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Temats: Lūgumraksts Nr. 1053/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgie Antonio un 
Susanna Cifelli, par nodokļu dubulto uzlikšanu Itālijā un Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam ar Itālijas valstspiederību pastāvīgā dzīvesvieta ir Vācijā, bet viņš 
strādā par kravas automašīnas šoferi Itālijas uzņēmumā. Viņa darbam raksturīgs, ka viņš ar 
savu profesiju nodarbojas visā ES. Gan Itālijas, gan Vācijas finanšu varas iestādes iekasē no 
viņa nodokļus, turklāt šīs iestādes aizstāv savas attiecīgās pozīcijas, ņemot vērā atbilstīgo 
profesionālo viedokli. Praktiski 65 % ģimenes ienākumu tiek samaksāti nodokļos, atstājot 
viņus bez pietiekamiem iztikas līdzekļiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 15. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 3. martā.

ES tiesību aktu pašreizējā posmā tieša aplikšana ar nodokļiem būtībā ietilpst dalībvalstu 
kompetencē. Tomēr, īstenojot atbilstošās kompetences, dalībvalstīm jāievēro savus 
pienākumus saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (turpmāk tekstā — LESD), un 
tādējādi tām nav atļauta diskriminācija valstspiederības dēļ vai nepamatotu ierobežojumu 
piemērošana to brīvību īstenošanai, ko nodrošina LESD.

Tāpēc, kā apstiprinājusi Eiropas Savienības Tiesa, tā kā nepastāv vienojoši vai saskaņojoši ES 
pasākumi, dalībvalstis saglabā pilnvaras ar Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas 
konvenciju starpniecību vai vienpusēji noteikt kritērijus tiesību uzlikt nodokli sadalei, īpaši 
nolūkā novērst nodokļu dubulto uzlikšanu. Tāpēc dalībvalstīm ir jāveic nepieciešamie 
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pasākumi, lai novērstu situācijas, kad veidojas nodokļu dubultā uzlikšana, īpaši piemērojot 
kritēriju, kas tiek ievērots starptautiskajā nodokļu praksē1.

Itālija un Vācija ir noslēgušas Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kurā 
ievērots ESAO paraugs2. Komisija izprot, ka nodokļu dubultā uzlikšana, ar ko saskāries 
lūgumraksta iesniedzējs, rodas atšķirīgu viedokļu dēļ starp Vāciju un Itāliju attiecībā uz to, kā 
būtu jāsadala tiesības uzlikt nodokli viņa ienākumiem saskaņā ar minētās konvencijas, kurā 
aplūkots jautājums par nodokļu uzlikšanu atkarīgajiem individuālajiem pakalpojumiem, 
15. panta noteikumiem.

Tā kā nodokļu konvenciju interpretēšana ir to dalībvalstu atbildībā, kuras šīs konvencijas 
noslēgušas, attiecīgo valstu kompetentajām varas iestādēm savstarpējas vienošanās 
procedūras ceļā ir jārisina izrietošie nodokļu dubultās uzlikšanas gadījumi. Komisija apzinās, 
ka savstarpējas vienošanās procedūras saskaņā ar nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas 
konvencijām diemžēl nenodrošina to, ka līgumslēdzējas valstis katrā ziņā panāks vienošanos 
un tādējādi atrisinās nodokļu dubulto uzlikšanu, ar ko saskaras nodokļu maksātāji.

Atbrīvošanu no nodokļu dubultās uzlikšanas ES Komisija uzskata par būtisku faktoru 
netraucētai iekšējā tirgus darbībai un ir nobažījusies par neatrisinātiem nodokļu dubultās 
uzlikšanas gadījumiem. Šajā nolūkā 2010. gadā Komisija rīkoja sabiedrisku apspriešanu3, lai 
gūtu priekšstatu par to nodokļu dubultās uzlikšanas gadījumu daudzumu un veidu, kurus 
neatrisina ar ES dalībvalstu vidū noslēgto nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas konvenciju 
palīdzību, kā arī apkopotu ieinteresēto pušu viedokļus par iespējamiem risinājumiem.
Pamatojoties uz iegūto informāciju, Komisija 2011. gada otrajā ceturksnī sniegs Paziņojumu 
par iespējamiem risinājumiem nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanai ES. 2012. gadā 
Komisija plāno ierosināt risinājumus, pamatojoties uz ietekmes novērtējuma rezultātiem.
Secinājums

Komisija uzskata, ka neatrisinātas nodokļu dubultās uzlikšanas gadījumi, kā lūgumraksta 
iesniedzēja izklāstītajā situācijā, var apdraudēt iekšējā tirgus darbību. Tā plāno uzņemties 
iniciatīvas politikas līmenī, lai censtos atrisināt šādas problēmas. Tomēr pašlaik lūgumraksta 
iesniedzēja gadījumā Komisija nevar konstatēt nekādu ES tiesību aktu pārkāpumu, tāpēc 
nevar iejaukties. Nodokļu dubulto uzlikšanu, ar ko saskāries lūgumraksta iesniedzējs, jārisina 
Itālijai un Vācijai. Papildus savstarpējas vienošanās procedūras un nodokļu atmaksas 
pieprasīšanai saskaņā ar Konvencijas, kas noslēgta starp Itāliju un Vāciju, 26. un 29. pantu, 
Komisija mudina lūgumraksta iesniedzēju izmantot visus valsts līmenī pieejamos tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus gan Itālijā, gan Vācijā, lai aizstāvētu savas tiesības un gūtu 
kompensāciju par pieredzēto nodokļu dubulto uzlikšanu, jo tikai valsts tiesas ir kompetentas 
šajā jautājumā.

                                               
1 Skat., piemēram, lietu C-128/08 Damseaux, 30. punkts.
2 ESAO (2010), Paraugkonvencija par nodokļu uzlikšanu ienākumiem un kapitālam: 
konsolidētā versija, 2010. gada jūlijā 
(http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/2310081E.PDF).
3 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm
.


