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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1211/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Leond 
Brevdo, par dubulto aplikšanu ar nodokli Vācijā un Francijā

Lūgumraksts Nr. 1439/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Bernhard 
Frey, par netaisnīgu nodokļu režīmu pārrobežu darba ņēmējiem Francijā un 
Vācijā

Lūgumraksts Nr. 1610/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Agostino 
Consigliere, par dubultu aplikšanu ar nodokļiem Itālijā un Francijā

1. Lūgumraksta Nr. 1211/2009 kopsavilkums

Šis Vācijas valstspiederīgais lūgumraksta iesniedzējs ir profesors Francijas Universitātē, bet 
dzīvo Vācijā. Vācijas iestādes uzskata, ka viņam vajadzētu maksāt ienākuma nodokli Vācijā, 
turpretī Francijas iestādes piekrīt viņa interpretācijai attiecībā uz Francijas un Vācijas līgumu 
par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, t. i., ka lūgumraksta iesniedzējam būtu jāmaksā 
ienākuma nodoklis, kas rodas no viņa nodarbinātības valsts sektorā Francijā.

Lūgumraksta Nr. 1439/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas valstspiederīgais, kurš dzīvo Francijā un strādā Vācijā.
Vēl nesen viņa darba devējs atradās 30 km joslā no Francijas robežas, kas nozīmēja, ka viņš 
tika kvalificēts kā pārrobežu darba ņēmējs un maksāja nodokļus Francijā. Viņa jaunais 
Vācijas darba devējs atrodas ārpus 30 km robežjoslas, kas nozīmē, ka tagad viņam Vācijā 
jāmaksā nodokļi, lai arī viņš turpina regulāri doties uz savām mājām Francijā. Viņš uzskata šo 
situāciju par patvaļīgi noteiktu un netaisnīgu.
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Lūgumraksta Nr. 1610/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir pensijā un dzīvo Francijā. Itālijas varas iestādes turpina ieturēt 
nodokli no viņa pensijas, lai arī, kā viņš apgalvo, starp abām valstīm noslēgtais nodokļu 
dubultās uzlikšanas novēršanas nolīgums paredz, ka nodokli ietur dzīvesvietas valstī.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1211/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 4. decembrī. Lūgumraksts 
Nr. 1439/2009 atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. janvārī. Lūgumraksts Nr. 1610/2009 
atzīts par pieņemamu 2010. gada 19. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Vispārēji komentāri par lūgumrakstiem

ES tiesību aktu pašreizējā posmā tiešie nodokļi būtībā ir ES dalībvalstu kompetencē. Tomēr, 
īstenojot nodokļu uzlikšanas tiesības, dalībvalstīm jāievēro savas saistības, kas noteiktas 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tāpēc dalībvalstis nedrīkst pieļaut diskrimināciju 
valstspiederības dēļ vai nepamatoti ierobežot ES tiesību aktos noteikto brīvību īstenošanu. 
Ievērojot šos pamatprincipus, katra dalībvalsts principā var brīvi izvēlēties savus tiešo 
nodokļu noteikumus.

Lai gan nodokļu dubultās uzlikšanas atcelšana Eiropas Savienībā ir viens no iekšējā tirgus 
veiksmīgas darbības mērķiem, Eiropas Savienības tiesību akti pašreizējā posmā nenosaka 
nekādus vispārējus kritērijus par kompetenču jomu sadalījumu dalībvalstu starpā attiecībā uz 
nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu Eiropas Savienībā.
Kā norādījusi ES Tiesa: „Iedzīvotāju ienākuma nodokli nosaka dalībvalstis, ievērojot ES 
līgumos noteiktās saistības un, jo īpaši, izvairoties no jebkādas diskriminācijas 
valstspiederības dēļ1”.

Pašlaik ES dalībvalstis starptautiskā mērogā atvieglo ienākuma un kapitāla nodokļu dubulto 
uzlikšanu, izmantojot valsts vietējos pasākumus vai Konvencijas par nodokļu dubultās 
uzlikšanas novēršanu (DTC), kas parasti izstrādātas, ievērojot ESAO Nodokļu 
paraugkonvenciju. 

Tomēr DTC tīkls dalībvalstu starpā nav pilnīgs.
Kā norādījusi Tiesa, šo Konvenciju ietvaros dalībvalstis brīvi var noteikt piesaistes faktorus, 
lai piešķirtu nodokļu uzlikšanas pilnvaras2. Tiesa uzskata, ka trūkumi, ko varētu radīt vairāku 
dalībvalstu paralēli īstenotas nodokļu uzlikšanas tiesības, principā nav uzskatāmi par 

                                               
1 Spriedums lietā C-324/2000, Lankhorst-Hohorst GmbH pret Finanzamt Steinfurt, 2002, Krājums, I-
11779. lpp., 26. punkts.
2 Spriedums lietā C-307/97, Saint-Gobain ZN, 57. punkts un lietā C-376/03, D. v Inspecteur van de 
Belastingdienst, 52. punkts.
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ierobežojumiem, ko aizliedz EK Līgums1.

Turklāt nodokļu līguma noteikumu interpretācija attiecas uz dalībvalstīm, kas šo līgumu 
noslēgušas, jo šis jautājums neattiecas uz Kopienas tiesību aktu darbības jomu2.
2001. gadā Komisijas dienestu darba dokumentā par uzņēmuma nodokļiem iekšējā tirgū3 tika 
norādīts, ka diezgan daudzus nodokļu dubultās uzlikšanas jautājumus pareizi nerisina ne 
dalībvalstu savstarpējās Konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, ne arī 
vienpusējie nodokļu atvieglojumu noteikumi. Šobrīd Komisija apsver rīcības nepieciešamību 
vairākās jomās, kas saistītas ar pārrobežu dubultu nodokļu uzlikšanu. Šobrīd Komisijas 
nostāja ir šāda:

 Komisija 27. aprīlī sāka sabiedrisko apspriešanu tiešsaistē par problēmām, ko iekšējā 
tirgū rada nodokļu dubultā uzlikšana, lai iegūtu datus par nodokļu dubultās uzlikšanas 
gadījumiem iekšējā tirgū;

 Komisija izstrādā paziņojumu, kurā varētu apkopot grūtības un problēmas, ar kurām 
nesen saskārušies ES iedzīvotāji  pārrobežu darba ņēmēji , kā arī aplūkot jau 
veiktos vai iespējamos pasākumus, lai šīs problēmas izskaustu;

 Komisija apsver, vai ir nepieciešams rīkoties, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar 
dubultu mantojuma nodokļu uzlikšanu;

 Komisija izskata jautājumu par dividendēm un procentu maksājumiem 
piemērojamiem peļņas nodokļiem pārrobežu situācijās un apsver, vai tie rada 
problēmas pārrobežu ieguldītājiem;

 Komisija apkopo pierādījumus par dubulto ienākuma un kapitāla nodokļa uzlikšanu un 
apsver šīs problēmas iespējamos risinājumus.

Piezīmes par lūgumrakstu Nr. 1211/2009
Par nodokļu konvenciju interpretāciju atbild tās ES dalībvalstis, kas šīs konvencijas 
parakstījušas.
Saskaņā ar Francijas un Vācijas Konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu 
(DTC) 25. panta noteikumiem nodokļu maksātājs, kas pierāda, ka viņam uzlikti dubulti 
nodokļi, var vērsties pie savas dzīvesvietas dalībvalsts, lai attiecīgajām nodokļu iestādēm 
pieprasītu koriģēt nodokļu dubultās uzlikšanas gadījumus.
Ja kompetentās iestādes 24 mēnešu laikā no brīža, kad nodokļu maksātājs iesniedzis savu lietu 
izskatīšanai, nepanāk vienošanos, iestādes var piekrist šo lietu nodot arbitrāžas komisijai.
Ņemot vērā minēto, Komisija vēlētos ieteikt lūgumraksta iesniedzējam situācijas 
noskaidrošanai saskaņā ar Francijas un Vācijas DTC 25. panta noteikumiem vērsties Vācijas 
kompetentajā iestādē.

                                               
1 Spriedums lietā C-513/04, Kerckhaert un Morres, 19., 20. un 24. punkts, kā arī lietā C-194/06, Orange 
European Smallcap Fund.
2 Spriedums lietā C-298/05, Columbus Containers, 47. punkts.
3 SEC (2001) 1681 - http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/company_tax_study_en.pd
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Piezīmes par lūgumrakstu Nr. 1439/2009

Saskaņā ar spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktu noteikumiem dalībvalstis var noteikt 
nodokļu uzlikšanas tiesību savstarpējās sadales kritērijus, ar noteikumu, ka tās ievēro EK 
līgumā noteiktos pienākumus.

Tiesa jau līdzīgā lietā ir paziņojusi1, ka nav pārkāpti ES tiesību aktu noteikumi.
Ņemot vērā šos apstākļus, Komisija uzskata, ka šajā gadījumā nav pārkāpti ES tiesību aktu 
noteikumi.

Piezīmes par lūgumrakstu Nr. 1610/2009
Vienīgi ES dalībvalstis var noteikt nodokļu uzlikšanas tiesību savstarpējās sadales kritērijus.

Tādējādi dalībvalstu tiesas, nevis ES iestādes, interpretē DCT, lai noteiktu to valstu attiecīgās 
tiesības uzlikt nodokli, kuras ir iesaistītas strīdos starp nodokļu maksātājiem un valstu 
iestādēm.
Attiecībā uz ESAO Nodokļu paraugkonvencijas juridisko statusu jānorāda, ka 
paraugkonvencijas noteikumi ESAO dalībvalstīm nav juridiski saistoši. Šī paraugkonvencija 
nav juridiski saistoša šajās valstīs, jo tas ir vienīgi ieteikums.

Jāprecizē, ka komentārs par ESAO paraugkonvenciju skaidri norāda uz to, ka ESAO 
dalībvalstis var vienoties, ka pensijām un citiem maksājumiem, kas izmaksāti saskaņā ar 
līgumslēdzējas valsts tiesību aktu noteikumiem sociālā nodrošinājuma jomā, jāuzliek nodokļi 
šajā valstī, kā Itālija rīkojas lūgumraksta iesniedzēja minētajā gadījumā. Faktiski daudzas ES 
dalībvalstis, vienojoties par Konvencijām par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, ir 
izmantojušas šo iespēju.

Ņemot vērā šos apstākļus, Komisija uzskata, ka nav pārkāpti ES tiesību aktu noteikumi.”

                                               
1 Spriedums lietā C-336/96, Gilly, cit.


