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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1162/2009, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Brian 
Cave, par diskriminējošu attieksmi pret dažu kategoriju Lielbritānijas 
pensionāriem, kas dzīvo Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka viņš kā pensionēts Francijā dzīvojošs skolotājs, tiek 
diskriminēts attiecībā uz ienākuma nodokli. Lūgumraksta iesniedzējs, kurš saņem 
Lielbritānijas valdības pensiju, apgalvo, ka viņš maksā augstāku ienākuma nodokli nekā 
Francijas pilsoņi ar tādiem pašiem ienākumiem un citu kategoriju Francijā dzīvojoši 
Lielbritānijas pilsoņi, kuri nesaņem valdības pensijas. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja 
sniegto informāciju diskriminējošā attieksme rodas sakarā ar Francijas pieņemtā tiesību akta 
izpildi, īstenojot Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu starp Apvienoto 
Karalisti un Franciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs, Lielbritānijas valstspiederīgais, ir pensionēts skolotājs, kas pašlaik 
dzīvo Francijā. Viņš saņem savas valsts valdības pensiju, kas saskaņā ar Francijas un 
Apvienotās Karalistes Konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu 19. panta 
2. punktu1 tiek aplikta ar nodokļiem ienākuma gūšanas vietā Apvienotajā Karalistē. Tā kā 

                                               
1 Francijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības Konvencija par 
nodokļu dubultās uzlikšanas, kā arī nodokļu nemaksāšanas un krāpšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un 
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lūgumraksta iesniedzēja pensija netiek aplikta ar nodokļiem Francijā, Francijas 
administratīvās iestādes neņem vērā Apvienotajā Karalistē ieturēto nodokli, lai piešķirtu 
noteiktas nodokļu priekšrocības, jo īpaši nodokļa samazinājumu1, kuru saņem par darba 
ņēmēja nodarbināšanu dzīvesvietā un kuru Francijas tiesību akti2 piešķir mājsaimniecībām, 
kas ir reģistrējušās kā nodokļu maksātāji Francijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tiek 
diskriminēts tautības dēļ:
- attiecībā pret Francijas valstspiederīgajiem (kas ir līdzīgā situācijā), tāpēc ka viņam neļauj 
gūt minētās nodokļu priekšrocības Francijā;
- attiecībā pret citiem Lielbritānijas valstspiederīgajiem, kas dzīvo Francijā un saņem pensiju 
no privātā sektora, jo viņiem nepiemēro Konvencijas 19. pantu. 
Francijas un Apvienotās Karalistes Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu
19. pants Valsts dienests
… 2. „Pensijas un citi līdzīgi atalgojumi, ko kāda līgumslēdzēja valsts vai kāda no tās 
pašvaldībām, vai arī, Francijas gadījumā, kāda publisko tiesību juridiska persona tieši vai no 
to izveidotajiem līdzekļu fondiem maksā fiziskai personai par šai valstij, pašvaldībai vai 
juridiskajai personai sniegtajiem pakalpojumiem, ir apliekamas ar nodokļiem tikai šajā valstī. 
Tomēr šīs pensijas ir apliekamas ar nodokļiem vienīgi otrā līgumslēdzējā valstī, ja fiziskā 
persona ir šīs valsts iedzīvotājs un tai ir šīs valsts pilsonība, bet nav pirmās valsts pilsonības.”
Konkrētajā gadījumā publiskā pensija, ko Apvienotā Karaliste maksā lūgumraksta 
iesniedzējam, kurš ir Lielbritānijas valstspiederīgais, ir apliekama ar nodokļiem vienīgi 
Apvienotajā Karalistē. Ja turpretim tā tiktu maksāta kādai Francijas valstspiederīgai personai, 
kas dzīvo Francijā, tad šī pati pensija tiktu aplikta ar nodokļiem Francijā.
Komisija norāda, ka saskaņā ar ESAO modeļa konvenciju Francijas un Apvienotās Karalistes 
Konvencijas 19. panta 2. punktā ir noteikts atšķirīgs nodokļu režīms atkarībā no pensijas 
publiskā veida, kā arī pensijas saņēmēja pilsonības.

Šajā sakarā Komisija atsaucas uz Tiesas judikatūru nodokļu jomā par tādu konvenciju 
noteikumu saderību ar Eiropas Savienības tiesībām, kas „ietver atšķirīgus piesaistes faktorus 
atkarībā no tā, vai nodokļu maksātājs [..] ir vai nav skolotājs, kā arī atkarībā no tā, vai viņš 
strādā privātajā vai publiskajā sektorā. Ja runa jo īpaši ir par šīs otrās kategorijas darba 
ņēmējiem, tad tie parasti tiek aplikti ar nodokļiem maksātājā valstī, izņemot, ja tie ir otrās 
līgumslēdzējas valsts valstspiederīgie, bet nav pirmās līgumslēdzējas valsts valstspiederīgie, 
kādā gadījumā tie tiek aplikti ar nodokļiem savā dzīvesvietas valstī”. Pēc Tiesas domām, „lai 
arī [..] pantā ir minēts pilsonības kritērijs kompetences sadalei nodokļu jomā, šāda 
diferencēšana nav uzskatāma par tādu, kas satur aizliegtu diskrimināciju Līguma 48. panta 
nozīmē. Šī diferencēšana, ja nav unificēšanas vai saskaņošanas pasākumu Kopienā, [..] izriet 
no līgumslēdzēju pušu kompetences savā starpā definēt savu nodokļu uzlikšanas pilnvaru 
sadalījuma kritērijus nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanai” (1998. gada 12. maija 
spriedums lietā C-336/96 Gilly, 29. un 30. punkts).

Turklāt Komisija norāda, ka Francijas pasākums atbalstam darba ņēmēja nodarbināšanai 
dzīvesvietā, attiecībā uz kuru lūgumraksta iesniedzējs apstrīd tā neattiecināšanu uz 
Lielbritānijas valstspiederīgiem pensionāriem Francijā, jebkurā gadījumā netiek piemērots 

                                                                                                                                                  
kapitāla nodokļiem, protokols, parakstīta 2008. gada 19. jūnijā Londonā, spēkā kopš 2009. gada 18. decembra, 
publicēta OV 2010. gada 9. janvārī.
1 Ārvalstīs samaksāta nodokļa samazinājums Francijā nav iespējams.
2 Vispārējā nodokļu kodeksa 199. pants.
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Francijas pensionāriem ar zemiem ienākumiem (kuriem saskaņā ar Francijas tiesību aktiem 
nav jāiesniedz nodokļu deklarācija). Kā izriet no rakstiskā jautājuma1, ko Francijas Senāts 
uzdeva par budžetu atbildīgajam ministram, „nodokļu samazinājums var būt vienīgi atlaide no 
fizisko personu ienākuma nodokļa. Ja attiecīgais pensionārs netiek aplikts ar ienākuma 
nodokli, nekāda atlaide nav iespējama. Tādējādi pensionāri ar zemiem ienākumiem nesaņem 
nodokļu atbalstu darba ņēmēja nodarbināšanai dzīvesvietā. Šis nodokļu pasākums šķiet 
netaisnīgs, tāpēc ka pensionāriem ar zemiem ienākumiem ir grūti algot darba ņēmēju, lai arī 
bieži viņiem tas ir nepieciešams, ņemot vērā viņu vājo veselību [..]2”.
No iepriekš minētā izriet, ka, ņemot vērā Kopienu tiesības, apspriežamie Francijas pasākumi 
nerada nekādu diskrimināciju.
Tā kā Komisija uzskata, ka apspriežamie Francijas pasākumi nepārkāpj Eiropas Savienības 
tiesības, jo īpaši attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos (LESD 45. pants), tā neplāno uzsākt 
pārkāpumu procedūru pret Franciju. Komisija ierosina Eiropas Parlamentam informēt par to 
lūgumraksta iesniedzēju.”

                                               
1 Rakstiskais jautājums Nr. 08053, ko uzdevusi Schurch, attiecībā uz nodokļu kredīta par darba ņēmēju 
nodarbināšanu dzīvesvietā attiecināšanu uz pensionāriem, publicēts Senāta OV 2009. gada 26. martā.

2 Ekonomikas, rūpniecības un nodarbinātības ministra atbilde (publicēta Senāta OV 2009. gada 18. jūnijā) atklāj, 
ka, „ņemot vērā pasākuma izmaksas un sarežģītos budžeta apstākļus, tas tomēr ir paredzēts tikai personām, kas 
veic profesionālu darbību vai ir darba meklētāji”. Ir precizēts, ka „šādos apstākļos atbalsts privātpersonām 
pakalpojumu sniedzēju finansēšanai neizpaužas vienīgi ar minēto nodokļa samazinājumu, bet arī ar sociāliem 
pabalstiem, ko maksā valsts un pašvaldības”.


