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Eiropas Direktīvas par uzkrājumu aplikšanu ar nodokļiem piemērošanu 
Kopienas amatpersonām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas iestādes uzraudzīt, kā to darbinieki, EP deputāti un 
Eiropas Komisijas locekļi — daudziem no kuriem dzīvesvieta nodokļu vajadzībām atrodas 
citā valstī nekā tā, kurā viņi veic savus pienākumus, — ievēro prasības, kas noteiktas 
Direktīvā 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procenti par 
uzkrājumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 16. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Direktīvas 2003/48/EK1 galvenais mērķis ir ļaut ienākumus no uzkrājumiem aplikt ar nodokli 
saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kurā atrodas fiziskās personas — attiecīgo ienākumu 
guvēja — dzīvesvieta nodokļu vajadzībām. Šajā sakarībā dalībvalstis automātiski sniedz 
informāciju (vai pārejas perioda laikā Luksemburgas un Austrijas gadījumā ietur nodokli un 
to pārskaita) fiziskās personas dzīvesvietas valstij. Ienākumu guvēja dzīvesvietu pārbauda 
ekonomikas dalībnieks, kas veic ienākumu maksājumu, jeb t. s. pilnvarotais maksātājs. 
Dalībvalstīm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka to teritorijā reģistrētie 
pilnvarotie maksātāji veic uzdevumus, kas nepieciešami šīs direktīvas īstenošanai; 
                                               
1 OV L157, 26.6.2003, 38. lpp.
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Komisijas/Parlamenta darbiniekiem, kā arī Komisijas locekļiem un EP deputātiem 
Direktīvā 2003/48/EK īpaša režīma piemērošana nav paredzēta.

Turklāt Komisija apstiprina, ka tā ir veikusi vajadzīgos pasākumus, lai saviem darbiniekiem 
sniegtu visu nepieciešamo informāciju par Direktīvu 2003/48/EK. 2005. gadā Komisija 
izdeva administratīvu paziņojumu Nr. 45/2005, kurā izskaidrota direktīvas būtība. Komisijas 
Uzņemšanas birojs katru gadu rīko konferenci par šo jautājumu, un sīkāka informācija ir 
atrodama šim jautājumam veltītajā iekšējās tīmekļa vietnes lapā.

Tomēr Komisijai nav iespēju pārbaudīt, vai tās darbinieki ievēro attiecīgās valsts prasības 
pareizi deklarēt ienākumus no uzkrājumiem dalībvalstī, kas ir viņu dzīvesvieta nodokļu 
vajadzībām. Tas attiecas uz privāta rakstura informāciju par uzkrājumiem un darbinieku 
individuālajiem pienākumiem pret savas dzīvesvietas valsts nodokļu iestādēm. Direktīva 
Komisijai kā iestādei un vēl jo mazākā mērā kā darba devējam nedod tiesības pārbaudīt šādu 
informāciju. Lai nodrošinātu pilnvaroto maksātāju konsekventāku attieksmi pret ienākumu 
guvējiem, Komisijas 2008. gada priekšlikumā grozīt Direktīvu 2003/48/EK, kuru patlaban 
apspriež Padomē, ir ierosināts gadījumos, kad pilnvarotā maksātāja rīcībā ir oficiāli 
dokumenti, kas pierāda, ka ienākumu guvēja dzīvesvieta nodokļu vajadzībām diplomātisku 
privilēģiju vai citu starptautisku noteikumu dēļ atrodas citā dalībvalstī nekā tā, kurā ir 
pastāvīgā adrese, par dzīvesvietu Direktīvas 2003/48/EK vajadzībām uzskatīt minētajos 
oficiālajos dokumentos norādīto dzīvesvietu nodokļu vajadzībām.

Secinājums
Attiecībā uz Komisijas darbinieku pienākumiem ievērot Direktīvu 2003/48/EK Komisijas 
loma aprobežojas ar darbinieku informēšanu par šiem noteikumiem. Tas arī tiek sistemātiski 
darīts. 

4. Pārskatīta Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. janvārī

Komisija var tikai apstiprināt savus pirmajā paziņojumā iekļautos konstatējumus. Turklāt —
kā lūgumraksta iesniedzējs ir minējis —, lai iegūtu vairāk informācijas par saviem 
pienākumiem nodokļu jomā, darbinieki var bez maksas un vēršoties Komisijas Uzņemšanas 
birojā, konsultēties ar juristu, kam ir pamatīgas zināšanas par nodokļu likumiem.

Attiecībā uz 13. pantu Protokolā par privilēģijām un imunitāti, kurš ir daļa no Līgumiem, 
Komisija norāda, ka tā noteikumus piemēro vispārīgi un neatkarīgi no konkrētiem apstākļiem. 
Tā piemērošana ir atkarīga no attiecīgās amatpersonas domicila dienā, kad viņš/viņa sāka 
pildīt savus amata pienākumus. Komisija nevar novērtēt šī noteikuma taisnīgumu. Komisijai 
tas ir jāievēro un jāpiemēro. Tā kā šajā ES tiesību attīstības posmā fiziskajām personām 
piemērojamo tiešo nodokļu saskaņošanas līmenis ir zems, dažāda līmeņa un veidu nodokļu 
piemērošana amatpersonām, attiecībā uz kurām tiek uzskatīts, ka viņu dzīvesvieta nodokļu 
vajadzībām atrodas viņu izcelsmes valstī, ir sekas tam, ka dalībvalstīs tiek piemēroti atšķirīgi 
nodokļu režīmi. Tādēļ, tā kā dažādu dalībvalstu pilsoņu juridiskais stāvoklis ir atšķirīgs, 
Komisija minēto noteikumu piemērošanu neuzskata par diskriminējošu.

Attiecībā uz Uzkrājumu direktīvu tās 3. pants paredz minimālos kritērijus ienākumu guvēja 
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identitātes un dzīvesvietas noteikšanai, kuri dalībvalstīm neuzliek par pienākumu pārbaudīt 
viņa faktisko dzīvesvietu nodokļu vajadzībām (izņemot gadījumus, kad ienākumu saņēmējs 
prasa ņemt vērā to, ka viņa faktiskā dzīvesvieta nodokļu vajadzībām atrodas trešā valstī). 
Jebkādi dalībvalstu pasākumi, kas pārsniedz šo minimālo kritēriju piemērošanu, vienlaikus 
ievērojot Uzkrājumu direktīvas galveno mērķi — nodrošināt iespēju uzlikt nodokļus saskaņā 
ar tās valsts noteikumiem nodokļu jomā, kurā atrodas attiecīgās personas dzīvesvieta nodokļu 
vajadzībām, no ES tiesību viedokļa ir pieņemami.

Administratīvie ierobežojumi, ar ko nākas saskarties nodokļu maksātājiem, kuru dzīvesvieta 
nodokļu vajadzībām atrodas Itālijā, bet pastāvīgā dzīvesvieta — citā valstī, ir jautājums, kas 
pirmkārt jārisina Itālijas iestādēm.

Komisijas dienesti jau sazinājās ar Itālijas iestādēm, lai uzdotu dažus jautājumus par diviem 
Itālijā nesen ieviestiem nodokļiem, ar ko apliek nekustamo īpašumu un finanšu darījumus, ko 
Itālijas nodokļu maksātāji veic ārvalstīs (attiecīgi IVIE un IVAFE). Saistībā ar šo iniciatīvu 
tika ierosināts arī jautājums par to tiesību aktu noteikumu interpretāciju, kas izriet no 
2012. gada 2. jūlija apkārtraksta. Daži spēkā esošo tiesību aktu grozījumi ir iekļauti 
2012. gada 29. decembra Stabilitātes likumā. Šajā posmā Komisija saglabā savu galīgo 
vērtējumu attiecībā uz administrācijas interpretēto valsts pasākumu atbilstību ES tiesību 
aktiem.

Komisijas dienesti arī apstiprina, ka to viedokli šajā jautājumā atspoguļo Komisijas 
2012. gada 27. jūnija paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par konkrētiem veidiem, 
kā pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 
tostarp attiecībā uz trešām valstīm (COM(2012)0351 final). Eiropas Komisija 2012. gada 
6. decembrī pieņēma arī detalizētu rīcības plānu (COM(2012)0722) kā vienu no pasākumiem 
minētā paziņojuma īstenošanai.


