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Lūgumrakstu komiteja

28.2.2014

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0607/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais J. G., par 
dubulta nodokļa uzlikšanu Francijā dzīvojošiem Vācijas pensionāriem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs — Vācijas pilsonis, kas dzīvo Francijā un saņem Vācijas pensiju —
norāda, ka 2011. gadā viņš saņēma pieprasījumu no Vācijas nodokļu iestādēm samaksāt 
nodokļu parādu par laikposmu, sākot no 2005. gada. Lūgumraksta iesniedzējs nav zinājis, ka 
viņam ir jāmaksā nodokļi gan Vācijā, gan Francijā, un iebilst pret to, ka viņam tagad ir 
jāmaksā divkārši nodokļi, un norāda, ka viņš nesaņem kompensāciju no Francijas nodokļu 
iestādēm, kā tas paredzēts Francijas un Vācijas 1959. gada līgumā par divkāršu neaplikšanu ar 
nodokli. Viņš vēlas zināt, vai minētais līgums joprojām ir spēkā, vai to var bez paziņošanas 
atcelt ar papildu tiesību aktiem, vai divkārša aplikšana ar nodokļiem pēc būtības Eiropā nav 
aizliegta, vai ir godīgi un taisnīgi likt pensionāram maksāt nodokļus divās valstīs, vai Vācijas 
nodokļu iestādes var likumīgi pieprasīt samaksāt nodokļu parādu par laikposmu no 
2005. gada, informējot viņu par to tikai 2011. gadā, vai viņam turpmāk nāksies aizpildīt divas 
gada nodokļu deklarācijas un vai tiesību aktā ir noteikts, ka Francijas iestādes var atlīdzināt 
nodokļu parādu, kas ir samaksājams Vācijai. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas iegūt informāciju 
par juridisko palīdzību, jo viņš vēlas, lai lieta tiktu izskatīta augstākajā līmenī, jo īpaši tādēļ, 
ka Vācijas nodokļu iestādes vaino viņu nodokļu nemaksāšanā. Viņš norāda, ka viņš nav 
informēts par jebkādām izmaiņām likumdošanā un ka viņš regulāri maksā nodokļus Francijai 
jau kopš 1972. gada. Viņš uzskata, ka tā ir diskriminācija pret pensionāriem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas pilsonis, kurš kopš 1972. gada dzīvo Francijā, taču 
strādāja Vācijā kā pārrobežu darba ņēmējs starp Franciju un Vāciju noslēgtās Konvencijas par 
izvairīšanos no dubultas aplikšanas ar nodokļiem izpratnē. Kopš 1972. gada Francijā tika 
iekasēti nodokļi no viņa Vācijā nopelnītajiem ienākumiem. Kopš 1997. gada viņš ir 
pensionārs un no Vācijā uzkrātā sociālā nodrošinājuma saņem pensiju, kuru Francijā vienmēr 
ir deklarējis kā ar nodokļiem apliekamos ienākumus.

2011. gada oktobrī Neibrandenburgas nodokļu iestāde lūgumraksta iesniedzējam lūdza 
deklarēt ienākumus, kas gūti laikposmā no 2005. gada. Vācijas nodokļu konsultants 
sagatavoja dokumentus par 2005.–2010. gadu, un 2013. gada janvārī lūgumraksta 
iesniedzējam tika pieprasīts īsā laikā samaksāt EUR 17 350, no kuriem EUR 2600 bija 
procenti par nokavētiem maksājumiem.

Vienlaikus lūgumraksta iesniedzējs ar Francijas nodokļu konsultanta palīdzību pieprasīja 
kompensāciju no Francijas nodokļu iestādēm. Patiesībā, ja lūgumraksta iesniedzējs ar savu 
Francijā samaksāto ienākumu nodokli nevarētu kreditēt Vācijas nodokli, kas uzlikts viņa 
Vācijas pensijai, viņam nepamatoti tiktu uzlikti dubulti nodokļi.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka līdz ar Vācijas nodokļu ieviešanu attiecībā uz viņa 
pensiju, viņam nepamatoti tiek uzlikti dubulti nodokļi, neskatoties uz Vācijas un Francijas 
starpā noslēgto Konvenciju par izvairīšanos no dubultas aplikšanas ar nodokļiem, kā arī ir 
jāsedz ļoti augstas izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu ievērošanu, jo ir jālūdz palīdzība 
nodokļu konsultantiem gan Vācijā, gan Francijā.

Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis 8 samērā precīzi formulētus, tehniska rakstura 
jautājumus par savu situāciju.

Komisijas piezīmes

Lūgumraksts neattiecas uz vienu atsevišķu gadījumu, bet gan uz ievērojamu skaitu 
pensionāru, kas atrodas līdzīgā situācijā un saņem valsts pensiju no Vācijas, bet dzīvo citā 
valstī. To apliecina 5 lūgumraksti, kas jau iepriekš iesniegti par identiskiem vai līdzīgiem 
jautājumiem (lūgumraksti Nr. 1504/2012, 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 un 6/2011), 
Eiropas Parlamenta deputātu jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (E-013154/2013, E-
007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011 un E-008317/2011) un 
ievērojams skaits sūdzību, kas iesniegtas Eiropas Komisijai. Līdz ar to Komisijas dienesti jau 
ir informēti par lūgumrakstā izklāstītajiem jautājumiem. Liela nozīme šajā gadījumā bija 
Vācijas Federālās revīzijas palātas 2009. gada ziņojumā minētajiem konstatējumiem par 
īstenošanas pasākumu trūkumu attiecībā uz ārvalstīs dzīvojošo pensionāru pensiju aplikšanu 
ar nodokļiem1.

Patiesībā Komisijas novērojumus varētu pilnībā attiecināt uz atbildi, kas sniegta uz 
lūgumrakstu Nr. 1504/2012, jo secinājums abos šajos gadījumos ir identisks. Komisijas 
                                               
1 http://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/bemerkungen-

jahresberichte/2009/teil-ii-einzelne-pruefungsergebnisse/allgemeine-
finanzverwaltung/2009-bemerkungen-nr-41-gesetzliche-altersrenten-von-jaehrlich-3-
4-mrd-euro-unterliegen-nicht-der-inlaendischen-besteuerung
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dienesti tomēr uzskata, ka ir jāuzsver šādas faktu atšķirības. Lūgumrakstā Nr. 1504/2012 
aprakstītajā gadījumā lūgumraksta iesniedzēja vairāk nekā 20 gadus bija strādājusi kā darba 
ņēmēja Vācijā, t. i., tika uzskatīta par rezidenti nodokļu un sociālā nodrošinājuma nolūkos. 
Pēc tam lūgumraksta iesniedzēja atgriezās Francijā un saņēma pensiju no Vācijas kā Francijā 
dzīvojoša pensionāre.

Taču šajā situācijā līgumraksta iesniedzējs, kurš ir Vācijas pilsonis, kopš 1972. gada dzīvoja 
Francijas ciematā netālu no Francijas–Vācijas robežas. Viņam bija pārrobežu darba ņēmēja 
statuss, kas nozīmē, ka strādājot Vācijā netālu no Vācijas–Francijas robežas, viņam ienākuma 
nodoklis bija jāmaksā tikai dzīvesvietas valstī, proti, Francijā. Sociālā nodrošinājuma 
uzkrāšanas nolūkos viņš veica iemaksas Vācijas valsts pensiju shēmā.

Neskatoties uz viņa bijušā pārrobežu darba ņēmēja statusu, no Vācijas saņemtā pensija ir 
apliekama ar nodokli Vācijā atšķirībā no viņa agrākās darba algas. Līdz ar to viņš atrodas tādā 
pašā situācijā, kāda aprakstīta lūgumrakstā Nr. 1504/2012.

Nobeigumā jānorāda, ka uz šo gadījumu pilnībā attiecas piezīmes par lūgumrakstu 
Nr. 1504/2012 par Francijā dzīvojošiem pensionāriem Vācijas izmaksātās pensijas aplikšanu 
ar nodokļiem.


