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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0423/2011 ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Vincenzo Solla, 
par nodokļu piemērošanas problēmām pensijai Itālijā, kamēr viņš dzīvo Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vairākus gadus dzīvo Francijā. Tomēr Itālijas nodokļu iestādes 
aplikušas ar nodokļiem viņa Itālijā uzkrāto pensiju. Lai gan šāda rīcība atbilst spēkā esošajai 
konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, tā tomēr ir kaitējoša un soda personu, 
kas dzīvojusi un strādājusi tikai vienā valstī. Turklāt šķiet, ka, viņam nezinot, privātā pensija 
kļuvusi par valsts pensiju, tādējādi mainot konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas 
novēršanu noteiktos kritērijus.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs, Francijā dzīvojošs itāļu valstspiederības pensionārs, kurš saņem 
pensiju (apmēram EUR 35 000 gadā) no sociālā nodrošinājuma iestādes Itālijā (INPS), 
pamatojoties uz Francijas un Itālijas konvenciju1, sūdzas par nodokļu likmi, ar kuru aplikta 
viņa pensija. Saskaņā ar sniegto informāciju viņa pensija Itālijā ir aplikta ar fizisko personu 
                                               
1 Konvencija starp Francijas Republikas valdību un Itālijas Republikas valdību par nodokļu dubultās uzlikšanas, 
kā arī nodokļu nemaksāšanas un krāpšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un īpašumu, parakstīta 
1989. gada 5. oktobrī Venēcijā, apstiprināta ar 1990. gada 1. jūnija Likumu Nr. 90-456, kas stājās spēkā 
1992. gada 1. maijā., un publicēta ar 1992. gada 4. maija Dekrētu Nr. 92-422 (1992. gada 8. maija OV) 
(labojums 1993. gada 27. februāra OV).
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ienākuma nodokli un nav aplikta ar ienākuma nodokli Francijā. Lūgumraksta iesniedzējs 
sūdzas par to, ka viņš maksā ienākuma nodokli, kurš ir lielāks nekā nodoklis, kuru maksātu 
Francijas valstspiederīgais pensionārs par līdzvērtīgu pensiju. Viņa pensiju, kura saskaņā ar 
viņa apgalvojumiem ir nopelnīta privātā darbā, Itālijas iestādes netaisnīgi pārkvalificēja kā 
valsts pensiju, kā rezultātā atbilstoši konvencijas noteikumiem mainās taksācijas valsts.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs abās valstīs maksā vēl citus vietējos nodokļus, uz kuriem 
Francijas un Itālijas konvencija neattiecas, piemēram, un nekustamā īpašuma nodokli un 
zemes nodokli Francijā un reģionālo un pašvaldības nodokli Itālijā, kā rezultātā ieturamais 
nodokļu apmērs ir trīs reizes lielāks nekā tas, kuru maksātu Francijas valstpiederības 
pensionārs ar līdzvērtīgiem ienākumiem. 

Viņš norāda arī uz faktu, ka, ja viņš būtu Francijas valstpiederīgais (t. i., ja viņš savu Itālijas 
valstspiederību nomainītu pret Francijas valstspiederību), saskaņā ar konvenciju viņš drīzāk 
maksātu ienākuma nodokli Francijā, nevis Itālijā; viņaprāt, tā ir diskriminācija, pamatojoties 
uz valstspiederību. 

Komisijas komentāri

Francijas un Itālijas konvencijas 18. panta 1. punktā ir paredzēts, ka principā vecuma pensija 
ir apliekama ar nodokli tikai dzīvesvietas valstī. Šajā gadījumā, ja būtu jāpiemēro vispārējais 
noteikums, Francija varētu pieprasīt (ekskluzīvas) tiesības aplikt ar nodokli lūgumraksta 
iesniedzēja vecuma pensiju.

Tomēr šā paša 18. panta 2. punktā ir noteikts, ka pensijas, kuras tiek maksātas saskaņā ar 
kādas valsts tiesību aktiem sociālā nodrošinājuma jomā, apliek ar nodokli šajā pašā valstī. 

No otras puses, Francijas un Itālijas konvencijas 19. panta 2. punkta a) apakšpunktā ir 
paredzēts, ka valsts pensijas var aplikt ar nodokli tikai to izmaksāšanas valstī, izņemot, ja —
saskaņā ar šā paša punkta b) apakšpunktu — pensijas saņēmējs ir savas dzīvesvietas valsts 
valstspiederīgais un nav tās valsts valstspiederīgais, no kuras budžeta tiek maksāta viņa 
pensija. Šajā gadījumā valsts pensijas tiek apliktas ar nodokļiem pensijas saņēmēja 
dzīvesvietas valstī.

Visticamāk, abas šo valstu nodokļu iestādes šo pensiju uzskata par valsts pensiju, tādēļ tā tiek 
aplikta tikai ar Itālijas ienākuma nodokli (19. panta 2. punkta a) apakšpunkts). Tā kā 
lūgumraksta iesniedzējs ir Itālijas valstspiederīgais, Konvencijas 19. panta 2. punkta 
b) apakšpunkts nav piemērojams.

Jāatzīmē, ka, ja nodokļu iestādes pamatotos uz 18. panta 2. punktu par nodokļu piemērošanu 
pensijām, iznākums būtu tāds pats.

Tā kā unificēšanas un saskaņošanas pasākumu ES līmenī nav veikti, tiešā aplikšana ar 
nodokļiem joprojām lielā mērā ir dalībvalstu kompetence. Tādējādi, tā kā nav nekādu 
saskaņošanas mehānismu, dalībvalstīm ir jānoslēdz nolīgumi nodokļu dubultās uzlikšanas 
novēršanai un savstarpēji jāsadala to fiskālās kompetences. Komisija kādas dalībvalsts sakarā 
varētu iejaukties tikai tajā gadījumā, ja tiesību aktos nodokļu jomā vai divpusējās konvencijās 
(un attiecīgajos valstu piemērošanas noteikumos) būtu ietverti diskriminējoši pasākumi, kuri 
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varētu ietekmēt Līgumā apredzēto pamattiesību izmantošanu.
Lūgumraksta iesniedzēja iesniegtie dokumenti neliecina par situāciju, kurā būtu konstatējams 
Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpums.
Kā Eiropas Savienības Tiesa vairākas reizes ir skaidrojusi, dalībvalstīm ir tiesības brīvi 
noteikt kritērijus to nodokļu pilnvaru sadalīšanai1, savstarpēji noslēdzot divpusējas 
konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu.

Pašreiz, pamatojoties uz Eiropas tiesībām, neatbilstības, ko rada atšķirības starp nodokļu 
likmēm dalībvalstīs, un gadījumus, kad divpusējās konvencijas neaptver visus nodokļus, ar 
kuriem apliek vecuma pensijas, ko saņem Savienībā dzīvojošie pensionāri, kuri izmantojuši 
savas tiesības brīvi pārvietoties, ir iespējams risināt tikai ļoti ierobežotā veidā. Kā Eiropas 
Komisija jau novērojusi2, valstu nodokļu noteikumi, kas izstrādāti, vienīgi (vai galvenokārt) 
ņemot vērā vietējo situāciju, varētu radīt nekonsekventu nodokļu sistēmu, ja šādi noteikumi 
tiek piemēroti ārpus vienas valsts robežām.
Izskatāmais gadījums labi parāda pašreizējos iekšējā tirgus ierobežojumus. Nosakot faktisko 
nodokļu apmēru attiecībā uz vecuma pensijām, ko izmaksā iedzīvotājiem, dalībvalstīm 
noteikti ir jānodrošina kopējā fiskālā precizitāte, kas atbilst obligāto iemaksu kopumam3.
Tomēr pārrobežu kontekstā, ņemot vērā, ka tiesību akti, ar kuriem saskaņotas nodokļu 
sistēmas, — divpusējās konvencijas — un vietējās nodokļu sistēmas neatbilst vieniem un tiem 
pašiem principiem, šī saskaņotība tiek īstenota tikai daļēji.
Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija ierosina lūgumraksta iesniedzējam uzsākt savstarpējās 
vienošanās procedūru, kas paredzēta Francijas un Itālijas konvencijas 26. pantā, lai iestādes 
varētu izvērtēt, vai pastāv veids, kā samazināt ievērojamo nodokļu apmēru, kurš lūgumraksta 
iesniedzējam jāmaksā saistībā ar to, ka abas valstis paralēli īsteno savas nodokļu ieturēšanas 
pilnvaras.

                                               
1 EKT spriedums lietā C-336/96 Gilly, 30. punkts.
2 Eiropas Komisija, Dalībvalstu tiešo nodokļu sistēmu koordinēšana iekšējā tirgū, 1. punkts; COM(2006) 823.
3 Parasti dalībvalstīs, kurās sociālās iemaksas ir augstākas, nodokļi ir mazāki un otrādi.


