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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1504/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā Chantal 
Maynard, par divkāršu nodokļu uzlikšanu Vācijas izmaksātai pensijai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, Francijas pilsone, kura laika posmā no 1975. līdz 1995. gadam 
strādāja Vācijā, bet 1998. gadā atgriezās Francijā, norāda, ka kopš tā laika viņa saņem pensiju 
no Francijas un Vācijas, par ko Francijas nodokļu iestādes ir informētas. Tomēr 2012. gadā 
viņa saņēma nodokļu pieprasījumu no Vācijas. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka ir 
netaisnīgi, ka viņai Vācijā jāmaksā nodoklis par pensiju, par kuru nodoklis tiek maksāts jau 
Francijā.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Lūgumraksta iesniedzēja kritizē Vācijā 2005. gadā ieviesto pensiju aplikšanu ar nodokļiem, 
saskaņā ar kuru ieņēmumi no pensijām, kuras no Vācijas saņem nodokļu maksātāji, kas 
nedzīvo Vācijā, tiek aplikti ar Vācijas iedzīvotāju ienākuma nodokli. Viņa apgalvo, ka 
personas, kas dzīvo citā dalībvalstī, nevis Vācijā, un kas ir strādājušas Vācijā savas karjeras 
laikā un tāpēc ir tiesīgas saņemt pensiju maksājumus no Vācijas, saskaras ar lielām nodokļu 
atmaksām, ko var uzskatīt par ES tiesību aktu pārkāpumu. Konkrētajā gadījumā lūgumraksta 
iesniedzēja ir ziņojusi Francijas nodokļu iestādēm par savām Vācijas un Francijas pensijām, 
un tām tika piemēroti nodokļi saskaņā ar Francijā spēkā esošajiem noteikumiem. 2012. gada 
jūlijā lūgumraksta iesniedzēja saņēma Vācijas nodokļu iestāžu vēstuli, kurā tika pieprasīts 
samaksāt EUR 7194 ar atpakaļejošu datumu par laikposmu, sākot no 2005. gada. Tā kā 
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Vācijas pensija jau bija aplikta ar nodokli Francijā, tad iznāk, ka šie maksājumi pilnā mērā 
tiks aplikti ar dubultiem nodokļiem, nepiemērojot atbrīvojumu no dubultas nodokļu 
uzlikšanas. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka šāds nodokļu režīms, kad nodoklis tiek 
uzlikts dubulti, neatbrīvojot no dubultas aplikšanas ar nodokļiem, kā arī tiek pieprasīts to 
samaksāt ar atpakaļejošu datumu par pēdējiem 8 gadiem, ir absolūti netaisnīgs.

Sākumā jānorāda, ka lūgumraksta saturs ir samērā vispārīgs. Parasti ne vienmēr ir iespējams 
skaidri apzināt noteikumus, uz kuriem netieši atsaucas lūgumraksta iesniedzējs. Taču šajā 
lūgumrakstā nav aprakstīts atsevišķs gadījums, bet tas attiecas uz daudziem pensionāriem, 
kuri ir līdzīgā situācijā; tie ir pensionāri, kas dzīvo ārpus Vācijas, bet saņem Vācijas valsts 
pensiju. To apliecina četri lūgumraksti, kas jau iepriekš iesniegti par identiskiem vai līdzīgiem 
jautājumiem (lūgumraksti Nr. 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 un 6/2011), četri Eiropas 
Parlamenta deputātu jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (E-007723/2012; E-007787/2012, 
E-011553/2012, E-004935/2011 un E-008317/2011) un aptuveni 20 sūdzības, kuras 
iedzīvotāji iesnieguši Eiropas Komisijai. Tādējādi Komisijas dienesti jau bija informēti par 
jautājumiem, par kuriem sūdzas lūgumraksta iesniedzēja. 

Ņemot vērā šo sākotnējo komentāru, Komisijas nostāju varētu īsumā izklāstīt šādi: 

* Nodokļu saistību ierobežošana Vācijā

Saskaņā ar Vācijas Likuma par ienākuma nodokli (Einkommensteuergesetz – EStG) 49. panta 
1. punkta 7. apakšpunktu personām, kas nav rezidenti un saņem valsts pensiju no Vācijas, ir 
jāveic nodokļu atmaksa Vācijas nodokļu iestādēm par savu ienākumu – Vācijas izmaksāto 
pensiju. Šis pienākums nerezidentiem veikt nodokļu atmaksu Vācijai tika ieviests ar 
2004. gada 5. jūlija Likumu par ienākuma nodokli no vecuma pensijas (Alterseinkünftegesetz) 
(Federālo Tiesību aktu krājums (BGB1. 2004), I daļa, Nr. 33, 1427. lpp.). Šis likums stājās 
spēkā 2005. gada 1. janvārī un tika piemērots, sākot no 2005. taksācijas gada. 

Šķiet, ka 2012. gadā Neibrandenburgas Nodokļu pārvalde (Finanzamt) pieprasīja lūgumraksta 
iesniedzējai iesniegt ienākuma nodokļa deklarācijas par laikposmu no 2005. gada attiecībā uz 
attiecīgajos gados saņemtajiem ienākumiem no pensijas (lūgumrakstā šis jautājums nebija 
īpaši skaidri izklāstīts). Pēc Vācijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu sagatavošanas 
lūgumraksta iesniedzējai būs jāsedz nodokļu maksājumi par minētajiem gadiem. 

Eiropas Savienības tiesību aktu attīstības pašreizējā posmā tiešo nodokļu joma ir vēl maz 
saskaņota. Tā kā nav veikta saskaņošana, aplikšana ar nodokli (tostarp konvencijas par 
nodokļu dubulto uzlikšanu) būtībā ir dalībvalstu kompetencē. Tāpēc Vācija var brīvi 
strukturēt savu likumu par ienākuma nodokli (nodokļa bāzi un nodokļa likmes) atbilstoši 
saviem politikas mērķiem. Lēmuma pieņemšana par ienākuma nodokli no pensijām ir Vācijas 
likumdevēju kompetencē. 

Tomēr, īstenojot šo kompetenci, Vācijai ir jāizpilda savas saistības, kas noteiktas Līgumā par 
ES darbību. Vācija nedrīkst pieļaut diskrimināciju pilsonības dēļ vai izraisīt vai pieļaut 
diskrimināciju pret citu dalībvalstu pilsoņiem, kuri izmanto savas tiesības saskaņā ar minēto 
ES līgumu. Tā kā sistēma pensijas aplikšanai ar nodokli tiek piemērota gan rezidentiem, gan 
nerezidentiem, tad šajā gadījumā tomēr diskriminācijas nav. 

Lai gan pēc Vācijas nodokļu iestāžu veiktās procedūras, iespējams, būs jāveic papildu 
nodokļu maksājumi Vācijas nodokļu iestādēm, jānorāda, ka 2004. gadā grozītais likums 
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attiecās tikai uz turpmākajiem gadiem un līdz ar to šiem noteikumiem nav atpakaļejoša spēka. 
Turklāt lūgumraksta iesniedzējai bija pietiekami daudz laika, lai iepazītos ar jauno likumu. 
Šajā situācijā ir pilnīgi piemērojams tiesību princips „ignorantia legis non excusat”. 

* Dubultu aplikšanu ar nodokli parasti atvieglo attiecīgā Vācijas-Francijas sistēma 

Saskaņā ar Konvenciju par dubulto aplikšanu ar nodokļiem, kas noslēgta starp Vāciju un 
Franciju, “les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de 
retraite versés par un des Etats contractants, un Land ou par une personne morale de droit 
public de cet Etat ou Land à des personnes physiques résidents de l’autre Etat en 
considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont 
imposables que dans le premier Etat” (Article 14 para (1) phrase (1) de la convention) 

14. panta 2. punkta 1) apakšpunktā norādīts: “Les dispositions du paragraphe (1), phrase 1 
sont également applicables: 1. aux sommes versées au titre des assurances sociales 
légales…”

Saskaņā ar šiem Konvencijas par dubulto aplikšanu ar nodokļiem noteikumiem Vācija ir 
tiesīga aplikt ar nodokli pensiju izmaksas personām, kas dzīvo Francijā. Taču arī Francija ir 
tiesīga aplikt ar nodokli šo ienākumu. Izvairīšanās no šādu pensiju iespējamās dubultās 
aplikšanas ar nodokli ir nodrošināta saskaņā ar 20. panta 2. punkta a) un cc) apakšpunktu: 

“en ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon 
suivantes:

a) Les bénéfices et autres revenues positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y 
sont imposable conformément aux dispositions de la présente Convention sont également 
imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt allemand n’est 
pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à 
un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont 
compris. Ce crédit d’impôt est égal:

…

cc) pour tous les autres revenues, au montant de l’impôt français correspondant à ces 
revenus. Cette disposition est notamment également applicable aux revenus visés aux articles 
…… et 14.”

Saskaņā ar šiem noteikumiem lūgumraksta iesniedzējas ienākumi no Vācijas pensijas būtu 
jāapliek ar nodokli gan Vācijā, gan Francijā. Taču viņai nebūtu jāmaksā dubults nodoklis, jo 
Vācijas ienākumu nodokli būtu jākreditē no Francijas ienākuma nodokļa. Līdz ar to nenotiktu 
dubulta aplikšana ar nodokli. 

Šajā gadījumā lūgumraksta iesniedzēja neiesniedza ienākuma nodokļa deklarāciju Vācijā, un 
tāpēc ienākumi no Vācijas netika aplikti ar nodokli. Taču lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka 
ir Francijas nodokļu iestādēm atbilstīgi deklarējusi ienākumus no Vācijas pensijas, kuri pēc 
tam tika aplikti ar Francijas nodokli. Tā kā par iepriekšējiem taksācijas gadiem, skaitot 
atpakaļ līdz 2005. gadam, nav maksāts Vācijas ienākuma nodoklis, no Francijai 
samaksātajiem nodokļiem nevarēja kreditēt Vācijas ienākuma nodokļus. Tagad, kad Vācijas 
pārvaldes iestādes pieprasa Vācijas ienākuma nodokļa atmaksu par atpakaļejošu laikposmu 
līdz 2005. gadam, pastāv dubultas nodokļa uzlikšanas risks, nepiemērojot atbrīvojumu, jo 
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Francijas pārvalde neļaus ar atpakaļejošu spēku par attiecīgajiem gadiem atskaitīt Vācijas
ienākuma nodokļus no Francijai samaksāto nodokļu summām. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzējas sniegto informāciju faktiski Vācijas pensijas maksājumi tika aplikti ar neatceltu 
dubulto nodokli Vācijā un Francijā par 2005. un 2006. gadu.

Taču, tā kā izraisītā dubultā aplikšana ar nodokli nav uzskatāma par ES tiesību aktu 
pārkāpumu (tikai par Vācijas ienākuma nodokļa novēlotu piemērošanu), tad Komisijas 
dienestiem nav pamata sākt pārkāpuma procedūru pret Vāciju (vai Franciju).

Tā, protams, būs neapmierinoša atbilde lūgumraksta iesniedzējai un daudziem citiem 
cilvēkiem, kuri ir līdzīgā situācijā. Lūgumraksta iesniedzējai būs ne tikai ar atpakaļejošu 
datumu jāatmaksā Vācijas ienākuma nodoklis par laikposmu no 2005. gada, bet arī 
jāsamierinās ar ievērojamajiem izdevumiem, kas viņai bijuši, lai panāktu atbilstību likumam, 
saņemot vajadzīgās juridiskās konsultācijas, kas ļautu izvērtēt savu atbilstību Vācijas un 
Francijas nodokļu saistībām un iespējas segt nesamaksāto Vācijas ienākuma nodokli no 
attiecīgā Francijas ienākuma nodokļa. Daudzie iepriekš iesniegtie lūgumraksti, jautājumi, uz 
kuriem jāatbild rakstiski, un sūdzības skaidri parāda, ka tas nav atsevišķs gadījums, bet ka 
daudzi citi iedzīvotāji ir līdzīgā situācijā. Būtu arī jāpiebilst, ka sūdzības nav vērstas pret to, 
ka Vācija apliek ar nodokli pensijas. Lielāku neizpratni rada tas, ka par 2005. gadā veiktajām 
izmaiņām tiesību aktos netika informēti iedzīvotāji – nerezidenti, uz kuriem šīs izmaiņas 
attiecās, un ka pēc tam šīs izmaiņas tika īstenotas ar atpakaļejošu spēku par laikposmiem, kas 
aptver piecus vai pat vairāk taksācijas gadus.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Komisijā netiks ierosināts sākt pārkāpuma 
procedūru pret Vāciju saistībā ar lūgumraksta iesniedzējas izvirzītajiem jautājumiem. 


