98@ford.com (lietas 1.sējuma 235.lapa). Tajā norādīts, ka transportlīdzeklim Ford Econoline (E-350) Regular Van
degvielas tvertnes tilpums ir 35 galoni jeb 132,5 litri. Citus pierādījumus Dienests nav iesniedzis. Vienlaikus pārsūdzētajā lēmumā
Dienests norādījis, ka uzņēmums „Ford Motor Company” ir atzīstams par ekspertu LAPK 265.panta izpratnē, līdz ar to šā uzņēmuma
sniegtais atzinums ir atzīstams par pierādījumu LAPK 243.panta izpratnē. Turklāt Dienesta ieskatā šāds pierādījums ir pietiekams.
Tomēr tiesa šādam Dienesta viedoklim nepiekrīt, ko pamato ar turpmāko.

[9.1] LAPK 265.panta pirmā daļa noteic, ka par ekspertu var būt persona, kurai attiecīgajā nozarē ir speciālas zināšanas.

Dienests atzinis, ka uzņēmumam „Ford Motor Company” ir speciālas zināšanas attiecīgajā nozarē. Tomēr tiesa šādu apstākli
pārbaudīt nevar, jo lietā nav iesniegts neviens dokuments, pamatojoties uz kuru būtu konstatējams uzņēmuma „Ford Motor Company”
statuss un secīgi tas, ka attiecīgajam uzņēmumam ir nepieciešamās speciālās zināšanas un kompetence par transportlīdzekļu Ford
tehniskajiem rādītājiem un specifikācijām. Kā norādīja iesniedzēja aizstāvis un ko neapšaubīja Dienesta pārstāve, minētais
uzņēmums nav nedz automašīnu Ford ražotājs, nedz oficiālais dīleris. No lietas arī nav konstatējams, ka minētais uzņēmums vispār
būtu tiesīgs sniegt jebkādu informāciju automašīnu Ford ražotāja (vai oficiālā dīlera) vārdā.

[9.2] Tāpat norādāms jau iepriekš minētais apstāklis, ka Dienests ir pamatojies tikai uz elektroniskā pasta vēstulēm, tomēr
elektroniskie dokumenti, ko Dienests ir iesniedzis tiesai, nav parakstīti, līdz ar ko faktiski, lai arī elektroniskā pasta vēstulēs ir minēts
personas vārds un uzvārds, tiesai ir liegts pārbaudīt, kas ir šo vēstuļu patiesais sūtītājs. Tāpat pierādījumu neesības dēļ tiesai ir liegts
pārbaudīt, vai personai, kas ir norādīta kā attiecīgās informācijas sūtītājs, ir nepieciešamās speciālās zināšanas un kompetence par
transportlīdzekļa Ford specifikācijām un tehniskajiem rādītājiem.

[9.3] Būtisks ir vēl viens apstāklis, proti, elektroniskā pasta sūtījumā, uz ko pamatojies Dienests, norādīta informācija, tostarp par
degvielas standarttvertnes tilpumu, attiecībā uz transportlīdzekli Ford Econoline (E-350) Regular Van, taču atbilstoši strīdus
transportlīdzekļa tehniskajai pasei (lietas 1.sējuma 163.lapa) strīdus transportlīdzekļa nosaukums ir Ford Econoline E350 Super Van,
nevis Regular Van. Tātad uzņēmuma „Ford Motor Company” sniegtajā informācijā norādītas ziņas par citu automašīnas Ford modeli.

Dienesta pārstāve tiesas sēdē norādīja, ka Dienests ir pamatojies uz uzņēmuma „Ford Motor Company” sniegto informāciju, nevis uz
tehniskajā pasē norādīto, jo minētā uzņēmuma elektroniskajā vēstulē ir norādīts atbilstošs strīdus transportlīdzekļa VIN numurs. Tomēr
tiesas ieskatā priekšroka ir dodama valsts iestādes izsniegtajam dokumentam, nevis privātpersonas sniegtajai informācijai, kas
faktiski nav pārbaudāma, jo lietā nav ziņu, pamatojoties uz kādiem dokumentiem, uzņēmums „Ford Motor Company” ir norādījis, ka
transportlīdzekļa Ford Econoline Regular Van degvielas tvertne ir 132,5 litri. Elektroniskā pasta sūtījumā norādīts, ka „mūsu ieraksti”
norāda, ka minētā transportlīdzekļa degvielas tvertnes tilpums ir 132,5 litri (lietas 1.sējuma 235.lapa). Tomēr, kā jau tiesa norādīja,
lietā nav ziņu par to, kas ir minētais uzņēmums un kas ir šā uzņēmuma ieraksti, uz ko tas pamatojies.

[9.4] Tāpat nepieciešams norādīt, ka no lietā esošās strīdus transportlīdzekļa specifikācijas (lietas 1.sējuma 93., 261.lapa; tiesas
sēdē tika apskatīts oriģināls) izriet, ka transportlīdzeklim Ford Econoline ir iespējamas dažādas degvielas standarttvertnes, proti,
transportlīdzeklim ar attālumu starp transportlīdzekļa priekšējo un aizmugurējo riteņu centriem 138 collas degvielas tvertne ir 132,5 litri
jeb  35galoni, transportlīdzeklim ar attālumu starp transportlīdzekļa priekšējo un aizmugurējo riteņu centriem 158collas – 140litri jeb
 37galoni vai arī 208 litri jeb 55 galoni, transportlīdzeklim ar attālumu starp transportlīdzekļa priekšējo un aizmugurējo riteņu centriem
176 collas – 140 litri jeb  37galoni, transportlīdzeklim ar attālumu starp transportlīdzekļa priekšējo un aizmugurējo riteņu centriem
178collas – 208litri jeb  55galoni. Turklāt dažiem no minētajiem transportlīdzekļiem ir iespējama arī papildus tvertnes uzstādīšana 208
litru jeb  55galonu apmērā.

Tātad, kā redzams no minētā, transportlīdzekļiem Ford Econoline ir iespējamas dažāda apjoma degvielas tvertnes, kas ir atkarīgs no
attāluma starp transportlīdzekļa priekšējo un aizmugurējo riteņu centriem. Tomēr no lietas neizriet, ka Dienests būtu noskaidrojis
minētos strīdus transportlīdzekļa tehniskos rādītājus. Dienesta iesniegtajā elektroniskā pasta vēstulē norādīts, ka uzņēmuma „Ford
Motor Company” ieraksti liecina, ka strīdus transportlīdzekļa garenbāze ir 138 collas, tomēr, kā jau tiesa norādīja iepriekš, šāds
dokuments nav atzīstams par pierādījumu Dienesta secinājumu apstiprināšanai, jo minētā uzņēmuma ieraksti nav identificējami un
attiecīgi nav pārbaudāmi. No lietas arī neizriet, ka Dienests minēto jautājumu noskaidrošanai būtu vērsies pie oficiālā automašīnu
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Ford ražotāja vai dīlera. Turklāt, kā pareizi norādīja iesniedzēja aizstāvis, no lietas arī neizriet, ka Dienests būtu noskaidrojis, kādu
tieši degvielas tvertni strīdus transportlīdzeklim ir uzstādījis ražotājs. Taču šim apstāklim tiesas ieskatā ir nozīme, jo persona pie
administratīvās atbildības var tikt saukta tikai tad, ka ir konstatējamas visas administratīvā pārkāpuma sastāva pazīmes, proti,
subjekts, objekts, subjektīvā puse, objektīvā puse, tātad arī vaina, kā tas izriet no  LAPK9.panta. Apstākļos, kad iestāde nav
iesniegusi pieļaujamus pierādījumus, kas apstiprinātu iesniedzēja transportlīdzekļa standarttvertnes tilpumu, nav iespējama
iesniedzēja vainas jeb  LAPK201. 12pantā paredzētā administratīvā pārkāpuma subjektīvās puses konstatēšana. Turklāt arī
pārsūdzētajā lēmumā nav norādīts, kādi apstākļi liecina par pārkāpuma subjektīvās puses esību konkrētajā gadījumā. Šajā sakarā arī
jāpiekrīt iesniedzēja aizstāvja norādītajam apstāklim, ka gadījumā, ja iesniedzējam būtu mērķis ievest Latvijas Republikas muitas
teritorijā degvielu, apejot muitas kontroli, tad iesniedzējs degvielu iepildītu arī papildtvertnē, tomēr, kā tika noskaidrots pārbaudes
laikā, tajā atradās tikai 10 litri degvielas, kas atradās tvertnes apakšā un ko tehnisku apsvērumu dēļ bija iespējams izsūknēt, tikai
uzšķēržot degvielas tvertni. Turklāt, kā izriet no lietas, iesniedzējs informēja muitas amatpersonas, ka papildus tvertnē ir apmēram 10
litri degvielas, ko tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izsūknēt (nesabojāt tvertni).

[9.5] Papildus minētajam, vērtējot Dienesta iesniegto elektronisko saraksti, nepieciešams norādīt uz vēl vienu apstākli, proti, kā jau
minēts, Dienests ir pamatojies uz elektroniskā pasta vēstuli, kas sūtīta no adreses mperez98@ford.com. Tajā norādīts, ka sniegtā
informācija attiecas tikai uz transportlīdzekli Ford Econoline (E-350) Regular Van un to nevajadzētu izmantot kā atsauci, lai noteiktu
specifikācijas līdzīgiem Ford ražojumiem. Tātad faktiski šī informācija nav attiecināma uz transportlīdzekli Ford Econoline E350 Super
Van jeb uz strīdus transportlīdzekli, kas ar šādu nosaukumu ierakstīts tehniskajā pasē. Vienlaikus minams apstāklis, ka vairākās
elektroniskā pasta vēstulēs Dienestam norādīts aicinājums vērsties pie vietējā dīlera, lai saņemtu oficiālu informāciju par attiecīgo
transportlīdzekli, jo adresāti, kuriem Dienests elektroniski nosūtījis informācijas pieprasījumu, attiecīgo informāciju sniegt nevar, tā kā,
piemēram, Ford E-350 neietilpst attiecīgā adresāta importa plānos Somijā (sk., piemēram, lietas 1.sējuma 228.lapu).

[9.6] Dienesta pārstāve tiesas sēdē norādīja, ka transportlīdzeklim Ford Econoline Super Van ir vēl mazāks degvielas tvertnes
tilpums, nekā transportlīdzeklim Ford Econoline Regular Van, līdz ar ko Dienesta ieskatā informācija, uz ko pamatojies Dienests,
faktiski ir iesniedzējam labvēlīgāka. Šajā sakarā norādāms, ka Dienests nav iesniedzis pārbaudāmus pierādījumus par
transportlīdzekļa Ford Econoline Super Van un Regular Van standarttvertņu tilpumiem, līdz ar ko minēto argumentu pieļaujamu
pierādījumu neesības dēļ tiesa pārbaudīt nevar.

 

[10] Ņemot vērā visu iepriekš norādīto, tiesa atzīst, ka Dienests nav iesniedzis tādus pierādījumus, kas neapšaubāmi apstiprinātu
Dienesta apgalvojuma pamatotību par to, ka iesniedzēja transportlīdzekļa standarttvertne ir 132,5 litri un ka iesniedzēja
transportlīdzeklim, iebraucot Latvijas Republikas muitas teritorijā, bija uzstādīta nestandarta tvertne. Šajā sakarā arī norādāms, ka
atbilstoši pastāvīgajai Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos paustajai nostājai noteiktas administratīvo lietu kategorijas atzīstamas
par krimināllietām Eiropas Cilvēktiesību konvencijas izpratnē, jo, lai piemērotu sodu par administratīvo pārkāpumu, jābūt pierādītai
personas vainai. Saskaņā ar krimināltiesībās piemērojamo principu visas šaubas par vainu jāvērtē par labu apsūdzētajam. Arī
saskaņā ar administratīvā procesa principu in dubio pro civis (visas šaubas par labu cilvēkam) pierādīšanas nastai jāgulstas pēc
iespējas uz amatpersonu, un šaubu gadījumā risinājumam jābūt par labu indivīdam. Publiskajās tiesībās visas šaubas tulkojamas par
labu indivīdam.

Ievērojot minēto, tiesa šaubas par to, ka iesniedzēja transportlīdzekļa degvielas tvertne būtu atzīstama par standarttvertni tulko par
labu iesniedzējam, uzskatot, ka konkrētajā lietā iegūtie pierādījumi to nepierāda.

 

[11] Papildus minētajam norādāms uz vēl vienu iestādes pieļautu procesuālo pārkāpumu.

Proti, Dienests norādījis, ka iesniedzējs Latvijas Republikas muitas teritorijā ir ievedis degvielu 190 litru apjomā, kas izsūknēta no
transportlīdzekļa tvertnes, ko Dienests atzinis par nestandarta tvertni. Vienlaikus Dienests norādījis, ka no papildus uzstādītās tvertnes
tika izsūknēti vēl 10 litri, tādējādi Dienesta ieskatā kopā degvielas tvertnēs iesniedzējs Latvijas Republikas muitas teritorijā ievedis
200 litrus degvielas. Dienests ir iesniedzis fotofiksāciju, kurā ir redzama šļūtene un skaitītājs ar atzīmi 200 (gandrīz 201) litri (lietas
1.sējuma 47.lapa).

Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumu Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu” pielikums „Kalibrējamo
mērīšanas līdzekļu saraksts” noteic, ka skaitītāji, kas nav iebūvēti tilpnēs vai mērsistēmās, spirta un naftas produktu uzskaitei
kalibrējami ne retāk kā reizi gadā.

Dienests tiesai ir iesniedzis kalibrēšanas sertifikātu Nr.V283K06 (lietas 3.sējuma 11.lapa), kurā norādīts, ka skaitītājs ir kalibrēts
2006.gada 18.aprīlī. Taču mērījumi, izsūknējot degvielu no iesniedzēja transportlīdzekļa, ir veikti 2011.gada 12.martā jeb vairāk kā
piecus gadus pēc kalibrēšanas sertifikāta izsniegšanas. Tādējādi, tā kā Dienests nav iesniedzis pierādījumus par to, ka skaitītāja
kalibrēšana ir veikta arī pēc 2006.gada reizi gadā, kā to noteic norādītie Ministru kabineta noteikumi, tiesa piekrīt iesniedzēja
aizstāvja viedoklim, ka faktiski Dienesta norādītie mērījumi nav uzskatāmi par ticamiem konkrētā fakta pierādīšanai.

Vienlaikus norādāms, ka atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.455 „Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas
līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība” 3.punktam mērierīces ir nepieciešams arī verificēt. Proti,
minētā tiesību norma noteic, ka metroloģisko prasību ievērošanu pirms mērīšanas līdzekļu ievietošanas tirgū nodrošina mērīšanas
līdzekļu tipa apstiprināšana, ko apliecina tipa apstiprināšanas sertifikāts, un tipa apstiprinājuma zīme. Metroloģisko prasību
ievērošanu, nododot mērīšanas līdzekļus lietošanā, nodrošina mērīšanas līdzekļu pirmreizējā verificēšana, ko apliecina pirmreizējās
verificēšanas atzīme. Dienests tiesai nav iesniedzis attiecīgās mērierīces pirmreizējās verificēšanas sertifikātu un arī kārtējo
verificēšanu sertifikātus, lai arī Dienestam tika dots laiks šādu pierādījumu iesniegšanai.

Līdz ar to jāatzīst, ka faktiski Dienests nav iesniedzis pierādījumus, kas apstiprinātu mērierīces, ar ko veikti attiecīgie mērījumi,
mērījumu pareizību. Šajā sakarā arī nepieciešams norādīt uz tiesu praksi, kurā atzīts, ka tikai tad, ja mērījums ir veikts atbilstoši
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normatīvo aktu prasībām, tā rādījumus var uzskatīt par pietiekami ticamiem konkrēta fakta konstatēšanā. Tiesai šajā ziņā nav jāizdara
apsvērumi likumdevēja vietā un jāizdara secinājumi par ticamību (sk., piemēram, Augstākās tiesas Administratīvo lietu
departamenta 2007.gada 31.augusta sprieduma lietā Nr.SKA-355/2007 8.4.apakšpunktu).

 

[12] Dienests norādījis, ka iesniedzēja transportlīdzekļa kravas nodalījumā tika konstatētas pārvietojamas tvertnes – viena ar 10 litru
ietilpību, otra – ar piecu litru ietilpību. Dienests arī norādījis, ka minētajās tvertnēs atradās dīzeļdegviela, līdz ar ko iesniedzējs par
pieciem litriem pārsniedza no akcīzes nodokļa atbrīvoto dīzeļdegvielas daudzumu, jo atbilstoši 2009.gada 16.novembra Regulas
(EEK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, 107.panta 1.punktam un likuma „Par
akcīzes nodokli” 21.panta ceturtās daļas 4.punktam pārvietojamajās tvertnēs ir pieļaujams pārvadāt  10litrus degvielas.

Iesniedzējs turpretim norādījis, ka piecu litru tvertnē atradās eļļa, nevis dīzeļdegviela. Dienests savukārt uzskata, ka šāds iesniedzēja
apgalvojums nav ņemams vērā, jo laikā, kad tika sastādīti muitas apskates akti un arī administratīvā pārkāpuma protokols,
iesniedzējs nebija minējis, ka attiecīgajā tvertnē atradās eļļa, nevis dīzeļdegviela.

Šajā sakarā norādāmi divi apstākļi, pirmkārt, lietā nav nekādu pierādījumu par to, kāds tieši šķidrums atradās kravas nodalījumā
konstatētajās tvertnēs; no lietas arī neizriet, ka Dienests būtu veicis jebkādas darbības, lai noskaidrotu, kāds šķidrums atradās šajās
tvertnēs. Arī Dienesta pārstāve tiesas sēdē norādīja, ka ir tikai muitas darbinieka konstatējums, ka attiecīgajās tvertnēs atradās
dīzeļdegviela; citu šo apstākli apstiprinošu pierādījumu nav. Otrkārt, saistībā ar Dienesta apgalvojumu, ka iesniedzējs ne muitas
apskates akta, ne administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas laikā nav iebildis pret Dienesta norādi, ka pārvietojamajās
tvertnēs atrodas dīzeļdegviela, norādāms, ka visi Dienesta sastādītie dokumenti administratīvā pārkāpuma lietā ir latviešu valodā.
Tomēr saskaņā ar  LAPK260.pantu personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir tiesības izmantot dzimto valodu (šai
personai saprotamu valodu), kā arī tiesības izmantot tulka pakalpojumus. Kā paskaidroja iesniedzējs tiesas sēdē un ko apstiprināja
Dienesta pārstāve, iesniedzējam tulks netika nodrošināts, tāpēc iesniedzējs, kurš ir Krievijas Federācijas iedzīvotājs un kurš nezina
latviešu valodu, nevarēja izteikt iebildumus par latviešu valodā muitas apskates aktā norādītajiem apstākļiem.

Līdz ar to tiesa atzīst, ka Dienests nav iesniedzis arī tādus pierādījumus, kas apstiprinātu, ka iesniedzēja transportlīdzekļa kravas
nodalījumā konstatētajā tvertnē piecu litru apjomā atradās dīzeļdegviela. Tādējādi tiesa atzīst, ka arī šajā aspektā Dienests nav
ievērojis LAPK 243.panta otro daļu, kurā nostiprināts iestādes pierādīšanas pienākums.

Līdz ar to tiesa secina, ka pierādījumu trūkumu dēļ nav iespējams atzīt, ka iesniedzējs būtu pārkāpis 2009.gada 16.novembra
Regulas (EEK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, 107.panta 1.punktu un likuma
„Par akcīzes nodokli” 21.panta ceturtās daļas 4.punktu.

 

[13] Iepriekš norādīto apstākļu kopums un pierādījumu nepietiekamība lietā tiesas ieskatā liecina par Dienesta secinājuma
nepamatotību, ka iesniedzējs ir izdarījis  LAPK201. 12pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu. Pastāvot šādiem apstākļiem, tiesa
atzīst, ka pārsūdzētais lēmums ir atceļams un administratīvā pārkāpuma lietvedība ir izbeidzama, pamatojoties uz LAPK 239.panta
1.punktu, kas noteic, ka lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā nevar iesākt, bet iesāktā lietvedība jāizbeidz, ja nav bijis notikuma
vai tajā nav administratīvā pārkāpuma sastāva, pantu un izbeidz lietu.

Savukārt, pamatojoties uz LAPK 297.1 pantu, tiesa atzīst, ka Dienestam ir pienākums atdot iesniedzējam ar papildsodu konfiscētos
priekšmetus, jo minētā tiesību norma noteic, ka gadījumā, ja atceļ lēmumu un izbeidz lietu par administratīvo pārkāpumu, tad piedzītās
naudas summas atmaksā, izņemtos un konfiscētos priekšmetus atdod, kā arī atceļ citus ierobežojumus, kas saistīti ar agrāk
pieņemto lēmumu.

Vienlaikus tiesa norāda, ka tā nevērtēs pārējos lietas dalībnieku argumentus, jo, pirmkārt, tie pēc būtības nevar mainīt tiesas
secinājumu, ka iesniedzējs pie administratīvās atbildības ir saukts nepamatoti, otrkārt, kā atzīts Eiropas Cilvēktiesību tiesas
nolēmumos, no Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta izriet tiesas pienākums argumentēt
spriedumu, bet tas nav saprotams kā prasība detalizēti atbildēt uz jebkuru argumentu. Tiesnešiem ir jāuzklausa visi argumenti, bet
viņiem nav pienākums detalizēti atrunāt jebkuru iesniegumu vai skaidri atbildēt uz jebkuru paskaidrojumu. Tiesai ir atļauts izvērtēt
argumentus, kurus tā uzskata par nozīmīgiem no tiesību viedokļa, Minēts atzīts arī nacionālo tiesu praksē (sk., piemēram, Augstākās
tiesas Administratīvo lietu departamenta 2005.gada 22.novembra sprieduma lietā Nr.SKA-378/2005 12.punktu).

 

Rezolutīvā daļa

 

Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.1 2 panta otrās daļas 2.punktu, 289.17, 289.1 8 un 297.1 pantu,
Administratīvā rajona tiesa

 

nosprieda

 

atcelt Valsts ieņēmuma dienesta 2011.gada 11.oktobra lēmumu Nr.22.5/69965 (administratīvā pārkāpuma protokols Nr.BN001583)
un izbeigt lietu.
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Atdot /pers. C/ (personas kods /personas kods/) viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas ar Valsts ieņēmumu
dienesta Muitas pārvaldes 2011.gada 5.jūlija lēmumu Nr.F07/BN-001583 konfiscētos priekšmetus.

Spriedumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā desmit darba dienu laikā no sprieduma paziņošanas dienas, iesniedzot apelācijas
sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

 

Tiesnese                                                                                                                  D.Makarova
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