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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 626/2000, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Klaus Schuler, par 
mantojuma divkāršu aplikšanu ar nodokļiem 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņam atstātā mantojuma lielākā daļa atrodas Francijā, 
bet mantojuma novēlētāja – francūziete – mira Vācijā. Saskaņā ar Vācijas likumdošanu viss 
īpašums ir apliekams ar mantojuma nodokli, tajā pašā laikā arī Francijas valdība pieprasa 
mantojuma nodokli 55 % apmērā. 

Lūgumraksta iesniedzējs argumentē, ka nodoklis ir maksājams dzīvesvietas valstī un jautā, vai 
ES pilsoni un viņa mantiniekus, kuri ir pilnā apmērā samaksājuši nodokļus valstī, kurā dzīvo, 
cita ES dalībvalsts var aplikt ar nodokļiem. 

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2001. gada 26. janvārī. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā 
ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, saņemta 2003. gada 16. jūnijā

A. Fakti

Lūgumraksta iesniedzējam, kurš ir vācietis un Vācijas iedzīvotājs, viņa tante – Vācijas 
iedzīvotāja – ir novēlējusi pusi īpašuma. Katra no viņa abām meitām ir mantojusi vienu 
ceturtdaļu. Īpašums būtībā sastāv no pārvedamiem vērtspapīriem un bankas kontiem Francijā 
(apm. 70 %) un Vācijā (apm. 30 %); lūgumraksta iesniedzējs ir arī tantes dzīvības 
apdrošināšanas polises saņēmējs.

Lūgumraksta iesniedzēja mantojuma franču daļa pēc 200 000 Francijas franku nodokļu 
summas atvilkšanas, tostarp tantes dzīvības apdrošināšanas polise, par kuru viņa maksāja pēc 
70 gadu sasniegšanas, tika aplikta ar mantojuma nodokli 55 % apmērā pēc tam, kad tika 



PE 331.802/REVv01-00 2/6 CM\650893LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

atskaitīta ar nodokli neapliekamā summa 10 000 FF (~ EUR 1600) apmērā saskaņā ar 
Vispārējā nodokļu kodeksa 788-II pantu.

Saskaņā ar Vācijas Mantojuma nodokļa aktu (Erbschaftsteuergesetz-ErbStG) lūgumraksta 
iesniedzēja mantotais īpašums ir apliekams ar 27 % nodokli. Vācijas Valsts ieņēmumu birojs 
ir nolēmis aplikt ar šo nodokļu likmi visu lūgumraksta iesniedzēja mantojumu pēc tam, kad 
tiks atskaitīta Vācijā piemērojamā ar nodokli neapliekamā summa 20 000 Vācijas marku 
(~EUR 10 300) apmērā un, pēc viņa teiktā, nedaudz samazināt šo likmi saskaņā ar 
nosacījumu, ko piemēro, lai samazinātu nevēlamus efektus, kas rodas, piemērojot dažādu 
kategoriju nodokļus (ErbStG 19(3)). Tomēr tā atteicās ņemt vērā Francijā samaksātos 
nodokļus, argumentējot, ka šos nodokļus nevar ieskaitīt Vācijas nodokļu rēķinā un nevar 
atrēķināt no īpašuma, kas apliekams ar nodokļiem. Lūgumraksta iesniedzēja Francijas 
īpašuma daļa ir attiecīgi apliekama ar uzkrājuma nodokli, kura Francijas likme ir 55 %, bet 
Vācijas likme – 27 %.

B. Valsts tiesību akti

Kamēr lūgumraksta iesniedzējs, šķiet, galvenokārt iebilst pret papildu nodokļa piemērošanu 
Vācijā, viņa lūgumraksts bija radies pārmērīgā apgrūtinājuma dēļ, kas radās no divkāršās 
aplikšanas ar nodokļiem, kad mantiniekiem palika mazāk par vienu piekto daļu mantojuma. 
Šajā situācijā Komisija pārbaudīs abu valstu sistēmas un to savstarpējo mijiedarbību un 
mijiedarbību ar Kopienas tiesību aktiem.

Lūgumraksta iesniedzējam, Vācijas iedzīvotājam, kas mantojis vērtspapīrus Francijā, saskaņā 
ar starptautiskajiem tiesību aktiem var būt saistoša abu dalībvalstu likumdošana, ja nav 
konkrētu Kopienas tiesību aktu par mantojuma nodokli. Turklāt starp Franciju un Vāciju nav 
noslēgts līgums divkāršas aplikšanas ar nodokļiem novēršanai, kurā īpaši būtu vajadzīga 
klauzula, kura sadalītu nodokļu aplikšanas tiesības saskaņā ar „atbrīvošanas no nodokļiem” 
metodi vai „kredīta” metodi. Tāpēc Francijas un Vācijas iestādes varēja brīvi piemērot savas 
valsts attiecīgos tiesību aktus, ja vien tie respektēja vispārējos EK līguma principus. Taču, ja 
būtu noslēgts līgums saskaņā ar ESAO nodokļu paraugkonvenciju attiecībā uz īpašumiem, 
mantojumiem un dāvanām (1982), tajā saskaņā ar konvencijas 7. pantu būtu noteikts, ka 
pārvedamie vērtspapīri būtu apliekami ar nodokli tikai nelaiķa dzīvesvietas valstī, un tad 
Francija nebūtu varējusi iekasēt nekādus nodokļus.

Tā kā nodokļu konvencijas trūkuma dēļ starp dažādām valstīm ir fiskāla pārklāšanās, daudzas 
valstis ir pieņēmušas noteikumus, mēģinot neatkarīgi atrisināt jebkādus strīdus un izvairoties 
no divkāršās aplikšanas ar nodokļiem, kas varētu rasties no divu valstu tiesību aktu 
kumulatīvas izmantošanas.

Francijas likumdošana

Saskaņā ar Vispārējā nodokļu kodeksa 750b. panta 1. punktu pārvedamie vērtspapīri un 
nekustamie aktīvi, kas atrodas Francijā vai ārpus tās, tostarp Francijas vai ārzemju debitoru 
parādi, ir apliekami ar dāvinājuma nodokli (piemērojami pārvešanai pēc nāves), ja nelaiķis 
bijis Francijas nodokļu maksātājs 

Saskaņā ar šī panta 2. punktu, ja nelaiķis nav bijis Francijas nodokļu maksātājs, ar pārveduma 
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nodokli ir apliekami tikai pārvedami vērtspapīri, kā arī kustamie un nekustamie aktīvi, kas 
atrodas Francijā, tostarp Francijas debitoru parādi.

Tādēļ Francijas iestādes uzskata, ka jebkuram īpašumam, kas atrodas Francijā, ir pilnībā 
saistoši Francijas noteiktie nodokļi neatkarīgi no nelaiķa dzīvesvietas, kur viņš maksājis 
nodokļus. 777. pantā atrodamā nodokļu skala mainās atkarībā no saņēmēja radniecības: tiešajā 
radniecības līnijā un starp laulātajiem likme pieaug no 5 % līdz 40 %, bet starp brāļiem un 
māsām likme ir no 35 % līdz 45 %, atkarībā no īpašuma vērtības. Starp radiniekiem līdz 
ceturtajai radniecības pakāpei piemēro 55 % vienoto nodokļu likmi, bet pēc ceturtās 
radniecības pakāpes piemēro 60 % likmi. 

Ja pārvedums notiek pēc nāves, 788 II pants nosaka nodokļu atvieglojumus 10 000 Francijas 
franku apmērā par katru īpašuma daļu.

Lūgumraksta iesniedzējam un viņa meitām kā tantes mantojuma saņēmējiem prasīja samaksāt 
nodokļus 55 % apmērā no Francijā esošā īpašuma vērtības, atskaitot 10 000 Francijas franku 
atlaidi katram no viņiem.

Tā kā nebija nekādu ESAO nodokļu paraugkonvencijas 7. punktam līdzīgu noteikumu, 
Francijai nepieprasīja atteikties no sava valsts likuma un ņemt vērā situāciju Vācijā. Šie 
likumi neprasa ņemt vērā tos pārveduma nodokļus, kas samaksāti ārpus Francijas. Saskaņā ar 
784.a pantu šādi rīkoties ir prasīts gadījumā, kas aprakstīts 750.b panta 1. punktā, ja nelaiķis 
bija Francijas nodokļu maksātājs.

Vācijas likumdošana

Vācija kā nelaiķes dzīvesvietas valsts seko Francijas piemēram, attiecinot Vācijas nodokli uz 
visu īpašumu. Tā arī piemēro trīs dažādas nodokļu skalas atkarībā no radniecības pakāpes 
(ErbStG 15. paragrāfs); nodokļu summa tiek aprēķināta, pamatojoties uz augošo īpašuma 
vērtību pa segmentiem. Dažādi segmenti ir pakļauti slīdošās skalas likmei no 7 % līdz 30 % I 
klasei (ieskaitot bērnus un laulātos), no 12 % līdz 40 % II klasei (ieskaitot lūgumraksta 
iesniedzēju kā novēlētājas māsasdēlu) un no 17 % līdz 50 % III klasei.

Divu nodokļu sistēmu mijiedarbība

Nodokļu konvencijas neesības dēļ Vācijas tāpat kā Francijas tiesību akti nosaka ārzemju 
mantojuma nodokļa ieskaitīšanu Vācijas nodokļos (ErbStG 21. paragrāfs) 

Tādējādi divas iedzīvotāju nodokļu sistēmas pārvalda ESAO nodokļu paraugkonvencijas 
izklāstītais princips attiecībā uz īpašumiem, mantojumu un dāvinājumiem (1982): 9.B pants 
nosaka, ka dzīvesvietas valstī tiek ieskaitīts nodoklis, kas samaksāts valstī, izņemot nelaiķa 
dzīvesvietas valsti, līdz nodokļa apmēram, kāds ir paredzēts nelaiķa dzīvesvietas valstī. 
Galīgais rezultāts ir katras valsts augstākās nodokļu likmes maksājums. Šī ir viena no 
iespējām (otra ir metode „atbrīvošana no nodokļiem”), kuru nodrošina Direktīva 90/435/EEK 
(mātes uzņēmumi – meitas uzņēmumi ). 

Šīs metodes piemērošana, kura lūgumraksta iesniedzēja gadījumā Vācijā maksājamos 
nodokļus samazinātu līdz nullei, tomēr ir ierobežota gadījumos, kas nosaukti Vērtības 
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novērtēšanas akta 121. punktā (Bewertungsgesetz – BewG), kurš neietver pārvedamos 
vērtspapīrus.

C. Komisijas novērtējums

Komisija dalās lūgumraksta iesniedzēja pārsteigumā par kopīgo nodokļu likmi, kam pakļauts 
viņa mantojums. Tā uzskata, ka divkāršā aplikšana ar nodokļiem principā ir nesavienojama ar 
iekšējo tirgu. Rodas arī jautājums par tiesībām uz īpašumu.

Divkāršās aplikšanas ar nodokļiem nesaderība ar Kopienas tiesību aktiem

Komisijai ir ievērojamas šaubas par valstu tiesību aktu savienojamību ar Kopienas tiesību 
aktiem, jo pielietojot tos praktiski, tie noveda pie divkāršas aplikšanas ar nodokļiem, kas nav 
savienojams ar iekšējā tirgus principu (EK 14. pants). Pienākums atturēties no jebkādiem 
pasākumiem, kas varētu apdraudēt EK līguma (EK 10. pants) sasniegtos mērķus, netieši 
norāda uz dalībvalstu administratīvo lēmumu atzīšanu. Turklāt divkāršā aplikšana ar 
nodokļiem veido ierobežojumus brīvai kapitāla kustībai (EK 56. pants), tiktāl, ka indivīds tiek 
atturēts no savu vērtspapīru glabāšanas citā dalībvalstī baidoties no viņa īpašuma divkāršas 
aplikšanas ar nodokļiem. Rodas jautājums arī par brīvu pakalpojumu kustību (49 EK 
49. pants) attiecībā uz apdrošināšanu. Atkarībā no situācijām, kas rodas praksē, var tikt 
ietekmēta arī brīvā personu kustība (EK līguma 18., 39. un 43 panti).

Īpašumtiesību pārkāpšana

Atsauce uz īpašumtiesībām, ko garantē Eiropas Cilvēktiesību aizsardzības konvencijas 
pirmais protokols, ir ietverta ES līguma 6. pantā un ES Pamattiesību hartas 17. pantā. Ir 
redzams, ka šīs tiesības ir nepārprotami pārkāptas tur, kur īpašuma nodoklis ir līdz 82%. Arī 
tas varētu būt diskutējams jautājums vai Francijas 55% nodokļu likme lūgumraksta 
iesniedzēja gadījumā ir saskaņā ar šīm pamattiesībām. 

Iespējamie risinājumi

Komisija uzskata, ka abas valstis ir kopīgi atbildīgas par tādas vienošanās pieņemšanu 
attiecībā uz aplikšanu ar nodokļiem, kas ievērotu lūgumraksta iesniedzēja tiesības. Ja nodoklis 
netiktu iekasēts Francijā, kas būtu pretēji starptautiskā nodokļu likuma plaši atzītajiem un 
OECD konvencijas modelī ietvertajiem principiem, Vācijā maksājamo nodokļu likme netiktu 
samazināta līdz nullei. Komisija to atzīst par neapmierinošu līdz Vācijas Valsts kase 
iesaistīšanai. Taču risinājums nebūtu meklējams uz individuālā pilsoņa rēķina pieprasot 
kopīgu maksājumu diviem īpašuma nodokļiem, bet būtu jāsasniedz ar līguma palīdzību starp 
abām iesaistītajām valstīm.

Meklējot piemērotu vienošanos, abām valstīm būtu jāievēro sekojošais:
Attiecībā uz īpašuma nodokļa piešķiršanu, ESAO konvencijas modelis par īpašumiem, 
mantojumiem un dāvanām ietver vispāratzītus likumus:

• nelaiķa dzīvesvietas valsts ir tiesīga iekasēt vispārējo nodokli;
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• dzīvesvietas valstij ir jāņem vērā citā valstī, kas nav nelaiķa dzīvesvietas valsts, maksātie 
nodokļi;

• attiecībā uz nekustamo īpašumu, valstij, kurā tas atrodas, pirmajai ir tiesības to aplikt ar 
nodokļiem;

• attiecībā uz kustamo īpašumu, parasti tikai dzīvesvietas valstij ir tiesības to aplikt ar 
nodokļiem.

Attiecībā uz nodokļu līmeni Komisija uzskata, ka, ja nav nekustamā īpašuma, dzīvesvietas 
valsts nodokļu aplikšanas tiesības ir noteicošais faktors, lai likumā noteiktā nodokļu likme 
nodrošinātu vispiemērotākās pamatnostādnes. Lūgumraksta iesniedzēja gadījumā 27% 
nodokļu likme var tikt uzskatīta par piemērotu. Šādi tiktu ņemts vērā fakts, ka, ja lūgumraksta 
iesniedzēja tante pēc savas pārcelšanās uz Vāciju būtu lūgusi piemērot Francijas nodokļu 
aplikšanas tiesības, kuras Francija ir piemērojusi pretēji, nodokļu paraugkonvencijā 
ietvertajiem principiem. 

Maksājamais nodoklis, kas izriet no piemērotas nodokļu likmes lietošanas, būtu jādala starp 
abām iesaistītajām valstīm.

Iepriekšminētā dēļ, Komisija ir uzrakstījusi abām dalībvalstīm, aicinot atrast piemērotu 
risinājumu, noslēdzot kopīgu līgumu.

Saistīts jautājums: Vācijas likumdošanas īstenošana 

Komisija nesaprot, kāpēc Vācijas varas iestādes neatļāva vismaz atvilkt Francijas piemēroto 
īpašuma nodokli no kopējās nodokļu summas par mantojumu, kas principā ir likumīga 
prasība.

Skaidrāk, ja lūgumraksta iesniedzējam nodotā īpašuma daļa Francijā ir neto summa, tad 
attiecīgi ar nodokli aplikt var faktiski tikai saņemto summu. Bruto summas aplikšana ar 
nodokļiem var būt iespējama tikai tad, ja ārzemēs maksātie nodokļi tiktu atvilkti.

Tā kā lūgumraksta iesniedzēja gadījumā likums ir interpretēts pretēji visiem starptautiskā 
nodokļa likuma noteikumiem un pieņemtajiem paradumiem, ir maz ticams, ka Valsts 
ieņēmumu birojs pareizi īstenoja Vācijas likumus; jebkurā gadījumā šāda interpretācija 
pārkāpj galvenos likuma samērības principus (finanšu tiesa), kas ietverti Kopienas tiesību 
aktos.

Ja Valsts ieņēmumu biroja pieņemtais lēmums radīs pareizu likuma izpratni, Komisija 
izmantos visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai garantētu saskaņu ar Kopienas tiesību aktiem.

D. Secinājums 

Īpašuma divkārša aplikšana ar nodokļiem, un, šajā sakarībā, Vācijas iestāžu aprēķinātais 
īpašuma nodoklis nesaskan ar Kopienas tiesību aktiem. Komisija veiks pasākumus, lai šo lietu 
labotu.

E. Komisijas ieteikums
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Informē lūgumraksta iesniedzēju par Komisijas novērtējumu un iesaka sagaidīt Komisijas 
protestu pret Francijas un Vācijas varas iestādēm rezultātu, tajā pašā laikā savās interesēs 
pārtraukt Vācijas nodokļu maksājumu, kamēr viņš nesaņem iespējamus precizējumus pēc 
situācijas noskaidrošanas attiecībā uz Vācijas tiesību aktu saderību ar Kopienas tiesību 
aktiem. .

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 25. janvārī

A. Fakti

Komisija jau ir atbildējusi uz lūgumrakstu ar 2003. gada 16. jūnija Paziņojumu. Tā secināja, 
ka, iespējams, pārkāpti ES tiesību akti.

Kopš tā laika Komisija centās atrisināt problēmu vēršoties pie Vācijas un Francijas varas 
iestādēm (2003. gada 11. jūnija vēstule un 2005. gada 21. janvāra atgādinājums ). Saskaņā ar 
Komisijas iniciatīvu, Vācija un Francija:

1. atsāka pārrunas par Līgumu par mantojuma divkāršo aplikšanu ar nodokļiem (DTAI) 
un

2. mēģināja atrast risinājumu lūgumraksta iesniedzēja lietā savstarpējas vienošanās 
procedūras ceļā .

Tā rezultātā Vācija un Francija 2005. gada 6. janvārī parafēja Līgumu par mantojuma 
divkāršo aplikšanu ar nodokļiem un to ir paredzēts parakstīt šogad.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja individuālo gadījumu savstarpējā vienošanās procedūrā 
netika atrasts risinājums. Tomēr Vācijas Federālā Finanšu ministrija aicināja Bādenes -
Virtembergas zemes Finanšu ministriju– kura šajā gadījumā ir atbildīga par mantojuma 
nodokļa iekasēšanu- atteikties no Vācijas mantojuma nodokļu daļas.

B. Komisijas novērtējums

Tā kā Vācija un Francija gatavojas noslēgt Līgumu par mantojuma divkāršo aplikšanu ar 
nodokļiem, tad gadījumi, kad, mantojumam šķērsojot robežu, tas tiek divreiz aplikts ar 
nodokļiem, kā lūgumraksta iesniedzēja gadījumā, nākotnē tiks izslēgti. 

Tā kā Vācija samazinās daļu no lūgumraksta iesniedzēja mantojuma nodokļa, tad lūgumraksta 
iesniedzējam divkāršā aplikšana ar nodokli tiks atvieglota, lai arī ne pilnībā novērsta. 

C. Secinājums

Tā kā divkāršie nodokļu piemērošanas gadījumi tiks izslēgti pēc Vācijas – Francijas Līguma 
par mantojuma divkāršo aplikšanu ar nodokļiem parakstīšanas un stāšanās spēkā, un, Vācijas 
varas iestādēm atsakoties no nodokļa piemērošanas, lūgumraksta iesniedzēja situācija tiks 
atvieglota, lai arī ne pilnībā novērsta, Komisija šajā lietā necels tālāku apsūdzību. 


