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Tema: Peticija Nr. 0623/2009 dėl dvigubo apmokestinimo Nyderlanduose ir 
Vokietijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis D. A.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Nyderlanduose gyvenantis ir ten mokesčius mokantis vokietis, rašo 
knygas vokiečių kalba, kurias spausdina Vokietijoje veikiantis leidėjas. Peticijos pateikėjo 
teigimu, Vokietijos valdžios institucijos reikalauja jo teikti pajamų deklaracijas. Kadangi iš jo 
reikalaujama nuo tų pačių pajamų mokėti mokesčius dviejose šalyse, peticijos pateikėjas 
susiduria su finansiniais sunkumais. Vokietijos nacionalinės mokesčių institucijos žadėjo 
grąžinti mokesčius, tačiau peticijos pateikėjas, norėdamas, kad jo prašymas grąžinti 
mokesčius būtų bent jau svarstomas, vis tiek priverstas skolintis pinigų ir turi užpildyti 
daugybę formų. Peticijos pateikėjas abejoja Vokietijos mokesčių institucijų taikomų 
procedūrų leistinumu ir prašo ištirti šį atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Savarankiško darbo pajamų apmokestinimas nėra suderintas ES lygmeniu. Todėl šį klausimą 
valstybės narės reglamentuoja nacionaliniais teisės aktais ir dvišaliais susitarimais dėl 
dvigubo apmokestinimo išvengimo (angl. DTC).

Iš esmės jeigu pajamos uždirbamos ne toje valstybėje, kurioje tuo mokestiniu laikotarpiu yra 
asmens gyvenamoji vieta, šias pajamas gali norėti apmokestinti abi valstybės. Kad būtų 
išvengta dvigubo apmokestinimo, valstybės sudarydamos susitarimus dėl dvigubo 
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apmokestinimo išvengimo paprastai susitaria pasidalyti savo teises į apmokestinimą. Kai toks 
susitarimas sudarytas, juridinio dvigubo apmokestinimo neturėtų būti, t. y. neturėtų būti 
daugiau nei vieną kartą apmokestinamos tos pačios mokesčių mokėtojų pajamos.

Peticijos pateikėjas skundžiasi ne dėl paties dvigubo apmokestinimo, bet dėl Vokietijos 
taikomos tvarkos. Peticijos pateikėjas kritikuoja tai, kad pajamų mokestis iš pradžių 
atskaitomas ir tik vėliau, pateikus prašymą, grąžinamas.

Remiantis Vokietijos ir Nyderlandų DTC 9 straipsniu, gyvenamosios vietos valstybė turi 
išimtinę teisę apmokestinti savarankiško darbo pajamas, jeigu darbas atliekamas ne pajamų 
šaltinio valstybėje. Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija, Komisija daro 
prielaidą, kad jo knygos rašomos Nyderlanduose. Todėl tikėtina, kad Nyderlandai turi 
išimtinę teisę apmokestinti Vokietijoje veikiančio leidėjo sumokamas pajamas. Vokietija 
pripažįsta Nyderlandų apmokestinimo teisę grąžindama savo išskaičiuotą pajamų mokestį. 

Pati procedūra, kai mokestis išskaičiuojamas ir vėliau mokesčių mokėtojo prašymu 
grąžinamas, nėra nesuderinama su EB teise, net kai ta pati sistema netaikoma nuolatinio 
gyventojo statusą turinčiam mokesčių mokėtojui. 

2006 m. spalio 3 d. sprendimo byloje C-290/04 Scorpio 38 ir tolesnėse dalyse Europos 
Teisingumo Teismas nurodė:

„36. Iš tikrųjų mokesčio prie šaltinio atskaitos procedūra ir ją užtikrinančios 
atsakomybės taisyklės yra teisėta ir tinkama priemonė siekiant užtikrinti, jog asmens, 
įsisteigusio už apmokestinimo valstybės teritorijos, pajamos bus apmokestintos, ir 
išvengti to, kad atitinkamos pajamos būtų neapmokestintos gyvenamosios vietos 
valstybėje ar paslaugos teikimo valstybėje. Šiuo klausimu primintina, kad pagrindinės 
bylos faktinių aplinkybių metu, t. y. 1993 m., jokia Bendrijos direktyva ar kitas bylos 
medžiagoje esantis dokumentas nereglamentavo Nyderlandų Karalystės ir Vokietijos 
Federacinės Respublikos tarpusavio administracinės pagalbos mokestinių skolų 
išieškojimo srityje.

37. Be to, mokesčio prie šaltinio atskaitos taikymas buvo proporcinga priemonė siekiant 
užtikrinti apmokestinimo valstybės skolos išieškojimą.“

Šią poziciją Teismas vėliau patvirtino 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo byloje C-282/07 
Truck Center 38–47 dalyse, kur teigė:

„38. Vis dėlto tiesioginių mokesčių srityje rezidentų ir ne rezidentų padėtis valstybėje 
paprastai nėra panaši (minėtų sprendimų Schumacker 31 punktas ir Wielockx 
18 punktas).

39. Todėl skirtingas mokesčių mokėtojų rezidentų ir mokesčių mokėtojų ne rezidentų 
vertinimas savaime neturėtų būti laikomas diskriminavimu Sutarties prasme (žr. minėtų 
sprendimų Wielockx 19 punktą ir Denkavit Internationaal ir Denkavit France 
24 punktą).
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40. Taigi reikia patikrinti, ar taip yra pagrindinėje byloje.

41. Šiuo atžvilgiu reikia konstatuoti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjama mokesčių 
norma įtvirtintas skirtingas bendrovių, gaunančių pajamas iš kapitalo, vertinimas, 
pasireiškiantis skirtingų apmokestinimo būdų taikymu, atsižvelgiant į tai, ar šios 
bendrovės įsteigtos Belgijoje, ar kitoje valstybėje narėje, susijęs su situacijomis, kurios 
nėra objektyviai panašios.

42. Iš tiesų, pirma, jei palūkanas išmokanti bendrovė ir šias palūkanas gaunanti 
bendrovė yra Belgijos rezidentės, Belgijos valstybės pozicija skiriasi nuo pozicijos tuo 
atveju, kai bendrovė, šios valstybės rezidentė, sumoka palūkanas bendrovei ne 
rezidentei, nes pirmu atveju Belgijos valstybė veikia kaip valstybė, kurioje atitinkamos 
bendrovės turi savo buveines, o antru atveju – kaip palūkanų šaltinio valstybė.

43. Antra, bendrovės rezidentės kitai bendrovei rezidentei sumokėtos palūkanos ir 
bendrovės rezidentės bendrovei ne rezidentei sumokėtos palūkanos apmokestinamos 
skirtingai, remiantis skirtingais teisiniais pagrindais.

44. Taigi, pirma, nors mokestis už pajamas, gaunamas iš akcijų ir paskolinto kapitalo, ir 
netaikomas palūkanoms, kurias bendrovė rezidentė sumoka kitai bendrovei rezidentei, 
pagal 1992 m. CIR nuostatas Belgijos valstybė šias palūkanas apmokestina, joms, kaip 
ir kitoms pastarosios bendrovės pajamoms, taikydama įmonių pelno mokestį.

45. Antra, Belgijos valstybė, naudodamasi įgaliojimais, kuriuos Belgijos ir 
Liuksemburgo sutartimi ši valstybė ir Liuksemburgo Didžioji Hercogystė viena kitai 
pripažino pasidalydamos savo teises apmokestinti, prie šaltinio išskaičiuoja mokestį už 
pajamas, gaunamas iš akcijų ir paskolinto kapitalo, už bendrovės rezidentės bendrovei 
ne rezidentei sumokėtas palūkanas.

46. Taigi šios skirtingos mokesčio taikymo sąlygos yra natūrali pasekmė to, kad 
gaunančiosioms bendrovėms rezidentėms ir ne rezidentėms taikomas skirtingas 
apmokestinimas.

47. Galiausiai šie du skirtingi apmokestinimo būdai atspindi situacijų, kuriose šios 
bendrovės yra mokesčio išieškojimo atžvilgiu, skirtumą.“

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą išaiškinimą nenuolatinių gyventojų apmokestinimas pajamų 
mokesčiu apskritai turi būti laikomas suderinamu su EB teise.

Jis taip pat atitinka tarptautiniu lygmeniu pripažįstamus mokesčių principus. EBPO 
pavyzdinės mokesčių konvencijos dėl pajamų ir dėl kapitalo 10 straipsnio komentaro 
19 dalyje teigiama:

„Šioje dalyje procedūriniai klausimai nesprendžiami. Kiekvienai valstybei turi būti 
palikta galimybė taikyti savo teisės aktuose numatytą tvarką. Ji gali arba nedelsdama 
taikyti šiame straipsnyje nurodytus maksimalius mokesčio tarifus, arba išskaičiuoti visą 
mokestį ir jį grąžinti.“
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Vis dėlto peticijos pateikėjo atvejis nuo aprašytos ETT praktikos skiriasi vienu aspektu: Tose 
bylose pajamų šaltinio valstybės mokesčių institucijos pagal DTC turėjo teisę apmokestinti 
nuolatinio gyventojo statuso neturinčio mokesčių mokėtojo pajamas. Remiantis peticijos 
pateikėjo nurodytais faktais, Vokietijos ir Nyderlandų DTC 9 straipsniu gyvenamosios vietos 
valstybei – šiuo atveju Nyderlandams – suteikiama išimtinė teisė apmokestinti savarankiško 
darbo pajamas, jeigu šis darbas atliekamas ne pajamų šaltinio valstybėje. Šiomis aplinkybėmis 
abejotina, ar nurodyta ETT praktika pateisinama Vokietijos praktika pirmiau išskaičiuoti 
pajamų mokestį, o vėliau jį grąžinti. 

Komisija mano, kad tokiais atvejais kaip pareiškėjo dabartinė Vokietijos praktika yra teisėta. 
Nuo pat pradžių neaišku, ar nenuolatinis gyventojas neprivalės mokėti mokesčio Vokietijoje, 
nes Vokietijos mokesčių institucijos nežino, kur atlikta veikla. Todėl pajamų šaltinio valstybė 
turi pagrindo savo galimą apmokestinimo teisę užtikrinti išskaičiuodama pajamų mokestį, kol 
padėtis bus išaiškinta. 

Be to, Komisija norėtų atkreipti peticijos pateikėjo dėmesį į pajamų mokesčio įstatymo (vok. 
Einkommensteuergesetz – EStG) 50d straipsnio 2 dalį, kurioje tam tikromis sąlygomis 
leidžiama atleisti nuo pajamų mokesčio išskaičiavimo (vok. Freistellung im 
Steuerabzugsverfahren). 

Komisija negali įvertinti, ar peticijos pateikėjo atveju įvykdyti EStG 50d straipsnio 2 dalies 
reikalavimai. Vis dėlto gali būti, kad peticijos pateikėjas nebus priverstas patirti pinigų srauto 
trūkumo dėl išskaičiuoto pajamų mokesčio.

Galiausiai Komisija norėtų pabrėžti, kad ji gerai žino, jog reikia supaprastinti ir patobulinti 
dabartines pajamų mokesčio lengvatų procedūras. Komisija neseniai priėmė rekomendaciją1, 
kurioje išdėstyta, kaip ES valstybės narės galėtų palengvinti sąlygas ES valstybėse narėse 
gyvenantiems investuotojams išsireikalauti pajamų mokesčio, taikomo iš kitų valstybių narių 
gautoms pajamoms iš dividendų, palūkanų ir kitų vertybinių popierių, lengvatas. 
Rekomendacijoje taip pat siūloma priemonių mokestinėms kliūtims, su kuriomis, 
vykdydamos investavimo į vertybinius popierius veiklą, susiduria finansų institucijos, šalinti 
kartu apsaugant iš mokesčių gaunamas pajamas nuo klaidų ar sukčiavimo. Rekomendacija 
siekiama pateikti valstybėms narėms gaires, kaip užtikrinti, kad procedūros, kuriomis 
tikrinama teisė į mokesčių lengvatas, netrukdytų bendrosios rinkos veikimui.

Komisija siūlo apie tai informuoti peticijos pateikėją.“

                                               
1 2009 m. spalio 19 d. Komisijos rekomendacija dėl išskaičiuojamojo mokesčio lengvatų taikymo tvarkos, 

C(2009)7924 galutinis.


