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Tema: Peticija Nr. 1504/2012 dėl Vokietijoje gaunamos pensijos dvigubo 
apmokestinimo, kurią pateikė Prancūzijos pilietė Chantal Maynard

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, Prancūzijos pilietė, dirbusi Vokietijoje nuo 1975 iki 1995 m. ir grįžusi į 
Prancūziją 1998 m., nurodo, kad nuo tada gauna pensijas Prancūzijoje ir Vokietijoje, kurias 
deklaruoja Prancūzijos mokesčių administratoriui. Tačiau 2012 m. iš jos buvo pareikalauta 
sumokėti mokesčius Vokietijoje. Jos manymu, nesąžininga reikalauti mokėti mokestį 
Vokietijoje už pensiją, kuri jau yra apmokestinta Prancūzijoje.

2. Priimtinumas

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

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„Peticijos pateikėja kritikuoja 2005 m. Vokietijoje įvestą pensijos apmokestinimą, pagal kurį 
Vokietijoje negyvenantys asmenys, gaunantys Vokietijos pensiją, turi mokėti Vokietijos 
gyventojų pajamų mokestį. Ji tvirtina, kad asmenys, kurie gyvena ne Vokietijoje, o kitoje 
valstybėje narėje ir kurie eidami savo pareigas dirbo Vokietijoje, todėl turi teisę iš Vokietijos 
gauti pensijų išmokas, susiduria su labai svarbiais trūkumais, kurie tariamai laikytini ES teisės 
aktų pažeidimais. Nagrinėjamu atveju peticijos pateikėja pranešė Prancūzijos mokesčių 
administratoriui apie gaunamas pensijas Vokietijoje ir Prancūzijoje, kurios buvo 
apmokestintos pagal Prancūzijoje taikomas taisykles. 2012 m. liepos mėn. peticijos pateikėja 
gavo laišką iš Vokietijos mokesčių administratoriaus, kuriame buvo reikalaujama atgaline 
data nuo 2005 m. sumokėti 7 194 EUR. Kadangi Vokietijoje gaunamai pensijai jau buvo 
taikomi Prancūzijos mokesčiai, šios pensijos išmokoms bus taikomas visiškas dvigubas 
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apmokestinamas nesuteikiant dvigubo apmokestinimo išvengimo lengvatos. Peticijos 
pateikėja mano, kad ši apmokestinimo tvarka, kai atgaline data už pastaruosius aštuonerius 
metus taikomas dvigubas apmokestinimas nesuteikiant jokios lengvatos, yra labai neteisinga.

Iš pradžių reikia paminėti, kad ši peticija buvo parengta gana abstrakčiai. Įprastomis 
aplinkybėmis ne visada būtų buvę įmanoma tiksliai nustatyti nuostatas, kurias netiesiogiai 
nurodo peticijos pateikėja. Tačiau peticijoje keliamas klausimas nėra pavienis atvejis, jis 
susijęs su panašia daugelio pensininkų, gyvenančių ne Vokietijoje, tačiau gaunančių 
Vokietijos valstybės pensiją, padėtimi. Tai įrodo keturios peticijos, kurios anksčiau buvo 
pateiktos dėl tapačių arba panašių klausimų (peticijos Nr. 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 ir 
6/2011), keturi Europos Parlamento narių klausimai raštu (Nr. E-007723/2012, 
E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011 ir E-008317/2011) ir apie 20 skundų, 
kuriuos piliečiai pateikė Europos Komisijai. Tokiomis aplinkybėmis Komisijos tarnybos jau 
buvo informuotos apie problemas, dėl kurių skundžiasi peticijos pateikėja. 

Atsižvelgiant į šią pirmą pastabą, Komisijos poziciją būtų galima apibendrinti taip: 

* ribotas apmokestinimas Vokietijoje

Pagal Vokietijos pajamų mokesčio įstatymo (vok. Einkommensteuergesetz – EStG) 49 
straipsnio 1 dalies 7 punktą Vokietijoje negyvenantys asmenys, kurie Vokietijoje gauna 
valstybės pensiją, privalo pateikti Vokietijos mokesčių administratoriui mokesčių deklaraciją 
dėl iš Vokietijos gautų pensijos pajamų. Ši nerezidentų pareiga pateikti mokesčių deklaraciją 
Vokietijoje buvo nustatyta 2004 m. liepos 5 d. Senatvės pajamų akto 
(vok. Alterseinkünftegesetz) 23 straipsnio 1 dalyje (Federalinių įstatymų rinkinys (BGBl. 
2004), I dalis, Nr. 33, p. 1 427). Šis įstatymas įsigaliojo 2005 m. sausio 1 d., jis taikomas nuo 
2005 mokestinių metų. 

Atrodo, kad 2012 m. Noibranderburgo mokesčių inspekcija (vok. Finanzamt) pareikalavo iš 
peticijos pateikėjos pateikti pajamų mokesčio deklaracijas nuo 2005 m. dėl pensijos pajamų, 
gautų per atitinkamus metus (peticijoje šis klausimas nelabai aiškiai išdėstytas). Tada, kai bus 
apskaičiuoti pagal Vokietijos gyventojų pajamų mokestį mokėtini mokesčiai, peticijos 
pateikėja turės sumokėti mokesčius už atitinkamus metus. 

Šiuo metu Sąjungos teisės aktuose tiesioginio apmokestinimo sritis yra menkai suderinta.
Kadangi nėra suderinimo, apmokestinimas (įskaitant susitarimus dėl dvigubo apmokestinimo 
išvengimo) iš esmės yra valstybių narių kompetencija. Dėl šios priežasties Vokietija gali savo 
nuožiūra, vadovaudamasi savo politikos tikslais, kurti pajamų mokesčio teisės aktus 
(mokesčio bazę ir mokesčio tarifus). Atitinkamai sprendimas apmokestinti iš pensijų 
gaunamas pajamas priklauso Vokietijos teisės aktų kompetencijai. 

Vis dėlto, įgyvendindama šią kompetenciją, Vokietija turi laikytis įsipareigojimų, priskirtų 
pagal Sutartį dėl ES veikimo (SESV). Vokietijai neleidžiama diskriminuoti dėl pilietybės arba 
kurti ar palaikyti diskriminaciją prieš kitų valstybių narių piliečius, kurie naudojasi laisvėmis 
pagal ES sutartį. Tačiau kadangi pensijų apmokestinimo sistema taikoma ir rezidentams, ir 
nerezidentams, neįžvelgiama jokių diskriminacijos apraiškų. 

Nors po Vokietijos mokesčių administratoriaus procedūrų tikriausiai teks sumokėti 
papildomus mokesčius Vokietijos mokesčių administratoriui, 2004 m. iš dalies pakeistas 
įstatymas galiojo tik ateinantiems metams, todėl ši nuostata nėra taikoma atgaline data. 
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Vadinasi, peticijos pateikėja turėjo pakankamai laiko susipažinti su naujuoju teisės aktu. 
Teisinis principas ignorantia legis non excusat yra visiškai taikytinas tokiai padėčiai. 

* Dvigubo apmokestinimo paprastai išvengiama taikant Vokietijos ir Prancūzijos susitarimą 
dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo

Pagal Vokietijos ir Prancūzijos sudarytą susitarimą dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo
„les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de retraite versés 
par un des Etats contractants, un Land ou par une personne morale de droit public de cet 
Etat ou Land à des personnes physiques résidents de l’autre Etat en considération de services 
administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier 
Etat“ (Susitarimo 14 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys). 

14 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad: „Les dispositions du paragraphe (1), phrase 1 
sont également applicables : 1. aux sommes versées au titre des assurances sociales 
légales…“.

Pagal šias susitarimo dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo nuostatas Vokietija turi teisę 
taikyti mokestį pensijų išmokoms, kurios mokamos Prancūzijoje gyvenančiam asmeniui. 
Tačiau Prancūzija taip pat turi teisę apmokestinti šias pajamas. Galimo dvigubo tokių pensijų 
apmokestinimo turi būti išvengta pagal 20 straipsnio 2 dalies a punkto cc papunktį: 

„en ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon 
suivantes:

a) Les bénéfices et autres revenues positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y 
sont imposable conformément aux dispositions de la présente Convention sont également 
imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt allemand n’est 
pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à 
un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont 
compris. Ce crédit d’impôt est égal :

…

cc) pour tous les autres revenues, au montant de l’impôt français correspondant à ces 
revenus. Cette disposition est notamment également applicable aux revenus visés aux articles 
…… et 14.“

Pagal šias nuostatas peticijos pateikėjos pajamos iš Vokietijoje gaunamos pensijos turėtų būti 
apmokestinamos Vokietijoje ir Prancūzijoje. Tačiau jai neturėtų būti taikomas dvigubas 
apmokestinimas, nes Vokietijos pajamų mokestis turėtų būti įskaitytas į Prancūzijos pajamų 
mokestį. Todėl dvigubo apmokestinimo turėtų būti išvengta. 

Šiuo atveju peticijos pateikėja nepateikė pajamų mokesčių deklaracijos Vokietijoje, todėl 
Vokietijos pajamų mokestis nebuvo apskaičiuotas. Tačiau peticijos pateikėja tvirtina tinkamai 
deklaravusi iš Vokietijos pensijos gautas pajamas, kurios buvo apmokestinamos Prancūzijoje, 
Prancūzijos mokesčių administratoriui. Kadangi už ankstesnius mokestinius metus iki 
2005 m. Vokietijos pajamų mokestis nebuvo taikomas, į Prancūzijos pajamų mokestį nebuvo 
galima įskaityti jokio Vokietijos pajamų mokesčio. Dabar, kai Vokietijos mokesčių 
administratorius reikalauja sumokėti Vokietijos pajamų mokestį atgaline data nuo 2005 m., 
atsir anda  dvigubo apmokestinimo be lengvatų rizika, nes Prancūzijos mokesčių 
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administratorius nesutiks atgaline data įskaityti Vokietijos pajamų mokesčių į Prancūzijos 
mokesčius už atitinkamus metus. Iš tikrųjų, remiantis peticijos pateikėjos pateikta informacija, 
Vokietijos pensijų išmokoms Vokietijoje ir Prancūzijoje buvo taikomas dvigubas 
apmokestinimas be lengvatų už 2005 ir 2006 m. 

Tačiau kadangi dvigubo apmokestinimo poveikis nėra priskirtinas prie ES teisės aktų 
pažeidimų (jis atsirado dėl pavėluoto Vokietijos pajamų mokesčių apskaičiavimo), Komisijos 
tarnybos negali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūros prieš Vokietiją (arba Prancūziją).

Peticijos pateikėjai ir daugeliui kitų panašioje padėtyje atsidūrusių asmenų tai, žinoma, bus 
nepatenkinamas atsakymas. Peticijos pateikėja turės atgaline data sumokėti ne tik Vokietijos 
pajamų mokestį nuo 2005 m., ji taip pat turės padengti dideles reikalavimų laikymosi išlaidas, 
patirtas kreipiantis dėl teisinių konsultacijų, kurios buvo reikalingos siekiant išsiaiškinti 
deklaravimo prievoles Vokietijoje ir Prancūzijoje ir galimybes įskaityti nesumokėtą 
Vokietijos pajamų mokestį į atitinkamą Prancūzijos pajamų mokestį. Iš nemažo anksčiau 
pateiktų peticijų, klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, ir skundų kiekio akivaizdžiai matyti, kad 
tai ne pavienis atvejis – panašioje padėtyje yra atsidūrę daugelis kitų piliečių. Taip pat
pažymėtina, kad skundžiamasi ne dėl to, jog Vokietija apmokestina pensijas. Daug daugiau 
nesupratimų kyla dėl to, kad apie teisės aktų pakeitimus nuo 2005 m. nebuvo pranešta 
nerezidentams, kuriems šie pakeitimai turi įtakos, ir kad vėliau šie pakeitimai buvo taikomi 
atgaline data už penkerių ar net daugiau finansinių metų laikotarpius.

Išvada

Atsižvelgiant į ankstesnius svarstymus, Komisijai nebus siūloma pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūros prieš Vokietiją peticijos pateikėjos iškeltais klausimais.“ 


