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Temats: Lūgumraksts Nr. 1595/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais M.H., par 
pabalstu personiskajam dzīvojamajam mājoklim attiecībā uz viņa dzīvesvietu 
ārzemēs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas valstspiederīgais, kas maksā nodokļus Vācijā. Saskaņā ar 
Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu lietā C-152/05 viņš lūdzis pabalstu personiskajam 
dzīvojamajam mājoklim attiecībā uz viņa dzīvesvietu Spānijā. Viņa pieteikums tika noraidīts, 
šo rīcību skaidrojot ar to, ka viņš nav pietiekami pamatojis, cik bieži viņš bijis Vācijā, kur 
viņš nodokli maksāja tikai daļēji. Turklāt mājoklis jāparedz tikai personiskam lietojumam, un 
tas nedrīkst tikt izīrēts kā brīvdienu mītne. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāpta 
personas pārvietošanās brīvība Eiropas Savienībā. Viņš norāda, ka ir neiespējami izmantot 
viņa ārzemju dzīvesvietu un vienlaikus atrasties Vācijā, un vēlas zināt, kā šajos apstākļos viņš 
varētu saņemt pabalstu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs ir pensionēts Vācijas ierēdnis un dzīvo Spānijā. No pensijas 
ienākumiem viņam jāmaksā nodokļi Vācijā. Viņš ir pieprasījis Vācijas finanšu iestādēm tā 
saukto personiskā dzīvojamā mājokļa pabalstu savam nekustamajam īpašumam Spānijā. Šis 
pieprasījums tika noraidīts ar pamatojumu, ka viņš nav pienācīgi norādījis, cik bieži viņš bijis 
Vācijā un līdz ar to nodokli maksājis tikai daļēji.
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Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāpti Eiropas Kopienu Tiesas lēmumā 
(17.01.2008., lieta C-152/05) noteiktie principi. Viņš saskata pretrunu tajā, ka personiskā 
dzīvojamā mājokļa pabalstu var saņemt tikai tad, ja nekustamais īpašums ārvalstī paredzēts 
personiskam lietojumam, bet vienlaikus tiek prasīts pārsvarā uzturēties Vācijā, lai būtu pilnībā 
ar nodokli apliekama persona.

Komisijas atzinums par lūgumraksta iesniedzēja viedokli

Tiesiskā situācija Vācijā

Vispirms ir jānorāda, ka personiskā dzīvojamā mājokļa pabalsts Vācijā ir atcelts, sākot ar 
2006. gada 1. janvāri [Likums par personiskā dzīvojamā mājokļa pabalsta atcelšanu, 
22.12.2005., BGBl. I, 2005., 3680. lpp.]. Nekustamiem īpašumiem, kas celti un/vai iegūti 
īpašumā pēc šā datuma, pabalstu pieprasīt vairs nevar. Nekustamiem īpašumiem, kas celti 
un/vai iegūti īpašumā pirms šā datuma, tas vēl ir iespējams, ja nav beidzies nodokļu 
noteikšanas noilgums.

Saskaņā ar likumu par personiskā dzīvojamā mājokļa pabalstu to piešķir, ievērojot šādus 
nosacījumus:
 pabalsta prasītājam jābūt pilnībā ar nodokli apliekamai personai;
 mājoklim jābūt paredzētam personiskam lietojumam, un
 mājoklim jāatrodas Vācijā. 
 Uz mājokļiem brīvdienu pavadīšanai pabalsts neattiecas.

Saskaņā ar 1. punkta 1. apakšpunktu likumā par ienākuma nodokli fiziskas personas, kuru 
dzīves vai uzturēšanās vieta ir Vācijā, ir pilnībā ar nodokli apliekamas personas.

Saskaņā ar 1. punkta 3. apakšpunktu likumā par ienākuma nodokli pilnībā ar nodokli 
apliekamas personas pēc pieprasījuma ir arī fiziskas personas, kuru dzīves un uzturēšanās 
vieta nav Vācijā, ar nosacījumu, ka šo personu ienākumi Vācijā atbilst minētā likuma 
49. panta nosacījumiem. Tas ir spēkā tikai tad, ja vismaz 90 % no šo personu ienākumiem 
kalendārajā gadā ir apliekami ar Vācijā noteikto ienākuma nodokli vai ja ienākumi, kurus 
neapliek ar Vācijas ienākuma nodokli, nepārsniedz noteikto pamatslieksni (kas 2009. gadā ir 
EUR 7664).

Novērtējums saistībā ar ES tiesību aktiem

Tā kā ES tiesību akti ienākuma nodokļu jomā nav saskaņoti, dalībvalstis pašas var veidot 
savas nodokļu sistēmas. Dalībvalstis ir pilnvarotas lemt, vai un saskaņā ar kādiem 
nosacījumiem vajadzētu atvieglot nodokļus personisko mājokļu pircējiem. Atbilstība 
Kopienas tiesību aktiem ir svarīga tikai tad, ja dalībvalstis pieņem tādus noteikumus par 
nodokļiem, kuri ir pretrunā Kopienas tiesību aktos noteiktajām pamatbrīvībām. Tas, 
piemēram, notiek, ja citas dalībvalsts valstspiederīgais tautības dēļ tiek diskriminēts vai tiek 
ierobežota viņa brīvība pārvietoties.

Šajā konkrētajā gadījumā tas nozīmē, ka principā nedz pabalsta piešķiršanas sasaiste ar 
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personas pilnīgu aplikšanu ar nodokli, nedz tas, ka nekustamajam īpašumam jābūt paredzētam 
personiskam lietojumam, nerada iebildumus saistībā ar ES tiesību aktiem.

Komisija, ņemot vērā ES tiesību aktus, ir iebildusi pret papildu nosacījumu, ka nekustamajam 
īpašumam ir jāatrodas Vācijā, un sākusi pienākumu neizpildes procedūru (1999/4943). 
Komisija apšaubīja, ka tiesības uz pabalstu tikai tad, ja īpašums atrodas Vācijā, esot saskaņā 
ar Kopienas tiesību aktiem (EK līguma 18., 39. un 43. pants). Gadījumos, kad pilnībā ar 
ienākuma nodokli apliekamas personas dzīvotu ārzemēs, tiesības saņemt pabalstu uz viņām 
neattiektos, ja viņas vēlētos iegādāties mājokli ārzemēs. Tas ierobežo EK līgumā noteikto 
pārvietošanās brīvību un pastāvīgi nostāda pārrobežu darba ņēmējus neizdevīgā stāvoklī.

Eiropas Kopienu Tiesa atbalstīja šo iebildumu un pieņēma šādu lēmumu (17.01.2008., lieta 
C-152/05):

„Vācijas likuma par nekustamā īpašuma pabalstu (Eigenheimzulagengesetz) redakcijā, kas 
publicēta BGBl. 1997 I, 734. lpp., ar grozījumiem, kas tika ieviesti ar 2004. gada budžetu 
pavadošo likumu (Haushaltsbegleitgesetz 2004, BGBl. 2003 I, 3076. lpp.; turpmāk tekstā –
“EigZulG”), 2. panta 1. punkta pirmajā teikumā izslēdzot nekustamo īpašumu, kas atrodas 
citā dalībvalstī, no nekustamā īpašuma pabalsta, ko saņem pilnībā ar ienākuma nodokli 
apliekamas personas, neatkarīgi no tā, vai šīs personas var vai nevar saņemt līdzīgu pabalstu 
šajā citā dalībvalstī, Vācijas Federatīvā Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai uzlikti 
ar EKL 18., 39. un 43. pantu.”

Tā kā personiskā dzīvojamā mājokļa pabalsts Tiesas lēmuma publicēšanas brīdī jau bija 
atcelts, Vācijas Federatīvā Republika īstenoja lēmumu, publicējot administratīvu dekrētu 
(BMF dokuments, 13.03.2008., IVC1 – EZ 1000/08/10001). Šis dekrēts paredz, ka personām, 
kurām saskaņā ar 1. punkta 2. un 3. apakšpunktu likumā par ienākuma nodokli ir tiesības uz 
pabalstu, to var saņemt arī tad, ja mājokli būvē vai iegādājas citā ES dalībvalstī. Šie principi 
jāpiemēro visiem gadījumiem, kuru izskatīšana vēl nav noslēgta.

Komisija uzskata, ka Vācijas Federatīvā Republika ir īstenojusi lēmumu pareizi un novērsusi 
pienākumu neizpildes procedūrā norādītās nepilnības. Tādēļ pienākumu neizpildes procedūra 
ir izbeigta.

Komisija uzskata, ka, ņemot vērā BMF dokumentu, sūdzības iesniedzējs, kaut arī viņš dzīvo 
Spānijā, saskaņā ar 1. punkta 3. apakšpunktu likumā par ienākuma nodokli var pieprasīt, lai 
viņu uzskata par pilnībā ar ienākuma nodokli apliekamu personu. Tomēr, lai tas notiktu, 
viņam jāatbilst likuma par ienākuma nodokli 1. punkta 3. apakšpunktā minētajiem 
nosacījumiem, un 90 % viņa ienākumu jābūt apliktiem ar nodokli Vācijā vai ne vairāk par 
EUR 7664 apliktiem ar nodokli ārvalstīs.

Komisija nevar pārbaudīt, vai šajā gadījumā ir izpildīti minētie nosacījumi un vai lūgumraksta 
iesniedzēja prasībai saņemt pabalstu personiskajam dzīvojamajam mājoklim varētu būt 
noilgums. Tas neietilpst Komisijas kompetencē. Ņemot vērā īstenoto pienākumu neizpildes 
procedūru, pensionēts Vācijas ierēdnis, kas dzīvo ārzemēs un no pensijas ienākumiem maksā 
nodokļus Vācijā, saskaņā ar BMF dokumentu (13.03.2008.) ir tiesīgs saņemt pabalstu 
personiskajam dzīvojamajam mājoklim, ja tas atrodas citā ES dalībvalstī, ar nosacījumu, ka 
tiek ievērots likuma par ienākuma nodokli 1. punkta 3. apakšpunkts.
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Secinājumi

Komisija ierosina atbilstīgi informēt lūgumraksta iesniedzēju.


