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Rolf Mayer, par iespējamu Austrijas nodokļu iestāžu veiktu diskrimināciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ar sievu ir pensionēti Vācijas pilsoņi, kuri dzīvo Austrijā. 
Lūgumraksta iesniedzēja ienākumus ar nodokli apliek Vācijā, bet viņa sievas — Austrijā. 
Lūgumraksta iesniedzējs, ļoti sīki pamatojot, apgalvo, ka, salīdzinot ar Austrijas pilsoņiem, 
Austrijas nodokļu iestādes diskriminē viņa sievu. Viņš prasa veikt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs savā 2011. gada 10. novembra lūgumrakstā norāda problēmas, ar 
kurām viņš un viņa sieva saskārās saistībā ar pāra Vācijā gūto ienākumu aplikšanu ar 
nodokļiem Austrijā. 

Lai gan, ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja 2011. gada 28. decembra vēstulē sniegto 
informāciju, šķiet, ka, pateicoties Austrijas Federālās finanšu ministrijas 2011. gada 
17. novembra un 7. septembra vēstulēm, dažas neskaidrības ir novērstas, Komisija tomēr 
vēlētos sniegt komentārus par šiem jautājumiem. 

Pirms iedziļināšanās konkrētās problēmās Komisija vēlētos norādīt, ka saskaņotības līmenis 
tiešās nodokļu sistēmas jomā ES pašlaik ir salīdzinoši zems. Tā kā ES tiesiskais regulējums 
neparedz nekādus unificēšanas un saskaņošanas pasākumus, dalībvalstis ir pilnīgi atbildīgas 
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par kritēriju noteikšanu (ar līguma starpniecību vai vienpusēji) attiecībā uz savu nodokļu 
piemērošanas pilnvaru piešķiršanu, jo īpaši nolūkā novērst divkāršu aplikšanu ar nodokļiem 
(skatīt, piemēram, Eiropas Savienības Tiesas spriedumu Gilly lietā (1998. gada 12. maija 
spriedums lietā C-336/96, 24. un 30. punkts)). Dalībvalstis izmanto šīs pilnvaras, parakstot 
konvencijas par nodokļu dubultu neuzlikšanu ar citām dalībvalstīm vai trešām valstīm.

Saskaņotības neesamība tiešās nodokļu piemērošanas jomā dalībvalstīm nodrošina zināmu 
autonomiju, kas nozīmē, ka tām nav noteikta prasība izstrādāt savus nodokļu noteikumus, 
pamatojoties uz citā dalībvalstī spēkā esošajiem noteikumiem, lai novērstu divkāršu aplikšanu 
ar nodokļiem. Turklāt saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas praksi Līgums par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) ES iedzīvotājiem, kuri maina savu dzīves vai darba vietu, 
pārceļoties uz citu dalībvalsti, negarantē nodokļu neitralitāti. Īpaši skatīt Eiropas Savienības 
Tiesas spriedumu Block lietā (2009. gada 12. februāra spriedums lietā C-67/08, 28. punkts un 
turpmākie punkti). Tomēr Eiropas Savienības Tiesa savā tiesu praksē ir konsekventi 
apstiprinājusi, ka dalībvalstīm, izmantojot to pilnvaras, ir jāizpilda LESD noteiktās saistības. 
Proti, dalībvalstīm nav tiesību diskriminēt personas to valstspiederības dēļ. Dalībvalstīm arī ir 
aizliegts piemērot nepamatotus pamatbrīvību ierobežojumus.

Iepriekš minētie principi attiecas arī uz Austrijā dzīvojošiem Vācijas pensijas un Vācijā gūtu 
ienākumu saņēmējiem.

Apsvērumi par konkrētiem lūgumrakstā minētiem aspektiem:

a) Vācijā izmaksātas pensijas aplikšana ar nodokļiem atbilstīgi darba ņēmēja / darba 
devēja iemaksu proporcijai, t. i., lūgumraksta iesniedzēja prasība ar nodokli aplikt 
tikai 25 % no tās pensijas daļas, kuru veido darba ņēmēja veiktās iemaksas. 

Lūgumraksta iesniedzējs ir norādījis, ka šis jautājums ir atrisināts. Tomēr arī Komisijas 
dienesti izskatīja Austrijas Ienākumu nodokļa likuma (EStG) 25. pantu un secināja, ka nekas 
neliecina par to, ka tas radītu ārvalstu pensiju saņēmēju diskrimināciju. Gan EstG 25. panta 
1. punkta 2) apakšpunkta a) un b) punktā attiecībā uz ienākumiem un pabalstiem no pensiju 
fondiem, gan EstG 25. panta 1. punkta 3) apakšpunkta a) un c) punktā attiecībā uz pensijām, 
kas tiek saņemtas ar likumu noteikto sociālās aizsardzības sistēmu ietvaros, ir paredzēti 
noteikumi, kas nosaka vienlīdzīgu attieksmi pret valsts un ārvalstu pensijām.

Jebkuri zaudējumi, ar kuriem, iespējams, ir saskārusies lūgumraksta iesniedzēja sieva, nav 
skaidrojami ar diskrimināciju, bet drīzāk ar Vācijas un Austrijas sociālā nodrošinājuma un 
nodokļu sistēmu atšķirībām. Kā iepriekš norādīts, saskaņotības neesamība šajā jomā 
dalībvalstīm sniedz zināmu autonomiju ar nodokļiem saistīto noteikumu izstrādē.

b) Privāto pensiju plānu (Private Altersvorsorge) atzīšana, t. i., prasība ar nodokli 
apliekamos ienākumos iekļaut arī ienākumu izmaksas (Werbungskosten) 

Komisija neuzskata, ka šajā jomā būtu pieļauts ES tiesību aktu pārkāpums. Ņemot vērā 
lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisijas dienesti secināja, ka galvenā 
problēma nav saistīta ar Austrijas tiesību aktu nodokļu jomā atbilstību ES tiesību aktiem, bet 
ar nodokļu iestādes veikto faktu izvērtējumu konkrētajā lietā. Proti, jautājums ir par to, vai 
procentu maksājumi (EstG 27. panta 1. punkta 4) apakšpunkts), ko regulāri saņem 
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lūgumraksta iesniedzēja sieva, ir pielīdzināmi pensiju ienākumu veidam. Nepieciešamā 
galveno Austrijas tiesību aktu noteikumu analīze būtībā ir Austrijas iestāžu un tiesu 
uzdevums. Šajā saistībā Komisijas rīcībā nav nekādu liecību par to, ka Austrija, pareizi 
piemērojot valsts tiesību aktus, nav izpildījusi savas saistības atbilstīgi ES tiesību aktiem. 

c) Vācijas obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas ietvaros veikto iemaksu 
atskaitīšana no nodokļiem pilnā apjomā

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja saraksti, arī šis jautājums, šķiet, ir atrisināts. Tomēr 
saskaņā ar EstG 16. panta 1. punkta 4) apakšpunkta e) punkta pēdējo teikumu valsts vai 
ārvalstu obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas ietvaros veiktās iemaksas ir atskaitāmas 
no nodokļiem kā ienākumu izmaksas, nepārsniedzot ar likumu noteiktajā sociālā 
nodrošinājuma sistēmā veikto obligāto iemaksu kopējo summu.  Tā kā Austrijas pensionāru 
iemaksu likme obligātajā veselības apdrošināšanas sistēmā 2007. gadā bija 5,10 %, tikai 
5,10 % no Vācijas pensijas var atzīt par ienākumu izmaksām. 

Fakts, ka Vācijas veselības apdrošināšanas iemaksas Austrijā no nodokļiem drīkst atskaitīt, 
nepārsniedzot attiecīgo Austrijā paredzēto iemaksu summu, nerada ES tiesību aktu 
pārkāpumu. Gluži pretēji, tas nozīmē, ka pret Austrijas un ārvalstu iemaksām iestādes izturas 
tāpat kā pret iemaksām valsts sistēmā. Šajā saistībā tiek sniegta atsauce uz Eiropas Savienības 
Tiesas spriedumu Zanotti lietā (2010. gada 20. maija spriedums lietā C-56/09), kurā Tiesa 
secināja, ka Itālijas noteikumi, kas paredz, ka maksa par mācībām privātā universitātē citā 
dalībvalstī ir atskaitāma no nodokļiem, nepārsniedzot maksimālo summu, kas ir paredzēta 
pielīdzināmas Itālijas universitātes apmeklēšanai, atbilst ES tiesību aktiem. Tiesas apsvērumi 
Zanotti lietas spriedumā ir pilnīgi piemērojami lūgumraksta iesniedzēja sievas situācijai. 

d) Pensionāra nodokļu kredīta piešķiršana

Komisija neuzskata, ka arī šajā jomā būtu pārkāpti ES tiesību akti. Fakts, ka atbilstīgi 
Austrijas tiesību aktiem lūgumraksta iesniedzēja sieva nevar pieprasīt pensionāra nodokļu 
kredīta piešķiršanu saistībā ar viņas Vācijas pensijas ienākumiem, ir saskaņā ar ES tiesību 
aktiem. Atbilstīgi Austrijas Republikas un Vācijas Federālās Republikas nolīguma 18. panta 
2. punktam Vācijai nolūkā novērst ienākumu un aktīvu dubultu aplikšanu ar nodokļiem ir 
tiesības iekasēt nodokļus par Vācijas pensijām. Tā kā Austrijai nav tiesību piemērot nodokļus 
Vācijas pensijām, tai būtībā nav pienākuma nodrošināt atbilstošas nodokļu priekšrocības, t. i., 
pensionāru nodokļu kredītu, ar ko tiek aizstāta profesionālo izmaksu atskaitīšana no 
nodokļiem.


