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SPRIEDUMS
Latvijas tautas vārdā

Rīgā 2014.gada   10.februārī

 

Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā:

tiesnesis referents K.Berķis,

tiesneši M.Birzgalis un A.Šteinberga

 

rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rimi Baltic”
pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora 2011.gada 18.augusta lēmuma Nr.22.4.6/56449 atcelšanu, sakarā ar
Valsts ieņēmumu dienesta apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2012.gada 31.maija spriedumu.

 

Aprakstošā daļa

 

[1] Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) no 2011.gada 19.aprīļa līdz 15.jūnijam veica SIA „Rimi Baltic” (turpmāk – pieteicēja)
pievienotās vērtības nodokļa auditu par 2009.gada janvāri – 2010.gada decembri, kā arī uzņēmumu ienākuma nodokļa (turpmāk arī –
UIN) auditu par 2009.gadu.

Audita rezultātā VID 2011.gada 15.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.23.14/630 (turpmāk – Sākotnējais lēmums), ar kuru nolēma pieteicējai
papildus nomaksai budžetā aprēķināt UIN 3000,62 euro (Ls 2108,85), soda naudu 1500,32 euro (Ls 1054,43) un nokavējuma naudu
463,60 euro (Ls 325,82).

 

[2] Ar VID ģenerāldirektores 2011.gada 18.augusta lēmumu Nr.22.4.6/56449 (turpmāk – Lēmums) Sākotnējais lēmums atstāts
negrozīts.

Lēmums pamatots šādi.

[2.1] Pieteicēja 2009.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā ieņēmumos iekļāvusi aprēķinātos procentus 2280,33 euro jeb Ls 1602,63
apmērā no noguldījumiem uzņēmuma ICA Finans AB  kontā. Uzņēmums ICA Finans AB  un SIA „Rimi Baltic” ir saistītie uzņēmumi,
kas atbilstoši likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 14.1pantā noteiktajam veido vienu uzņēmumu grupu.

[2.2] Atbilstoši likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 12.panta otrās daļas 2.punktam, nosakot apliekamo ienākumu, peļņu
palielina par summu, kuru veido preču (produkcijas, pakalpojumu) vērtību starpība (starpības daļa), kas rodas, ja šīs preces
(produkcija, pakalpojumi) par cenām, kas ir zemākas par tirgus cenām, tiek pārdotas saistītiem ārvalstu uzņēmumiem, saistītam
uzņēmumam, kas ar nodokļa maksātāju veido vienu šā likuma 14.1pantā noteikto uzņēmumu grupu, ja šīs preces (produkcija,
pakalpojumi) par cenām, kas ir zemākas par tirgus cenām, tiek pārdotas ar uzņēmumu saistītām personām.

VID ieskatā, saistītajiem uzņēmumiem ir jāpiemēro tādi paši noteikumi kā darījumos ar nesaistītajiem uzņēmumiem, līdz ar to VID
Nodokļu kontroles pārvalde pamatoti izvēlējās Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu Nr.556 „Likuma „Par uzņēmumu
ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.556) 84.punktā noteikto salīdzināmo nekontrolēto cenu
metodi, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes sagatavoto informāciju par vidējām svērtām procentu likmēm ārvalstu valūtās
izsniegtajiem īstermiņa kredītiem kredītiestādēs, kas visprecīzāk piemērojama lietas konkrētajiem apstākļiem.

[2.3] Tā kā no lietas materiāliem neizriet, ka pieteicējas izsniegtais liela apjoma aizdevums ir pastiprināts ar ķīlu, kā arī pieteicēja nav
uzrādījusi VID dokumentu, kas reglamentē tās attiecības ar uzņēmumu ICA Finans AB saistībā ar noguldījumiem ICA Finans AB
kontā, VID ir pamats secināt, ka pieteicēja izsniegusi aizdevumu citā nodokļu jurisdikcijā reģistrētam nodokļu maksātājam, kurš,
saņemot šo aizdevumu, uzņemas daudz mazākas saistības, proti, bez ķīlas nodrošinājuma un garantijas.

[2.4] Tā kā nav pieejama informācija par komercsabiedrību, kas nav kredītiestādes, finanšu darījumos piemērotajām procentu
likmēm, VID ir izmantojis visu publiski pieejamo informāciju, proti, Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo procentu likmi
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ārvalstu valūtās izsniegtajiem īstermiņa kredītiem.

[2.5] Tādējādi saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 26.panta pirmo daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
32.panta pirmo un trešo daļu, 29.panta otro daļu pieteicējai ar Sākotnējo lēmumu pamatoti aprēķināti nodokļu maksājumi.

 

[3] Administratīvajā rajona tiesā saņemts pieteicējas pieteikums par Lēmuma atcelšanu. Pieteikums pamatots šādi.

[3.1] Lēmumā nepamatoti piemērots likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.2panta otrās daļas 1.punkts un ceturtās daļas 4.punkts
saistīto uzņēmumu starpā veikto darījumu tirgus cenas noteikšanai, jo starp saistītām pusēm veikto darījumu cenas noteikšanu UIN
vajadzībām regulē likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 12.pants un Noteikumu Nr.556 83.-93.punkts.

No likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.2panta ceturtās daļas 4.punkta izriet, ka tikai gadījumā, ja nodokļu maksātāja norādītā
darījuma cena (vērtība) neatbilst tirgus cenai (vērtībai) nodokļu administrācijai ir tiesības noteikt darījuma tirgus cenu, balstoties uz
Centrālās statistikas pārvaldes noteikto līdzīgu lietu vidējo cenu vai līdzīgu darījumu vidējo vērtību.

Līdz ar to, pirms piemērot Centrālās statistikas pārvaldes īstermiņa kredītu likmes, VID būtu jāizvērtē, vai faktiskā cena, kas
piemērota pieteicējas un ICA Finans AB  darījumos, atbilst vai neatbilst tirgus cenām, un vai darījumi, kuri ir pamatā Centrālās
statistikas pārvaldes īstermiņa kredītu likmēm, ir salīdzināmi ar pieteicējas un ICA Finans AB  starpā veiktajiem finanšu darījumiem.
Lēmumā nav izvērtēta pieteicējas un ICA Finans AB starpā veikto darījumu cenas atbilstība tirgus cenām.

[3.2] Lēmumā, pamatojot Centrālās statistikas pārvaldes īstermiņa kredītu likmju piemērošanu, lai noteiktu darījumos starp pieteicēju
un ICA Finans AB  atbilstošo tirgus cenu, nav veikts būtisks salīdzināmo nekontrolēto cenu metodes pielietošanas priekšnoteikums –
pieteicējas un ICA Finans AB  starpā veikto darījumu un darījumu, kuru pamatā ir Centrālās statistikas pārvaldes īstermiņa kredītu
likmes, salīdzināmības izvērtējums.

Centrālās statistikas pārvaldes īstermiņa kredītu likmes saskaņā ar Noteikumu Nr.556 91.punktu un Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācijas izstrādātajā dokumentā „Transferta cenu noteikšanas vadlīnijas daudznacionāliem komersantiem un nodokļu
administrācijām” (turpmāk - ESAO Vadlīnijas) noteiktajiem principiem nav salīdzināmas ar pieteicējas noguldījumiem ICA Finans AB
kontā piemērotajām procentu likmēm.

[3.3] Lēmumā nav ņemtas vērā funkcionālās atšķirības starp Centrālās statistikas pārvaldes noteikto kredīta likmi un pieteicējas
veiktajiem noguldījumiem ICA Finans AB  kontā. Pieteicējas ieskatā, Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās likmes nav
salīdzināmas ar pieteicējas veiktajiem noguldījumiem ICA Finans AB kontā.

[3.4] Lēmumā nepilnīgi izskatīti pieteicējas iesniegtie dokumenti un nepamatoti norādīts, ka pieteicēja nav uzrādījusi dokumentus, kuri
regulē attiecības pieteicējas un ICA Finans AB starpā veiktajos finanšu darījumos.

[3.5] Funkcionāli salīdzinot īstermiņa termiņdepozītus euro valūtā ar pieteicējas veiktajiem noguldījumiem un euro krājkontiem, tika
konstatēta būtiska atšķirība - īstermiņa termiņdepozīti tiek veikti uz fiksētu termiņu, līdz ar to termiņdepozīta pieņēmējs rēķinās ar
konkrētu datumu, kurā termiņdepozīts būs jāatdod. Šis apstāklis būtiski palielina noguldījuma likmi īstermiņa termiņdepozītam
salīdzinājumā ar krājkonta likmi un pieteicējas veikto noguldījumu likmēm, jo krājkonti un pieteicējas veiktie noguldījumi ICA Finans
AB kontā tiek noslēgti uz nenoteiktu termiņu, kas ierobežo iespēju šos līdzekļus izvietot tālāk finanšu tirgū vai izmantot cita veida
saimnieciskajā darbībā, tādējādi samazinot depozīta vai finanšu līdzekļu turētāja iespējas pelnīt ar šādiem finanšu līdzekļiem un līdz ar
to samazinot par tiem noteikto procentu likmi. Savukārt noguldītājam tas sniedz lielāku rīcības brīvību ar noguldītajiem finanšu
līdzekļiem, tādā veidā kompensējot mazāku saņemamo ienākumu. Tāpēc pieteicējas un banku starpā noslēgtajos finanšu darījumos
piemērotā likme var tikt izmantota kā iekšējā salīdzināmā cena veikto noguldījumu tirgus cenas noteikšanai.

 

[4] VID rakstveida paskaidrojumā tiesai norāda, ka pieteicējaspieteikumuuzskata par nepamatotu un noraidāmu, pamatojoties uz
Lēmumā minētajiem apsvērumiem.

        

[5] Ar Administratīvās rajona tiesas 2012.gada 31.maija spriedumu pieteicējas pieteikums apmierināts. Spriedums motivēts šādi.

[5.1] VID pieteicējas darījumu salīdzinājis ar Centrālās statistikas pārvaldes vidējām svērtajām likmēm euro izsniegtiem īstermiņa
kredītiem kredītiestādēs.

Noteikumu Nr.556 92.3.apakšpunkts noteic, ka, piemērojot kādu no šo noteikumu 84., 85., 86., 88. vai 89.punktā minētajām darījuma
tirgus vērtības vai preces (produkta, pakalpojuma) tirgus cenas noteikšanas metodēm par salīdzināmo darījumu vai komersantu
izvēlas, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 1) neviena atšķirība (ja tāda ir) starp salīdzināmiem darījumiem vai starp
komersantiem, kas veic šos darījumus, nevar būtiski ietekmēt cenu neierobežotas konkurences apstākļos; 2) var veikt matemātiskus
aprēķinus un pieņemami precīzas finanšu datu korekcijas, lai izslēgtu šādu salīdzināmajos darījumos konstatēto atšķirību būtisku
ietekmi.

[5.2] Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes interneta mājas lapā publicēto metodoloģiju (www.csb.gov.lv), lai noteiktu vidējas
svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās, tiek apkopota
procentu likmju statistika par jaunajiem darījumiem un darījumu atlikumiem saskaņā ar Latvijas Bankas 2009.gada 10.septembra
noteikumiem Nr.42 „Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.42).
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Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā vidējā svērtā likme euro izsniegtajiem īstermiņa kredītiem kredītiestādēs aptver plašu
darījumu spektru un ietver darījumus ar dažādu riska pakāpi un darījumus starp dažādiem darījuma dalībniekiem. Aprēķinātā vidējā
svērtā likme nenorāda kādas konkrētas nozares, komersanta vai darījumu veida likmi, bet ietver visus kredītiestādēs notikušos
darījumus.

Tiesas ieskatā, no Noteikumu Nr.556 84.punkta un 92.3.apakšpunkta izriet, ka, piemērojot salīdzināmo nekontrolēto cenu metodi,
jāsalīdzina saistītu uzņēmumu savstarpējā darījumā piemērotā cena ar saistīta uzņēmuma un ar to nesaistīta komersanta salīdzināma
darījuma cenu vai ar citu nesaistītu komersanta salīdzināma darījuma cenu salīdzināmos apstākļos. Centrālās statistikas pārvaldes
noteiktā vidējā svērtā procentu likme iekļauj darījumus gan ar fiziskām personām, gan juridiskām personām, gan darījumus, kas nav
salīdzināmi ar pieteicējas veikto darījumu ar ICA Finans AB . Tāpēc, tiesas ieskatā, VID ir nepamatoti salīdzinājis pieteicējas veikto
darījumu ar Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo svērto likmi euro izsniegtajiem īstermiņa kredītiem.

[5.3] Gadījumos, kad ar nodokli apliekamā ienākuma apmēra noteikšanai tiek izmantotas darījuma vērtības aprēķināšanas metodes,
netiek faktiski konstatēts, kāds tieši bijis attiecīgā uzņēmuma ienākums, bet gan tiek uz aprēķinu pamata pieņemts, kādam tam būtu
bijis jābūt. Šādos gadījumos, kad ar nodokli apliekamais ienākums tiek noteikts nevis no faktiski konstatētā ienākuma apmēra, bet
gan no aprēķinātā ienākuma apmēra, tiesas ieskatā, ir īpaši būtiski darījumus salīdzināt atbilstoši Noteikumu Nr.556
92.3.apakšpunktā norādītajam ar salīdzināmiem darījumiem salīdzināmos gadījumos.

[5.4] Ja salīdzinājums nav veikts atbilstoši Noteikumu Nr.556 84.punkā un 92.3.apakšpunktā noteiktajam, ir pamats uzskatīt, ka
iestāde ir patvaļīgi izvēlējusies salīdzināmos darījumus, kas atbilstoši patvaļas aizlieguma principam nav pieļaujams.

Līdz ar to tiesa atzīst, ka konkrētajā gadījumā VID pieteicējas veikto darījumu nepamatoti salīdzināja ar Centrālās statistikas pārvaldes
noteikto vidējo svērto likmi euro izsniegtajiem īstermiņa kredītiem. Iepriekš minētais, tiesas ieskatā, pats par sevi ir pietiekams
pamats Lēmuma atcelšanai.

 

[6] Par Administratīvās rajona tiesas 2012.gada 31.maija spriedumu VID iesniedza apelācijas sūdzību.

Apelācijas sūdzībā norādīts, ka lietā vienlaicīgi ir jāpiemēro likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.2panta ceturtās daļas 2.punkts un
likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 12.panta otrās daļas 2.punkts, kas regulē atsevišķus, bet savstarpēji saistītus jautājumus,
un to starpā pretrunas nepastāv.

Izskatāmajā lietā VID piemēroja Centrālās statistikas pārvaldes datus, lai noteiktu tirgus cenu pēc salīdzināmo nekontrolēto cenu
metodes, kā salīdzināmos uzņēmumu darījumus izvēloties banku izsniegtos īstermiņa kredītus ārvalstu valūtā, kā pakalpojumu
raksturojošo faktoru – vidējo svērto procenta likumi.

Tā kā nav pieejama informācija par komercsabiedrību, kas nav kredītiestādes, piemērotajām procentu likmēm, VID izmantoja publiski
pieejamos Centrālās statistikas pārvaldes datus par vidējo procentu likumi ārvalstu valūtās izsniegtajiem īstermiņa kredītiem.

VID veica salīdzināmības pārbaudi atbilstoši Noteikumu Nr.556 92.3.apakšpunktam un tā rezultātā atbilstoši likuma „Par uzņēmumu
ienākuma nodokli” 12.panta otrās daļas 2.punktam palielināja pieteicējas peļņu par starpību, kas veidojās, citu banku kredītu vidēju
svērto procentu likmi reizinot ar pieteicējas izsniegto aizdevuma apmēru un no šī reizinājuma atņemot pieteicējas piemēroto
aizdevuma procentu likmi, kas reizināta ar pieteicējas iesniegto aizdevuma apmēru.

VID ieskatā, tiesa nav pārbaudījusi Lēmuma pamatojumu, tādēļ ir pārkāpts Administratīvā procesa likuma 250.panta pirmās daļas 1.-
3.punkts.

 

[7] Pieteicēja rakstveida paskaidrojumos apgabaltiesai norāda, ka VID apelācijas sūdzību uzskata par nepamatotu, jo VID ir
nepareizi piemērojis likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 12.panta otrās daļas 2.punktu, Noteikumus Nr.556, kā arī likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 23.2panta ceturtās daļas 4.punktu.

Pieteicēja atkārtoti norāda, ka VID nepamatoti ir piemērojis Centrālās statistikas pārvaldes datus par īstermiņa kredītu procentu
likmēm attiecībā uz pieteicējas veiktajiem noguldījumiem ICA Finans AB.

 

[8] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 304.panta pirmo daļu lieta tiek izskatīta rakstveida procesā.

 

Motīvu daļa

 

          [9] Lietā nepastāv strīds, ka pieteicēja un ICA Finans AB  ir atzīstami par saistītiem uzņēmumiem. Lietā ir strīds, vai VID
pamatoti konstatēja, ka pieteicējas noguldījumiem ICA Finans AB kontā piemērotās procentu likmes neatbilst tirgus cenām, līdz ar to,
vai pamatoti ir veiktas pieteicējas UIN aprēķina korekcijas.

          VID ir veicis pieteicējas 2009.gada ar UIN apliekamā ienākuma korekcijas, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 23.2panta otrās daļas 1.punktu, 23.2panta ceturtās daļas 4.punktu, likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 4.panta
pirmo daļu, 12.panta otrās daļas 2. un 4.punktu un Noteikumu Nr.556 84.punktu.
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          [10] Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.2panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka darījumos starp saistītām personām, ja tas
nav pretrunā ar konkrētā nodokļa likumu, nodokļu administrācija, veicot nodokļu revīziju (auditu), ir tiesīga pārbaudīt darījumu cenas
(vērtības) noteikšanas pareizību un precizēt darījuma cenu (vērtību).

          Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.2panta ceturtā daļa noteic, ja nodokļu maksātāja norādītā darījuma cena (vērtība)
neatbilst tirgus cenai (vērtībai), nodokļu administrācija, veicot nodokļu revīziju (auditu), pamatojas uz darījuma tirgus cenu (vērtību)
attiecīgajā laika posmā, kuru nosaka, ņemot vērā jebkuru no šādiem faktoriem: 1) cenu vai vērtību, kādu līdzīgos darījumos piemērojis
pats nodokļu maksātājs, stājoties darījumu attiecībās ar citām personām; 2) cenu vai vērtību, kādu nodokļu maksātājam līdzīgos
darījumos piemērojušas nesaistītas personas; 3) aprēķināto darījuma pašizmaksu (izdevumu kalkulāciju), pieskaitot tai Centrālās
statistikas pārvaldes izveidotās informācijas bāzes attiecīgās nozares vidējo rentabilitātes rādītāju, bet, ja šādas informācijas nav, —
nodokļu administrācijas izveidotās informācijas bāzes attiecīgās nozares vidējo rentabilitātes rādītāju; 4) Centrālās statistikas
pārvaldes noteikto vidējo līdzīgu lietu cenu vai līdzīgu darījumu vērtību; 5) pieaicināto neatkarīgo ekspertu darījuma novērtējumu.

 

          [11] Savukārt likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 12.panta otrās daļas 2.punkts attiecībā uz saistītiem uzņēmumiem
paredz, ka, nosakot apliekamo ienākumu, peļņu palielina par summu, kuru veido preču (produkcijas, pakalpojumu) vērtību starpība
(starpības daļa), kas rodas, ja šīs preces (produkcija, pakalpojumi) par cenām, kas ir zemākas par tirgus cenām, tiek pārdotas
saistītam uzņēmumam, kas ar nodokļa maksātāju veido vienu šā likuma 14.1pantā noteikto uzņēmumu grupu.

         

          [12] Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” piemērošanas kārtību regulē Noteikumu Nr.556 normas.

          Noteikumu Nr.556 83.punkts paredz, lai noteiktu likuma 12.panta otrās daļas 2., 3. un 4.punktā minētās preču (produkcijas,
pakalpojumu) tirgus cenas vai darījuma tirgus vērtību, piemēro vienu no šo noteikumu 84., 85. vai 86.punktā minētajām metodēm.

          Atbilstoši Lēmumā ietvertajam pamatojumam VID ir piemērojis Noteikumu Nr.556 93

84.punktā noteikto – salīdzināmo nekontrolēto cenu metodi.

          Noteikumu Nr.556 93

84.punkts noteic, ka salīdzināmo nekontrolēto cenu metodes ietvaros salīdzina saistītu uzņēmumu savstarpējā darījumā piemēroto
cenu ar saistīta uzņēmuma un ar to nesaistīta komersanta salīdzināma darījuma cenu vai ar citu nesaistītu komersantu salīdzināma
darījuma cenu salīdzināmos apstākļos. Metodi piemēro, ja tiek veikti darījumi ar precēm vai pakalpojumiem, kuru cenas ir
salīdzināmas ar nesaistītu komersantu darījumu cenām, vai ja ir iespējams veikt pietiekami precīzas korekcijas, lai izslēgtu darījumu
atšķirību būtisku ietekmi uz darījuma vērtību vai preces, produkta vai pakalpojuma cenu.

 

          [13] Izvērtējot iepriekš norādītās tiesību normas to kopsakarā, secināms, ka VID atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām”
23.2panta otrās daļas 1.punktam, kā arī likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 12.panta otrās daļas 2.punktam, nosakot
uzņēmuma apliekamo ienākumu, var palielināt uzņēmuma peļņu tad, ja uzņēmums preci vai pakalpojumu ir pārdevis saistītam
uzņēmumam par cenu, kas ir zemāka par attiecīgā darījuma tirgus vērtību.

          Līdz ar to būtiski ir pareizi noteikt saistīto uzņēmumu funkcijas un strīdus darījuma būtību, lai atbilstoši un pareizi noteiktu
salīdzināmus darījumus un to cenu un izdarītu pamatotu secinājumu, vai konkrētajā gadījumā strīdus darījuma vērtība ir noteikta zem
tirgus vērtības, kas savukārt var kalpot par pamatu UIN korekcijai.

         

          [14] Iepriekš minētais secinājums izriet arī no Noteikumu Nr.566 90.punkta, kas cita starp paredz, ka darījuma tirgus cenas
noteikšanas metodi izvēlas atkarībā no darījuma veida un saistīto uzņēmumu veiktajām funkcijām, ar tām saistītajiem riskiem,
izmantotajiem aktīviem un citiem darījuma vērtību ietekmējošiem faktoriem.

          Arī Noteikumu Nr.566 91.punkts noteic, ka, piemērojot darījuma vērtības noteikšanas metodes, lai noteiktu salīdzināmus
darījumus vai salīdzināmus saimnieciskās darbības veicējus, nosaka: 1) saistītā uzņēmuma darījumā vai darījumu virknē veikto
funkciju un ar tām saistīto risku salīdzināmību ar attiecīgajā komercdarbības nozarē un līdzīgā ģeogrāfiskajā tirgū esošā neatkarīgā
saimnieciskās darbības veicēja līdzīgos darījumos veiktajām funkcijām un ar tām saistītajiem riskiem un izmantotajiem aktīviem, kā arī
citus darījumu cenu ietekmējošus faktorus; 2) darījuma priekšmeta salīdzināmību, tas ir, saistīta uzņēmuma piegādāto vai iegādāto
preču (produktu) vai sniegto vai saņemto pakalpojumu salīdzinājumu ar nesaistītu komersantu attiecīgo darījumu priekšmetu.

         

          [15] Attiecībā uz apstrīdētā darījuma apstākļiem pieteicēja pieteikumā ir norādījusi, ka SIA „Rimi Baltic” ir  Latvijas Republikā
reģistrēts uzņēmums, kura pamatdarbība ir vadības un konsultāciju pakalpojumu sniegšana saistītajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs.
Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir Zviedrijas Karalistē reģistrēts uzņēmums Rimi Baltic AB, kuram pieder 100% pieteicējas
pamatkapitāla. Pieteicēja ietilpst vadošā Ziemeļeiropas mazumtirdzniecības uzņēmuma ICA AB  uzņēmumu grupā. 2009.gadā
pieteicēja veica noguldījumu saistītā grupas uzņēmumā ICA Finans AB , pārskaitot brīvos naudas līdzekļus no sabiedrības bankas
konta uz ICA Finans AB  kontu, kas saskaņā ar ICA AB  izstrādāto grupas finanšu politiku nodrošina ICA grupas uzņēmumu
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savstarpējo finanšu darījumu pārvaldi un dažādu finanšu pakalpojumu sniegšanu ICA grupas uzņēmumiem, tajā skaitā ICA grupas
uzņēmumu brīvo finanšu līdzekļu piesaisti un finanšu darījumu slēgšanu ar kredītiestādēm ICA grupas uzņēmumu labā. Saskaņā ar
ICA grupas izstrādāto finanšu politiku ICA Finans AB  veic atmaksājamu finanšu līdzekļu piesaisti tikai no ICA grupas uzņēmumiem,
tai skaitā no pieteicējas. Pieteicējas pārskaitītie naudas līdzekļi ar procentu ieņēmumiem tika turēti ICA Finans AB  kontā, un katru
mēnesi pamatsummai tika pieskaitīti procenti, palielinot noguldījuma pamatsummu, par kuras izmantošanu tika noteikti jauni procenti.

          No lietas materiāliem konstatējams, ka šādus paskaidrojumus pieteicēja ir sniegusi VID arī pārbaudes gaitā. Proti, kā norādīts
Lēmumā, pieteicējas grāmatvedības un pārskatu direktore 2011.gada 17.maija paskaidrojumā VID ir norādījusi, ka atsevišķi līgums
par depozītu (ar ICA Finans AB ) netiek slēgts, jo pieteicēja darbojas saskaņā ar grupas finanšu politiku. ICA Finans AB  ir ICA AB
grupas uzņēmumu finanšu centrs, kura uzdevums saskaņā ar grupas finanšu politiku ir optimāli pārvaldīt grupas finanšu resursus.
Uzņēmums ICA Finans AB  veic grupas uzņēmumu finansēšanu, kā arī uz laiku brīvo finanšu resursu piesaistīšanu. Pieteicējas rīcībā
esošais naudas līdzekļu daudzums ir lielāks nekā nepieciešams norēķiniem par īstermiņa saistībām. Līdz ar to šie līdzekļi tiek
noguldīti īstermiņa depozītā grupas uzņēmumu finanšu centrā ICA Finans AB . Parasti depozīta termiņš ir viens mēnesis, un atkarībā
no uzņēmuma rīcībā esošā līdzekļu apjoma un plānotajām īstermiņa saistībām depozīts tiek pagarināts uz nākamo periodu,
nepieciešamības gadījumā iespējams samazināt vai palielināt to apjomu (sk. Lēmuma 7.-8.lpp., lietas 1.sējuma 58.-59.lapa).

         

          [16] Arī kompānijas KPMG ziņojumā par ICA grupas finanšu pakalpojumu transfertcenu analīzi 2007.gadā (ietverot aktualizēto
ziņojumu par grupas uzņēmumu darījumiem 2008.gadā) norādīts, ka ICA Finans AB  ir atbildīga par īstermiņa aizdevuma piešķiršanu
ICA grupas uzņēmumiem vai to brīvo līdzekļu izvietošanu depozītos. ICA grupas uzņēmumiem nav atļauts noguldīt līdzekļus ārējos
depozītos vai saņemt aizdevumus no ārējiem uzņēmumiem, visiem darījumiem jānotiek ar ICA Finans AB starpniecību.

           Kā secināts KPMG ziņojumā, ICA Finans AB  darījumos piemērojamās procentu likmes ir līdzīgas ārējās bankas noteiktajām
procentu likmēm līdzīgiem īstermiņa aizdevumiem un depozītiem ar līdzīgu risku. Tāpēc ICA Finans AB  izmantotās procentu likmes
uzskatāmas par nesaistītu uzņēmumu darījuma principam atbilstošām. Papildus iepriekš minētajam darījuma procentu likme tiek
palielināta par 40 bāzes punktiem. Uzcenojums ir paredzēts, lai segtu ICA Finans AB  izmaksas un riskus saistībā ar īstermiņa
aizdevumu izsniegšanu un noguldījumu veikšanu (lietas 1.sējuma 146.-149.lapa).

          Atbilstoši pieteicējas apskaidrojumiem iepriekš minētā ICA grupas finanšu politika 2007.-2008.gadam tika piemērota arī
grupas uzņēmumu savstarpējiem darījumiem 2009.gadā.

 

          [17] No pieteicējas VID un tiesā sniegtajiem paskaidrojumiem, kā arī KPMG ziņojumā norādītā secināms, ka ICA Finans AB
sniedz ICA grupas uzņēmumiem, tajā skaitā pieteicējai, finanšu pakalpojumus, tostarp uzņēmumu brīvo līdzekļu izvietošanu depozītos.

          No lietas materiāliem arī konstatējams, ka 2009.gadā pieteicēja ir veikusi noguldījumu ICA Finans AB, pārskaitot brīvos naudas
līdzekļus no sabiedrības bankas konta uz ICA Finans AB kontu.

          Lēmumā konstatēts, ka pieteicēja 2009.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā ieņēmumos ir iekļāvusi procentu maksājumu
2280,33 euro apmērā par noguldījumiem ICA Finans AB kontā. Pieteicējas veiktajiem noguldījumiem tikusi piemērota procentu likme
– 2009.gada jūlijā 0,66 %, augustā 0,54 %, septembrī 0,5 %, oktobrī un novembrī 0,4 %, decembrī 0,45 %apmērā.

          VID ir atzinis, ka pieteicējas noguldījums ICA Finans AB ir uzskatāms par īstermiņa aizdevumu saistītam uzņēmumam un
aprēķinātie aizdevuma procenti ir zemāki par tirgus cenu, jo atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem vidējās svērtās procentu
likmes ārvalstu valūtā izsniegtajiem īstermiņa kredītiem kredītiestādēs 2009.gada gada jūlijā bija 5,1 %, augustā 4,2 %, septembrī
4,9 %, oktobrī 4,8 %, novembrī 4,7 % un decembrī 4,3 %.

         

          [18] VID Lēmumā ir secinājis, ka pieteicējas noguldījums ICA Finans AB ir uzskatāms par īstermiņa aizdevumu un tā vērtība ir
salīdzināma ar vidējo svērto procentu likmi ārvalstu valūtā izsniegtajiem īstermiņa kredītiem kredītiestādēs.

          Administratīvā apgabaltiesa šādam slēdzienam nerod ne loģisku, ne tiesisku pamatojumu.

          Noguldījums un kredīts ir atšķirīgi jēdzieni. Piemēram, atbilstoši Kredītiestāžu likuma 1.pantā ietvertajai definīcijai noguldījumsir
naudas līdzekļu glabāšana kredītiestādes kontā noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem; savukārt kredīts ir atlīdzības
darījums, kurā kredītiestāde uz rakstveida līguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas īpašumā un kurš klientam uzliek
pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot kredītiestādei naudu vai citas lietas. Līdz ar to arī noguldījumu piesaistīšana un kreditēšana
ir atšķirīgi, savstarpēji nošķirami un patstāvīgi finanšu pakalpojumi.

           Arī no Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā pieejamajiem datiem, uz kuriem ir atsaucies VID, redzams, ka abiem
minētajiem finanšu pakalpojumiem piemērotās procentu likmes ir būtiski atšķirīgas.

          Turklāt audita pārskatā un arī pieteikumā ir norādīts, ka pieteicēja sniedz vadības un konsultāciju pakalpojumus saistītajiem
uzņēmumiem Baltijas valstīs. Šāda pieteicējas darbība atbilst nefinanšu sabiedrības definīcijai atbilstoši noteikumu Nr.42 2.12.punktā
ietvertajai definīcijai (nefinanšu sabiedrība ir saimnieciska vienība, kas ražo preces vai sniedz nefinansiālus pakalpojumus nolūkā gūt
peļņu vai citus augļus). Līdz ar to no lietas materiāliem nav konstatējami apstākļi, kas dotu pamatu secinājumam, ka pieteicēja būtu
rīkojusies vai būtu uzskatāma par finanšu iestādi vai kredītiestādi, un būtu izsniegusi kādus kredītus.

           Tieši pretēji, no pieteicējas VID un tiesā sniegtajiem paskaidrojumiem, kā arī KPMG ziņojumā norādītā secināms, ka tieši ICA
Finans AB sniedz ICA grupas uzņēmumiem, tajā skaitā pieteicējai, finanšu pakalpojumus, tostarp uzņēmumu brīvo līdzekļu piesaisti
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un izvietošanu depozītos.

          Līdz ar to ir konstatējams, ka VID nav pienācīgi izvērtējis strīdus darījumā iesaistīto uzņēmumu funkcijas, kas ir novedis pie
kļūdaina secinājuma par strīdus darījuma priekšmetu.

         

          [19] Ņemot vērā iepriekš lietā noskaidrotos faktiskos apstākļus, strīdus darījums bija vērtējams kā noguldījums, nevis kā kredīts.
Tādēļ pieteicējas noguldījumam piemērotās procentu likmes, ko piemēroja saistītais uzņēmums ICA Finans AB , bija salīdzināmas ar
piemērotajām procentu likmēm noguldījumiem, nevis ar kredītiem, kā to konkrētajā gadījumā nepamatoti ir darījis VID.

          Uz šo VID kļūdu uzskatāmi norāda arī VID Lēmumā konstatētais. Proti, VID Lēmumā ir konstatējis, ka nav pieejama informācija
par komercsabiedrību, kas nav kredītiestādes, finanšu darījumos piemērotajām procentu likmēm. Tādēļ VID konkrētajā gadījumā ir
izmantojis publiski pieejamo informāciju, proti, Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo procentu likmi ārvalstu valūtās
izsniegtajiem īstermiņa kredītiem (sk. Lēmuma 10.lpp., lietas 1.sējuma 61.lapa).

          Apgabaltiesas ieskatā, ir tikai loģisks VID secinājums, ka nefinanšu komercsabiedrības parasti neizsniedz kredītus, tādēļ vēl jo
vairāk patvaļīga ir turpmākā VID rīcība bez jebkāda tiesiska pamata pretēji paša iepriekš konstatētajam atzīt, ka pieteicējas darījums,
noguldot brīvos finanšu līdzekļus ICA Finans AB , ir uzskatāms par pieteicējas izsniegtu kredītu un tam ir piemērojams kredītiestāžu
izsniegto kredītu vidējās procentu likmes.

                  

          [20] Ievērojot iepriekš minēto, apgabaltiesa atzīst, ka VID pieļautā kļūda, novērtējot darījumā iesaistīto uzņēmumu funkcijas, kā
arī nosakot strīdus darījuma priekšmetu, ir novedusi arī pie nepareiza strīdus darījuma vērtības izvērtējuma attiecībā pret šāda
darījuma iespējamo tirgus vērtību.

          To uzskatāmi apliecina arī VID piemērotie statistikas dati.

          Proti, VID konkrētajā gadījumā ir piemērojis Centrālās statistikas pārvaldes datus par vidējo svērto procentu likmi ārvalstu valūtā
izsniegtajiem īstermiņa kredītiem kredītiestādēs 2009.gadā attiecīgajos mēnešos. Pārbaudot VID piemēroto datu aprēķina
metodoloģiju, secināms, ka datu avots ir Latvijas Bankas informācija (sk. www.csp.gov.lv; arī lietas 1.sējuma 66.lapu).

          Savukārt pārbaudot Latvijas Bankas (www.bank.lv) publicētos statistikas datus (sk. sadaļu Statistika/Galvenie rādītāji/Procentu
likmju statistika/ Vidējās svērtās procentu likmes MFI (monetāro finanšu institūciju) darījumos ar rezidentu nefinanšu sabiedrībām
un mājsaimniecībām), konstatējams, ka vidējā svērtā procentu likme rezidentu nefinanšu sabiedrību (pieprasījuma) noguldījumiem
2009.gada jūlijā bija 0,32 %; augustā 0,28 %; septembrī 0,29 %; oktobrī 0,33 %; novembrī 0,37 % un decembrī 0,24 %.

          Salīdzinot šos datus ar pieteicējas noguldījumiem piemērotajām procentu likmēm – 2009.gada jūlijā 0,66 %, augustā 0,54 %,
septembrī 0,5 %, oktobrī un novembrī 0,4 %, decembrī 0,45 %apmērā, nav gūstams apstiprinājums, ka pieteicējas noguldījumiem
aprēķinātā procentu likme būtu zemāka par nefinanšu sabiedrību noguldījumiem piemērotajām procentu likmēm norādītajā periodā.

 

          [21] Ņemot vērā iepriekš minēto, Administratīvā apgabaltiesa atzīst, ka pieteicējas pieteikums ir pamatots un apmierināms, bet
VID lēmums ir atceļams kā prettiesisks. Pirmās instances tiesas spriedums ir pareizs un pamatos.

           

Rezolutīvā daļa

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 307. un 309.pantu, Administratīvā apgabaltiesa

 

nosprieda:

 

apmierināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rimi Baltic” pieteikumu.

Atcelt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektores 2011.gada 18.augusta lēmumu Nr.22.4.6/56449 no tā pieņemšanas dienas.

Piespriest no atbildētāja par labu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rimi Baltic” tās samaksāto valsts nodevu 28,46 euro apmērā.

Spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas
dienas, kasācijas sūdzību iesniedzot Administratīvajā apgabaltiesā.

 

K.Berķis
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