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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1307/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā E. V., par 
viņas Vācijas pensijas dubultu aplikšanu ar nodokļiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas 30 gadus strādājusi Vācijā un kopš 2001. gada dzīvo Francijā, 
kur viņa aizgāja pensijā 2009. gadā 60 gadu vecumā, norāda, ka viņas vīram nav nekādu 
ienākumu un viņš nevarēs pretendēt uz pensiju līdz 2017. gadam. Lai gan viņa jau maksā 
nodokļus Francijā, 2012. gada augustā viņa saņēma pieprasījumu no Vācijas varas iestādēm 
samaksāt EUR 5000 nodokļu parādu attiecībā uz viņas Vācijas pensiju, kas, viņasprāt, nozīmē 
dubultu aplikšanu ar nodokļiem. Viņa arī iebilst pret to, ka Vācijas varas iestādes neņem vērā 
faktu, ka viņas vīram nav nekādu ienākumu, un neļauj piemērot nodokļu iekasēšanas tiesību 
dalīšanu, kas iespējams tiem, kuri dzīvo Vācijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 14. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Lūgumraksta iesniedzēja kopš 2001. gada dzīvo Francijā, pirms tam viņa 30 gadus strādāja 
Vācijā. Finanzamt Neubrandenburg 2012. gada augustā viņai pieprasīja līdz 2012. gada 
22. oktobrim samaksāt nodokļus par viņas Vācijas pensiju ar atpakaļejošu datumu, sākot no 
viņas pensionēšanās pirmās dienas. Līdz tam brīdim viņa bija deklarējusi visus savus 
ienākumus, tostarp savu Vācijas pensiju, Francijas Valsts kasē un tātad bija samaksājusi 
nodokļus Francijā.

Lūgumraksta iesniedzēja nosoda faktu, ka Vācijas Finanzamt nepieļauj „dalīšanas” (Splitting) 
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fiskālo režīmu, kā tas būtu, ja viņa dzīvotu Vācijā. Pēc viņas domām, šāda atšķirīga attieksme 
ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību principiem. Ja viņai šis nodoklis ir jāmaksā, tad viņai 
būtu jāsaņem tādas pašas priekšrocības kā vāciešiem, kas to maksā, tas ir, cita starpā arī 
„dalīšanas” fiskālo režīmu.

Turklāt lūgumraksta iesniedzēja uzdod jautājumu, kāpēc viņa iepriekš netika informēta par 
saviem pienākumiem, ja attiecīgais likums ir datēts ar 2005. gadu. Visbeidzot, viņa norāda, ka 
2011. gadā kā Vācijas pensiju ir saņēmusi EUR 13 765 un ka viņai par šo pašu gadu pieprasa 
samaksāt EUR 1727,03. Taču katru mēnesi viņa saņem tikai EUR 1700 (saskaitot viņas 
Vācijas pensiju, EUR 160 Francijas pensiju un papildus uzņēmuma pensiju), un ar tiem ir 
jāizdzīvo viņai un vīram.

Komisijas komentāri

Vācijas tiesību akti nodokļu jomā

Francijas rezidentu, kas saņem Vācijas pensiju, pienākums iesniegt Vācijā nodokļu 
deklarāciju balstās uz Vācijas Likuma par ienākumu nodokli (EStG) 49. panta 1. punkta 
7. apakšpunktu. Šis pienākums tika ieviests visaptverošas Vācijas pensiju nodokļu sistēmas 
reformas rezultātā ar 2004. gada 5. jūlija Likuma par vecuma ienākumiem 
(Alterseinkünftegesetz) 1. panta 23. punktu [2004. gada Federālais vēstnesis (BGBl), 1. daļa, 
Nr. 33, 1427. lpp.], kas stājās spēkā 2005. gada 1. janvārī un tātad pirmo reizi tika piemērots 
2005. taksācijas gadā.

Vācijas ienākuma nodokļa noteikumi attiecībā uz rezidentiem un nerezidentiem kopumā ir 
atšķirīgi. Vācijas Likuma par ienākumu nodokli 1. panta 3. punktā un 1.a pantā ir paredzēti 
nosacījumi, saskaņā ar kuriem nerezidenti var pieteikties rezidenta nodokļu maksātāja 
statusam. Tas ir iespējams, ja vismaz 90 % ienākumu ir apliekami ar Vācijas nodokļiem vai to 
ienākumu apjoms, kuri nav apliekami ar Vācijas nodokļiem, ir mazāks par bāzes ienākumiem 
(2013. gadā — EUR 8130).

Saskaņā ar Vācijas Likuma par ienākumu nodokli 1.a panta 2. punktu laulātie, kas nedzīvo 
Vācijā, bet kādā citā ES/EEZ dalībvalstī, var izvēlēties „dalīšanas tarifu”. Šajā gadījumā abu 
laulāto ienākumi tiek ņemti vērā, aprēķinot 90 % maksimālo apjomu, un bāzes ienākumu 
apjoms tiek divkāršots.

Ienākumu nodokļa nesaskaņotība Eiropas Savienībā

Eiropas Savienības tiesību aktu attīstības pašreizējā stadijā tiešo nodokļu joma ir vēl maz 
saskaņota. Tā kā nav veikta saskaņošana, aplikšana ar nodokli (tostarp konvencijas par 
nodokļu dubulto uzlikšanu) būtībā ir dalībvalstu kompetencē. Tāpēc Vācija var brīvi 
strukturēt savus tiesību aktus par ienākuma nodokli (ar nodokli apliekamā summa un nodokļa 
likmes) atbilstoši savām vajadzībām un vēlmēm.

Tomēr, īstenojot šo kompetenci, Vācijai ir jāizpilda savas saistības, kas noteiktas Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību. Vācija nedrīkst pieļaut diskrimināciju, pamatojoties uz 
valstspiederību, vai izraisīt vai saglabāt ierobežojumus nevienas citas dalībvalsts pilsoņiem, 
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kuri izmanto savas brīvības saskaņā ar ES līgumu. Tāpat Vācija nedrīkst šīm brīvībām 
piemērot nepamatotus ierobežojumus.

Vācijas noteikumu par ienākumu nodokli atbilstība ES tiesību aktiem

Turpmāk sīkāk tiek analizēti saistītie Vācijas tiesību akti un jo īpaši Vācijas Likuma par 
ienākumu nodokli (Einkommensteuergesetz (EStG)) 1. un 1.a pants. No šīs analīzes var 
secināt, ka Vācijas noteikumi nav pretrunā Eiropas Savienības tiesībām.

a) Atšķirība starp rezidentiem un nerezidentiem

Attiecībā uz atšķirību starp rezidentiem un nerezidentiem nodokļu vajadzībām saskaņā ar 
pastāvīgo Tiesas tiesu praksi „tiešo nodokļu jomā rezidentu un nerezidentu situācijas valstī 
parasti nav salīdzināmas” (skatīt Tiesas spriedumu lietā C-234/01 Gerritse, 43. punkts). Šīs 
akceptētās atšķirīgās attieksmes detalizēts paskaidrojums jo īpaši ir ietverts Tiesas sprieduma 
lietā Schumacker (C-279/93) 32. punktā un turpmākajos punktos:

„31. Taču tiešo nodokļu jomā rezidentu un nerezidentu situācijas parasti nav salīdzināmas.

32. Ienākumi, ko nerezidents gūst vienas valsts teritorijā, vairumā gadījumu ir tikai daļa no 
kopējiem ienākumiem, kas koncentrēti viņa dzīvesvietā. Turklāt personiskā nerezidenta 
nodokļu maksāšanas kapacitāte, ievērojot viņa kopējos ienākumus, kā arī personīgos un 
ģimenes apstākļus, visvieglāk ir novērtējama tajā vietā, kur atrodas viņa personisko un 
mantisko interešu centrs. Pārsvarā tā ir viņa parastā dzīvesvieta. Saskaņā ar starptautiskām 
nodokļu tiesībām, jo īpaši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) 
Dubultās nodokļu uzlikšanas parauglīgumu [Model Double Taxation Treaty], atzīst, ka 
vispārējā nodokļu maksātāju aplikšana ar nodokļiem, ņemot vērā viņu personīgos un ģimenes 
apstākļus, ir dzīvesvietas valsts ziņā.

33. Rezidenta situācija ir atšķirīga, ciktāl lielākā viņa ienākumu daļa ir koncentrēta 
dzīvesvietas valstī. Tādējādi šai valstij kopumā ir visa nepieciešamā informācija, lai novērtētu 
nodokļu maksātāja kopējo nodokļu maksāšanas kapacitāti, ievērojot viņa personīgos un 
ģimenes apstākļus.

34. Tādējādi fakts, ka dalībvalsts nerezidentiem nepiešķir noteiktas nodokļu priekšrocības, ko 
tā piešķir rezidentiem, parasti nav diskriminējošs, jo šīs divas nodokļu maksātāju kategorijas 
nav salīdzināmās situācijās.”

b) Rezidenta un nerezidenta situācijas salīdzināmība

Saistībā ar šo lietu Tiesa arī uzskaitīja situācijas, kurās fiskālais un nefiskālais rezidents 
atrodas salīdzināmās situācijās (Schumacker princips). Šajā ziņā Tiesa Schumacker lietā 
uzskatīja, ka „tas tomēr ir citādi gadījumā, kāds pamatā ir šis gadījums, kad nerezidentam 
dzīvesvietas valstī nav nekādu ievērojamu ienākumu un galvenā daļa viņa ar nodokli 
apliekamo resursu gūta no darbības, ko viņš veic valstī, kurā viņš strādā, tā kā dzīvesvietas 
valsts nevar viņam piešķirt priekšrocības, ievērojot viņa personīgos un ģimenes apstākļus.
Starp šādu nerezidentu un rezidentu, kas veic līdzvērtīgu algotu darbu, nepastāv nekāda 
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objektīva atšķirība, kura pamatotu atšķirīgu attieksmi, nodokļu uzlikšanas nolūkā ņemot vērā 
nodokļu maksātāja personīgos un ģimenes apstākļus. Attiecībā uz tāda nerezidenta gadījumu, 
kurš citā dalībvalstī, nevis dzīvesvietas dalībvalstī, gūst galveno daļu no saviem ienākumiem 
un gandrīz visus no saviem ģimenes ienākumiem, diskriminācija pastāv tajā apstāklī, ka 
netiek ņemti vērā viņa personīgie un ģimenes apstākļi ne dzīvesvietas valstī, ne arī valstī, kurā 
viņš strādā”.

Gschwind lietā (C-391/97) Tiesa precizēja, kā jāinterpretē termini „lielākā viņa ienākumu 
daļa”. Tā apstiprināja, ka 90 % slieksnis, kas paredzēts Vācijas tiesību aktos, un EUR 16 260 
(toreiz DEM 24 000) summa, sākot no kura rezidenti un nerezidenti nodokļu maksātāji saņem 
vienlīdzīgu attieksmi, atbilst ES tiesību aktiem. Šajā ziņā tā norādīja: „Taču, ieviešot attiecīgi 
Vācijā ar nodokļiem apliekamos sliekšņus, vienu procentuālā izteiksmē un otru, kas izteikts 
absolūtā summā, kurus neapliek ar Vācijas nodokļiem, Vācijas tiesību aktos precīzi ir ietverta 
iespēja ņemt vērā nodokļu maksātāju personīgos un ģimenes apstākļus dzīvesvietas valstī, ja 
ir pietiekama nodokļu bāze.”

c) Bāzes ienākumi

Saskaņā ar Vācijas Likuma par ienākumu nodokli 32.b pantu bāzes ienākumu mērķis ir 
garantēt, ka nepieciešamo ienākumu minimums tiek pilnībā atbrīvots no aplikšanas ar 
ienākumu nodokli. Tā kā rezidentu un nerezidentu situācijas tiešo nodokļu jomā parasti nav 
salīdzināmas, ir leģitīmi šo ar nodokli neapliekamo summu paredzēt rezidentiem nodokļu 
vajadzībām, jo nerezidentu nepieciešamo ienākumu minimums ir jāņem vērā viņu attiecīgajā 
dzīvesvietas valstī (sīkākai informācijai skatīt Eiropas Savienības Tiesas 2003. gada 12. jūnija 
spriedumu lietā C-234/01 Gerritse).

Tomēr jāatzīmē, ka Vācija atturas samazināt šo summu gadījumos, kad nodokļu maksātājs 
nerezidents visus vai gandrīz visus savus kopējos ienākumus gūst no Vācijas ienākumu 
avotiem. Tādēļ ienākumu nodokļa ziņā uz šo nodokļu maksātāju nerezidentu kategoriju 
attiecas tādi paši nodokļu noteikumi kā uz rezidentiem (Vācijas Likuma par ienākumu nodokli 
1. panta 3. punkts). Šī prakse atbilst iepriekš citētajai Tiesas judikatūrai.

d) „Dalīšana”

No Tiesas secinājumiem lietā Schumacker un turpmākajās lietās izriet, ka juridiski korekti ir 
iespējamas Schumacker principa piemērošanas novērtēšanas laikā novērtēt tikai tās personas 
situāciju, kura strādā Vācijā, un tātad šajā ziņā neņemt vērā laulāto, kas nestrādā Vācijā.
Faktiski Vācijai nodokļu ziņā nav nekādas saiknes ar laulāto, jo viņam Vācijā nav nekādu 
ienākumu avotu. Tātad Vācijai šajā aplikšanas ar nodokli posmā ir pienākums tikai ņemt vērā 
personas, kas ir strādājusi Vācijā, ienākumus un situāciju. Skaidrs, ka, kad Vācijas varas 
iestādes nonāk pie slēdziena, ka persona, kas ir strādājusi Vācijā un tāpēc saņem Vācijas 
pensiju, var tikt uzskatīta par fiskālo rezidentu, šī persona var saņemt visas nodokļu 
priekšrocības, kas saistītas ar rezidenta statusu, tostarp „dalīšanas” tarifu.

Tomēr, tā kā „dalīšana” tiek piešķirta gadījumā, kad ar nodokļiem kopīgi tiek apliktas divas 
personas (pāris), ES tiesību aktiem atbilst fakts, ka Vācija, otrkārt, ņem vērā arī laulātā 
ārzemēs gūtos ienākumus.
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Atpakaļejošs spēks

Sūdzības iesniedzējas apgalvojums, ka ārzemēs dzīvojošiem nodokļu maksātājiem, kuri 
saņem Vācijas pensiju, ar atpakaļejošu spēku tika piemērots pienākums iesniegt nodokļu 
deklarāciju Vācijā, nav pareizs. Vācijas Likuma par ienākumu nodokli (EStG) 49. panta 
1. punkta 7. apakšpunkta pašreizējā redakcija, saskaņā ar kuru ir paredzēts iepriekš minētais 
pienākums, tika ieviesta ar 1. panta 23. punktu 2004. gada 5. jūlija Likumā par vecuma 
ienākumiem (Alterseinkünftegesetz), kas stājās spēkā 2005. gada 1. janvārī un tādējādi tika 
piemērots no 2005. taksācijas gada. Šis grozītais likums tādējādi tika piemērots tikai vēlākām 
situācijām, un tam nevarēja būt atpakaļejošs spēks. Attiecīgi nodokļu maksātājiem bija 
pietiekami daudz laika, lai iepazītos ar šo jauno likumu. Šajā situācijā ir pilnīgi piemērojams 
tiesību princips „ignorantia legis non excusat”.

Komisija saprot gados veco cilvēku problēmas, kas saistītas ar nodokļu deklarācijas 
iesniegšanu ārvalstī. Šo nodokļu saistību izpilde Vācijā ir vēl grūtāka, jo īpaši, ja tās attiecas 
uz vairākiem gadiem. Tomēr nedrīkst atcelt juridisko pienākumu deklarēt ienākumus un 
maksāt nodokļus Vācijā. Gan gados veciem, gan slimiem Vācijas rezidentiem ir tādi paši 
pienākumi.

Dubulta ienākumu ņemšana vērā

a) Konvencija starp Vāciju un Franciju dubultās aplikšanas ar nodokli jomā

Neviens ES tiesību aktu noteikums nenosaka aplikšanas ar nodokli valsti gadījumos, kad 
viens nodokļu maksātājs nodokļu saistību ziņā ir saistīts ar vairākām dalībvalstīm. Nodokļu 
iekasēšanas tiesības ir sadalītas saskaņā ar konvencijām dubultās aplikšanas ar nodokli jomā, 
kas divpusēji noslēgtas starp dalībvalstīm. Uz šo konvenciju kā tādu piemērošanu un 
interpretēšanu ES tiesības neattiecas.

Konkrētajā sūdzības iesniedzējas gadījumā būtu jānovērtē pensijas, kas viņai tiek maksātas, 
lai noteiktu, vai uz tām attiecas 13. panta 8. punkts Konvencijā dubultās aplikšanas ar nodokli 
jomā (privātas pensijas, kas tiek apliktas ar nodokli saņēmēja dzīvesvietas valstī) vai šīs 
konvencijas 14. panta 2. punkts (pensijas, ko maksā valsts sociālās apdrošināšanas iestādes un 
kas tiek apliktas ar nodokli maksātājas iestādes valstī). Šī novērtēšana būtu atkarīga no katras 
maksātās pensijas kvalifikācijas, un, tā kā šis ir atsevišķs gadījums, tā būtu tikai valsts varas 
iestāžu kompetencē.

b) Ar nodokli jau aplikto pensiju aplikšana ar pārmērīgu nodokli, ko veic Vācijas 
nodokļu iestādes

Saskaņā ar iepriekšējos punktos jau izskaidroto informāciju nav iespējams noteikt, vai Vācija 
ir tiesības iekasēt ienākumu nodokli par pensijām, kas jau ir apliktas ar nodokli, jo atbilde uz 
šo jautājumu būtu atkarīga no tā, kā Vācijas varas iestādes kvalificē attiecīgās pensijas.

25. pants Konvencijā dubultās aplikšanas ar nodokli jomā, kas noslēgta starp Vāciju un 
Franciju, ir paredzēta savstarpējas vienošanās procedūra, lai izvairītos no aplikšanas ar 
nodokli, kas neatbilst konvencijai. Atšķirīga kvalifikācija un/vai dubulta pensiju aplikšana ar 
nodokli Vācijā un Francijā ir jautājums, kas jārisina savstarpējas vienošanās procedūras 
ietvaros, kura paredzēta starp Vāciju un Franciju noslēgtajā konvencijā.
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Tomēr kopumā saskaņā ar ES tiesību aktiem fakts, ka kāda dalībvalsts jau ir aplikusi ar 
nodokli noteiktu ienākumu veidu, neliedz citai dalībvalstij arī aplikt ar nodokli šos 
ienākumus, ja tā secina, ka tai arī ir tiesības uz aplikšanu ar nodokli.

c) Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana

Jāpapildina, ka, lai arī nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana un ar to saistītās problēmas, 
iespējams, ir netraucētas iekšējā tirgus darbības priekšnosacījums, dalībvalstīm nav 
pienākuma to darīt. Tā kā nepastāv ES pasākumi ar mērķi panākt vienotu un saskaņotu 
aplikšanu ar nodokļiem, dalībvalstu kompetencē ir definēt, balstoties uz līgumu vai 
vienpusēji, savu tiesību aplikt ar nodokli sadales kritērijus, jo īpaši ar nolūku novērst nodokļu 
dubulto uzlikšanu (1998. gada 12. maija lieta Gilly (C-336/96, 24. un 30. punkts)).
Dalībvalstis īsteno šīs tiesības, noslēdzot konvencijas dubultās aplikšanas ar nodokli jomā, ko 
pārrobežu situācijās īsteno to kompetentās varas iestādes. Kā Eiropas Savienības Tiesa turklāt 
nesen uzsvēra 2010. gada 15. aprīļa lietā Ciba (C-96/08): „Dubultā uzlikšana pati par sevi nav 
Līgumā aizliegts ierobežojums. Šajā sakarā konvencijas par nodokļu dubultas uzlikšanas 
novēršanu palīdz novērst vai mazināt negatīvās sekas iekšējā tirgus darbībai, kas izriet no
iepriekšējā punktā norādīto valstu nodokļu sistēmu līdzāspastāvēšanas.”

Tāpēc ikviena aplikšana ar lielāku nodokli, kas izriet no fakta, ka Vācijā gūtie ienākumi tiek 
aplikti ar nodokli Vācijā, kā arī Francijā, šobrīd nav pretrunā ES tiesību aktiem. Realitātē, kā 
norādīts iepriekš, nodokļu dubulta uzlikšana var tikt novērsta ar Konvenciju dubultās 
aplikšanas ar nodokli jomā, kas noslēgta starp Franciju un Vāciju.

Politiskie jautājumi

Visbeidzot, jāuzsver arī, ka Komisija apzinās, ka problēmas, ar kurām saskaras sūdzības 
iesniedzēja, pārrobežu situācijās var rasties bieži, kaut arī pastāv divpusējas konvencijas 
nodokļu dubultās uzlikšanas jomā, kam šīs problēmas būtu jāatrisina. Komisija uzskata, ka šīs 
problēmas var apdraudēt netraucētu iekšējā tirgus darbību, tādēļ tā veic pasākumus politiskā 
līmenī, lai mēģinātu tās risināt. Savā 2010. gada paziņojumā par pārrobežu nodokļu šķēršļu 
novēršanu ES pilsoņiem Komisija analizēja, kā strīdi starp nodokļu iestādēm par nodokļu 
iekasēšanas tiesībām, sarežģītas pieprasījuma procedūras, skaidras informācijas trūkums un 
citas problēmas, kas saistītas ar nodokļu sistēmu nesaskaņotību, var radīt grūtības ES 
pilsoņiem, kuri darbojas dažādās valstīs1. Turklāt 2011. gada 11. novembrī Komisija pieņēma 
paziņojumu par iespējamiem līdzekļiem cīņai pret nodokļu dubulto uzlikšanu privātpersonām 
un uzņēmumiem Eiropas Savienībā, lai novērtētu un pēc tam iepazīstinātu ar iespējamajiem 
risinājumiem, piemēram, ar saistošas šķīrējtiesas mehānismu2.
Papildus šim paziņojumam Komisija veiks ietekmes novērtējumu, detalizēti izpētot problēmas 
un iespējamos risinājumus, lai noteiktu atbilstošāko rīcību ES līmenī nodokļu dubultās 
uzlikšanas novēršanai. Gatavojoties darbam pie šā ietekmes novērtējuma, Komisija izveidoja 
ceļvedi3, kurā sniegts vispārīgs plānotās rīcības apraksts.

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com(2010)769_fr.pdf  
2http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/com(2011)712_fr.pdf
3http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_taxud_001_arbitration_for_double_taxation_disp
utes_en.pdf
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Secinājums

Komisija nav konstatējusi, ka attiecīgajos Vācijas tiesību aktos būtu elementi, kas liktu domāt 
par ES tiesību pārkāpumu. Tādēļ sūdzības iesniedzējas problēma ir tikai attiecīgo dalībvalstu 
— Vācijas un Francijas — kompetencē.

Attiecīgi sūdzības iesniedzējai tiek ieteikts sazināties ar valsts nodokļu iestādēm, lai novērtētu 
situāciju nodokļu jomā. Vispirms jānosaka, vai šīs Vācijas pensijas ir apliekamas ar nodokli 
Vācijā vai Francijā. Ja tās jāapliek ar nodokli Vācijā, tad jāpārbauda, vai sūdzības iesniedzēja 
atbilst nosacījumiem „dalīšanas tarifa” piemērošanai. Iespējams, ja izrādīsies, ka nodokļi par 
Vācijas pensijām pretlikumīgi tika maksāti Francijā, būtu jāsazinās ar Francijas varas 
iestādēm, lai prasītu to atmaksu.


