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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0652/2010, ko apvienības „Comité de Défense des Frontaliers 
belgo-français” vārdā iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Pierre Gérard, par 
Francijas papildu pensiju aplikšanu ar nodokli Beļģijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, minētās apvienības priekšsēdētājs, sūdzas par Beļģijas 2004. gadā 
pieņemto nodokļu likumu, ko dēvē arī par „Vandenbroucke likumu” un kas attiecas uz 
Francijas papildu pensiju aplikšanu ar nodokļiem. Šis likums stājās spēkā 2009. gada 
2. decembrī, un to ar atpakaļejošu spēku piemēro no 2007. gada 1. janvāra. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka Beļģijas nodokļu iestādes pirms minētā datuma piešķirtās Francijas 
papildu pensijas apliek ar nodokļiem, pielīdzinot tās 1. ienākumu grupai, un, aprēķinot 
nodokļus, piemēro paaugstinātu procentu likmi, savukārt pēc šā datuma piešķirtās papildu 
pensijas tiek iekļautas 2. ienākumu grupā, piemērojot samazinātu nodokļu aprēķināšanas 
likmi. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda kārtība nopietni diskriminē gados vecākos 
pensionārus, un tāpēc lūdz Eiropas Parlamentam izmeklēt šo nopietno problēmu, kas ietekmē 
apmēram 45 000 Beļģijas pensionāru, kuri saņem Francijas papildu pensijas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 13. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pensionētie Beļģijas-Francijas pārrobežu darba ņēmēji, 
kuri dzīvo Beļģijā un saņem Francijas papildu pensiju, tiek diskriminēti nodokļu jomā 
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salīdzinājumā ar darba ņēmējiem, kuri vienmēr ir strādājuši tikai vienā no abām dalībvalstīm.
Viņš lūdz Eiropas Parlamenta atbalstu, lai aicinātu izdarīt grozījumus Beļģijas un Francijas 
nodokļu konvencijā vai grozījumus Beļģijas nodokļu tiesību aktos.
Būtībā lūgumraksta iesniedzējs lūdz, lai Beļģijas-Francijas pārrobežu darba ņēmējiem:

1) nodokļi tiktu piemēroti papildu pensijas izcelsmes valstī — proti, Francijā —, kā tas nesen 
tika noteikts Beļģijas-Francijas Nodokļu konvencijas papildprotokolā attiecībā uz aktīvajiem 
pārrobežu darba ņēmējiem;
2) vai arī Beļģijā (nefondētas) Francijas papildu pensijas tiktu apliktas ar nodokli, piemērojot 
samazinātu nodokļu likmi (salīdzinājumā ar standarta nodokļu likmi), kāda Beļģijā paredzēta 
(fondētām) Beļģijas papildu pensijām.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu
Aktīvu vai pensionētu pārrobežu darba ņēmēju aplikšana ar nodokli aizvien ir strīdīgs temats, 
jo nepastāv saskaņotas dalībvalstu nodokļu sistēmas un trūkst koordinēšanas starp dalībvalstu 
tiesību aktiem sociālā nodrošinājuma jomā, ko to vidū koordinētu ES regula, un noteikumiem, 
ko paredz divpusējās nodokļu konvencijas.
To ES pilsoņu situācija, kuri dzīvo Beļģijā un strādā (vai ir strādājuši) Francijā, ir īpaši 
sarežģīta un atklāj iezīmes, kas var radīt ietekmi gan uz migrācijas plūsmām, gan uz 
pārrobežu darbu nelabvēlīgas obligāto iemaksu kopuma (augstākas sociālās iemaksas 
Francijā/ lielāki tiešie nodokļi Beļģijā) sadursmes dēļ.
Nesen izdarītie grozījumi nodokļu konvencijā starp šīm abām dalībvalstīm ir daļēji izlabojuši
aktīvo darba ņēmēju situāciju, bet nemainīga palikusi situācija attiecībā uz pensijā 
aizgājušajiem darba ņēmējiem, pie kuriem pieder lielākā daļa lūgumraksta iesniedzēja vadītās 
apvienības „Comité de Défense des Frontaliers belgo-français (CDF)” locekļu1.
Kā Eiropas Komisija jau novērojusi2, valstu nodokļu noteikumi, kas veidoti vienīgi (vai 
galvenokārt) ņemot vērā vietējo situāciju, varētu radīt nelabvēlīgus apstākļus gadījumā, ja tos 
piemērotu pārrobežu kontekstā. Tomēr pašreizējā situācijā Eiropas Savienības tiesības 
principā neļauj novērst iespējamās šāda veida nepilnības.

Turklāt dalībvalstis vienpusēji vai nolīgumu ar citām (dalīb-) valstīm ietvaros var definēt savu 
nodokļu uzlikšanas pilnvaru sadalījuma kritērijus tā, kā to atzinusi Eiropas Kopienu Tiesa3.

Tā kā nepastāv saskaņoti Eiropas Savienības tiesību akti nodokļu jomā, kopumā šis jautājums, 
tostarp nodokļu konvenciju noslēgšana, vēl aizvien ietilpst dalībvalstu kompetencē. Komisija 
varētu iejaukties tikai gadījumā, ja minētajos tiesību aktos vai konvencijās būtu ietverti 
pasākumi, kas būtu pretrunā pamatbrīvībām4.

                                               
1 1. pielikumā detalizētāk izskaidrots Beļģijas-Francijas pierobežā dzīvojošu personu tiesiskais regulējums un 
situācija.
2 Eiropas Komisija „Dalībvalstu tiešo nodokļu sistēmu koordinēšana iekšējā tirgū”, 1. punkts; 
COM(2006) 823.
3 EKT spriedums lietā C-336/96 Gilly, 23. un turpmākie punkti.
4 Skat. 1. pielikuma 1.2. punktu.
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No tā izriet, ka attiecībā uz abām šajā gadījumā iesaistītajām valstīm pats fakts par 
kompetences piešķiršanu ieinteresētās personas dzīvesvietas valstij aplikt ar nodokli minētās 
pensijas pašreizējā situācijā nav pretrunā Savienības tiesībām.

Attiecībā uz šo pensiju nodokļu režīmu, ko īsteno Beļģijas nodokļu iestādes, jāatzīmē, ka 
atšķirības nodokļu likmes ziņā starp ienākumiem, kas gūti no fondētās pensiju shēmas, no 
vienas puses, un nefondētās pensiju shēmas, no otras puses, katrā ziņā nerada diskrimināciju 
pretēji Savienības tiesībām. Jāpiebilst, ka Eiropas Komisija agrāk jau ir izskatījusi sūdzību, 
kas līdzinās šajā lūgumrakstā atspoguļotajam gadījumam, neatklājot Eiropas Savienības 
tiesību pārkāpumu1.

Tomēr, tā kā pēdējo gadu laikā Beļģijas nodokļu un sociālajos tiesību aktos ir izdarītas 
izmaiņas2, šķiet, būtu piemēroti veikt papildu izmeklēšanu.

Tātad Komisija ierosina informēt lūgumraksta iesniedzēju, ka tiks veikta pārbaude attiecībā 
uz pēdējo gadu laikā izdarītajiem grozījumiem Beļģijas tiesību aktos papildu pensiju nodokļu 
režīma jomā, lai noteiktu, vai iespējams konstatēt ES tiesību pārkāpumus.

                                               
1 Skat. 1. pielikuma 1.8. punktu.
2 Īpaši grozījumi, kas izdarīti 2003. gada 28. aprīļa Likumā par papildu pensijām 
(„Vandenbroucke likums”) ar 2005. gada 23. decembra likuma 104. pantu; 2006. gada 
20. jūlija likuma 45. pantu; 2008. gada 22. decembra likuma 129. pantu. Skat. 1. pielikuma
26. piezīmi. No 2009. gada Beļģija un Francija ir grozījušas arī to nodokļu konvenciju 
(3. pielikums).


