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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1543/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Hansjoerg 
Zingler, par to, ka Vācijas nodokļu iestādes nepiemēro ES principus attiecībā uz 
pārvietošanās brīvību Kopienā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs saņem Vācijas vecuma pensiju, bet pastāvīgi dzīvo Austrijā. Viņš 
norāda, ka Vācijas nodokļu iestādes viņam atsaka tiesības atrēķināt normālo pamatsummu, kā 
arī maksājumus viņa privātajā veselības apdrošināšanas shēmā. Lūgumraksta iesniedzējs 
atsaucas uz Eiropas Kopienu tiesas spriedumu lietā C-269/07 Eiropas Kopienu 
Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Darba ņēmēju brīva 
pārvietošanās — Regula (EEK) Nr. 1612/68 — Pensijas uzkrājuma bonusi — Pienākums 
maksāt nodokli pilnā apmērā), kurš nosaka, ka, pieņemot un atstājot spēkā federālā Likuma 
par ienākumu nodokli (Einkommensteuergesetz) 79.–99. punktā esošos noteikumus par 
vecuma papildpensiju, Vācijas Federatīvā Republika nav izpildījusi savas saistības, kas tai 
izriet no EK līguma 18. un 39. panta un Padomes 1968. gada 15. oktobra Regulas (EEK) 
Nr. 1612/68 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā 7. panta 2. punkta. Lūgumraksta 
iesniedzēja ir nesekmīgi vērsusies SOLVIT un lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību šajā lietā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Lūgumraksta temats ir atšķirības noteiktu nodokļu atvieglojumu piemērošanā vācu 
pensionāriem, kas pakļauti neierobežotām nodokļu saistībām Vācijā, un vācu pensionāriem, 
kas pakļauti neierobežotām nodokļu saistībām citā dalībvalstī.
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Lūgumraksta iesniedzējs, visticamāk Vācijas valstspiederīgais, kas saņem Vācijas vecuma 
pensiju, pastāvīgi uzturas Austrijā, kur atrodas arī viņa kā nodokļu maksātāja deklarētā 
dzīvesvieta. Tādējādi viņš ir pakļauts neierobežotām nodokļu saistībām Austrijā, t. i., viņa 
ienākumi no visas pasaules ir apliekami ar nodokli šajā valstī. Vācijā viņš ir pakļauts tikai 
ierobežotām nodokļu saistībām, t. i., šajā valstī ar nodokli apliekami tikai viņa ienākumi no 
Vācijas avotiem. Turklāt viņa Vācijā gūtie ienākumi ir mazāk kā 90 % no viņa 
starptautiskajiem ienākumiem.

Viņš norāda, ka Vācijas nodokļu iestādes atsakās piešķirt viņam personisko pabalstu
EUR 7664 apmērā un veikt iemaksas viņa privātajā veselības apdrošināšanas shēmā.
Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka Vācijas nodokļu iestādes pieprasa viņam atgriezties 
Vācijā, lai saņemtu iepriekš minētās priekšrocības. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs piezīmē, 
ka šādas priekšrocības būtu piešķirtas pensionāram, kas ir pakļauts neierobežotām nodokļu 
saistībām Vācijā. Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzējs šajā sakarā atsaucas uz EKT spriedumu 
lietā C-269/07 (Komisija/Vācija)1, kurā EKT nolēma, ka saikne starp „Riester Rente” 
priekšrocību piešķiršanu un neierobežotām nodokļu saistībām Vācijā ir pretrunā ar ES 
tiesībām.

Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas (EKT) noteiktajām precedenta tiesībām „attiecībā uz
tiešajiem nodokļiem rezidentu un nerezidentu situācijas obligāti nav salīdzināmas” (piem.,
lieta C-383/05 Talotta, 19. punkts).
Lietas C-279/93 Schumacker 32.–34. punktā EKT lēma, ka „vairumā gadījumu ienākumi, ko
nerezidents gūst dalībvalsts teritorijā, ir tikai daļa no viņa kopējiem ienākumiem, kas 
koncentrēti viņa dzīvesvietā. Turklāt nerezidenta personiskā nodokļu maksātspēja, ko nosaka, 
ievērojot viņa kopējos ienākumus, kā arī personiskās attiecības un ģimenes apstākļus, 
visvieglāk ir novērtējama vietā, kur atrodas viņa personisko un mantisko interešu centrs, kas 
parasti atbilst attiecīgās personas pastāvīgajai uzturēšanās vietai. Attiecīgi starptautiskā 
nodokļu likumdošana, konkrēti Eiropas Sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 
Dubultās aplikšanas ar nodokļiem modeļa līgums, atzīst, ka principā vispārējā nodokļu 
maksātāju aplikšana ar nodokli, ņemot vērā viņu personiskos un ģimenes apstākļus, ir 
uzturēšanās valsts kompetencē. Rezidenta situācija ir atšķirīga, jo lielākā daļa viņa ienākumu 
parasti ir koncentrēta uzturēšanās valstī. Turklāt šai valstij parasti ir pieejama visa 
informācija, kas nepieciešama nodokļu maksātāja vispārējās maksātspējas izvērtēšanai, 
ņemot vērā viņa personiskos un ģimenes apstākļus. Attiecīgi fakts, ka dalībvalsts 
nerezidentam neparedz nodokļu atvieglojumus, kādus paredz rezidentam, pats par sevi vēl 
nav diskriminējošs, jo šīs divas nodokļu maksātāju kategorijas nav salīdzināmās situācijās.”
Iepriekš minētais personiskais pabalsts Vācijā ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka iztikas 
minimums netiek aplikts ar jebkādu ienākumu nodokli. Ir likumīgi rezervēt šo nodokļa 
atvieglojumu rezidentiem, jo nerezidentu personīgie un ģimenes apstākļi principā jāņem vērā 
viņu uzturēšanās valstij. Tas pats secinājums attiecas uz iemaksu veikšanu lūgumraksta 
iesniedzēja privātajā veselības apdrošināšanas shēmā. Šie ir ar personu saistīti izdevumi, kas 
saskaņā ar pašreizējo ES tiesību stāvokli tiešo nodokļu jomā ir jāatrēķina tikai nodokļu 
maksātāja uzturēšanās valstī.
Tomēr, kā EKT noteikusi iepriekš minētajā Schumacker lietā, „gadījumā, ja nerezidents 
nesaņem būtiskus ienākumus savā uzturēšanās valstī un lielāko daļu apliekamo ienākumu 
                                               
1 zināma arī kā „Riester Rente lieta”
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gūst no darbībām nodarbinātības valstī, stāvoklis ir atšķirīgs tādā ziņā, ka viņa uzturēšanās 
valsts nevar piešķirt atvieglojumus uz viņa personisko un ģimenes apstākļu pamata. Nav
tādas objektīvas atšķirības starp šāda nerezidenta un salīdzināmi nodarbināta rezidenta 
situācijām, kas attaisnotu atšķirīgu pieeju attiecībā uz nodokļu maksātāja personisko un 
ģimenes apstākļu ņemšanu vērā nodokļu piemērošanas kontekstā. Gadījumā ar nerezidentu, 
kas saņem lielāko daļu savu ienākumu un gandrīz visus savas ģimenes ienākumus dalībvalstī, 
kas nav viņa uzturēšanās valsts, diskrimināciju rada fakts, ka viņa personiskie un ģimenes 
apstākļi netiek ņemti ne viņa uzturēšanās, ne nodarbinātības valstī.”
Lietā C-391/97 Gschwind EKT sniedza tālākus ieteikumus par to, kā interpretēt Schumacker
spriedumā ietverto kritēriju „lielākā daļa viņa apliekamo ienākumu”. Gschwind lietā EKT 
lēma, ka, nosakot procentu slieksni (90 %) un absolūto slieksni attiecīgi Vācijā apliekamiem 
un neapliekamiem ienākumiem, Vācijas likumdošana sevišķi apzinās iespēju uz pietiekama 
nodokļa bāzes ņemt vērā nodokļu maksātāju personiskos un ģimenes apstākļus uzturēšanās 
valstī. Tas izriet no lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem, ka viņa Vācijā gūtie ienākumi 
nesasniedz nevienu no šiem sliekšņiem. Līdz ar to „Schumacker likums” neattiecas uz 
lūgumraksta iesniedzēja individuālo situāciju.

Attiecībā uz EKT Riester Rente lietu, uz kuru atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, starp to un 
apspriežamo lietu pastāv būtiska atšķirība. Apstrīdētais valsts pasākums Riester Rente lietā 
attiecās uz pensijas uzkrājuma prēmiju, kas ir sociālā priekšrocība, ko parasti piešķir 
darbiniekiem uz viņu objektīvā strādājošo statusa pamata. Konkrētāk, priekšrocība bija ar 
saistīta Vācijas obligātās pensiju apdrošināšanas shēmas ietvaros apdrošinātu personu statusu, 
jo šādas personas visvairāk ietekmēja Vācijas likumdevēja noteikts obligātās pensijas 
samazinājums. Tādējādi šis konkrētais stāvoklis nebija saistīts ar jautājumu, vai ieinteresētā 
persona bija pakļauta ierobežotām vai neierobežotām nodokļu saistībām, un nav salīdzināms 
ar stāvokli, kādā atrodas lūgumraksta iesniedzējs, kurš tikai cenšas no sava ienākumu nodokļa 
summas veikt iemaksas privātajā veselības apdrošināšanas shēmā. Līdz ar to EKT spriedums 
Riester Rente lietā neļauj izdarīt derīgus secinājumus pašreizējās lietas kontekstā.

Attiecīgi jāmin, ka Austrijai kā lūgumraksta iesniedzēja uzturēšanās valstij ir jāpiešķir viņam 
personiskais pabalsts1 un jāveic iemaksas lūgumraksta iesniedzēja privātajā veselības 
apdrošināšanas shēmā, ja tā pieļauj šādus atskaitījumus attiecībā uz salīdzināmām iemaksām 
Austrijas privātajās veselības apdrošināšanas shēmās. Šajā sakarā var atsaukties, piemēram, 
uz EKT Danner lietu (C-136/00), kur EKT noteica, ka „49. pants EK ir interpretējams kā 
aizliegums dalībvalsts nodokļu likumdošanai ierobežot vai aizliegt atskaitījumus no ienākuma 
nodokļa iemaksām brīvprātīgo pensiju shēmu ietvaros citu dalībvalstu pensiju fondos, 
atļaujot šādu iemaksu atskaitīšanu, ja tās tiek maksātas institūcijām pirmajā nosauktajā 
dalībvalstī (…)”. Šie secinājumi ir attiecināmi arī uz minēto lietu. Vēl jāpiemin, ka, ja 
iemaksas privātā veselības apdrošināšanas shēmā nebūtu iespējamas vispār, t. i., pat gadījumā, 
ja šādas iemaksas tiktu veiktas Austrijas shēmās, tas attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju 
radītu tikai neatbilstību nesaskaņotu nodokļu sistēmu līdzāspastāvēšanas rezultātā.

Lūgumraksta iesniedzēja gadījumā apstrīdētā Vācijas pieeja šķiet savienojama ar ES tiesībām.
Lūgumraksta iesniedzējs būtu tiesīgs uz Vācijas likumdošanā paredzētajiem personiskajiem 
atskaitījumiem no ienākuma nodokļa tikai tad, ja viņa ienākumi no avotiem Vācijā sasniegtu 
vismaz 90 % no viņa starptautiskajiem ienākumiem. Šajā gadījumā tas tā nav.
                                               
1 Patlaban EUR 11 000.
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Tādējādi Austrijai kā lūgumraksta iesniedzēja uzturēšanās valstij ir jāpiešķir viņam Austrijas 
nodokļu maksātājiem garantētais personiskais pabalsts un jāveic iemaksas lūgumraksta 
iesniedzēja privātajā veselības apdrošināšanas shēmā, ja to paredz Austrijas likumdošana.”


