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Tema: Peticija Nr. 0281/2009 dėl problemos su Britanijos valstybinių mokesčių 
departamentu, kurią pateikė Britanijos pilietis Gordon Edwin Hall

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, investavęs įvairiose Europos šalyse, teigia, kad mokesčius nuo visų savo 
pajamų, gaunamų visame pasaulyje, jis moka Vokietijoje, kur jis gyvena. Tačiau Britanijos 
valstybinių mokesčių departamentas kiekvienais metais atsiunčia jam mokesčių mokėjimo 
pagal jo Britanijoje gaunamas pajamas formą. Peticijos pateikėjas teigia, kad dėl to jis moka 
dvigubus mokesčius nuo tų pačių pajamų. Jis teigia, kad jei iš jo būtų reikalaujama pildyti 
mokesčių vertinimo dokumentus kiekvienoje šalyje, kurioje jis turi turto, jis tikrai būtų 
priverstas perkelti visą savo turtą į vieną šalį ir kad tai yra teisės į laisvą vidaus rinkos 
konkurenciją Europos finansinių paslaugų sektoriuje pažeidimas. Jis mano, kad turėtų pakakti 
pateikti mokesčių ataskaitą savo oficialioje gyvenamojoje vietoje ir įtraukti informaciją apie 
kitose valstybėse sumokėtus mokesčius.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Iš esmės, jei pajamos uždirbamos daugiau negu vienoje jurisdikcijoje arba pajamos 
gaunamos kitoje valstybėje, kuri nėra gyvenamoji valstybė mokesčių tikslais, abi 
suinteresuotos valstybės paprastai pasidalija apmokestinimo teise, remdamosi dvišale dvigubo 
apmokestinimo išvengimo sutartimi. Jei toks susitarimas yra, neturėtų būti jokio juridinio 
dvigubo apmokestinimo, t. y. mokesčių mokėtojo tos pačios pajamos neturėtų būti 
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apmokestinamos daugiau kaip vieną kartą. To pasiekiama gyvenamojoje valstybėje taikant 
lengvatos tvarką (t. y. neapmokestinamos pajamos iš užsienio šaltinių arba taikant užsienio 
mokesčių kreditus).

Kadangi Europos lygmeniu nėra suderintų investavimo taisyklių dėl investicijų pajamų, tai 
yra klausimas, kurį turi spręsti valstybės narės savo nacionalinėje teisėje. Pagal dabar 
galiojančią Bendrijos teisę valstybės narės yra kompetentingos pačios nustatyti 
apmokestinimo įgaliojimų pasidalijimo tarp savęs kriterijus. Tai apima dvigubo 
apmokestinimo išvengimo sutarčių sudarymą. Tačiau pagal šią kompetenciją valstybės narės 
turi laikytis įsipareigojimų, prisiimtų pagal EB sutartį, o tai reiškia, kad, kalbant apie laisvo 
judėjimo vidaus rinkoje teisės įgyvendinimą, jos negali diskriminuoti remdamosi pilietybe 
arba taikyti nepagrįstų apribojimų. Taigi, kiekviena valstybė narė individualiai nustato savo 
apmokestinimo teises.

Paprastai nacionaliniai teismai, o ne Bendrijos institucijos aiškina dvigubo apmokestinimo 
išvengimo sutartis siekiant nustatyti suinteresuotos valstybės teises apmokestinti, jei kyla 
ginčų tarp mokesčių mokėtojų ir nacionalinių administracijų. 

Tačiau peticijos pateikėjo pateikti dokumentai rodo, kad peticijos pateikėjo nurodomas 
dvigubas apmokestinimas galėtų būti lengvai panaikintas. Peticijos pateikėjas pateikė iš 
Jungtinės Karalystės valdžios institucijų gautos formos kopiją. Atrodo, kad forma naudojama 
mokesčių, surinktų iš šaltinių, kurie neapmokestinami pagal dvigubo apmokestinimo 
išvengimo sutartį, grąžinimo tikslais. 

Vokietijos ir Jungtinės Karalystės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties VII straipsnio 
1 dalyje nustatyta, kad susitariančiosios šalies gyventojo palūkanos, gautos iš šaltinio kitos 
susitariančiosios šalies teritorijoje, išskirtinai apmokestinamos gyvenamojoje šalyje1. Kadangi 
peticijos pateikėjo gyvenamoji vieta mokesčių tikslais yra Vokietija, teisė apmokestinti jo 
Jungtinėje Karalystėje gautas pajamas tenka Vokietijai. Atrodo, kad peticijos pateikėjo 
pateikta forma leidžia susigrąžinti Jungtinės Karalystės mokėjimų tarpininko (t. y. banko ar 
kitos finansinės institucijos) išskaičiuotus mokesčius ir ją turėtų pildyti Vokietijos 
kompetentinga institucija, siekiant patvirtinti, kad peticijos pateikėjas tikrai yra Vokietijos 
gyventojas mokesčių tikslais. Tada forma turi būti parsiunčiama Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijoms, kurios kompetentingos grąžinti mokestį, kuris išskaičiuotas Jungtinėje 
Karalystėje.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūloma, kad peticijos pateikėjas susisiektų su Vokietijos 
(kurios gyventojas jis yra) kompetentinga institucija dėl formos užpildymo. Tai galbūt padėtų 
jam susigrąžinti Jungtinės Karalystės palūkanų mokėtojo išskaičiuotus mokesčius, nes 
atleidimas nuo mokesčių prie šaltinio netaikytas automatiškai.“

                                               
1 VII straipsnio 1 dalis 
Visos palūkanos arba honorarai, gauti iš šaltinių, esančių vienose teritorijose, kitoje teritorijoje gyvenančio 
gyventojo, kuris jų atžvilgiu turi būti apmokestinamas toje kitoje teritorijoje, apmokestinami tik toje kitoje 
teritorijoje.


