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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Nīderlandes valstspiederīgais, kas dzīvo Polijā. Viņš ir pensionārs 
un saņem Nīderlandes pensiju. Nīderlandes nodokļu iestādes uzskata lūgumraksta iesniedzēju 
un viņa sievu par pastāvīgajiem Nīderlandes iedzīvotājiem nodokļu iekasēšanas procesā. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pēc pārcelšanās uz Poliju viņš tika informēts, ka saskaņā 
ar Nīderlandes un Polijas nodokļu nolīgumu viņa pensija Polijā netiks aplikta ar nodokli, jo 
viņam te nekad nav bijis ienākumu. Neskatoties uz to, Polijas nodokļu iestādes ir atsūtījušas 
viņam nodokļu aprēķinu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Polijas nodokļu iestādes 
nesaprot viņa situāciju un Nīderlandes nodokļu tiesību aktus. Viņš uzskata, ka viņu diskriminē 
un aizskar, jo viņš ir ārzemnieks, un ka Polijas nodokļu iestāžu darbinieki ļaunprātīgi izmanto 
savu varu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Savienības tiesību aktu attīstības pašreizējā stadijā ir maz tiesību aktu tiešo nodokļu jomā. Tā 
kā aplikšana ar nodokļiem nav reglamentēta ES tiesību aktos, tā ir galvenokārt dalībvalstu 
kompetencē. Tomēr, īstenojot šo kompetenci, dalībvalstīm ir jāievēro savas saistības, kas 
noteiktas ES līgumā. Dalībvalstis nedrīkst pieļaut diskrimināciju valstspiederības dēļ vai 
citādā veidā nepamatoti ierobežot ES līgumā noteikto brīvību īstenošanu.
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Precīzāk — saistībā ar pārrobežu pensiju maksājumu aplikšanu ar nodokļiem, kas notiek 
gadījumos, kad ienākumi ir gūti vairāk nekā vienas valsts jurisdikcijā vai kad ienākumi gūti 
valstī, kura nav ienākumu guvēja dzīvesvieta nodokļu vajadzībām, ES tiesību akti neregulē 
nodokļu uzlikšanas tiesību sadalījumu un dubultas nodokļu uzlikšanas novēršanu. Šo 
jautājumu katra dalībvalsts pati regulē savos tiesību aktos.

Pieņemta starptautiska prakse ir sadalīt nodokļu uzlikšanas tiesības starp abām iesaistītajām 
valstīm — dzīvesvietas valsti un izcelsmes valsti — saskaņā ar divpusēju konvenciju par 
dubultas nodokļu uzlikšanas novēršanu. Lūgumraksta iesniedzēja gadījums attiecas uz 
2002. gada 13. februārī starp Poliju un Nīderlandes Karalisti noslēgtās konvencijas1

īstenošanas jomu.

Saskaņā ar 18. panta 1. punktu un 18. panta 5. punktu Nīderlandes pensiju (AOW) var aplikt 
ar nodokļiem Nīderlandē un Polijā. Ja abas valstis ietur nodokli no Nīderlandes pensijas, tad 
Polijai — saskaņā ar Konvencijas 23. panta 5. punkta a) apakšpunktu — ir jāpiemēro nodokļa 
atlaide par nodokļiem, kas samaksāti Nīderlandē. Tas nozīmē, ka lūgumraksta iesniedzējam 
savu Nīderlandes pensiju vajadzētu uzrādīt Polijas nodokļu deklarācijā un lūgt, lai no Polijā 
maksājamā nodokļa atskaita Nīderlandē ieturētā nodokļa summu. Ienākumu aplikšanu ar 
nodokli abās valstīs — gan Nīderlandē, gan Polijā —, kā arī šī nodokļa atvieglojumu 
mehānismu, kas paredzēts divpusējā konvencijā par dubultas nodokļu uzlikšanas novēršanu, 
spēkā esošie ES tiesību akti neaizliedz.

Lūgumraksta iesniedzējs ir arī iesniedzis sūdzību Komisijā, kas gatavojas sazināties ar 
lūgumraksta iesniedzēju un izskaidrot, ka minētais mehānisms nerada ES tiesību aktos 
aizliegtu diskrimināciju.

Secinājums
Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Komisija neuzsāks pārkāpuma procedūru pret 
Poliju saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem jautājumiem.

                                               
1 Teksts poļu un angļu valodā ir pieejams šeit: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_polski,angielski.pdf. 
Teksts holandiešu valodā pieejams šeit: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_niderlandzki.pdf.


