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Temats: Lūgumraksts Nr. 1799/2012, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais James 
Bainbridge, par īpašuma nodokli

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Lielbritānijā dzīvojošs Lielbritānijas pilsonis, uzskata, ka 
Īrijas varas iestādes pieļauj viņa diskrimināciju, jo tās viņam un viņa sievai par viņu Īrijā 
esošo brīvdienu māju liek maksāt „mājsaimniecības nodevu”. Viņi uzstāj, ka viņu galvenā 
dzīvesvieta ir Lielbritānijā un māja Īrijā ir tikai otrā mājvieta. Viņi par šo īpašumu jau maksā 
citu ikgadēju īpašuma nodokli — īrnieku privātīpašuma nodevu (Non-principal Private 
Residence Charge jeb NPPR). Viņi to uzskata par dubultas nodokļu piemērošanas gadījumu 
un aicina EP izskatīt šo jautājumu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 15. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Savienības tiesību aktu attīstības pašreizējā stadijā ir maz tiesību aktu tiešo nodokļu jomā. Tā 
kā ES tiesību akti nodokļu jomā nav saskaņoti, šī joma ir galvenokārt dalībvalstu kompetencē. 
Tomēr, īstenojot šo kompetenci, dalībvalstīm ir jāievēro savas saistības, kas noteiktas LESD. 
Dalībvalstis nedrīkst pieļaut diskrimināciju, pamatojoties uz valstspiederību, vai radīt vai 
saglabāt apstākļus, kas būti diskriminējoši nevienas citas dalībvalsts valstspiederīgajiem, kuri 
izmanto savas brīvības saskaņā ar LESD. Tās arī nedrīkst piemērot nepamatotus 
ierobežojumus šīm brīvībām.

Komisija savā atbildē uz Parlamenta jautājumu E-011451/2012 jau risināja jautājumu par 
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iespējamo diskrimināciju saistībā ar mājsaimniecības nodevu un īrnieku privātīpašuma 
nodevu (NPPR).

Komisija uzskata, ka Īrijas tiesību akti par mājsaimniecības nodevu un NPPR nodevu nav 
pretrunā ES tiesību aktiem turpmāk izklāstīto iemeslu dēļ.

Mājsaimniecības nodevu piemēro visiem mājokļa īpašuma īpašniekiem neatkarīgi no to 
valstspiederības un pastāvīgā iedzīvotāja statusa. Tas attiecas arī uz NPPR nodevu, ko 
piemēro mājokļa īpašumam, kurš nav īpašnieka galvenā mājvieta. Tādējādi NPPR nodevu 
piemēro jebkurai personai, kam pieder otrs mājokļa īpašums, neatkarīgi no tā, vai šīs personas 
pastāvīgā dzīvesvieta ir vai nav Īrijā.

Ņemot vērā to, ka gan pastāvīgajiem iedzīvotājiem, gan ārzemniekiem, kam pieder otrs 
mājokļa īpašums Īrijā, ir jāmaksā abas nodevas, ārzemnieki, kuru galvenā dzīvesvieta ir vienā 
dalībvalstī un otra dzīvesvieta — Īrijā, netiek diskriminēti.

Noslēgumā Komisija atzīmē, ka mājsaimniecības nodeva vairs nav spēkā. Tā 2013. gada 
1. jūlijā tika aizstāta ar vietējā īpašuma nodokli.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Komisija nesāks pārkāpuma procedūru pret Īriju 
saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem jautājumiem.


