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Temats: Lūgumraksts Nr. 1619/2012, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgā Evelien 
Leloux, par problēmām ar Polijas un Nīderlandes nodokļu iestādēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ziņo par savām problēmām ar Polijas un Nīderlandes nodokļu 
iestādēm. Viņa ir Nīderlandes valstspiederīgā, bet kopš 2004. gada dzīvo Polijā kopā ar savu 
dēlu. Lūgumraksta iesniedzēja saņem Nīderlandes invaliditātes pensiju. Polijā šo pensiju 
apliek ar nodokļiem. Saskaņā ar informāciju no Nīderlandes pensiju nevajadzētu aplikt ar 
nodokļiem Polijā. Tomēr Nīderlandes nodokļu iestādes pavisam nesen ir noliegušas šo 
informāciju. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka viņa ir saņēmusi sešas atšķirīgas atbildes uz 
šo jautājumu un viņa vairs nezina, kam ticēt. Atbildēs arī nav norādīti tiesību aktu panti, ar 
kuriem tās pamatotas. Turklāt, kā apgalvo lūgumraksta iesniedzēja, dažus no Nīderlandes 
nodokļu iestāžu dokumentiem Polijas nodokļu iestādes nepieņem, savukārt pēdējā nesniedz 
nekādu informāciju, piemēram, par īpašajiem nodokļu atvieglojumiem invalīdiem. 
Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka, tā kā viņa nav Polijas persona ar īpašām vajadzībām, 
pret viņu neizturas tādā pašā veidā kā pret Polijas personām ar īpašām vajadzībām. Tiesu 
izpildītājs draudēja viņai ar arestu, bet tas ir pagaidām atlikts. Lūgumraksta iesniedzēja nevar 
atļauties prasīt juridisko konsultāciju. Viņa ir informējusi par savām problēmām Eiropas 
Komisiju un SOLVIT, bet arī tās nespēja viņai palīdzēt. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas 
Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 23. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā
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Lūgumraksta iesniedzēja vispirms ziņo par sarežģījumiem attiecībā uz pieteikšanos studiju 
aizdevumam viņas dēlam, kurš mācās Krakovas Lauksaimniecības universitātē. Tā kā viņas 
dēls nav uzturējies Nīderlandē 3 no 6 gadiem pirms mācību uzsākšanas, viņš nevar pieteikties 
uz studiju stipendijām. Šķiet, ka nebija iespējas arī lūgt aizdevumu.

Studiju stipendijas ir sociāla priekšrocība Regulas (ES) Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos 7. panta izpratnē. Gan ES migrējošiem darba ņēmējiem, gan viņu ģimenes 
locekļiem ir tiesības uz sociālajām priekšrocībām, un nav pieļaujama diskriminācija 
valstspiederības dēļ. Saskaņā ar pastāvīgo Tiesas judikatūru dzīvesvietas klauzula uzskatāma 
par netiešu diskrimināciju valstspiederības dēļ, jo to vieglāk izpildīt vietējiem darba ņēmējiem 
nekā migrējošiem darba ņēmējiem1. Tomēr pieteikumam par studiju stipendiju saņemšanu 
nepieciešama integrācijas saikne ar uzņemošās valsts sabiedrību. Tā kā lūgumraksta 
iesniedzēja Nīderlandē nestrādā un viņas dēls nemācās Nīderlandē, šķiet, ka nav integrācijas 
saiknes, uz kuras pamata Nīderlandei būtu jānodrošina studiju stipendijas vai subsidēts 
aizdevums. Komisijas dienesti iesaka lūgumraksta iesniedzējai izskatīt iespējas lūgt stipendiju 
vai aizdevumu Polijā.

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka viņas invaliditātes pabalsts tiek izmaksāts nepareizi, taču 
viņa nav to sīkāk izklāstījusi lūgumrakstā. Tādēļ Komisija nevar novērtēt, vai ir pārkāpti ES 
tiesību akti.

Saistībā ar lūgumraksta iesniedzējas nodokļu problēmām Komisija norāda, ka pašreizējā 
Eiropas Savienības tiesību attīstības posmā tiesiskais regulējums tiešo nodokļu jomā ir 
ierobežots. Tā kā aplikšana ar nodokļiem nav reglamentēta ES tiesību aktos, tā ir galvenokārt 
dalībvalstu kompetencē. Tomēr, īstenojot šo kompetenci, dalībvalstīm ir jāievēro savas 
saistības, kas noteiktas ES Līgumā. Dalībvalstis nedrīkst pieļaut diskrimināciju 
valstspiederības dēļ vai citādā veidā nepamatoti ierobežot ES Līgumā noteikto brīvību 
īstenošanu.

Attiecībā uz pensiju pārrobežu izmaksām ES noteikumi neregulē attiecīgo nodokļu uzlikšanas 
tiesību piešķiršanu un izvairīšanos no dubultas nodokļu uzlikšanas. Šo jautājumu katra 
dalībvalsts pati regulē savos tiesību aktos. Pieņemta starptautiska prakse ir sadalīt nodokļu 
uzlikšanas tiesības starp abām iesaistītajām valstīm — dzīvesvietas valsti un izcelsmes 
valsti — saskaņā ar divpusēju konvenciju par dubultas nodokļu uzlikšanas novēršanu. 
Lūgumraksta iesniedzējas gadījums attiecas uz 2002. gada 13. februārī starp Poliju un 
Nīderlandes Karalisti noslēgtās konvencijas piemērošanas jomu2. 

Tā kā nav skaidrs, kā lūgumraksta iesniedzējas pensija ir kvalificējama saskaņā ar šo 
konvenciju, Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējai lūgt Nīderlandes vai Polijas nodokļu 

                                               
1 Tostarp skat. 2012. gada 14. jūnija spriedumu lietā C-542/09 Eiropas Komisija/Nīderlandes Karaliste (tiks 
paziņots).
2 Teksts poļu un angļu valodā ir pieejams šeit: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_polski,angielski.pdf, un teksts holandiešu valodā ir pieejams šeit: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_niderlandzki.pdf.
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iestādēm uzsākt savstarpējas vienošanās procedūru par Nīderlandes un Polijas nodokļu 
konvencijas 26. pantu. Ar šā līguma 26. panta 1. punktu paredz:

„Ja persona uzskata, ka pasākumu, kurus īsteno viena no Līgumslēdzējām valstīm vai abas 
valstis, rezultātā tai tiek vai tiks uzlikti nodokļi neatbilstoši šīs konvencijas noteikumiem, 
neatkarīgi no attiecīgajā valstī paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem tā var vērsties 
tās Līgumslēdzējas valsts kompetentajā iestādē, kuras rezidents tā ir, vai, ja uz gadījumu 
attiecas 25. panta 1. punkta nosacījumi, tās Līgumslēdzējas valsts kompetentajā iestādē, 
kuras valstspiederīgais tā ir. Lieta jāiesniedz izskatīšanai trīs gadu laikā pēc pirmā 
paziņojuma par pasākumu, kura rezultātā tiek uzlikti nodokļi neatbilstoši šīs konvencijas 
noteikumiem.”

Tas varētu sniegt risinājumu vismaz attiecībā uz pēdējiem trīs gadiem.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējai lūgt 
Nīderlandes vai Polijas nodokļu iestādēm uzsākt savstarpējas vienošanās procedūru par 
Nīderlandes un Polijas nodokļu konvencijas 26. pantu.


