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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0666/2008, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Gert 
Vercauteren, par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas nolīgumiem un to 
īstenošanu Eiropas Kopienā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas nolīgumi ir 
būtiski pareizai iekšējā tirgus, brīvas preču, pakalpojumu un kapitāla aprites un darbaspēka 
kustības īstenošanai. Viņš norāda, ka ES jau ir veikusi pasākumus tiešās nodokļu uzlikšanas 
jomā, piemēram, Uzkrājumu direktīvā un Eiropas Kopienas tiesību aktos par dividendēm, 
procentiem un autoratlīdzību. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu: 1) vienā no 
direktīvām paredzēt, ka gadījumos, kad starp divām dalībvalstīm nav noslēgts nodokļu 
dubultās uzlikšanas novēršanas nolīgums, kā divpusējs nolīgums jāpiemēro ESAO 
Paraugnolīgums; 2) apkopot noteikumus par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu vienā 
Eiropas Savienības direktīvā; 3) piešķirt Komisijai pilnvaras slēgt nodokļu dubultās 
uzlikšanas novēršanas nolīgumus visu dalībvalstu vārdā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 20. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. decembrī

„Nodokļu konvencijas: vispārējie principi

Konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas ienākumiem un īpašumam novēršanu ir 
starptautisko nodokļu tiesību galvenais avots. Šīs konvencijas — visbiežāk divpusējas —
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kopumā veido ievērojamu tīklu, kas saista visas pasaules valstis.

To mērķis ir atrisināt konfliktus starp valstīm, kas rodas nodokļu kompetences pārklāšanās 
dēļ. Šo konfliktu pamatā ir vienlaicīga vienādu nodokļu principu piemērošana dažādās valstīs. 
Patiesībā starptautiska nodokļu uzlikšana pamatojas uz divu principu savietošanu: ienākumu 
izcelsmes valsts princips un mītnes valsts princips. Tomēr šie principi, vienprātīgi atzīti un 
piemēroti, neizbēgami noved pie jurisdikciju konfliktiem — ne vien rezidenti ir pakļauti 
valsts nodoklim par saviem ārvalstīs gūtajiem ienākumiem, bet arī nerezidentiem jāmaksā 
valsts nodoklis par saviem valstī gūtajiem ienākumiem.. Tā kā lielākā daļa valstu vienlaicīgi 
piemēro abus šos principus, nodokļu uzlikšana visai bieži var pārklāties. Divpusēju nodokļu 
konvenciju mērķis ir turpmāk atbalstīt starptautisku apmaiņu, atceļot dubultu nodokļu 
uzlikšanu, kas rodas šīs pārklāšanās dēļ.  

Nodokļu konvencijas atbilst standartiem, modeļiem (galvenokārt ANO un ESAO izstrādātiem 
modeļiem), principiem, kas ieviesti un atzīti starptautiskajā līmenī.

ES dalībvalstu nodokļu konvencijas

Eiropas Savienības ietvaros divpusējo konvenciju tīkls pēdējos gados ir attīstījies ļoti ātri.

Nodokļu konvenciju tīkls starp 15 vecākajām ES dalībvalstīm tika papildināts jau 2005. gada 
1. janvārī. Kaut arī 12 jaunajām ES dalībvalstīm nebija nekāda pienākuma noslēgt nodokļu 
konvencijas ar citiem ES partneriem pirms pievienošanās un nodokļu konvencijas formāli 
neietilpa acquis communautaire nodokļu sadaļā, 2009. gada 1. janvārī tikai 11 no 
351 iespējamām divpusējām nodokļu konvencijām pret dubultu aplikšanu ar nodokļiem starp 
ES dalībvalstīm vēl nebūs stājušās spēkā.

Nodokļu konvencijas ir ļoti nozīmīgs instruments veiksmīgai iekšējā tirgus darbībai, bet 
pašlaik Kopienas likumdevējs nav izdevis tiesību aktus par šo tēmu. Tāpat nepastāv Eiropas 
modelis konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu: visas ES dalībvalstis par 
paraugu izmanto ESAO (lielākā daļa dalībvalstu arī ir šīs organizācijas locekles) izstrādāto 
modeli.

Nodokļu konvencijas un Kopienas tiesības

Kopienas tiesībām ir pārsvars pār šiem starptautisko tiesību nolīgumiem starp dalībvalstīm, 
taču tās nepārprotami atzīst nolīgumu lomu un nozīmi. Ne tikai EK līguma 293. pants aicina 
dalībvalstis rīkot sarunas, „(..) lai atceltu nodokļu divkāršu uzlikšanu Kopienā”, bet arī 
vairākās direktīvās atrodamas tiešas norādes uz principiem, kas parakstīti divpusējās 
konvencijās (sal., īpaši, ar Direktīvu 90/434/EEK par „apvienošanu” un 
Direktīvu 90/435/EEK par „mātes/meitas uzņēmumiem”), ar ko savā ziņā tiek skaidrotas 
Kopienas tiesības.

Tomēr attiecībā uz tiešo nodokli saikne starp Kopienas tiesībām un konvencionālajām 
tiesībām dažos gadījumos izrādās pretrunīga. Šie divi tiesību virzieni patiesībā attiecas uz 
diviem atšķirīgiem mērķiem, kā arī uz divām atšķirīgām loģikām. Kamēr konvencionālo 
tiesību mērķis galvenokārt ir noregulēt starpvalstu attiecības, pārdalot tiesības uzlikt nodokli 
starp līgumslēdzējām valstīm, Kopienas tiesības nodokļu jomā iekļaujas vērienīgajā projektā 



CM\791837LV.doc 3/5 PE418.077v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

par kopējā tirgus izveidi bez iekšējām robežām.

Tomēr, kā Eiropas Kopienu Tiesa to vairākkārt paudusi, neraugoties uz saskaņošanas 
pasākumu trūkumu, ja „(..) tiešais nodoklis kā tāds neietilpst Kopienas kompetencē, 
dalībvalstīm jāizmanto savas saglabātās pilnvaras, ievērojot Kopienas tiesības” (spriedums 
lietā C-279/93 Schumacker, 21. punkts).

Raugoties no Kopienas tiesību viedokļa, nodokļu nolīgumos īpaši jāievēro iekšējā tirgus 
prasības par nediskrimināciju un četrām pamatbrīvībām, kas nosauktas Eiropas Kopienas 
dibināšanas līgumā. Šajā ziņā daži EKT spriedumi1 ir atklājuši diskriminācijas gadījumus pret 
pilsoņiem un Kopienas uzņēmumiem, kas izriet no Līguma principu pretēju konvenciju 
formulējuma un/vai piemērošanas. Tādējādi Tiesa pieprasa, lai daži konvenciju noteikumi par 
divkāršas nodokļu uzlikšanas atcelšanu vai noteikumi par valsts izpildi tiktu pielāgoti 
minētajiem principiem.

Nodokļu konvencijas iekšējā tirgū

Nepieciešamība noskaidrot un padarīt savietojamu ar Kopienu un Kopienas tiesībām nodokļu 
attiecību režīmu starp dalībvalstīm nav jauna prasība. Jau 60. gados Neumark komiteja 
izskatīja nodokļu divkāršas uzlikšanas problēmu kopējā tirgū un uzsvēra nepieciešamību veikt 
divpusējo konvenciju sistēmas reformu. Secinājumos minētā komiteja ierosināja pieņemt 
daudzpusēju konvenciju ar mērķi izvairīties no divkāršas nodokļu uzlikšanas.

Ne tik senā pagātnē un savas vispārējās stratēģijas par pārrobežu nodokļu problēmām, ar ko 
saskaras fiziskas personas un uzņēmumi, kas veic darbības iekšējā tirgū, ietvaros Komisija 
uzsāka padziļinātu izpēti par EK līguma iespējamo neatbilstību divpusējām konvencijām 
(saistībā ar nodokļu divkāršu uzlikšanu), ko dalībvalstis noslēgušas savā starpā, kā arī ar 
trešām valstīm.

2005. gada jūnijā Komisija darba dokumentā, kas pieejams tās tīmekļa vietnē (2), iepazīstināja 
ar vispārējo analīzi par problēmām saistībā ar nodokļu konvencijām, īpaši izskatot dažu 
Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu sekas šajā jomā, kā arī iespējamos risinājumus, kā ESAO 
konvencijas modeļa ES piemērotas versijas izstrādāšana vai daudzpusējas nodokļu 
konvencijas, kas piemērojama ES mērogā, izveidošana. 2006. gada novembrī temats par 
nodokļu konvencijām bija mērķis specifiskai sanāksmei ar dalībvalstīm IV darba grupas —
tiešais nodoklis — ietvaros.

Nodokļu līgumi un Eiropas Komisijas iniciatīvas tiesības

Komisija novērtē lūgumraksta iesniedzēja argumentu vērtību un uzskata, ka Kopienas tiesību 
instruments – īpaši direktīva — vai daudzpusēja konvencija varētu būt ilgtermiņa mērķis. 
Tomēr, ņemot vērā, ka tiešais nodoklis galvenokārt ietilpst dalībvalstu kompetencē un 

                                               
1 Sk., piemēram, 2003. gada 23. septembra Tiesas spriedumu lietā C-58/01 Océ Van der Grinten, 54. punkts; 
2002. gada 12. decembra spriedumu lietā C-385/00 F.W.L. de Groot c. Staatssecretaris van Financiën, 84., 94., 
99. un turpmākie punkti; 2001. gada 8. marta spriedums lietā 397/98 Metallgesellschaft, 71. un turpmākie punkti, 
1999. gada 18. novembra spriedums lietā C-200/98 X AB et Y AB, 10. un 31. punkts.
2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/double_tax_conventions/ECLawTaxTreaties_en.pdf
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pakļauts subsidiaritātes un vienprātības principam, kas raksturo Kopienas nodokļu sistēmu, 
Komisija pašlaik izvēlas pieņemt pragmatiskāku viedokli, pamatojoties uz pašreizējām 
divpusējām konvencijām. 

Komisija uzskata, ka būtu pilnīgi iespējams rast apmierinošu risinājumu steidzamākajām 
problēmām, kas rodas attiecībā uz iekšējo tirgu, panākot labāku valsts un konvencionālo 
nodokļu noteikumu koordinēšanu, kā arī uzlabojot strīdu izskatīšanas procedūras.

Tomēr, apzinoties konvenciju ietekmi uz iekšējo tirgu, Komisija nolēmusi 2009. gadā uzsākt 
gan fizisku, gan juridisku personu publisku konsultēšanu, lai iegūtu faktus, īpaši attiecībā uz 
šķēršļiem, ko nodokļu konvencijas nevar atcelt, kā arī uz pašreizējo mehānismu, ar mērķi 
izvairīties un atcelt divkāršu nodokļu uzlikšanu. 

Pēc tam Komisija sagatavos paziņojumu, kurā apkopos iegūto informāciju, un norādīs, kā šajā 
jautājumā plāno rīkoties tālāk.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Nodokļu konvencijas: vispārējie principi

Nodokļu konvencijas nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanai tiecas atrisināt konfliktus starp 
valstīm, kas rodas nodokļu kompetences pārklāšanās dēļ. Divpusēju nodokļu konvenciju 
mērķis ir atbalstīt starptautisku apmaiņu, atceļot dubultu nodokļu uzlikšanu, kas rodas šīs 
pārklāšanās dēļ.

Nodokļu konvencijas parasti atbilst modeļiem (galvenokārt ANO un ESAO izstrādātiem 
modeļiem) un principiem, kas ieviesti un atzīti starptautiskā līmenī.

ES dalībvalstu nodokļu konvencijas

Dubultas nodokļu uzlikšanas novēršana vai atcelšana ES pašlaik tiek nodrošināta, galvenokārt 
izmantojot divpusēju nodokļu konvenciju tīklu, kas noslēgtas starp dalībvalstīm. 2009. gada 
1. jūlijā šis tīkls bija gandrīz pabeigts, jo tikai 11 no 3511 nodokļu konvencijām, kas 
noslēdzamas starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību, vēl nebija spēkā (sk. tabulu pielikumā).

Nodokļu konvencijas var būt nozīmīgs instruments veiksmīgai iekšējā tirgus darbībai, bet 
pašlaik to apspriešana ietilpst tikai dalībvalstu, nevis Kopienas likumdevēja, kompetencē. 
Tāpat nepastāv Eiropas modelis konvencijai dubultu nodokļu uzlikšanas novēršanai, kaut arī 
visas ES dalībvalstis ietekmējas no ESAO modeļa. 

Nodokļu konvencijas un Kopienas tiesības

Skatoties no Kopienas tiesību viedokļa, divpusējās nodokļu konvencijās īpaši jāievēro iekšējā 
tirgus prasības par nediskrimināciju un četrām pamatbrīvībām, kas nosauktas Eiropas 
Kopienas dibināšanas līgumā. 
                                               
1 Patiesībā — 349, ņemot vērā 1996. gada 23. septembra Konvenciju starp Ziemeļvalstīm ar mērķi izvairīties no 
dubultas ienākuma nodokļa un kapitāla nodokļa uzlikšanas, kas aizstāj iespējamās divpusējās konvencijas starp 
Dāniju, Somiju un Zviedriju. 
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Tādējādi daži EKT spriedumi ir atklājuši diskriminācijas gadījumus pret Kopienas pilsoņiem 
un uzņēmumiem, kas izriet no Līguma principiem pretēja konvenciju formulējuma un/vai 
piemērošanas.

Nodokļu līgumi un Eiropas Komisijas iniciatīvas tiesības

Komisija atzinīgi vērtē lūgumraksta iesniedzēja pausto argumentu vērtību.

Šajā ziņā jau 2005. gadā kopā ar dalībvalstīm ir izskatīti vairāki iespējamie ceļi, tostarp ES 
versijas izstrādāšana nodokļu konvencijas ESAO modelim vai daudzpusējas nodokļu 
konvencijas ieviešana, kas būtu piemērojama ES. 2006. gada novembrī temats par nodokļu 
konvencijām tika apspriests arī specifiskā sanāksmē ar dalībvalstīm IV darba grupas — tiešais 
nodoklis — ietvaros.

Turklāt iniciatīvas nodokļu sistēmu koordinēšanai ietvaros, kas uzsākta 2006. gada decembrī, 
Komisijas dienesti pašlaik pēta pasākumus, kas būtu aplūkojami īpaši uz jauno starptautisko 
attīstību fona, kā ESAO konvencijas modeļa jaunais 25. panta 5. punkts par arbitrāžas 
procedūru. Pragmatiska pieeja, pamatojoties uz pastāvošo konvencionālo tīklu, varētu uzlabot 
strīdu risināšanas procedūras. Piemēram, arbitrāžas klauzula, ko paredz 1990. gada 23. jūlija 
Konvencija (90/436/EEK)1, pašlaik ir ierobežota līdz dubultas nodokļu uzlikšanas 
gadījumiem, kas saistīti ar iekšējo cenu noteikšanu, bet varētu tikt paplašināta līdz citiem 
strīdiem nodokļu jomā. Turklāt varētu tikt aplūkota arī dalībvalstu konvencionālās politikas 
labāka koordinēšana.

Uz šīs attīstības fona Kopienas tiesību instruments, īpaši jauna direktīva, vai daudzpusēja 
konvencija varētu veidot vēlamo mērķi ilgākā laika posmā. Tomēr, ņemot vērā subsidiaritātes 
principu, dalībvalstu likumdošanas kompetenci tiešā nodokļa jomā un noteikumu par 
vienprātību šajā nozarē Kopienas līmenī, Komisija uzskata, ka pēc iespējas drīzāk būtu 
jāapsver risinājums, kas varētu lietderīgi pamatoties uz pašreizējā divpusējo konvenciju 
ietvara.

Tādējādi Komisija uzskata, ka būtu iespējams rast apmierinošu risinājumu steidzamākajām 
problēmām, kas rodas attiecībā uz iekšējo tirgu, panākot labāku valsts un konvencionālo 
nodokļu noteikumu koordinēšanu, kā arī uzlabojot divpusēju strīdu izskatīšanas procedūras.

Tāpēc, apzinoties divpusēju konvenciju ietekmi uz iekšējo tirgu, Komisijas dienesti izskata 
iespēju uzsākt sabiedrisku apspriešanu ar mērķi apkopot faktus, kvantitatīvus un kvalitatīvus 
elementus attiecībā uz grūtībām, ar ko aizvien sastopas nodokļu maksātāji, par spīti 
pastāvošām nodokļu konvencijām un pašreizējiem mehānismiem dubultas nodokļu uzlikšanas 
samazināšanai un atcelšanai. Šī sabiedriskā apspriešana ļaus Komisijai labāk sagatavot 
iespējamo politisko iniciatīvu šajā nozarē.”

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=163274:cs&lang=fr&list=163274:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hw
ords=&checktexte=checkbox&visu=#texte


