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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1863/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Udo Zucker, 
par Padomes Direktīvas 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, 
kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem, noteikumu iespējamu nepareizu 
skaidrojumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam, kurš ir Portugāles pastāvīgais iedzīvotājs, ir ienākumi, kas gūti kā 
procentu maksājumi par uzkrājumiem no Vācijas. Viņš apgalvo, ka Portugāles nodokļu 
iestādes nepareizi skaidro viņa Vācijas nodokļu deklarāciju un iepriekš minētās direktīvas 
noteikumus, jo īpaši direktīvas 6. pantu „Procentu maksājuma definīcija”, kura 2. punktā 
noteikts, ka, ja maksājumu pārstāvim nav informācijas par to, cik liela ienākumu daļa gūta no 
procentu maksājumiem, par procentu maksājumu uzskata kopējo ienākumu summu.
Portugāles varas iestādes ņem vērā visus ienākumus atbilstoši direktīvas 6. panta 1. punktam, 
un uzskata visus ieņēmumus par apliekamiem ar nodokli saskaņā ar direktīvas 6. panta 
2. punktu, kā rezultātā veidojas liels nodokļu slogs ar atpakaļejošu spēku. Tāpēc lūgumraksta 
iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu nodrošināt, lai šis jautājums, kas pēc viņa domām ir ES 
principu par personu un finanšu produktu pārvietošanās brīvību pārkāpums, tiktu atrisināts.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Direktīvas par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par 
uzkrājumiem, (Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīva 2003/48/EC, turpmāk tekstā —
direktīva) galvenais mērķis ir nodrošināt ienākumus, kuri gūti kā procentu maksājumi par 
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uzkrājumiem, kas veikti kādā no dalībvalstīm saņēmējiem-īpašniekiem, kas ir citas dalībvalsts 
iedzīvotāji, uz kuriem attiecas efektīva aplikšana ar nodokļiem saskaņā ar šīs dalībvalsts 
tiesību aktiem (direktīvas 8. apsvērums). Direktīva ir viens no instrumentiem, kas izveidots, 
lai labāk cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un novērstu kapitāla aprites 
traucējumus, vienlaikus ievērojot kapitāla brīvās aprites principu, kas garantēts Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību.

Direktīvas mērķis ir sasniegts, dalībvalstu nodokļu iestādēm savā starpā apmainoties ar 
informāciju attiecībā uz procentu maksājumiem par uzkrājumiem. Direktīvā paredzēts, ka 
noteiktos apstākļos (direktīvas 6. panta 2. punkts), ja maksājumu pārstāvim nav informācijas 
par to, cik liela ienākumu daļa gūta no procentu maksājumiem, par procentu maksājumu 
uzskata kopējo ienākumu summu, un tā tiek paziņota saņēmēja-īpašnieka uzturēšanās 
dalībvalstij.

Direktīva neiejaucas dalībvalstu tiesībās aplikt ar nodokļiem (ienākumu vieds, vai ienākumi 
tiek aplikti ar nodokli un, ja tā, kādā apmērā) vai to iekšējās procedūrās (nodokļu maksātāja 
ienākumu deklarācijas nepieciešamība, termiņi u. c.). Citiem vārdiem sakot, nodokļu 
maksātājam ir jāievēro savas uzturēšanās dalībvalsts vietējās procedūras un attiecīgā gadījumā 
jāmaksā nodokļi, ja tas noteikts valsts iekšējos tiesību aktos. No citām dalībvalstīm saņemto 
informāciju nodokļu pārvalde izmanto tikai, lai nodrošinātu, ka nodokļu maksātājs ievēro 
savas valsts vietējās nodokļu saistības. 

Tādējādi lūgumraksta iesniedzējam ir jāprecizē viņa uzturēšanās dalībvalsts (Portugāles) 
nodokļu pārvaldei sava fiskālā situācija un jo īpaši no Vācijas saņemto ienākumu veids. 
Kopienas tiesību aktu pārkāpums var rasties tikai, ja Vācijas ienākumu avots tiek traktēts 
mazāk labvēlīgi kā līdzīgi ienākumi, kas iegūti Portugālē. Tomēr, spriežot pēc lūgumraksta 
iesniedzēja izklāstītajiem faktiem, šāda atšķirība traktējumā nav saskatāma.”


