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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

25.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0666/2008 dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimų ir dėl 
Bendrijos veikimo, kurią pateikė Belgijos pilietis Gert Vercauteren

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimai iš esmės 
svarbūs tinkamam vidaus rinkos veikimui ir laisvam prekių, paslaugų, kapitalo ir darbuotojų 
judėjimui. Jis pažymi, kad tiesioginių mokesčių srityje Europos Sąjunga jau ėmėsi tam tikrų 
priemonių, pvz., patvirtinta Taupymo direktyva ir Bendrijos reglamentas dėl dividendų, 
palūkanų ir mokesčių už licencijas, patentus ir pan. Peticijos pateikėjas ragina Europos 
Parlamentą veikti taip: 1) kad specialioje direktyvoje būtų nustatyta, jog tais atvejais, kai dvi 
valstybės narės nėra sudariusios dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimo, vietoj dvišalio 
susitarimo būtų remiamasi pavyzdiniu Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) susitarimu, 2) kad dvigubo apmokestinimo išvengimo tvarka būtų reglamentuojama 
bendra europine direktyva ir 3) kad Europos Komisija būtų įgaliota sudaryti daugiašalius 
dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimus visų valstybių narių vardu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. spalio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. gruodžio 17 d.

„Susitarimai dėl mokesčių: bendrieji principai
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Pajamų ir turto dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimai yra pagrindinis tarptautinės 
mokesčių teisės šaltinis. Visi šie susitarimai – dažniausiai dvišaliai – yra svarbus tinklas, 
jungiantis viso pasaulio valstybes.

Jais siekiama sureguliuoti konfliktus, kuriuos sukelia valstybių fiskalinės jurisdikcijos 
sutapimas. Šie konfliktai kyla dėl tų pačių apmokestinimo principų taikymo skirtingose 
valstybėse sutapimo. Iš tiesų tarptautinis apmokestinimas grindžiamas dviem principais: 
šaltinio principu ir gyvenamosios vietos principu. Tačiau šie visuotinai pripažinti ir taikomi 
principai neišvengiamai sukelia jurisdikcijos konfliktų: apmokestinamos nuolatinių gyventojų 
užsienyje gautos pajamos, o nuolatinio gyventojo statuso neturintys asmenys privalo mokėti 
nacionalinį mokestį nuo šalyje gautų pajamų. Kadangi dauguma šalių taiko abu šiuos 
principus, mokesčiai gali – ir tai nutinka gana dažnai – sutapti. Todėl dvišalių susitarimų dėl 
mokesčių tikslas yra skatinti tarptautinius mainus ir išvengti dėl tokio sutapimo susidarančio 
dvigubo apmokestinimo. 

Susitarimai dėl mokesčių atitinka tam tikrus standartus, pavyzdžius (dažniausiai JTO ir EBPO 
parengtus pavyzdžius), tarptautiniu mastu nustatytus ir pripažintus principus.

ES valstybių narių susitarimai dėl mokesčių 

Europos Sąjungos viduje dvišalių susitarimų tinklas pastaraisiais metais plėtėsi labai greitai.

15 senųjų ES valstybių narių susitarimų dėl mokesčių tinklas buvo užbaigtas kurti 
2005 m. sausio 1 d. Nors 12 naujųjų valstybių narių iki įstojimo apskritai neprivalėjo sudaryti 
susitarimų dėl mokesčių su kitomis partnerėmis Europos Sąjungoje ir nors susitarimai dėl 
mokesčių – oficialiai – nebuvo acquis communautaire mokesčių skyriaus dalis, 2009 m. 
sausio 1 d. negaliojo tik 11 iš 351 galimų dvišalių susitarimų dėl dvigubo apmokestinimo 
išvengimo tarp ES valstybių narių.

Susitarimai dėl mokesčių yra labai svarbi tinkamo vidaus rinkos veikimo priemonė, bet iki 
šiol Bendrijos teisėkūros institucija nėra parengusi jokių šios srities teisės aktų. Nėra nė 
europinio dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimo pavyzdžio: visos ES valstybės narės 
remiasi EBPO parengtu pavyzdžiu (dauguma valstybių yra ir šios organizacijos narės).

Susitarimai dėl mokesčių ir Bendrijos teisė

Bendrijos teisė viršesnė už šiuos tarptautinės teisės sričiai priskiriamus valstybių narių 
susitarimus, tačiau joje aiškiai pripažįstamas jų vaidmuo ir svarba. EB steigimo sutarties 
293 straipsnyje valstybės narės prašomos pradėti derybas, kad „užtikrintų […] dvigubo 
apmokestinimo panaikinimą Bendrijoje“, be to, daugelyje direktyvų pateikiama aiškių 
nuorodų į dvišaliuose susitarimuose įtvirtintus principus (pvz., 1990 m. liepos 23 d. Tarybos 
direktyvoje 90/434/EEB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių 
įmonių jungimui, skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis, ir direktyvoje 
90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių 
patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms), ir tai tam tikru aspektu prisideda prie 
Bendrijos teisės aiškinimo.

Tačiau tiesioginių mokesčių srityje Bendrijos teisės ir sutarčių teisės santykis ne kartą sukėlė 
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konfliktų. Šios dvi teisės šakos iš tiesų orientuotos į skirtingus tikslus ir grindžiamos skirtinga 
logika. Nors sutarčių teise visų pirma siekiama sureguliuoti tarpvalstybinius santykius 
perskirstant susitarimą sudarančių valstybių mokestinę galią, Bendrijos mokesčių teisė yra 
didžiojo bendrosios rinkos be vidaus sienų kūrimo projekto dalis.

Taigi, kaip ne kartą nurodė Teisingumo Teismas, nepaisant to, kad suderinimo priemonės 
netaikomos, nors „[…] tiesioginiai mokesčiai kaip tokie nepriklauso Bendrijos jurisdikcijai, 
valstybės narės vis dėlto turi naudotis savo kompetencija nepažeisdamos Bendrijos teisės“ 
(C-279/93, Schumacker, p. 21).

Bendrijos teisės požiūriu, susitarimai dėl mokesčių turi atitikti vidaus rinkos reikalavimus, 
susijusius su nediskriminavimu ir su keturiomis pagrindinėmis laisvėmis, nurodytomis 
Europos bendrijos steigimo sutartyje. Tai atskleidžia kai kuriuose ETT sprendimuose (1) į 
dienos šviesą iškelti Bendrijos piliečių ir įmonių diskriminavimo atvejai, kuriuos lėmė 
Sutarties principams prieštaraujančių susitarimų sudarymas ir (arba) taikymas. Savo 
sprendimuose Teisingumo Teismas reikalauja, kad tam tikros nuostatos, susijusios su dvigubo 
apmokestinimo panaikinimu, arba nacionalinės įgyvendinimo nuostatos būtų pritaikytos 
atsižvelgiant į tuos principus.

Susitarimai dėl mokesčių vidaus rinkoje

Būtinybė atskleisti ES valstybių narių mokestinius santykius ir suderinti juos su Bendrija bei 
Bendrijos teise kilo gana seniai. Dar XX a. septintajame dešimtmetyje Neumarko komitetas 
nagrinėjo dvigubo apmokestinimo bendrosios rinkose viduje problemą ir pažymėjo, kad 
svarbu reformuoti dvišalių susitarimų sistemą. Savo išvadose minėtasis komitetas siūlė, 
siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, patvirtinti daugiašalį susitarimą.

Vėliau savo bendrojoje strategijoje, kurioje nagrinėjamos tarptautinės mokesčių problemos, su 
kuriomis susiduria fiziniai asmenys ir įmonės, vykdantys veiklą vidaus rinkoje, Komisija 
pradėjo išsamiai nagrinėti galimus EB steigimo sutarties ir dvišalių susitarimų, valstybių narių 
sudarytų tarpusavyje ir su trečiosiomis šalimis, nesuderinamumo atvejus (dvigubo 
apmokestinimo srityje).

2005 m. birželio mėn. viename darbo dokumente, pateikiamame Komisijos interneto 
svetainėje (2), Komisija pristatė bendrąją susitarimų dėl mokesčių problematikos analizę, o 
konkrečiai išnagrinėjo kai kurių Teisingumo Teismo sprendimų padarinius (žr. Cour de 
Justice) šioje srityje ir numatomus sprendimus, pvz., ES parengti savą pavyzdinio EBPO 
susitarimo (žr. http://www.oecd.org/dataoecd/50/27/35363892.pdf) variantą arba parengti ES 
mastu taikomą daugiašalį susitarimą dėl mokesčių. 2006 m. lapkričio mėn. susitarimų dėl 
mokesčių klausimas buvo aptartas specialiame IV darbo grupės „Tiesioginiai mokesčiai“ 
susitikime su valstybėmis narėmis.

                                               
1 Žr., pvz., Teisingumo Teismo 2003 m. rugsėjo 23 sprendimo C-58/01 (Océ Van der Grinten), p. 54; 2002 m. 
gruodžio 12 d. sprendimo C-385/00 (F.W.L. de Groot c. Staatssecretaris van Financiën), p. 84, 94, 99 ir 
paskesnius; 2001 m. kovo 8 d. sprendimo C-397/98 (Metallgesellschaft), p. 71 ir paskesnius; 1999 m. lapkričio 
18 d. sprendimo C- 200/98 (X AB ir Y AB), p. 10 ir 31.
2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/double_tax_conventions/ECLawTaxTreaties_en.pdf.
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Susitarimai dėl mokesčių ir Europos Komisijos iniciatyvos teisė

Komisija labai vertina peticijos pateikėjo argumentus ir mano, kad Bendrijos teisės 
priemonė – būtent direktyva – arba daugiašalis susitarimas galėtų tapti ilgalaikiu tikslu. 
Tačiau, turėdama omenyje, kad tiesioginiai mokesčiai iš esmės priskiriami valstybių narių 
kompetencijai, ir atsižvelgdama į Bendrijos mokesčių sistemai būdingus subsidiarumo ir 
vieningumo principus, Komisija šiuo metu labiau linkusi laikytis pragmatiškesnio požiūrio ir 
remtis esama dvišalių susitarimų sistema.

Komisija mano, kad būtų visiškai įmanoma rasti patenkinamą skubiai spręstinų vidaus rinkos 
problemų sprendimą, geriau koordinuojant nacionalines ir sutartines mokesčių nuostatas bei 
tobulinant ginčų sprendimo procedūras.

Tačiau gerai žinodama susitarimų poveikį vidaus rinkai, 2009 m. Komisija ketina pradėti 
viešą konsultavimąsi su fiziniais ir juridiniais asmenimis, siekdama sukaupti informacijos apie 
faktines aplinkybes, visų pirma susijusias su kliūtimis, kurių negalima pašalinti susitarimais 
dėl mokesčių, ir apie esamą mechanizmą, kad būtų išvengta dvigubo apmokestinimo ir kad jis 
būtų panaikintas.

Po to Komisija parengs komunikatą, kuriame apibendrins gaunamą informaciją ir nurodys 
tolesnį šios medžiagos panaudojimą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Susitarimai dėl mokesčių: bendrieji principai

Susitarimais dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo siekiama sureguliuoti konfliktus, kuriuos 
sukelia valstybių fiskalinės jurisdikcijos sutapimas. Dvišalių susitarimų dėl mokesčių tikslas –
skatinti tarptautinius mainus ir išvengti dėl tokio sutapimo susidarančio dvigubo 
apmokestinimo.

Susitarimai dėl mokesčių paprastai atitinka tam tikrus standartus, pavyzdžius (dažniausiai 
pavyzdžius, parengtus JTO ir EBPO), tarptautiniu mastu nustatytus ir pripažintus principus.

ES valstybių narių susitarimai dėl mokesčių

Šiuo metu išvengti dvigubo apmokestinimo ES arba jį panaikinti padeda valstybių narių 
sudarytų dvišalių susitarimų dėl mokesčių tinklas. 2009 m. liepos 1 d. šis tinklas buvo beveik 
baigtas, nes negaliojo tik 11 iš 351(1) galimų susitarimų dėl mokesčių tarp Europos Sąjungos 
valstybių narių (žr. pridedamą lentelę).

Susitarimai dėl mokesčių yra labai svarbi tinkamo vidaus rinkos veikimo priemonė, bet šiuo 
metu dėl jų derėtis kompetentingos tiktai valstybės narės, o ne Bendrijos teisėkūros institucija. 
                                               
1 Iš tiesų 349, turint omenyje 1996 m. rugsėjo 23 d. Šiaurės šalių susitarimą siekiant išvengti dvigubo 
apmokestinimo pajamų ir turto mokesčio srityje, kuris pakeičia galimus dvišalius susitarimus tarp Danijos, 
Suomijos ir Švedijos. 
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Be to, nėra europinio susitarimo dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo pavyzdžio, nors visos 
ES valstybės narės remiasi EBPO nustatytu pavyzdžiu. 

Susitarimai dėl mokesčių ir Bendrijos teisė

Bendrijos teisės požiūriu, susitarimai dėl mokesčių turi atitikti vidaus rinkos reikalavimus, 
susijusius su nediskriminavimu ir su keturiomis pagrindinėmis laisvėmis, nurodytomis 
Europos bendrijos steigimo sutartyje. 

Todėl kai kuriuose ETT sprendimuose atskleisti Bendrijos piliečių ir įmonių diskriminavimo 
atvejai, kuriuos lėmė Sutarties principams prieštaraujančių susitarimų sudarymas ir (arba) 
taikymas.

Susitarimai dėl mokesčių ir Europos Komisijos iniciatyvos teisė

Komisija labai vertina peticijos pateikėjo išdėstytus argumentus.

2005 m. Komisija su valstybėmis narėmis jau išnagrinėjo daug galimų šios srities problemų 
sprendimo būdų, tarp jų galimybę ES parengti savą EBPO susitarimo dėl mokesčių pavyzdį 
arba sudaryti ES mastu taikytiną daugiašalį susitarimą dėl mokesčių. 2006 m. lapkričio mėn. 
susitarimų dėl mokesčių klausimas buvo aptartas specialiame IV darbo grupės „Tiesioginiai 
mokesčiai“ susitikime su valstybėmis narėmis.

Be to, 2006 m. gruodžio mėn. paskelbus mokesčių sistemų koordinavimo iniciatyvą, šiuo 
metu Komisijos tarnybos nagrinėja priemones, kurias būtų galima taikyti atsižvelgiant į 
naujuosius tarptautinės padėties pokyčius, nurodytus EBPO susitarimo pavyzdžio 
25 straipsnio 5 dalyje, skirtoje arbitražo procedūrai. Žvelgiant pragmatiškai, būtų galima, 
remiantis esamu susitarimų tinklu, patobulinti ginčų sprendimo procedūras. Pvz., arbitražo 
sąlyga, nustatyta 1990 m. liepos 23 d. konvencijoje (90/436/EEB)1, šiuo metu taikoma tik 
dvigubo apmokestinimo atvejais, susijusiais su sandorių kainodara, o galėtų būti taikoma ir 
kitiems mokestiniams ginčams. Be to, būtų galima nustatyti geresnį valstybių narių susitarimų 
politikos koordinavimą.

Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, pageidaujamu tikslu ilgesniam laikui galėtų tapti Bendrijos 
teisės priemonė – būtent direktyva – arba daugiašalis susitarimas. Tačiau, atsižvelgdama į 
subsidiarumo principą, principinę valstybių narių kompetenciją nustatant tiesioginius 
mokesčius ir šioje srityje Bendrijos lygmeniu galiojančią vieningumo taisyklę, Komisija 
mano, kad reikėtų kuo greičiau numatyti sprendimą, kuris galėtų būti naudingai grindžiamas 
esama dvišalių susitarimų sistema.

Ji mano, kad būtų visiškai įmanoma rasti patenkinamą skubiai spręstinų vidaus rinkos 
problemų sprendimą, geriau koordinuojant nacionalines ir sutartines mokesčių nuostatas bei 
tobulinant dvišalių ginčų sprendimo procedūras.

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=163274:cs&lang=fr&list=163274:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
&checktexte=checkbox&visu=#texte
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Todėl, suvokdamos dvišalių susitarimų poveikį vidaus rinkai, Komisijos tarnybos nagrinėja 
galimybę pradėti viešą konsultavimąsi, kuriuo būtų siekiama surinkti kiekybinių ir kokybinių 
faktinių duomenų apie sunkumus, vis dar kylančius mokesčių mokėtojams, nepaisant esamų 
susitarimų dėl mokesčių ir esamų dvigubo apmokestinimo mažinimo ir panaikinimo 
mechanizmų. Tokia vieša konsultacija padės Komisijai geriau parengti galimą šios srities 
politinę iniciatyvą.“


