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Temats: Lūgumraksts Nr. 0671/2012, ko iesniedza, iespējams, Francijas valstspiederīgais 
Philippe Lang, par problēmām ar sociālajiem pabalstiem pārrobežu darbiniekiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ģimene dzīvo Vācijā, bet strādā Francijā, bērni apmeklē skolu 
Francijā. Viņi maksā nodokļus Vācijā, tomēr Vācijas iestādes atsakās tiem piešķirt bērnu 
pabalstus, kā arī citus pabalstus. Francijas puse, protams, atsaka tiem jebkādus pabalstus, jo 
viņi šai valstij nemaksā nodokļus. Rezultāts ir tāds, ka viņi nepieder nevienai kategorijai un 
saņem mazāk labumu nekā tie pilsoņi, kas dzīvo tajā pašā valstī, kurā strādā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 27. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

ES saskaņošanas noteikumi par ģimenes pabalstiem
Ja uz vecākiem attiecas dažādi dalībvalstu sociālās apdrošināšanas tiesību akti, ES tiesību akti 
nosaka, kura dalībvalsts ir prioritāri kompetenta par ģimenes pabalstu nodrošināšanu un 
kura — sekundāri. Pabalstus nodrošina prioritāri kompetentā valsts, un sekundāri kompetentā 
valsts nodrošina tā saukto „diferencēto papildinājumu” (summu, kas pārsniedz pabalstus, ko 
maksā prioritāri kompetentā valsts). 
Ir skaidrs, ka šajā gadījumā uz abiem vecākiem attiecas Francijas sociālās apdrošināšanas 
tiesību akti, jo viņi abi strādā Francijā, tādēļ viņiem būtu jāsaņem visi Francijā nodrošinātie 
ģimenes pabalsti neatkarīgi no tā, ka ģimene dzīvo Vācijā.
Komisijas dienestiem nav detalizētu zināšanu par 27 dalībvalstīs pieejamajiem dažādajiem 
sociālās apdrošināšanas pabalstiem, tādēļ tie nevar sniegt viedokli par to, kāda veida un 
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nozīmes pabalsti vai piemaksas tiek nodrošinātas Francijā attiecībā uz lūgumraksta 
iesniedzēja minētajiem braucieniem uz skolu.
„Ģimenes pabalsts” ir jebkāds pabalsts natūrā vai naudā, kas ir paredzēts ģimenes izdevumu 
segšanai, izņemot uzturlīdzekļu izmaksu avansa veidā vai īpašus bērna dzimšanas pabalstus. 
Lietā C-85/99 Offermans Tiesa lēma, ka izteikums „segt ģimenes izdevumus” ir skaidrojams 
kā atsaukšanās uz jo īpaši publiskā sektora ieguldījumu ģimenes budžetā, lai atvieglotu 
finanšu slogu saistībā ar bērna uzturēšanu.
Valsts pārvaldes iestādei vai kompetentajai tiesu iestādei būtu jāizvērtē un jāizlemj, vai 
pabalsts, kuru min lūgumraksta iesniedzējs, ir sociālās apdrošināšanas pabalsts Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 nozīmē. Ja šajā gadījumā Francija būtu kompetentā valsts, kas atbildīga par 
lūgumraksta iesniedzēja ģimenes sociālo apdrošināšanu, tai būtu pienākums viņam maksāt 
šādu pabalstu. 
Ja valsts iecelts tiesnesis secinātu, ka šis pabalsts neietilpst Regulas (EK) Nr. 83/2004 
darbības jomā, to varētu uzskatīt par „sociālu priekšrocību”, ko lūgumraksta iesniedzējs 
saņem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 492/2011, jo viņš ir nodarbināts Francijā. Tātad, šajā 
gadījumā Francijai būtu jānodrošina lūgumraksta iesniedzējam pabalsts vai piemaksa par 
braucieniem uz skolu.
Savukārt sociālie pabalsti kā cita veida atbalsts vai atbalsts uz citiem nosacījumiem vairumā 
gadījumu ir cieši saistīts ar sociālo vidi un tādējādi ar vietu, kurā persona dzīvo. Šajā 
gadījumā Vācijai kā dzīvesvietas valstij būtu jāmaksā attiecīgais pabalsts, ja tāds pastāvētu 
atbilstoši tās tiesību aktiem un lūgumraksta iesniedzējam būtu tiesības to saņemt.
Tā kā lūgumraksta iesniedzēja ģimene dzīvo Vācijā un atkarībā no rezultātiem, kādus sniegs 
prejudiciālā jautājuma izskatīšana ES Tiesas Lietā C-126/12 „Bruck”, lūgumraksta 
iesniedzējs, pamatojoties uz Vācijas valsts tiesību aktiem, varētu būt tiesīgs Vācijā saņemt 
diferencēto papildu piemaksu ģimenes pabalstam, ja Vācijā maksātais ģimenes pabalsta 
apmērs pārsniedz to, ko ģimene saņemtu Francijā. 
Likums par ienākuma nodokli un piemērojamās nodokļa bāzes samazinājums lūgumraksta 
iesniedzēja situācijā 
Komisija atsaucas uz ziņojumu saistībā ar lūgumrakstu Nr. 135/2012 par līdzīgu tēmu.
Secinājumi
Lūgumraksta iesniedzējam būtu jāsazinās ar Francijas kompetentajām iestādēm un jālūdz tām 
samaksāt visus ģimenes pabalstus, ko paredz Francijas valsts sociālās apdrošināšanas tiesību 
akti. ES tiesību piemērošana — mērķu un uzdevumu novērtēšana saistībā ar kādu īpašu 
pabalstu, kas paredzēts saskaņā ar valsts tiesību aktiem, — ir jautājums, par kuru ir atbildīgas 
valsts pārvaldes iestādes un pēdējā instancē — dalībvalsts tiesa. Komisija nevar iejaukties 
kādā atsevišķā dalībvalsts administratīvajā procedūrā vai tiesas procesā.
Atkarībā no rezultātiem, kādus sniegs prejudiciālā jautājuma izskatīšana ES Tiesas Lietā C-
126/12 „Bruck”, lūgumraksta iesniedzējs, pamatojoties uz Vācijas valsts tiesību aktiem, 
varētu būt tiesīgs Vācijā saņemt diferencēto papildu piemaksu ģimenes pabalstam, ja Vācijā 
maksātais ģimenes pabalsta apmērs pārsniedz to, ko ģimene saņemtu Francijā.
Attiecībā uz nodokļu tiesībām lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija Lūgumrakstu 
komitejai nenorāda uz ES tiesību pārkāpumu.


