
CM\829555LV.doc PE448.742v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

2.9.2010
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Temats: Lūgumraksts Nr. 0361/2010, ko iesniedza Zviedrijas valstspiederīgais Kjell 
Håkansson, par nolīgumu par nodokļiem starp Zviedriju un Dāniju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka gan Zviedrijā, gan Dānijā nodokļi tiek maksāti 
pašvaldībai, kurā nodokļu maksātājs dzīvo un tādējādi var saņemt pašvaldības sniegtos 
pakalpojumus. Taču uz darba ņēmējiem, kuri pārvietojas starp Zviedriju un Dāniju, attiecas 
citi noteikumi, jo viņi nodokļus maksā tai pašvaldībai, kurā viņi strādā. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka liels skaits darba ņēmēju dzīvo Malmē, kur dzīvošana ir lētāka, bet 
strādā Kopenhāgenā. Tādēļ šie cilvēki nodokļus maksā Kopenhāgenā, un viņu dzīves vietas 
pašvaldība tādējādi zaudē ievērojamus ienākumus, kas savukārt ietekmē pašvaldības sniegto 
pakalpojumu kvalitāti. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šī situācija neattiecas uz darba 
ņēmējiem, kas pārvietojas starp Zviedriju un attiecīgi Norvēģiju un Somiju. Viņš arī uzsver, 
ka daudzi darba ņēmēji ir spiesti meklēt dzīves vietu Zviedrijā, jo viņu partneri Dānijas 
stingrās imigrācijas politikas dēļ nevar saņemt uzturēšanās atļauju Dānijā. Tā kā lūgumraksta 
iesniedzējs šaubās, vai šāda situācija atbilst ES noteikumiem, kas aizliedz diskrimināciju un 
konkurences kropļošanu, viņš aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 2. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs ir Zviedrijas valstspiederīgais, kurš dzīvo Zviedrijā un strādā Dānijā. 
Viņš skaidro, ka gan Zviedrijā, gan Dānijā pašvaldības nodokļi tiek maksāti pašvaldībai, kurā 
nodokļu maksātājs dzīvo. Šie noteikumi attiecas arī uz darba ņēmējiem, kas pārvietojas starp 
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Zviedriju un Norvēģiju, kā arī Zviedriju un Somiju. Savukārt darba ņēmējiem, kuri 
pārvietojas starp Zviedriju un Dāniju, nodokļi jāmaksā darba vietas pašvaldībai, izņemot 
gadījumu, ja viņi sāka pārvietoties starp Zviedriju un Dāniju pirms 1997. gada. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka (i) šie atšķirīgie noteikumi ir diskriminējoši un ka (ii) tādējādi 
Zviedrijas pašvaldības, kurās dzīvo Dānijā strādājošie darba ņēmēji, zaudē ievērojamus 
ienākumus, kas savukārt ietekmē pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Lūgumraksta iesniedzēja norādītais nodokļu režīms izriet no noteikumiem par nodokļu 
iekasēšanas pilnvarām, par kurām ir vienojušās attiecīgās dalībvalstis (t. i., Dānija un 
Zviedrija) saskaņā ar Ziemeļvalstu 1996. gada konvenciju1, un tās nav pretrunā ES tiesību 
aktiem.

Saskaņā ar atbilstošu Eiropas Savienības Tiesas praksi dalībvalstis saglabā kompetenci 
līgumu vai vienpusējā ceļā noteikt kritērijus savu nodokļu pilnvaru sadalei, ciktāl tās neievieš 
tiesību aktus, kuri tieši vai netieši diskriminē pilsoņus, kuri nav valstspiederīgie. Ziemeļvalstis 
ir vienojušās, ka vienas valsts darba ņēmējs, kurš strādā citā valstī, parasti var maksāt 
ienākuma nodokli dalībvalstī, kurā viņš strādā. Tomēr tika panākta vienošanās par šā 
noteikuma izņēmumu attiecībā uz pierobežas darba ņēmējiem, kuri pārvietojas starp Somiju, 
Norvēģiju un Zviedriju. Savukārt šis izņēmums netika piešķirts attiecībā uz darba ņēmējiem, 
kuri pārvietojas uz Dāniju. Tas nozīmē, ka tiek piemēroti vispārējie noteikumi, un tāpēc šajā 
gadījumā Dānijas pašvaldībām ir tiesības iekasēt ienākuma nodokli no Dānijā strādājošiem 
Zviedrijas pilsoņiem. Lūgumraksta iesniedzējs pareizi norāda, ka darba ņēmēji, kuri sāka 
pārvietoties starp Zviedriju un Dāniju pirms 1997. gada, pašvaldības nodokļus maksā tai 
pašvaldībai, kurā viņi dzīvo. Tas ir cita iepriekš minēto vispārējo noteikumu izņēmuma dēļ, 
ko piešķīra pierobežas darba ņēmējiem, kuri pirms Ziemeļvalstu 1996. gada konvencijas 
stāšanās spēkā (1997. gada 1. janvārī) nodokļus maksāja tikai Zviedrijā.

Visi iepriekš minētie noteikumi ietver kritērijus par nodokļu iekasēšanas pilnvarām, kurus 
Dānija un Zviedrija ir divpusēji pieņēmusi attiecībā uz ienākuma nodokļa iekasēšanu. Saskaņā 
ar šiem noteikumiem dažiem darba ņēmējiem, kuri pārvietojas starp Dāniju un Zviedriju, var 
piemērot atšķirīgus noteikumus attiecībā uz pašvaldības nodokļiem nekā citiem nodokļu 
maksātājiem Zviedrijā.
 Tomēr šī atšķirīgā nodokļu režīma piemērošana nav diskriminācija, kas būtu pretrunā ar ES 
tiesību aktiem, jo minētie noteikumi nediskriminē pilsonības dēļ un neierobežo EK līgumā 
noteikto brīvību īstenošanu. Gluži pretēji — Dānijā vidējie pašvaldības nodokļi ir zemāki 
nekā Zviedrijā, kas nozīmē to, ka nodokļu maksātāji, kuri pārvietojas starp Dāniju un 
Zviedriju, var maksāt zemākus nodokļus nekā lielākā daļa nodokļu maksātāju Zviedrijā. 
Zviedrijas pašvaldības, kurās dzīvo Dānijā strādājoši darba ņēmēji, saskaņā ar šiem 
noteikumiem var zaudēt daļu no ienākumiem, bet šis fakts neattiecas uz ES tiesību aktiem.

Pašvaldības nodokļu režīma piemērošana darba ņēmējiem, kuri pārvietojas starp Zviedriju un 
Dāniju, izriet no noteikumiem par nodokļu iekasēšanas pilnvarām, par kurām dalībvalstis ir 
tiesīgas vienoties. Darba ņēmējiem, kuri pārvietojas starp Dāniju un Zviedriju, var tikt 
piemēroti atšķirīgi pašvaldību nodokļi nekā citiem darba ņēmējiem Zviedrijā, kuri pārvietojas 
līdzīgi, bet šīs atšķirības nodokļu piemērošanā nav diskriminējošas, kas būtu pretrunā ar ES 

                                               
1 Ziemeļvalstu konvencija ar mērķi izvairīties no dubultas ienākuma nodokļa un kapitāla nodokļa uzlikšanas, 
kuru Dānija, Fēru salas, Somija, Īslande, Norvēģija un Zviedrija parakstīja 1996. gada 23. septembrī.



CM\829555LV.doc 3/3 PE448.742v01-00

LV

tiesību aktiem. 


