
CM\1022450LT.doc PE530.005v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

28.2.2014

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0607/2013 dėl dvigubo Vokietijos pensininkų, gyvenančių 
Prancūzijoje, apmokestinimo, kurią pateikė Vokietijos pilietis J. G.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Prancūzijoje gyvenantis Vokietijos pilietis ir gaunantis pensiją 
Vokietijoje, nurodo, kad 2011 m. Vokietijos mokesčių administratorius iš jo pareikalavo 
sumokėti nuo 2005 m. susikaupusias skolas. Peticijos pateikėjas nežinojo, kad jis turi mokėti 
mokesčius ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje, jis nesutinka su tuo, kad reikia mokėti dvigubus 
mokesčius, ir nurodo, kad negauna kompensacijos iš Prancūzijos mokesčių administratoriaus, 
kaip reikalaujama 1959 m. Prancūzijos ir Vokietijos sutartyje dėl dvigubo apmokestinimo. Jis 
nori sužinoti, ar ši sutartis tebegalioja, ar ji gali būti nedelsiant nutraukta papildomais teisės 
aktais, ar Europoje nedraudžiamas dvigubas apmokestinimas, ar sąžininga ir teisinga tai, kad 
pensininkas turi mokėti mokesčius dviejose valstybėse, ar Vokietijos mokesčių 
administratorius teisėtai reikalauja sumokėti nuo 2005 m. susikaupusias skolas, nors apie tai 
pranešė tik 2011 m., ar ateityje jam reikės pildyti dvi metines mokesčių deklaracijas ir ar 
teisės aktuose nustatyta, kad Prancūzijos valdžios institucijos gali mokėti kompensaciją po to, 
kai bus grąžinta mokesčių skola Vokietijoje. Peticijos pateikėjas taip pat nori gauti 
informacijos, susijusios su teisine pagalba, nes jis nori spręsti šį klausimą aukščiausiu 
lygmeniu, ypač dėl to, kad Vokietijos mokesčių administratorius kaltina jį nesumokėjus 
mokesčių. Jis nurodo, kad jam nebuvo pranešta apie jokį teisės aktų pasikeitimą, ir pažymi, 
kad nuo 1972 m. jis nuolat mokėjo mokesčius Prancūzijoje. Jis teigia, kad tai yra pensininkų 
diskriminacija. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Peticijos pateikėjas yra Vokietijos pilietis, kuris gyvena Prancūzijoje nuo 1972 m., o 
Vokietijoje dirbo kaip pasienio darbuotojas, kaip apibrėžta Prancūzijos ir Vokietijos sutartyje 
dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo. Nuo 1972 m. jo pajamos, gautos dirbant Vokietijoje, 
buvo apmokestinamos Prancūzijoje. Nuo 1997 m. peticijos pateikėjas yra pensininkas, kuriam 
pagal Vokietijos socialinės apsaugos sistemą mokama pensija, kurią jis visada laikė 
apmokestinamosiomis pajamomis Prancūzijoje.

2011 m. spalio mėn. Noibrandenburgo mokesčių inspekcija pareikalavo, kad peticijos 
pateikėjas deklaruotų savo pajamas už 2005 m. ir vėlesnius metus. Vokietijos mokesčių 
konsultantas parengė dokumentus už 2005–2010 m. ir 2013 m. sausio mėn. paprašė peticijos 
pateikėjo per trumpą laiką sumokėti 17 350 EUR sumą, iš kurių 2 600 EUR buvo palūkanos 
už pavėluotą mokėjimą.

Tuo pat metu peticijos pateikėjas pareikalavo kompensacijos iš Prancūzijos mokesčių 
institucijų, padedant Prancūzijos mokesčių konsultantui. Iš tikrųjų, jeigu peticijos pateikėjas į 
Prancūzijos pajamų mokestį negalėtų įskaityti Vokietijos mokesčio, mokamo nuo Vokietijoje 
gaunamos pensijos pajamų, jam tektų nesumažinama dvigubo apmokestinimo našta. 

Peticijos pateikėjas teigia, kad apmokestinus jo pensiją Vokietijoje jam tektų nesumažinama 
dvigubo apmokestinimo našta, nors galioja Vokietijos ir Prancūzijos sutartis dėl dvigubo 
apmokestinimo išvengimo; be to, jis patiria dideles reikalavimų laikymosi išlaidas, 
prašydamas tiek Vokietijos, tiek Prancūzijos mokesčių konsultantų pagalbos.

Peticijos pateikėjas pateikė aštuonis gana tikslius techninius klausimus, kad išsiaiškintų 
padėtį.

Komisijos pastabos

Peticijoje keliamas klausimas nėra pavienis atvejis, jis susijęs su panašia daugelio pensininkų, 
gaunančių Vokietijos valstybės pensiją, tačiau gyvenančių kitoje šalyje, padėtimi. Tai įrodo 
penkios peticijos, kurios anksčiau buvo pateiktos dėl tapačių arba panašių klausimų (peticijos 
Nr. 1504/2012, 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 ir 6/2011), Europos Parlamento narių 
klausimai raštu (Nr. E-013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-
004935/2011, E-008317/2011) ir nemažai skundų, pateiktų Europos Komisijai. Todėl 
Komisijos tarnybos jau yra susipažinusios su peticijoje keliamais klausimais. Didelę įtaką 
turėjo Vokietijos federacinių audito rūmų išvados, pateiktos metinėje 2009 m. ataskaitoje dėl 
pensininkų ne rezidentų apmokestinimo vykdymo stokos.1

Iš tikrųjų, Komisijos pastabose galima visapusiškai remtis atsakymu, pateiktu Peticijoje 
Nr. 1504/2012, nes išvada yra tapati abiem atvejais. Tačiau Komisijos tarnybos mano, kad 
būtina atkreipti dėmesį į toliau nurodytus faktinius skirtumus. Peticijoje Nr. 1504/2012 
peticijos pateikėjas dirbo Vokietijoje daugiau kaip 20 metų, t. y. buvo traktuojamas kaip 

                                               
1 http://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/bemerkungen-

jahresberichte/2009/teil-ii-einzelne-pruefungsergebnisse/allgemeine-
finanzverwaltung/2009-bemerkungen-nr-41-gesetzliche-altersrenten-von-jaehrlich-3-
4-mrd-euro-unterliegen-nicht-der-inlaendischen-besteuerung
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rezidentas mokesčių ir socialinės apsaugos tikslais. Tada peticijos pateikėjas grįžo į 
Prancūziją ir gavo pensiją iš Vokietijos institucijų kaip Prancūzijoje gyvenantis pensininkas.

Tačiau pagal šią peticiją peticijos pateikėjas, kuris yra Vokietijos pilietis, nuo 1972 m. gyveno 
kaime, esančiame Prancūzijos pasienio ruože. Jis turėjo ypatingą pasienio darbuotojo statusą, 
o tai reiškia, kad, nors ir dirbo pasienio zonoje Vokietijos sienos pusėje, jis turėjo mokėti 
pajamų mokestį tik savo gyvenamosios vietos šalyje, t. y. Prancūzijoje. Socialinio draudimo 
tikslais jis prisidėjo prie Vokietijos valstybės pensijų sistemos.

Nepaisant jo, kaip buvusio pasienio darbuotojo, statuso, pensijų išmokos iš Vokietijos 
institucijų, priešingai nei jo buvusios darbo pajamos, yra apmokestinamos Vokietijoje. Tai 
prilygsta situacijai, kuri aptariama peticijoje Nr. 1504/2012.

Taigi turi būti visapusiškai taikomos peticijoje Nr. 1504/2012 pateiktos pastabos dėl 
Vokietijos pensijų, kurias gauna Prancūzijoje gyvenantys pensininkai, apmokestinimo.“


