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dubultu aplikšanu ar nodokļiem Nīderlandē un Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Vācijas pilsonis un dzīvo Nīderlandē, kur viņš ir rezidents un 
maksā nodokļus, raksta grāmatas vācu valodā kādam Vācijas izdevējam, norāda, ka Vācijas 
iestādes prasa viņam iesniegt nodokļu deklarācijas. Ņemot vērā, ka nodokļi viņam ir jāmaksā 
divās valstīs par vieniem un tiem pašiem ienākumiem, viņam rodas finansiālas grūtības. Lai 
arī Vācijas iekšzemes ieņēmumu iestādes ir norādījušas, ka nodoklis tiks atmaksāts, 
lūgumraksta iesniedzējs vienalga ir spiests aizņemties naudu; un viņam bija jāaizpilda 
daudzas veidlapas, lai viņa pieteikumu par nodokļa atmaksu vispār izskatītu. Lūgumraksta 
iesniedzējs jautā par Vācijas nodokļu iestāžu piemērojamās procedūras pieņemamību un lūdz 
izmeklēt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Ienākumu no neatkarīga darba aplikšana ar nodokli nav saskaņota ES līmenī. Tādēļ šo 
jautājumu regulē dalībvalstu tiesību akti un divpusējās konvencijas par nodokļu dubultās 
uzlikšanas novēršanu (DTC).

Principā, ja ienākums gūts citā valstī, nevis rezidences valstī nodokļu vajadzībām, abas 
attiecīgās valstis var vēlēties izmantot tiesības aplikt ar nodokli šādu ienākumu. Lai izvairītos 
no dubultās aplikšanas ar nodokli, valstis parasti pieņem lēmumu sadalīt nodokļa uzlikšanas 
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tiesības, pamatojoties uz DTC. Ja pastāv šāda vienošanās, juridiski dubultā aplikšana ar 
nodokli nevar notikt, tas nozīmē, ka nodokļu maksātāja vienu un to pašu ienākumu 
nevajadzētu aplikt ar nodokli vairāk kā vienu reizi.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzība nav vērsta pret pašu dubulto aplikšanu ar nodokli, bet pret 
Vācijas piemērotajām procedūrām. Lūgumraksta iesniedzējs kritizē faktu, ka ieturējuma 
nodoklis vispirms tiek iekasēts un tikai vēlāk atmaksāts pēc pieprasījuma.

Saskaņā ar Vācijas un Nīderlandes starpā noslēgtās DTC 9. pantu rezidences valstij ir 
ekskluzīvas tiesības aplikt ar nodokli ienākumu no neatkarīga darba, ja darbs netiek veikts 
rezidences valstī. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju Komisijai jāpieņem, 
ka viņa grāmatas ir sarakstītas Nīderlandē. Tādēļ šķiet, ka Nīderlandei ir ekskluzīvas tiesības 
aplikt ar nodokli Vācijas izdevēja ienākumus. Vācija atzīst Nīderlandes nodokļu uzlikšanas 
tiesības, atmaksājot tās ieturēto nodokli.

Pati ieturējuma nodokļa iekasēšanas procedūra un tā vēlāka atmaksāšana pēc nodokļa 
maksātāja iesnieguma nav nesaderīga ar EK tiesību aktiem, pat ja tāds pats mehānisms netiek 
piemērots rezidenta nodokļu maksātāja gadījumā.

Eiropas Kopienu tiesa savā 2006. gada 3. oktobra spriedumā lietā C-290/04, „Scorpio”, 
38. apakšpunktā nosprieda:

„36. Nodokļa ieturēšana ienākuma gūšanas vietā un ar to saistītais atbildības režīms ir 
likumīgs un piemērots līdzeklis, lai nodrošinātu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem 
personai, kas reģistrēta ārpus attiecīgās valsts, kurā tiek piemēroti nodokļi, un lai 
izvairītos no tā, ka attiecīgie ienākumi netiek aplikti ar nodokļiem nedz pakalpojumu 
sniedzēja mītnes valstī, nedz arī valstī, kur pakalpojumi tiek sniegti. Jāatgādina, ka 
aplūkojamajā laikā, 1993. gadā, neviena lietā minētā Kopienas direktīva vai cits 
instruments nereglamentēja savstarpēju administratīvo palīdzību attiecībā uz nodokļu 
parādu atgūšanu starp Nīderlandes Karalisti un Vācijas Federatīvo Republiku.

37. Turklāt nodokļa ieturēšana ienākuma gūšanas vietā bija samērīgs līdzeklis, lai 
nodrošinātu nodokļa parādu iekasēšanu valstī, kurā nodoklis tiek uzlikts.”

Šī nostāja tika apstiprināta tiesas 2008. gada 22. decembra spriedumā lietā C-282/07, „Truck 
Center”, 38–47. punktā, kurā tiesa noteica:

„38. Attiecībā uz tiešajiem nodokļiem rezidentu un nerezidentu stāvoklis pēc būtības nav 
salīdzināms („Schumacker”, 31. punkts un „Wielockx” 18. punkts).

39. Tādēļ atšķirīgo attieksmi pret nodokļu maksātājiem rezidentiem un nerezidentiem 
nevar klasificēt kā diskrimināciju Līguma izpratnē („Wielockx”, 19. punkts un 
„Denkavit Internationaal un Denkavit France”, 24. punkts).

40. Tāpēc ir jāizvērtē, vai šāda nostāja ir pamata procesos.
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41. Šajā sakarā atšķirīgā pieeja uzņēmumiem, kuri gūst ienākumu no kapitāla, kā to 
paredz attiecīgais nodokļu tiesiskais regulējums, piemērojot atšķirīgu nodokļu režīmu 
Beļģijā un citā dalībvalstī reģistrētiem uzņēmumiem, attiecas uz situācijām, kas nav 
objektīvi salīdzināmas.

42. Pirmkārt, ja gan uzņēmums, kas maksā procentus, gan uzņēmums, kas saņem 
procentus, ir Beļģijas rezidenti, Beļģijas valsts nostāja ir citāda nekā tajā gadījumā, 
kad Beļģijas rezidents maksā procentus nerezidentam, jo pirmajā gadījumā Beļģijas 
valsts rīkojas kā attiecīgo uzņēmumu rezidences valsts, bet otrajā gadījumā kā valsts, 
kurā procenti tiek gūti.

43. Otrkārt, procenti, ko viens uzņēmums rezidents maksā citam uzņēmumam 
rezidentam, un procenti, ko uzņēmums rezidents maksā uzņēmumam nerezidentam, 
veido divas dažādas maksas, kurām ir atšķirīgs juridiskais pamats.

44. Tādēļ, no vienas puses, kaut arī no procentiem, ko viens uzņēmums rezidents maksā 
citam uzņēmumam rezidentam, nodokli neietur, tas tomēr neiespaido to, ka saskaņā ar 
CIR 1992 noteikumiem procenti Beļģijā tiek aplikti ar nodokli, jo uz tiem joprojām 
attiecas pēdējā uzņēmuma ienākuma nodoklis, tāpat kā uz citiem uzņēmuma 
ienākumiem.

45. No otras puses, Beļģijas valsts ietur nodokli ienākuma gūšanas vietā no procentiem, 
ko rezidents uzņēmums maksā nerezidentam uzņēmumam saskaņā ar diskrecionāro 
varu, ko, ievērojot Beļģijas un Luksemburgas konvenciju, Beļģijas valsts un 
Luksemburgas Lielhercogiste ir savstarpēji paredzējušas sev nodokļu uzlikšanas 
pilnvaru sadalei.

46. Tādējādi šīs atšķirīgās nodokļa iekasēšanas procedūras ir pamatojums tam, ka 
rezidentiem un nerezidentiem saņēmējiem uzņēmumiem tiek piemērotas atšķirīgas 
maksas.

47. Visbeidzot, šie atšķirīgie nodokļu režīmi atspoguļo šo uzņēmumu atšķirīgās 
situācijas attiecībā uz nodokļu atgūšanu.”

Ņemot vērā iepriekš minēto, nodokļu iekasēšana, ieturot nodokli, nerezidentu gadījumā 
kopumā uzskatāma par saderīgu ar EK tiesību aktiem.

Tas arī atbilst starptautiski pieņemtajiem nodokļu principiem.
19. punkts Komentārā par ESAO Parauga konvencijas par nodokļu uzlikšanu attiecībā uz 
ienākumu un kapitālu 10. pantu ir izteikts šādi:

„Šis punkts nerisina procedūras jautājumus. Katrai valstij jābūt tiesībām izmantot savos 
tiesību aktos noteikto procedūru. Tā var vai nu nekavējoties ierobežot savu nodokli līdz 
pantā norādītajām likmēm, vai arī aplikt ar nodokli pilnībā un veikt atmaksu”.

Tomēr lūgumraksta iesniedzēja gadījums atšķiras no iepriekš minētās tiesu prakses attiecībā 
uz vienu aspektu. Minētajos gadījumos rezidences valsts nodokļu iestādēm bija tiesības 
saskaņā ar DTC uzlikt nodokli nerezidenta nodokļa maksātāja ienākumiem. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja sniegtajiem faktiem Vācijas un Nīderlandes starpā noslēgtās DTC



PE430.806v01-00 4/4 CM\797253LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

9. pants piešķir rezidences valstij – šajā gadījumā Nīderlandei – ekskluzīvas tiesības aplikt ar 
nodokli ienākumu no neatkarīga darba, ja darbs netiek veikts rezidences valstī. Šādos 
apstākļos ir apšaubāms, vai minētā tiesu prakse attaisno Vācijas praksi vispirms ieturēt 
nodokli un vēlāk to atmaksāt.

Komisija uzskata, ka pašreizējā Vācijas prakse ir leģitīma tādos gadījumos kā lūgumraksta 
iesniedzēja minētais gadījums. Nav skaidrības par to, vai nerezidentam būs nodokļu saistības 
Vācijā, jo Vācijas finanšu iestādes nezina, kur darbība ir veikta. Tādēļ rezidences valstij būtu 
saprātīgi nodrošināt savas potenciālās nodokļa uzlikšanas tiesības, ieturot nodokli, līdz 
situācija būs noskaidrota.

Turklāt Komisija vēlas vērst lūgumraksta iesniedzēja uzmanību uz Ienākuma nodokļa likuma 
(„Einkommensteuergesetz”, EStG) 50.d panta 2. punktu, kas paredz atbrīvojumu no 
ieturējuma nodokļa ar zināmiem nosacījumiem („Freistellung im Steuerabzugsverfahren”).

Komisija nevar izvērtēt, vai EStG 50.d panta 2. punkta prasības ir ievērotas lūgumraksta 
iesniedzēja gadījumā.
Tomēr iespējams, ka lūgumraksta iesniedzējs necietīs no naudas līdzekļu trūkuma, ko radījusi 
nodokļa ieturēšana.
Visbeidzot, Komisija vēlas uzsvērt, ka tā pilnībā apzinās vajadzību vienkāršot un uzlabot 
pašreizējās ienākuma nodokļa atvieglojumu procedūras. Komisija nesen ir pieņēmusi 
ieteikumu1, kurā aprakstīts, kā ES dalībvalstis varētu atvieglot iespēju tajās dzīvojošiem 
investoriem pieprasīt ienākuma nodokļa atlaides no dividenžu, procentu un vērtspapīru 
ienākumiem, kas saņemti no citām dalībvalstīm. Ieteikumā arī ierosināti pasākumi to nodokļu 
barjeru mazināšanai, ar ko finanšu iestādes saskaras, darbojoties ar vērtspapīru ieguldījumiem 
un vienlaicīgi aizsargājot nodokļu ienākumus pret kļūdām un krāpšanu. Ieteikums ir veidots 
tā, lai sniegtu dalībvalstīm norādes, kā nodrošināt to, lai nodokļu atlaižu piešķiršana 
netraucētu vienotā tirgus darbībai.

Komisija ierosina attiecīgi informēt lūgumraksta iesniedzēju.”

                                               
1 Komisijas 2009. gada 19. oktobra Ieteikums par ienākuma nodokļa atlaižu procedūrām, C(2009) 7924 galīgā 

redakcija.


