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Lūgumrakstu komiteja

13.1.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1470/2009, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Periklis 
Dionyssopoulos, par to, ka Grieķijas varas iestādes pārkāpj Protokolu par 
privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās un Regulu (EEK, Euratom, EOTK) 
Nr. 260/68, ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un 
procedūru

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Grieķijas nodokļu iestāžu prasību ES iestādēs 
strādājošajiem grieķu izcelsmes ierēdņiem maksāt īpašu valsts nodokli par ES saņemto 
atalgojumu. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka tas ir acīmredzams Protokola par 
privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās un Padomes Regulas (EEK, Euratom, EOTK) 
Nr. 260/68, ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru, 
gara un burta pārkāpums, un tādēļ lūdz Eiropas Parlamentu veikt nepieciešamos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kompetentās Grieķijas varas iestādes ievērotu Kopienas tiesību aktus šajā 
jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī.

Grieķijas Likums Nr. 3758/2009 nosaka īpašu vienreizēju nodevu, kura cita starpā ir jāmaksā 
arī Kopienas ierēdņiem un pensionāriem, kuru gada neto ienākumi, ieskaitot tos neto 
ienākumus, kurus viņiem maksā Kopienas, t. i., kuriem jau ir piemēroti Kopienas nodokļi, 
pārsniedz EUR 60 000.
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Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Grieķijas valdība:
 rīkojas pretēji Protokolam par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās, jo īpaši tā 

12. panta noteikumiem;

 rīkojas pretēji 1968. gada 29. februāra Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) 
Nr. 260/68 un tās grozījumos noteiktajai procedūrai;

 rīkojas pretēji principam par vienlīdzīgu attieksmi un vienlīdzību likuma priekšā, jo 
valdība piemēro īpašo nodevu nevis visiem ierēdņiem, bet tikai dažiem;

 rīkojoties pretēji Protokola noteikumiem (Eiropas un valsts tiesību akti), rupji pārkāpj 
principu par to, ka ir jāaizstāv pilsoņu likumīgās vēlmes attiecībā uz valsti.

Vispārēja informācija

Valsts tiesību akti

Nesen pieņemtā Grieķijas Likuma Nr. 3758/2009, kurš 2009. gada 5. maijā tika publicēts 
Grieķijas oficiālajā laikrakstā Nr. 68 (Likums Nr. 3758/2009), 18. pants nosaka īpašu 
vienreizēju nodevu, ko piemēro privātpersonām, kuru kopējie neto ienākumi, gan faktiskie,
gan paredzētie un gan ar nodokļiem apliekamie, gan neapliekamie, 2008. gadā (2007. gada 
pārskats) pārsniedza EUR 60 000. Šis noteikums ir sīkāk skaidrots Grieķijas Ekonomikas un 
finanšu ministrijas 2009. gada 11. jūnija norādījumos Nr. 1057317/1096/Α0012 (turpmāk —
„Norādījumi”).. 

ES tiesību akti

Protokola 12. pants (iepriekš 13. pants) nosaka, ka algas, darba samaksas un cita atlīdzība, ko 
Savienība maksā tās ierēdņiem, ir atbrīvota no valsts nodokļiem. Saskaņā ar Protokola 
15. panta pirmo daļu (iepriekš 16. panta pirmā daļa) Padome nosaka ierēdņu un citu 
Savienības darbinieku kategorijas, uz kurām attiecas 12. panta otrā daļa (iepriekš 13. panta 
otrā daļa)1. Pamatojoties uz šo noteikumu, Padome 1969. gada 25. martā pieņēma Regulu 
(EEK, Euratom, EOTK) Nr. 549/69 (turpmāk — „Regula”), kuras 2. pants nosaka, ka 
Protokolā paredzētie nodokļu atbrīvojumi attiecas arī uz dažiem Kopienas pensiju un 
kompensāciju saņēmējiem.  

Protokola 12. pants

Kopienu ierēdņi un pārējie darbinieki maksā Kopienām nodokļus no algas un citas atlīdzības, 
ko tiem maksā Kopiena, saskaņā ar nosacījumiem un procedūru, ko pēc Komisijas 
priekšlikuma nosaka Padome.

Viņi ir atbrīvoti no valstu nodokļiem no algas un citas atlīdzības, ko viņiem maksā Kopiena.

                                               
1 Protokola pašreizējās redakcijas atbilstošais noteikums (15. panta pirmā daļa) nosaka, ka šādas tiesības ir 
Eiropas Parlamentam un Padomei, rīkojoties saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Tomēr pašreizējā 
Padomes Regula joprojām ir piemērojama, kamēr netiks aizstāta ar jaunu Eiropas Parlamenta un Padomes 
pieņemtu regulu.
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Regulas 2. pants

Protokola par privilēģijām un imunitāti Kopienās 13. panta otrās daļas noteikumus piemēro 
šādām kategorijām:

a) personām, uz ko attiecas Kopienu Civildienesta noteikumi vai Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtība, ieskaitot tās personas, kuras saņem atvaļināšanās gadījumam darba 
interesēs paredzētu kompensāciju, izņemot vietējo personālu;
b) personām, kas saņem Kopienu maksātu invaliditātes vai vecuma pensiju vai apgādnieka 
zaudējuma pensiju;
c) personām, kas saņem Regulas (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68[2] 5. pantā paredzēto 
kompensāciju darba pārtraukšanas gadījumā.

Komisija uzskata, ka minētais Grieķijas tiesību akts ir pretrunā Protokola 12. panta otrajai 
daļai. Jānorāda, ka Protokola 12. panta otrā daļa piešķir tiešas, individuālas un beznosacījumu
tiesības personām, kurām to piemēro, t. i., Kopienas ierēdņiem un pensionāriem, un nosaka 
atbilstošas saistības līgumslēdzējām pusēm, t. i., dalībvalstīm. Grieķijas īpašā vienreizējā 
nodeva, ko cita starpā piemēro arī Kopienas ierēdņiem, par kuru fiskālo rezidenci Protokola 
13. panta izpratnē tiek uzskatīta Grieķija, un Savienības pensiju un kompensāciju saņēmējiem, 
kuriem nodokļi jāmaksā Grieķijā, ir tiešs Protokola noteikto saistību pārkāpums, jo šo nodevu 
piemēro ienākumiem, kuri saskaņā ar skaidru Protokola formulējumu ir atbrīvoti no valsts 
nodokļiem.

Apstrīdēto valsts tiesību aktu nevar attaisnot ar sabiedrības interesēm, piemēram, centieniem 
novērst ekonomiskās krīzes sekas. Kā jau tika minēts, Kopienas ierēdņiem un pensionāriem 
piešķirtās tiesības ir tiešas un beznosacījumu. Pievienojoties Eiropas Kopienām, Grieķija 
piekrita Protokolam pilnībā un bez izņēmumiem. Tādēļ Grieķija nevar savā labā izmantot 
nekādus juridiskus vai faktiskus argumentus Protokola pārkāpuma attaisnošanai.

Noslēgumā jānorāda, ka Protokols neaizliedz Grieķijai piemērot īpašo vienreizējo nodevu 
citiem Kopienas ierēdņu un pensionāru ienākumiem, kurus neizmaksā Kopienas, ja to 
kopējais apmērs (izņemot Protokolā norādītos ienākuma veidus) pārsniedz EUR 60 000 gadā.

Tādēļ Eiropas Savienības Komisija uzskata, ka, pamatojoties uz pašreiz pieejamo informāciju, 
Grieķija nav ievērojusi Protokola 12. panta otrās daļas un Regulas 2. panta noteikumus, 
saskaņā ar Likumu Nr. 3758/2009 piemērojot īpašu vienreizēju nodevu Eiropas Savienības 
ierēdņu un pensionāru neto ienākumiem, kurus viņiem izmaksā Savienība un kuri cita starpā 
sastāv attiecīgi no algas, darba samaksas un atlīdzības, vai arī no pensijām un kompensācijām.

Pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu, Komisija ir nolēmusi sākt 
pārkāpuma procedūru pret Grieķiju. Grieķijas varas iestādēm tika nosūtīta vēstule ar oficiālu 
paziņojumu, uz kuru tās nav atbildējušas, tādēļ Komisijai ir jāturpina šī tiesvedība.  

Turklāt Komisija, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 24. pantu, ir apstiprinoši 
atbildējusi uz lūgumiem pēc palīdzības, ko savu tiesību aizsardzībai iesnieguši pašreizējie un 
bijušie darbinieki. Komisija izvēlējās iestādes apmaksātu juridisku firmu, lai tā palīdzētu 
personām, kuru izskatāmās lietas saistītas ar īpašo vienreizējo nodevu, ko Grieķijas varas 
iestādes piemēroja viņu 2007. gada ienākumiem.
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4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī

Tādēļ Eiropas Savienības Komisija uzskatīja, ka, pamatojoties uz šo informāciju, Grieķija nav 
ievērojusi Protokola 12. panta otrās daļas un Regulas 2. panta noteikumus, saskaņā ar Likuma 
Nr. 3758/2009 18. pantu piemērojot īpašu vienreizēju nodevu Eiropas Savienības ierēdņu un 
pensionāru neto ienākumiem, kurus viņiem izmaksā Savienība un kuri inter alia sastāv 
attiecīgi no algas, darba samaksas un atlīdzības vai arī no pensijām un kompensācijām.

Pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu, Komisija uzsāka 
pārkāpuma procedūru pret Grieķiju. 2009. gada 3. novembrī Grieķijas varas iestādēm tika 
nosūtīta oficiāla paziņojuma vēstule, uz kuru tās nav atbildējušas, tādēļ Komisijai ir jāturpina 
šī tiesvedība.  

Turklāt Komisija, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 24. pantu, ir apstiprinoši 
atbildējusi uz lūgumiem pēc palīdzības, ko savu tiesību aizsardzībai iesnieguši pašreizējie un 
bijušie darbinieki. 

Arī citas iestādes sniedza palīdzību saviem darbiniekiem saistībā ar īpašo vienreizējo nodevu, 
ko Grieķijas varas iestādes piemēroja viņu 2007. gada ienākumiem. Visas iestādes vienojās, 
ka tās izvēlēsies juridisku firmu un apmaksās tās pakalpojumus, lai tā attiecīgajām personām 
palīdzētu to lietu izskatīšanā. 

Gandrīz simts cilvēku iesniedza sūdzības Grieķijas tiesu iestādēs, pieprasot atlīdzināt 
nepamatoti iekasēto īpašo vienreizējo nodevu.

2010. gada 9. martā Grieķijas varas iestādes informēja Komisiju, ka 2010. gada 22. februārī 
Ekonomikas ministrijas Nodokļu un muitas lietu ģenerālsekretariāts izdeva rīkojumu, kurā ir 
atzīts, ka ienākumi no Eiropas Savienības izmaksātajām algām nebūtu jāņem vērā, aprēķinot 
Likuma Nr. 3758/2009 18. pantā noteiktās īpašās vienreizējās nodevas piemērošanā svarīgo 
EUR 60 000 slieksni. 

Turklāt ES ierēdņiem, kuri saņēma paziņojumu par nodokļiem, ar kuru tiem tika piemērota 
īpašā vienreizējā nodeva, tika aicināti par viņu ienākuma nodokļa administrēšanu atbildīgās 
nodokļu inspekcijas vadītājam iesniegt lūgumu pārskatīt īpašās vienreizējās nodevas 
piemērošanas pamatotību. Nodokļu inspekcija pēc tam anulētu sākotnēji norādīto nodokļa 
summu un izdotu jaunu paziņojumu par nodokļiem. 

Ņemot vērā šo informāciju un pēc ziņu ievākšanas par iepriekš minētajā rīkojumā paredzētās 
procedūras efektivitāti, Komisija uzskatīja, ka pārkāpums ir veiksmīgi novērsts, un nolēma 
beigt pārkāpuma procedūru.

Nesen Komisijas dienesti tika brīdināti par to, ka Grieķijas nodokļu iestādes ES iestāžu 
darbiniekiem un bijušajiem darbiniekiem atkal pieprasa maksāt īpašo vienreizējo nodevu, 
ņemot vērā ienākumus, ko viņiem izmaksā Savienība. Ja šī informācija apstiprināsies, 
Komisija plāno veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar attiecīgajiem Līguma 
nosacījumiem.


