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Tema: Peticija Nr. 1619/2012 dėl problemų, susijusių su Lenkijos ir Nyderlandų 
mokesčių inspekcijomis, kurią pateikė Nyderlandų pilietė Evelien Leloux

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja praneša apie problemas, kurias ji patiria Lenkijos ir Nyderlandų mokesčių 
inspekcijose. Ji yra Nyderlandų pilietė, tačiau nuo 2004 m. kartu su savo sūnumi gyvena 
Lenkijoje. Peticijos pateikėja gauna Nyderlandų neįgalumo pensiją. Lenkijoje šiai pensijai 
taikomi mokesčiai. Remiantis Nyderlandų mokesčių inspekcijos pateikta informacija pensija 
neturėjo būti apmokestinama Lenkijoje. Tačiau Nyderlandų mokesčių inspekcija neseniai 
paneigė šią informaciją. Peticijos pateikėja teigia gavusi šešis skirtingus atsakymus šiuo 
klausimu ir nebežino, ką jai daryti. Atsakymuose taip pat nenurodoma, kokiomis įstatymo 
nuostatomis jie yra pagrįsti. Be to, pasak peticijos pateikėjos, Lenkijos mokesčių inspekcija 
nepripažįsta tam tikrų Nyderlandų mokesčių inspekcijos dokumentų ir Lenkijos mokesčių 
inspekcija nepateikia jokios informacijos, susijusios, pvz., su konkrečiomis mokesčių 
atskaitomis, kuriomis gali pasinaudoti neįgalieji. Peticijos pateikėja teigia, kad su ja, kaip 
Lenkijos pilietybės neturinčia neįgaliąja, elgiamasi kitaip, nei su Lenkijos pilietybę turinčiais 
neįgaliaisiais. Jai buvo grasinama, kad jos turtą konfiskuos antstolis, tačiau kuriam laikui jo
paslaugų atsisakyta. Peticijos pateikėja neturi pakankamai pinigų teisinei konsultacijai. Ji 
informavo apie savo problemas Europos Komisiją ir SOLVIT, tačiau jie jai taip pat negalėjo 
padėti. Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento suteikti jai pagalbą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.
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„Komisijos pastabos

Peticijos pateikėja visų pirma kalba apie problemas, su kuriomis susidūrė kreipdamasi dėl 
studijų paskolos savo sūnui, studijuojančiam Krokuvos žemės ūkio universitete. Kadangi jos 
sūnus trejus iš šešerių metų prieš studijų pradžią negyveno Nyderlanduose, jis negali kreiptis 
dėl stipendijų mokslui. Pasirodė, kad taip pat nesama galimybių kreiptis dėl paskolos.

Stipendijos yra socialinės lengvatos, minimos Reglamento (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo 
darbuotojų judėjimo 7 straipsnyje. Ir ES darbuotojai migrantai, ir jų šeimos nariai turi teisę 
gauti socialines lengvatas be diskriminacijos dėl pilietybės. Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktikoje aiškiai nurodoma, kad gyvenamosios vietos išlyga laikoma netiesiogine 
diskriminacija dėl pilietybės, nes vietos darbuotojai ja naudojasi kur kas lengviau negu 
darbuotojai migrantai1. Tačiau prašant stipendijos mokslui nustatytas reikalavimas dėl 
integracijos priimančiosios valstybės narės visuomenėje. Kadangi peticijos pateikėja nedirba 
Nyderlanduose, o jos sūnus taip pat nesimoko šioje šalyje, panašu, kad negalima remtis 
integracijos sąlyga, pagal kurią Nyderlandai turėtų skirti stipendiją ar subsidijuojamą paskolą. 
Komisijos tarnybos pataria peticijos pateikėjai išnagrinėti galimybes kreiptis dėl stipendijos ar 
paskolos Lenkijoje.

Jei peticijos pateikėja teigia, kad jos invalidumo pašalpa mokama remiantis netinkamais 
pagrindais, ji savo peticijoje šių pagrindų nenurodė. Todėl Komisija negali įvertinti, ar 
pažeista ES teisė.

Dėl peticijos pateikėjos problemų, susijusių su mokesčiais, Komisija pažymi, kad šiuo 
Sąjungos teisės kūrimo etapu yra nedaug teisės aktų tiesioginio apmokestinimo srityje. 
Kadangi nėra ES teisės aktų, apmokestinimas iš esmės priklauso valstybių narių 
kompetencijai. Tačiau naudodamosi šia kompetencija valstybės narės turi laikytis savo 
įsipareigojimų pagal ES sutartį. Valstybės narės negali diskriminuoti dėl pilietybės ar kitaip 
apriboti ES sutartimi numatytų asmens laisvių tinkamai to nepagrįsdamos.

Dėl užsienyje mokamų pensijų apmokestinimo, atitinkamų apmokestinimo teisių priskyrimo 
ir dvigubo apmokestinimo vengimo klausimas nėra reglamentuojamas ES taisyklėmis. Šį 
klausimą sprendžia valstybės narės, remdamosi savo nacionaline teise. Tarptautiniu lygmeniu 
įprasta, kad dvi suinteresuotos valstybės, t. y. gyvenamosios vietos valstybė ir kilmės 
valstybė, dalijasi apmokestinimo teisėmis pagal dvišalę konvenciją dėl dvigubo 
apmokestinimo vengimo. Peticijos pateikėjo atveju taikoma 2002 m. vasario 13 d. Lenkijos ir 
Nyderlandų Karalystės sudaryta konvencija2. 

Kadangi neaišku, kaip peticijos pateikėjos pensija turėtų būti vertinama pagal šią konvenciją, 
Komisija rekomenduoja peticijos pateikėjai kreiptis į Nyderlandų arba Lenkijos mokesčių 
institucijas, kad būtų pradėta abipusio susitarimo procedūra remiantis Nyderlandų ir Lenkijos 

                                               
1 Žr., be kita ko, bylą Nr. C-542/09 (Europos Komisija prieš Nyderlandų Karalystę), [2012], turi būti paskelbta.
2 Tekstą lenkų ir anglų kalbomis galima rasti šiuo adresu: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_polski,angielski.pdf, o tekstą olandų kalba galima rasti šiuo adresu: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_niderlandzki.pdf.
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mokesčių konvencijos 26 straipsniu. Šios konvencijos 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad:

„Kai asmuo mano, kad dėl vienos ar abiejų Susitariančiųjų Valstybių veiksmų jis yra ar bus 
apmokestinamas nesilaikant šios Konvencijos nuostatų, jis gali, neatsižvelgdamas į tų 
Valstybių vidaus teisės numatytas gynimo priemones, kreiptis į tos Susitariančiosios 
Valstybės, kurios rezidentas jis yra, arba, jei jo atvejui taikoma 25 straipsnio 1 dalis, į tos 
Susitariančiosios Valstybės, kurios nacionalinis subjektas jis yra, kompetentingą asmenį. 
Pareiškimas dėl tokio atvejo turi būti pateiktas per trejus metus nuo pirmo pranešimo apie 
veiksmus, dėl kurių asmuo gali būti apmokestintas ne pagal šios Konvencijos nuostatas.“

Tai turėtų būti sprendimas bent paskutiniams trejiems metams.

Išvada

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytas aplinkybes, Komisija rekomenduoja peticijos pateikėjai 
prašyti Nyderlandų arba Lenkijos mokesčių institucijų pradėti abipusio susitarimo procedūrą, 
remiantis Nyderlandų ir Lenkijos mokesčių sutarties 26 straipsniu.“


