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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas siūlo, kaip sušvelninti Europos šalių protų nutekėjimo pasekmes. Jis 
nurodo, kad vienas iš galimų globalizacijos padarinių yra toks, kad gyventojai iš šalies A, kuri 
investavo į jų švietimą ir rengimą, persikelia į šalį B, kur už specialistų įgūdžius, pvz., gali 
būti mokamas didesnis darbo užmokestis, taip suteikiant šaliai B galimybę gauti šalies A 
investicijų naudą, o šalis A netenka mokestinių pajamų ir švietimui gali skirti mažiau išteklių. 
Siekiant ištaisyti šią problemą, peticijos pateikėjas rekomenduoja įvesti vadinamąją Pigovian 
mokesčių sistemą, kuria siekiama ištaisyti rinkos disbalansą, kurį sukelia socialinės išlaidos, 
kitaip tariant ištaisyti išorinį arba šalutinį poveikį. Peticijos pateikėjas tai grindžia pavyzdiniu 
skaičiavimu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Peticijos pateikėjas, Vokietijos pilietis, siūlo mokėti finansinę kompensaciją šalims, kurios 
nukentėjo nuo „protų nutekėjimo“. Visų pirma, peticijos pateikėjas apibūdina problemą: šalis 
A skiria didelę savo biudžeto lėšų dalį savo gyventojų švietimui ir mokymui. Tačiau šie 
gyventojai vėliau persikelia į šalį B, kur už jų įgūdžius ir kvalifikaciją gali būti mokamas 
didesnis darbo užmokestis, taip suteikiant šaliai B galimybę gauti šalies A investicijų naudą 
dėl pajamų mokesčio, mokamo nuo imigrantų gautų pajamų. Peticijos pateikėjas teigia, kad 
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dėl to šalis B pasinaudotų šalimi A ir gautų naudą iš sąnaudų pranašumo (mažesniais 
mokesčiais dėl mažesnių išlaidų švietimui), kuris grindžiamas išoriniu poveikiu. Todėl šalis A 
daugiau negalėtų tinkamai finansuoti švietimą, todėl atsirastų rinkos nepakankamumas, kuris 
sukeltų neveiksmingumą. 

Toliau peticijos pateikėjas siūlo, kaip ištaisyti šią problemą. Peticijos pateikėjo teigimu, 
pagrindinė problema slypi tame, kad pajamų mokesčiai yra taikomi šalyje, kurioje 
įsidarbinama, o ne šalyje, kuri teikė švietimo ir mokymo paslaugas, taip suteikiant galimybę 
gauti dideles pajamas. Peticijos pateikėjas siūlo pašalinti tokį šalutinį poveikį įvedant 
vadinamąjį Pigovian mokestį, kuriuo būtų apmokestinti visi šalies B gyventojai ir kuris vėliau 
būtų pervedamas šaliai A. Peticijos pateikėjas taip pat pateikia išsamią formulę tokio 
mokesčio reikiamo dydžio apskaičiavimui, kuris apimtų išorinius veiksnius.

Komisijos pastabos

a) Pigovian mokesčio apibrėžtis

Pigovian mokestis – tai mokestis, taikomas rinkos veiklai, kuria sukuriami neigiami išoriniai 
veiksniai (išlaidos kitiems subjektams). Mokestis yra skirtas neveiksmingos rinkos 
padariniams šalinti, ir jis turi būti lygus neigiamiems išorės veiksniams. Esant neigiamiems 
išorės veiksniams, veiklos privačiosios sąnaudos neapima rinkos veiklos socialinių sąnaudų. 
Tokiu atveju rinkos padariniai nėra veiksmingi ir gali sukelti pernelyg didelį produkto 
vartojimą. Dažnai minimas tokių išorinių veiksnių pavyzdys yra aplinkos tarša.

Pigovian mokestis paprastai grindžiamas išteklių vartojimu arba naudojimu, pvz., kiek tai 
susiję su tabako ir aplinkos klausimais; todėl Pigovian mokestis paprastai turi netiesioginio 
mokesčio savybių (pvz., PVM arba akcizų). Tačiau suprantama, kad Pigovian mokestis protų 
nutekėjimo kompensacijos atžvilgiu būtų taikomas kartu su pajamų mokesčiais, surenkant iš 
anksto apskaičiuotą sumą kompensacijai, kurią šalis B turi sumokėti šaliai A. Todėl Pigovian 
mokestis aprašytu atveju būtų taikomas kaip tiesioginis mokestis. 

Dėl akivaizdžių priežasčių sunkiai įsivaizduojama, kad valstybės narės taikytų tokį Pigovian 
mokestį vienašališkai, visų pirma dėl to, kad iš šio mokesčio gautos pajamos būtų pervestos 
kitai valstybei narei.

b) Analizė 

Šiuo Sąjungos teisės vystymosi etapu tiesioginio apmokestinimo srityje yra nedaug teisės 
aktų, nes ši sritis iš esmės priklauso valstybių narių kompetencijai. Jos gali laisvai apibrėžti ir 
kurti savo mokesčių sistemas pagal savo finansinius poreikius ir politikos tikslus, nustatyti 
ryšius, kurie reikalingi tam, kad būtų pasinaudota savo apmokestinimo teisėmis, ir spręsti, ką 
ir kokiu tarifu apmokestinti. Tačiau naudodamosi šia kompetencija valstybės narės turi 
laikytis savo įsipareigojimų pagal ES sutartis. Visų pirma, valstybės narės negali 
diskriminuoti dėl tautybės arba kurti ar išlaikyti diskriminaciją valstybių narių piliečių, 
įskaitant savo piliečius, kurie naudojasi savo laisvėmis pagal ES sutartis, atžvilgiu. Be to, jos 
negali nepagrįstai tų laisvių riboti.

Taigi abejotina, ar šiuo etapu toks Pigovian mokestis galėtų būti pateisinamas remiantis 
galiojančiose sutartyse nustatytais teisėkūros veiksmų pagrindais.

Praktiniu požiūriu taip pat būtų sunku įsivaizduoti reikiamą vieningumą patvirtinant tokią 
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iniciatyvą Taryboje. Be abejonės, yra valstybių narių, kurių daugelis aukštos kvalifikacijos 
asmenų persikelia į kitas valstybes nares, kad gautų geriau apmokamą darbą. Tačiau tos 
pačios šalys, priimančios šiuos darbuotojus iš kitų valstybių narių, skundžiasi tokiu pačiu 
reiškiniu, nes jos praranda aukštos kvalifikacijos asmenis, kurie persikelia į kitas, daugiausia 
ES nepriklausančias šalis, pvz., Šveicariją, Norvegiją ir, visų pirma, Jungtines Amerikos 
Valstijas. Iš esmės šioms šalims nebūtų taikoma tokia kompensacijos dėl protų nutekėjimo 
sistema. Tai galėtų turėti neigiamą poveikį visoje Europos Sąjungoje įsisteigusių bendrovių 
konkurencingumui, nes Pigovian mokestis padidintų darbo kainą dėl papildomų mokesčių 
taikymo.  

Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad padėtis laikui bėgant gali keistis, ir valstybės narės, 
kurios tradiciškai buvo „emigracijos“ šalimis, gali tapti „imigracijos“ šalimis. Turėtų būti 
atsižvelgta ir į grynųjų pinigų pervedimus darbuotojų kilmės šalims, nes jie dažnai sudaro 
didelę šių šalių BNP dalį. Be to, tokiems kvalifikuotiems asmenims grįžus į savo kilmės šalį 
su įsidarbinimo šalyje įgytu tolesniu išsilavinimu ir patirtimi, kilmės valstybė narė turėtų 
kompensuoti už šios tolesnės kvalifikacijos įgijimą. 

Šie svarstymai rodo, kad dėl tokios kompensacijos už protų nutekėjimą kiltų klausimų, kurių 
neapima peticijos pateikėjo pareiškimai.

Išvada

Todėl Komisija daro išvadą, kad teisėkūros iniciatyva, atitinkanti peticijos pateikėjo siūlymus, 
būtų problemiška tiek jos teisinio pagrindo, tiek galimybių pasiekti valstybių narių sutarimą 
atžvilgiu.“


