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Tiesas spriedums lietā C-167/05 

Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste 

ATŠĶIRĪGI NODOKĻI ALUM UN VĪNAM ZVIEDRIJĀ NEPĀRKĀPJ KOPIENU 
TIESĪBAS 

Ņemot vērā viena litra vīna un viena litra alus pārdošanas cenu atšķirības, dažādie akcīzes 
nodokļi neietekmē patērētāja rīcību. 

Zviedrijas tiesību aktos par alkoholiskiem dzērieniem piemērojamiem akcīzes nodokļiem alum 
un vīnam ir paredzēti dažādi akcīzes nodokļi. Komisija uzskata, ka atšķirības alus un vīna 
nodokļos netieši aizsargā alu, kas galvenokārt tiek ražots Zviedrijā, kaitējot vīnam, kas 
galvenokārt tiek importēts no citām dalībvalstīm, un tas esot pretrunā Kopienu tiesībām. Tā tāpēc 
pret Zviedriju cēla prasību sakarā ar valsts pienākumu neizpildi Eiropas Kopienu Tiesā. 

Tiesa atgādina, ka vīns un alus zināmā mērā apmierina vienādas vajadzības, tāpēc ir jāatzīst, ka 
tie viens otru zināmā mērā aizstāj. Tiesa precizē, ka noteicošās konkurences attiecības starp alu, 
kas ir populārs un plaši lietots dzēriens, un vīnu ir jāskaidro, ņemot par pamatu plašai sabiedrībai 
vispieejamākos vīnus, kas parasti ir visvieglākie un lētākie. Tiesa uzskata, ka šajā lietā tikai 
vidējās kategorijas vīniem (kuru spirta tilpumkoncentrācija ir no 8,5 līdz 15 tilp. % un kuru gala 
pārdošanas cena ir no SEK 49 līdz 70) ir pietiekami līdzīgas īpašības kā t.s. stiprinātajam alum 
(kura spirta koncentrācija ir vienāda vai lielāka par 3,5 tilp. %), lai tie varētu būt patērētāja 
izvēles alternatīva un tāpēc konkurētu ar stiprināto alu. 

Salīdzinot nodokļu apmēru atkarībā no alkohola satura (kas šajā lietā ir svarīgākais 
salīdzinājums), Tiesa atzīmē, ka vīnam, kura spirta koncentrācija ir 12,5 tilp. %, nodoklis par 
katru spirta tilpumprocentu litrā par aptuveni 20 % pārsniedz nodokli alum, ar ko tas konkurē. 
Vīns, kas konkurē ar stiprināto alu, tādējādi tiek aplikts ar lielāku nodokli nekā alus. 

Tomēr Tiesa uzskata, ka šī lielākā nodokļu nasta nevar ietekmēt attiecīgo tirgu un netieši 
neaizsargā Zviedrijas alu. Šajā sakarā Tiesa norāda, ka abu preču cenu atšķirības ir gandrīz 
vienādas pirms un pēc aplikšanas ar nodokļiem (viens litrs 12,5 % vīna maksā gandrīz divreiz 
vairāk nekā viens litrs alus). Šajos apstākļos Tiesa konstatē, ka Komisija nav pierādījusi, ka 
atšķirība stiprinātā alus un ar to konkurējošā vīna cenās būtu tik maza, ka šīm precēm Zviedrijā 
piemērotie dažādie akcīzes nodokļi varētu ietekmēt patērētāja rīcību. 

Tāpēc Tiesa noraida Komisijas prasību. 



Šis ir neoficiāls dokuments, kas domāts izmatošanai plašsaziņas līdzekļos, un Eiropas Kopienu 
Tiesai tas nav saistošs. 

Pieejamās valodas: CS, DE, EN, FR, HU, LV, PL, SV 

Pilns sprieduma teksts pieejams Tiesas interneta lapā: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=LV&Submit=rechercher&numaff=C-167/05  

Principā ar to var iepazīties no plkst. 12 CET pasludināšanas dienā. 

Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju, sazinieties ar Gitte Stadler kundzi, 
tālr.: (00352) 4303 3127, fakss: (00352) 4303 3656 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-167/05

