
CM\887626LV.doc PE478.576v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

16.12.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0506/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Dietmar 
Mai, par dubultu aplikšanu ar nodokļiem Apvienotajā Karalistē un Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pastāvīgā dzīvesvieta ir Vācijā, bet viņš pavada gadu Londonā. Šajā 
periodā Vestminsteras pilsēta plāno iekasēt pašvaldības nodokli (GBP 65 mēnesī), 
pamatojoties uz viņa dzīvokļa īres līgumu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šis nodoklis 
būtu pretrunā Vācijas un Apvienotās Karalistes līgumam par dubultās aplikšanas ar 
nodokļiem novēršanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 13. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Vestminsteras pilsētas uzliktais pašvaldības nodoklis lūgumraksta iesniedzējam, pamatojoties 
uz viņa mājokļa īres līgumu, šķiet, ir tiešais nodoklis. Pašlaik saskaņā ar ES tiesību aktiem 
dalībvalstis var pašas brīvi noteikt savas tiešā nodokļa sistēmas veidā, kas ir vispiemērotākais 
iekšpolitikas mērķu sasniegšanai. Neskaitot ES pieņemtos saskaņošanas pasākumus, vienīgais 
ierobežojums dalībvalstu fiskālajai suverenitātei ir fakts, ka, īstenojot nodokļu uzlikšanas 
tiesības, tām ir jāņem vērā savas saistības saskaņā ar Līgumu par ES darbību (LESD). Tāpēc 
dalībvalstīm nav atļauta diskriminācija valstspiederības dēļ vai nepamatotu ierobežojumu 
piemērošana ES tiesību aktu nodrošināto brīvību īstenošanai.

Attiecībā uz dubultās aplikšanas ar nodokļiem novēršanu dalībvalstis var savā starpā noslēgt 
līgumus par veidu, kā dalīt ienākumu vai īpašuma nodokļu uzlikšanas tiesības, taču tas nav 
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obligāti; ES Tiesa ir apstiprinājusi, ka dubulta aplikšana ar nodokli, kas rodas, divām 
dalībvalstīm paralēli īstenojot savu suverenitāti, nav pretrunā LESD1.

Starp ES dalībvalstīm pastāv gandrīz visaptverošs dubultās aplikšanas ar nodokli līgumu tīkls, 
taču šie līgumi gandrīz nekad neattiecas uz vietējiem nodokļiem; turklāt, ņemot vērā iepriekš 
minētos principus, šis jautājums ir pašu dalībvalstu ziņā. Tādēļ, lai iegūtu precīzāku 
informāciju par Apvienotās Karalistes un Vācijas līgumu par dubultās aplikšanas ar 
nodokļiem novēršanu, lūgumraksta iesniedzējam jāsazinās ar Apvienotās Karalistes vai 
Vācijas nodokļu iestādēm, kuru adreses norādītas to tīmekļa vietnēs (www.hmrc.gov.uk un
www.steuerliches-info-center.de).
Komisija nesaskata nekādas pazīmes, ka Vestminsteras pilsēta būtu uzlikusi lūgumraksta 
iesniedzējam nodokli diskriminējošā veidā, piemēram, ka viņš maksātu augstāku nodokli 
tādēļ, ka viņš ir citas dalībvalsts valstspiederīgais. Patiesībā pastāv dažas atlaides un 
atbrīvojumi no pašvaldības nodokļiem, piemēram, otra mājokļa nodokļa samazinājumi, kas 
izmantojami, ja nodokļu maksātāja primārā dzīvesvieta ir citviet, un lūgumraksta 
iesniedzējam ir jāpārliecinās, vai viņš var pretendēt uz kādu no tiem. Informāciju par šīm 
atlaidēm un atbrīvojumiem var iegūt tīmekļa vietnē
http://www.westminster.gov.uk/services/councilgovernmentanddemocracy/councils/councilta
xandfinance/notes/.

Secinājums

Komisija secina, ka nav pierādījumu, ka minētais vietējais nodoklis tiktu piemērots 
diskriminējošā veidā un tādējādi ierobežotu personu tiesības brīvi pārvietoties Eiropas 
Savienībā. Jautājums, par kuru lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, nešķiet dubultās aplikšanas ar 
nodokli problēma, kuru varētu atrisināt attiecīgo divu dalībvalstu līguma par dubultās 
aplikšanas ar nodokļiem novēršanu ietvaros, tomēr, lai iegūtu precīzāku informāciju šajā 
jautājumā, viņam jāsazinās ar nodokļu iestādēm iepriekš norādītajās adresēs. Lūgumraksta 
iesniedzējam jāsazinās ar Vestminsteras pilsētas iestādēm, lai pārliecinātos, vai viņš var 
pretendēt uz kādu atvieglojumu no vietējiem nodokļiem. Komisija izsaka nožēlu, ka tā nevar 
sniegt lielāku palīdzību.

                                               
1 Skatīt lietas C-513/04 Kerckhaert-Morres, C-128/08 Damseaux.


