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Temats: Lūgumraksts Nr. 0281/2009, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Gordon 
Edwin Hall, par problēmu saistībā ar Lielbritānijas iekšzemes ieņēmumu varas 
iestādēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kuram ir investīcijas vairākās Eiropas valstīs, norāda, ka viņš par 
saviem vispasaules ieņēmumu avotiem nodokļus maksā Vācijā, kur viņš ir pastāvīgais 
iedzīvotājs. Tomēr Lielbritānijas iekšzemes ieņēmumu varas iestādes katru gadu attiecībā uz 
viņa Lielbritānijā gūtajiem ieņēmumiem sūta viņam nodokļu deklarācijas veidlapu. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka rezultātā par vieniem un tiem pašiem ieņēmumiem viņš 
nodokļus maksā divreiz. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sacīto, ja dokumenti par 
aplikšanu ar nodokli viņam ir jāaizpilda katrā valstī, kurā viņam ir aktīvi, tad viņš būtībā 
tiekot spiests pārvietot visus savus aktīvus uz vienu valsti, un ka tas arī esot brīvas iekšējā 
tirgus konkurences Eiropas finanšu pakalpojumu sektorā pārkāpums. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka būtu pietiekami, ja viņš nodokļu deklarāciju iesniegtu savā oficiālajā dzīves vietā 
un deklarācijā iekļautu informāciju par nodokļiem, ko viņš ir nomaksājis citās valstīs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Principā, ja ienākumi tiek gūti vairāk nekā vienā jurisdikcijā un ja ienākumi tiek gūti valstī, 
kas nav personas dzīvesvietas valsts nodokļu vajadzībām, abas iesaistītās valstis parasti sadala 
tiesības aplikt ar nodokli, pamatojoties uz divpusēju konvenciju par nodokļu dubultās 
uzlikšanas novēršanu (DTC). Ja ir spēkā šāda vienošanās, juridiski nevajadzētu notikt nodokļu 
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dubultai uzlikšanai, proti, nodokļu maksātāja ienākumus nevajadzētu aplikt ar nodokli vairāk 
nekā vienu reizi. Tas tiek panākts, personas dzīvesvietas valstī īstenojot atbrīvojumu 
mehānismu (piemēram, atbrīvojot ārvalstīs gūtus ienākumus no aplikšanas ar nodokli vai 
piemērojot ārvalstīs samaksātu nodokļu atlaidi). 

Tā kā Eiropas līmenī nav saskaņotu noteikumu par ienākumu no ieguldījumiem aplikšanu ar 
nodokli, šo jautājumu regulē dalībvalstis, pieņemot valstu tiesību aktus. Saskaņā ar spēkā 
esošajiem Kopienas tiesību aktiem dalībvalstis var noteikt kritērijus tiesību aplikt ar nodokli 
savstarpējai sadalei. Tas attiecas arī uz pievienošanos DTC. Taču, īstenojot šīs pilnvaras, 
dalībvalstīm ir jāņem vērā to pienākumi saskaņā ar EK līgumu, kuri paredz, ka attiecībā uz 
brīvas pārvietošanās tiesību izmantošanu iekšējā tirgū tām ir aizliegts pieļaut diskrimināciju 
tautības dēļ vai piemērot netaisnīgus ierobežojumus. Līgumā ir arī noteikts, ka katra 
dalībvalsts atsevišķi nosaka tās tiesības aplikt ar nodokli.

Parasti dalībvalstu tiesas, nevis Kopienas iestādes, interpretē DCT, lai noteiktu to valstu 
attiecīgās tiesības aplikt ar nodokli, kuras ir iesaistītas strīdos starp nodokļu maksātājiem un 
valstu iestādēm.

Taču, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegtajiem dokumentiem, var izrādīties, ka 
lūgumraksta iesniedzēja minēto nodokļu dubulto uzlikšanu var vienkārši novērst. 
Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis no Lielbritānijas varas iestādēm saņemtās veidlapas 
kopiju. Šķiet, ka veidlapu izmanto, lai pieprasītu tādu nodokļu atmaksāšanu, kas iekasēti 
valstīs, uz kurām saskaņā ar DTC attiecas atbrīvojuma noteikumi.

Vācijas un Lielbritānijas DTC VII panta 1. punkts paredz tikai nodokļa uzlikšanu ienākumu 
guvēja dzīvesvietas valstī procentu ieņēmumiem, ko guvis līgumslēdzējas valsts rezidents no 
avotiem, kas atrodas otras līgumslēdzējas valsts teritorijā1. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs 
nodokļu aprēķina vajadzībām ir Vācijas rezidents, tiesības aplikt ar nodokli viņa Lielbritānijā 
gūtos procentu ieņēmumus tiek nodotas Vācijai. Šķiet, ka, aizpildot lūgumraksta iesniedzēja 
iesniegto veidlapu, tiek nodrošināta Lielbritānijas maksātājas iestādes (piemēram, bankas vai 
citas finanšu iestādes) ieturēto nodokļu atmaksa, un šo veidlapu ir jāaizpilda Vācijas 
kompetentajai iestādei, lai apstiprinātu, ka lūgumraksta iesniedzējs patiešām ir Vācijas 
rezidents nodokļu aprēķina vajadzībām. Pēc tam šī veidlapa būtu jānosūta atpakaļ 
Lielbritānijas varas iestādēm, kuras ir tiesīgas atmaksāt Lielbritānijā iepriekš ieturēto nodokli.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek ieteikts aicināt lūgumraksta iesniedzēju sazināties ar Vācijas 
kompetento iestādi (pēc savas dzīves vietas), lai tā aizpildītu veidlapu. Tādējādi var tikt 
nodrošināta procentu ieņēmumu maksātāja Lielbritānijā ieturētā nodokļa atmaksa, jo 
atbrīvojums no nodokļa uzlikšanas ienākumu gūšanas vietā netika noteikts automātiski.”

                                               
1 VII panta 1. punkts:
„Visus procentu ieņēmumus un honorārus, ko no vienā teritorijā esošiem avotiem gūst otras teritorijas rezidents, 
kuram šai sakarībā piemēro nodokļus tikai otrajā teritorijā, apliek ar nodokli tikai otrajā teritorijā”.


