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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka viņai netaisnīgi uzlikti dubulti nodokļi, jo Polijas 
nodokļu iestādes apvienojušas viņas Nīderlandes pensiju ar Polijas piešķirto atraitnes pensiju 
un aplikušas tās ar nodokli 19 % apmērā. Viņa šaubās par to, vai šāda rīcība atbilst ES tiesību 
aktu noteikumiem šajā jomā un aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja, šķiet, dzīvo Polijā un saņem divas Nīderlandes pensijas: pirmo —
ikmēneša bruto pensiju EUR 237,83 apmērā — un otro — ikmēneša pensiju 
EUR 40,50 apmērā pēc vīra nāves. Lūgumraksta iesniedzējas kopējā pensiju summa Polijā ir 
aplikta ar 19 % lielu nodokli; viņasprāt, tā ir nodokļu dubulta uzlikšana. Polijas Sociālās 
apdrošināšanas birojs (ZUS) atteicies lūgumraksta iesniedzējai piešķirt pensiju, jo viņa nav 
strādājusi vajadzīgo laiku.

Komisijas novērojumi

Lūgumrakstā sniegtā informācija ir ļoti skopa. Neraugoties uz Lūgumrakstu komitejas 
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pūliņiem, no lūgumraksta iesniedzējas nebija iespējams iegūt papildu informāciju, piemēram, 
lūgumraksta iesniedzējas nodokļu deklarācijas kopiju vai ZUS atteikumu piešķirt lūgumraksta 
iesniedzējai pensiju.

Lūgumraksta iesniedzēja nenorāda, vai no Nīderlandes viņa saņem likumā noteikto sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, arodnodrošinājuma sistēmas vai privātās shēmas pensiju. Tas ir 
svarīgi, jo dažādu veidu pensijām var piemērot atšķirīgus nodokļus. Mēs savā vērtējumā 
pieņemam, ka lūgumraksta iesniedzēja saņem likumā noteikto sociālā nodrošinājuma sistēmas 
pensiju, kas izriet no privātas nodarbinātības. Šis ir Nīderlandei raksturīgākais pensijas veids, 
jo pārsvarā visām valstī strādājošām vai dzīvojošām personām obligāti jāiesaistās likumā 
noteiktajā sociālā nodrošinājuma sistēmā. Vēl mēs pieņemam, ka lūgumraksta iesniedzēja 
saņem no Nīderlandes neto, nevis bruto pensiju, jo, ja viņa no Nīderlandes saņemtu bruto 
pensiju, t. i., nemaksājot nodokļus Nīderlandē, bet tikai Polijā, mūsuprāt, nodokļu dubulta 
uzlikšana nevarētu rasties.

Jebkurā gadījumā Komisija vēlas uzsvērt, ka ES līmenī nav tiesību aktu par pensiju aplikšanu 
ar nodokļiem un nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu. Dalībvalstis un to politiskās 
apakšstruktūras pēc saviem ieskatiem atbilstīgi valsts politikas mērķiem var brīvi veidot savas 
nodokļu sistēmas, tostarp aplikt ar nodokļiem pensijas. Tomēr, īstenojot savu nodokļu 
politiku, dalībvalstīm jāņem vērā ES Līgumos noteiktie pienākumi, un tāpēc tās nedrīkst 
pieļaut diskrimināciju valstspiederības dēļ vai nepamatoti ierobežot Līgumā noteikto 
pamatbrīvību īstenošanu. Tomēr lūgumrakstā nav informācijas par diskrimināciju vai 
nelabvēlīgu nodokļu politiku no ES tiesību aktu viedokļa.

Turklāt saskaņā ar ES tiesību aktu noteikumiem, lai novērstu nodokļu dubultu uzlikšanu, 
dalībvalstis var noteikt nodokļu uzlikšanas tiesību savstarpējās sadales kritērijus, noslēdzot 
divpusējus nolīgumus ar citām ES dalībvalstīm. Šajā saistībā Nīderlande un Polija ir 
noslēgušas divpusēju Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, savstarpēji 
sadalot ienākuma nodokļu uzlikšanas tiesības.

Nīderlandes un Polijas Nodokļu konvencijas 18. pantā par pensijām, gada un sociālajiem 
pabalstiem noteikts, ka kādreizējās privātās nodarbinātības pensijas jāapliek ar nodokli tikai 
saņēmēja dzīvesvietas valstī. Tomēr šim noteikumam ir vairāk izņēmumi, un 5. punktā 
noteikts, ka „jebkurus pensiju un citus maksājumus, ko saskaņā ar līgumslēdzējas valsts 
(lūgumraksta iesniedzējas gadījumā tā ir Nīderlande) sociālā nodrošinājuma sistēmas 
noteikumiem izmaksā otras līgumslēdzējas valsts (lūgumraksta iesniedzējas gadījumā tā ir 
Polija) iedzīvotājiem var aplikt ar nodokļiem pirmajā minētajā līgumslēdzējā valstī 
(lūgumraksta iesniedzējas gadījumā tā ir Nīderlande)”.

Ja saskaņā ar konvencijas noteikumiem Nīderlandei ir tiesības aplikt pensiju ar nodokļiem un 
ja arī Polija saskaņā ar valsts noteikumiem nodokļu jomā apliek pensiju ar nodokļiem, var 
rasties nodokļu dubulta uzlikšana. Tomēr konvencijas 23. panta 5. punkta a) apakšpunktā 
noteikts, ka, ja Polijas iedzīvotājs gūst ienākumus, kurus saskaņā ar konvenciju Nīderlandē 
var aplikt ar nodokli, Polijai jānovērš nodokļa dubultā uzlikšana, ļaujot atskaitīt no šā 
iedzīvotāja ienākuma nodokļa summu, kas identiska Nīderlandē maksātai ienākuma nodokļa 
summai. Tomēr šāds atskaitījums nedrīkst pārsniegt pirms atskaitīšanas aprēķināto ienākuma 
nodokļa daļu, kas attiecas uz ienākumiem, ko drīkst aplikt ar nodokli Nīderlandē.
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Šī ir vispārēja informācija, kas sniegta tikai informatīvā nolūkā. Konkrētāka informācija būtu 
jāsaņem no lūgumraksta iesniedzējas dzīvesvietas dalībvalsts, kura labāk pārzina lūgumraksta 
iesniedzējas personisko situāciju, un tāpēc konkrētajā gadījumā tā daudz labāk var viņai 
palīdzēt.

Attiecībā uz to, ka ZUS nepiešķir lūgumraksta iesniedzējai pensiju, jo viņa nav nostrādājusi 
Polijas tiesību aktos noteikto obligāto laiku, kas vajadzīgs, lai iegūtu tiesības uz pensiju, 
Komisija vēlas uzsvērt, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu1 6. pantā noteikto periodu summēšanas principu, lai izpildītu šo 
obligāto periodu, ZUS bija jāņem vērā apdrošināšanas, nodarbinātības, pašnodarbinātības vai
pastāvīgās dzīvesvietas periodi, kas izpildīti saskaņā ar jebkuras citas dalībvalsts tiesību 
aktiem, tā, it kā tie būtu periodi, kas izpildīti saskaņā ar tiesību aktiem, kurus tā piemēro.

Tā kā trūkst precīzas informācijas par ZUS atteikumu, nevar izslēgt, ka ZUS nav ņēmusi vērā 
lūgumraksta iesniedzējas Nīderlandē izpildīto nodarbinātības periodu (iespējams, tāpēc, ka 
lūgumraksta iesniedzēja ZUS šo periodu nav norādījusi).

Secinājums

Balstot savus secinājumus uz pieejamo skopo informāciju un ņemot vērā to, ka divpusējās 
nodokļu konvencijas interpretācija ir to dalībvalstu ziņā, kas šo konvenciju noslēgušas, 
Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējai sazināties ar vietējo nodokļu biroju, lai noskaidrotu, 
kā novērst, viņasprāt, nodokļu dubulto uzlikšanu. Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas 
iespējamajām tiesībām saņemt Polijas pensiju Komisija vēlas mudināt viņu pārbaudīt, vai 
ZUS patiešām ņēmusi vērā viņas nodarbinātības periodus Nīderlandē. Ja tas nav noticis, tad 
viņai ZUS būtu jāsniedz precīza informācija par šo nodarbinātības periodu, lai šī iestāde viņas 
lietā varētu pieņemt jaunu lēmumu.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 833/2004 par sociālās 
apdrošināšanas sistēmu koordinēšanu, OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp. (labojums OV L 200, 7.6.2004., 1. lpp.), kas 
pēdējo reizi grozīta ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1244/2010 (OV L 338, 22.12.2010., 35. lpp.).


