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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0118/2012, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais M. F., 
par nodokļa piemērošanu ārzemēs dzīvojošiem Grieķijas valstspiederīgajiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Grieķijas varas iestādes piemēro ienākuma nodokli 
ārzemēs dzīvojošiem Grieķijas valstspiederīgajiem. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņš 
vairākus gadus dzīvoja un strādāja Francijā, tādējādi esot šīs valsts nodokļu maksātājs, un ka 
viņam Grieķijā nav ne ienākumu, ne nekustamā īpašuma. Uzskatot, ka šī situācija ir pretrunā 
ES brīvas pārvietošanās un nodokļu dubultas neuzlikšanas principiem, viņš lūdz iejaukties 
Eiropas Parlamentu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 31. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par nodokli, ko viņam piemērojusi Grieķijas valdība, lai gan 
viņš nedzīvo Grieķijā un viņam šajā valstī nav nekādu īpašumu vai cita veida ienākumu.

Vispirms Komisija vēlētos uzsvērt, ka tā nevar izvērtēt specifiskus faktus un apstākļus, kas 
attiecas uz konkrētas valsts nodokļu jomu reglamentējošo tiesību aktu piemērošanu katrā 
konkrētā gadījumā. Tas ir dalībvalstu attiecīgo administratīvo iestāžu un tiesu uzdevums, 
kurām, to darot, pilnībā jāievēro ES tiesību akti.

Turklāt šajā konkrētajā gadījumā lūgumraksta autora iesniegtie dokumenti nav pietiekami, lai 
Komisija varētu skaidri noteikt juridisko pamatu, kuru Grieķijas valdība izmantojusi, lai 
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piemērotu minēto nodokli. Tādēļ turpmāk tekstā minētie komentāri nav domāti, lai novērtētu 
Grieķijas valdības rīcības pareizību, piemērojot konkrēto nodokli lūgumraksta iesniedzējam, 
bet tie vienkārši teorētiskā veidā atsaucas uz Grieķijas tiesību aktiem nodokļu jomā, kuri 
saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju varētu būt tikuši piemēroti lūgumraksta 
iesniedzējam.

Komisija vēlētos atgādināt, ka Eiropas Savienībā tiešo nodokļu režīms nav saskaņots un 
lielākoties ir dalībvalstu kompetencē, kas nozīmē to, ka dalībvalstis var brīvi pieņemt tiesību 
aktus šajā jomā un nolemt, ko aplikt ar nodokli un kāda ir piemērojamā nodokļa likme, tiktāl, 
cik tās nepārkāpj ES tiesību aktus.

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Grieķijas nodokļu režīms paredz, ka atbilstoši 
Grieķijas Ienākuma nodokļa kodeksa (ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) — Likuma 
Nr. 2238/1994 — 15.–19. pantam par iztikas minimumu, noteikta veida aktīvu (nekustamais 
īpašums, automašīnas, izpriecu laivas u. c.) iegāde tiek uzskatīta par tādu, kas rada pieņemtus 
vai fiktīvus ienākumus, kuru apjoms ir atkarīgs no šo aktīvu raksturojuma. Tiek uzskatīts arī, 
ka pastāv iztikas minimums uz vienu cilvēku un uz vienu pāri, kurš jāsedz ar vienāda apjoma 
ienākumiem. Šos abstraktos ienākumus Grieķijā apliek ar nodokli, ja vien nodokļu maksātājs 
nepierāda, ka viņš gada laikā nopelnījis ar nodokli apliekamajiem ienākumiem līdzvērtīgu 
summu. Šo nodokli piemēro gan personām, kas Grieķijā reģistrētas kā nodokļu maksātāji, gan 
arī tām personām, kas Grieķijā nav reģistrētas kā nodokļu maksātāji.

Turklāt saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Grieķijas Ienākuma nodokļa kodeksa 
18.h pants paredz, ka, sākot ar 2011. gada 1. janvāri, noteikumi par ikgadējiem objektīvajiem 
izdevumiem (iztikas minimumu) un aktīvu iegādes izdevumiem neattiecas uz fiziskām 
personām, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir ārzemēs, ar nosacījumu, ka tās Grieķijā nesaņem 
nekādus ienākumus. Tam būtu jānozīmē, ka jebkuram pilsonim, kurš Grieķijā nav reģistrēts 
kā nodokļu maksātājs un kurš šajā valstī nesaņem nekādus ienākumus, minētais nodoklis nav 
jāmaksā.

Ņemot vērā pieejamo informāciju, Komisija secina, ka nodoklis, ko piemēro saskaņā ar 
Grieķijas Ienākuma nodokļa kodeksa 15.–19. pantu, kā tāds nav pretrunā Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) noteiktajām brīvībām, jo to piemēro gan Grieķijas 
valstpiederīgajiem, gan personām, kas tādas nav.

Tomēr, pamatojoties uz cita Grieķijas pilsoņa sūdzību, Komisija pašlaik veic izmeklēšanu par 
to, vai prasība noteiktu summu no ienākumiem, kas apliekami ar nodokli, pārskaitīt uz kontu 
kādā no Grieķijas bankām, lai izslēgtu ārzemēs dzīvojošu Grieķijas pilsoņu abstraktu 
ienākumu aplikšanu ar šo nodokli, varētu būt LESD 63. pantā un EEZ līguma 40. pantā 
noteiktās kapitāla brīvas aprites un LESD 56. pantā un EEZ līguma 36. pantā noteiktās 
pakalpojumu brīvas aprites pārkāpums.

Šajā nolūkā Komisija uztur kontaktus ar Grieķijas valdību. Šis dialogs joprojām turpinās un ir 
konfidenciāls, jo tas ir daļa no iespējamas pārkāpuma lietas, tādēļ Komisija pašlaik nevar par 
to sniegt sīkāku informāciju.

Jebkurā gadījumā Komisijas diskusija ar Grieķijas varas iestādēm par šiem tiesību aktiem 
tiešā veidā neattiecas uz lūgumraksta iesniedzēja (vai jebkura cita nodokļu maksātāja) 
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konkrēto situāciju, tomēr tā rada pamatu diskusijai par Grieķijas tiesību aktu nodokļu jomā 
iespējamu teorētisku neatbilstību ES tiesību aktiem.

Komisija lūgumraksta autoram stingri iesaka vērsties pēc juridiskas konsultācijas par valsts 
līmenī pieejamajiem atlīdzināšanas mehānismiem, ja viņš uzskata, ka pastāv iespēja, ka nav 
ievērotas viņa likumīgās tiesības. Turklāt — tā kā lielākās daļas atlīdzināšanas mehānismu 
izmantošanai ir noteikts laika ierobežojums, lūgumraksta iesniedzējam tie ir jāizmanto pēc 
iespējas drīz, jo citādi viņš var zaudēt attiecīgās tiesības.

Secinājumi
Tiktāl, cik Komisija jau veic izmeklēšanu par vienu no aspektiem, kas saistīts ar minētajiem 
Grieķijas tiesību aktiem nodokļa jomā, kurš, iespējams, ir pretrunā ES tiesību aktiem, 
Komisija ierosina, lai lūgumraksta iesniedzējs, izmantojot tīmekļa vietnes adresi 
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm, nosūta tai e-pastu ar 
lūgumu to informēt par izmeklēšanas (atsauces Nr.: EU Pilot 3079.12) rezultātu. Šo lūgumu 
vajadzētu nosūtīt uz 2012. gada beigām, lai būtu iespējams atvēlēt pietiekamu laiku Grieķijas 
un Komisijas dialoga norisei.


