Vai Lurs
rsoft saņem nelikumīgu
n
u valsts atballstu?
Mārtiņš Tarrlaps,
Zvērinātu ad
dvokātu birojja „Raidla Lejjiņš & Norcouus” jurists
A
Administrattīvajā tiesā šobrīd
š
noriss aktīva tiesvedība lietāā par iespējaamu nelikum
mīga valsts atbalsta
p
piešķiršanu
u SIA Lurso
oft un SIA Lursoft
L
IT. Publiski
P
pieeejamā info
ormācija parr šo tiesved
dību liek
domāt, ka valsts atballsta tiesībass ne vienmēēr tiek pareeizi izprastaas un efektīīvi piemērottas. Tas
būtiski sareežģī komerssantu iespējjas aizstāvēēt savas tiessības gadīju
umā, kad to
o konkurentti iegūst
p
priekšrocības, pateicoties nelikum
mīgi piešķirtaam valsts attbalstam.
SIA Firmas.lv
lv iesniedza pieteikumu
p
ad
dministratīvaajā rajona tie sā, jo uzskattīja, ka Lurso
oft saņem neelikumīgu
vvalsts atbalsstu. Proti, par
p vienas un
n tās pašas informācijaas (komersanntu gada pāārskatu) iegūūšanu no
Uzņēmumu reģistra (UR
R) Firmas.lv maksā
m
valsts nodevu Minnistru kabineeta noteiktajāā apmērā, beet Lursoft
vvalsts nodevvu nemaksā. Firmas.lv
F
uzskkata, ka tādējādi tiek pārkkāptas tās tiessības uz vienllīdzīgu konkuurenci.
Administratīīvā rajona tieesa (un arī apggabaltiesa, izzskatot Firmaas.lv blakus sūūdzību) sākottnēji atteicās ierosināt
tiesvedību šaajā lietā. Īpašši radoša bijaa Administraatīvā apgabalttiesa, pasakoot, ka likums neuzliek iestādei par
pienākumu pret tirgus dalībniekiem
m izturēties vienlīdzīgi. Par laimi A
AT Senāta Administratīīvo lietu
departamentts adekvāti no
ovērtēja situāāciju, kā rezuultātā admini stratīvā rajonna tiesa beidzzot ierosinājaa lietu uz
F
Firmas.lv iesn
niegtā pieteikkuma pamataa. No medijo
os ziņotā nopprotams, ka Firmas.lv pieeteikums šobrīd gaida
iizskatīšanu pēc
p būtības ad
dministratīvaajā rajona tiessā.
M
Meklējot paapildus inforrmāciju par Firmas.lv un
n Lursoft sstrīdu, bija iinteresanti ieepazīties ar Tieslietu
ministrijas (T
TM) atzinum
mu (publicētts Latvijas Vēstnesī
V
13.077.2010.) par Latvijas valssts un Lursof
oft starpā
noslēgto līguumu, uz kuura pamata Lursoft
L
saņem
m atlaides iinformācijas iegūšanai n
no UR. Vien
na tirgus
dalībnieka attbrīvošana no
o valsts nodeevas samaksaas ir valsts attbalsta piešķķiršana attiecīīgajam komeersantam.
T
Taču šāds atbalsts
a
var tikt atzīts par likumīgu, ja šis koomersants snniedz pakalp
pojumu ar vvispārēju
ekonomisko nozīmi (servvices of general economic intereest). Tieši uz šo izņēmum
mu savā atzinuumā atsaukuusies TM,
llai attaisnotuu valsts atbalssta piešķiršan
nu Lursoft. Taču
T
šāds TM
M viedoklis šķiet virspusēējs un neatbillstošs ES
tiesībām.
T
TM atzinum
mā vērtējusi situācijas
s
atbiilstību tā sauucamajiem A
Altmark kritērrijiem. Altmaark kritēriji jāāpiemēro
iikreiz, kad jāānoskaidro, vai
v valsts atbaalsts komersaantam, kurš ssniedz pakalppojumus ar vvispārēju eko
onomisku
nozīmi, pieššķirts likumīggi. Taču pirm
ms Altmark kritēriju pieemērošanas T
TM bija jān
noskaidro, vaai Lursoft
patiešām sniiedz šādus paakalpojumus. Šķiet, ka šo
o posmu TM
M savā atzinuumā ir izlaiduusi. Tas liek apšaubīt
T
TM atzinum
ma secinājumuu pamatotībuu.
ES tiesību izpratnē pakkalpojumus ar vispārējuu ekonomiskku nozīmi raaksturo divaas būtiskas pazīmes.
Pirmkārt, daalībvalsts ieskatā šie pakkalpojumi ir sabiedrībai īpaši nozīmīīgi. Otrkārt, pastāv tirguus fiasko
(market failuure) pazīme – neviens kom
mersants nevvēlas sniegt aattiecīgos pakkalpojumus, jo tas nav rentabli. Ja
vvalsts konstaatē tirgus fiassko, tai ir tiessības (un pat pienākums) iejaukties unn sniegt nepiieciešamo atb
balstu, lai
nodrošinātu,, ka sabiedrīība saņem šos
š īpaši nozīmīgos pakkalpojumus ((kā piemēru var minēt dotācijas
starppilsētu pasažieru pāārvadājumiem
m nerentablaajos maršruttos – ja valssts nekompeensētu pārvaadātājiem
zaudējumus par pasažierru pārvadāšaanu šajos maaršrutos, kas ietver arī saaprātīgas peļļņas garantēššanu, tad
iiedzīvotājiem
m pieeja sabieedriskajam trransportam būtu
b
liegta).
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UR informācijas publiska pieejamība neapšaubāmi ir sabiedrībai būtiska. Taču no TM atzinuma secināms,
ka līgums ar Lursoft tika noslēgts, jo «valsts nebija gatava radīt papildus izdevumus valsts budžetā». Tātad nav
pamata apgalvot, ka Lursoft atbrīvota no valsts nodevas samaksas tirgus fiasko dēļ. Tieši pretēji – TM
atzinumā pateikts, ka atbrīvojums no valsts nodevas samaksas ir kompensācija par pakalpojumiem, kurus
valstij sniedz Lursoft.
Valsts atbalsta tiesību kontekstā papildus problēmu rada tas, ka, spriežot no TM atzinuma, minētajai
kompensācijai nav tiešas saistības ar Lursoft pakalpojumu tirgus vērtību. Piemēram, var būt tā, ka Lursoft
sniegusi valstij pakalpojumus desmit latu vērtībā, taču uz nesamaksātās valsts nodevas rēķina ietaupījusi
simts latus. Radusies starpība deviņdesmit latu apmērā ir valsts atbalsts, par kura likumību, kā jau minēts, ir
pamats šaubīties. Protams, ka situācija var būt arī diametrāli pretēja un Lursoft uz valsts nodevu rēķina
ietaupītais nesegtu sniegto pakalpojumu vērtību, taču nav dzirdēts, ka Lursoft slīgtu finansiālās grūtībās.
Iepriekš minētais liecina, Lursoft atbrīvojums no valsts nodevas samaksas atbilst nelikumīgi piešķirta valsts
atbalsta pazīmēm. Taču Lursoft situāciju drošāku padara tas, ka šis atbalsta mehānisms ieviests vēl pirms
Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Ja vien Eiropas Komisija nav prasījusi šo atbalsta pasākumu pārtraukt
– un šķiet, ka tas nav darīts – tad Lursoft saņemtais valsts atbalsts uzskatāms par leģitīmu valsts atbalsta
tiesību izpratnē.
P.S. Šī bloga autors nav ne tieši, ne netieši iesaistīts Firmas.lv un Lursoft strīda risināšanā. Bloga mērķis ir sekmēt
diskusiju par valsts atbalsta tiesību jautājumiem, veicinot kvalitatīvu un efektīvu šo tiesību piemērošanu.
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