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Prancūzijoje, diskriminavimo, kurią pateikė Didžiosios Britanijos pilietis Brian 
Cave

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad jis, į pensiją išėjęs Prancūzijoje gyvenantis mokytojas, 
diskriminuojamas dėl pajamų mokesčio. Peticijos pateikėjas, gaunantis Britanijos vyriausybės 
pensiją, teigia, kad jis moka didesnį pajamų mokestį negu tas pačias pajamas gaunantys 
Prancūzijos piliečiai ir Prancūzijoje gyvenantys kitų kategorijų Britanijos piliečiai, kurie 
negauna vyriausybės pensijų. Pasak peticijos pateikėjo, toks diskriminavimas atsirado 
pradėjus įgyvendinti Prancūzijos teisės aktą, priimtą siekiant įgyvendinti Jungtinės Karalystės 
ir Prancūzijos dvigubo apmokestinimo vengimo sutartį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

Peticijos pateikėjas, Didžiosios Britanijos pilietis, yra į pensiją išėjęs mokytojas, šiuo metu 
gyvenantis Prancūzijoje. Iš savo šalies vyriausybės jis gauna pensiją, iš kurios pagal Jungtinės 
Karalystės ir Prancūzijos dvigubo apmokestinimo vengimo sutarties1 19 straipsnio 2 dalį 

                                               
1 Prancūzijos vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybės sutartis dėl 
dvigubo apmokestinimo vengimo ir pajamų mokesčio bei kapitalo pelno mokesčio vengimo ir sukčiavimo 
prevencijos, pasirašyta 2008 m. birželio 19 d. Londone, galiojanti nuo 2009 m. gruodžio 18 d., paskelbta 
2010 m. sausio 9 d. OL.
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išskaičiuojamasis mokestis išskaičiuojamas Jungtinėje Karalystėje. Kadangi peticijos 
pateikėjo pensija Prancūzijoje neapmokestinama, Prancūzijos mokesčių administratorius 
neatsižvelgia į JK išskaičiuotą mokestį suteikdamas tam tikras mokesčių lengvatas, būtent 
mokesčio nuolaidą1 įdarbinant namų darbininką, pagal Prancūzijos teisės aktus2 taikomą 
šeimoms, mokesčius mokančioms Prancūzijoje. Peticijos pateikėjas mano, kad patiria 
diskriminaciją dėl tautybės:
– palyginti su Prancūzijos piliečiais (kurių padėtis panaši), nes Prancūzijoje jam 
nesuteikiamos šios mokesčių lengvatos;
– palyginti su kitais Prancūzijoje gyvenančiais Didžiosios Britanijos piliečiais, gaunančiais 
pensijas iš privačiojo sektoriaus, nes jiems netaikomas Sutarties 19 straipsnis.
Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės dvigubo apmokestinimo vengimo sutartis
19 straipsnis. Viešoji tarnyba
… 2. „Pensijos ir panašus atlyginimas, susitariančiosios valstybės arba jos vietos savivaldos 
institucijos, arba, Prancūzijos atveju, viešojo juridinio asmens mokami tiesiogiai arba 
išskaičiuojant iš jų sukurtų fondų fiziniam asmeniui už jo suteiktas paslaugas tai valstybei, tai 
savivaldos institucijai arba tam juridiniam asmeniui, apmokestinami tiktai toje valstybėje. 
Tačiau šios pensijos apmokestinamos tik kitoje susitariančiojoje valstybėje, jei fizinis asmuo 
yra jos gyventojas, turi jos pilietybę ir tuo kartu nėra pirmosios valstybės pilietis.“
Šiuo konkrečiu atveju valstybinė pensija, JK mokama peticijos pateikėjui Didžiosios 
Britanijos piliečiui, apmokestinama tiktai Jungtinėje Karalystėje. Tačiau jeigu ji būtų mokama 
Prancūzijoje gyvenančiam Prancūzijos piliečiui, būtų apmokestinama Prancūzijoje.
Komisija pažymi, kad pagal ESBO konvenciją Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės sutarties 19 
straipsnio 2 dalyje nustatyta apmokestinimo tvarka diferencijuota pagal tai, ar pensija yra 
valstybinė, ir pagal jos gavėjo pilietybę.

Šiuo klausimu Komisija pateikia nuorodą į mokesčių srityje priimtą Teisingumo Teismo 
praktiką, susijusią su sutarčių nuostatų suderinamumu su ES teise, nes jose „nurodomi 
skirtingi priskyrimo veiksniai atsižvelgiant į tai, ar mokesčių mokėtojai… yra mokytojai..., ar 
ne, arba pagal tai, ar jie dirba privačiajame, ar viešajame sektoriuje. Konkrečiai viešojo 
sektoriaus darbuotojai iš esmės apmokestinami mokančiojoje valstybėje, nebent turi kitos 
susitariančiosios valstybės pilietybę ir kartu nėra pirmosios valstybės piliečiai, nes tokiu 
atveju apmokestinami gyvenamosios vietos valstybėje“. Pasak Teismo, „nors ... straipsnyje 
nurodytas pilietybės kriterijus…, padalijant apmokestinimo kompetenciją toks 
diferencijavimas neturėtų būti laikomas pagal Sutarties 48 straipsnį draudžiamu 
diskriminavimu. Iš tiesų nesant Bendrijos masto vienodinimo ar derinimo priemonių, toks 
diferencijavimas susijęs ... su susitariančiųjų šalių kompetencija tarpusavyje susitarti dėl 
apmokestinimo galių padalijimo siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo“ (1998 m. gegužės 
12 d. sprendimas Gilly, C-336/96, 29–30 punktai).

Be to, Komisija pažymi, kad Prancūzijos pagalbos užimtumui priemonė, susijusi su namų 
darbininkų įdarbinimu, kuria, pasak peticijos pateikėjo, negali pasinaudoti Prancūzijoje 
gyvenantys Didžiosios Britanijos pensininkai, bet kokiu atveju netaikoma ir mažas pajamas 
gaunantiems pensininkams prancūzams (kurie pagal Prancūzijos teisės aktus neprivalo 
pateikti mokesčių deklaracijų). Sprendžiant iš klausimo raštu3, Prancūzijos Senato pateikto 

                                               
1 Mokesčio nuolaidos nuo užsienyje sumokėto mokesčio Prancūzijoje taikyti negalima.
2 Bendrojo mokesčių kodekso 199p straipsnis.
3 M. Schurch klausimas raštu Nr.°08053 dėl mokesčių kredito taikymo pensininkams įdarbinant namų 
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biudžeto ministrui, „mokesčio nuolaida gali būti tik išskaičiuojama iš fizinių asmenų pajamų 
mokesčio. Jeigu pensininkas neapmokestinamas pajamų mokesčiu, jokia nuolaida negalima. 
Pagaliau mažas pajamas turintiems pensininkams netaikoma mokesčių lengvata už namų 
darbininko įdarbinimą. Ši mokestinė priemonė atrodo neteisinga, nes mažas pajamas 
gaunantiems pensininkams sunku mokėti atlyginimą namų darbininkui, bet dėl silpnos 
sveikatos jie dažnai būna priversti jį samdytis…1“.
Iš to, kas išdėstyta, aiškėja, kad Bendrijos požiūriu Prancūzijos taikomos priemonės nėra 
diskriminacinės.
Komisija, manydama, kad aptartos Prancūzijos taikomos priemonės nepažeidžia ES teisės,
konkrečiai laisvo asmenų judėjimo nuostatos (SESV 45 straipsnis), neketina pradėti 
pažeidimo nagrinėjimo procedūros prieš Prancūziją. Komisija siūlo Europos Parlamentui apie 
tai informuoti peticijos pateikėją.

                                                                                                                                                  
darbininkus, paskelbtas 2009 m. kovo 26 d. Senato oficialiajame leidinyje.

1 Ekonomikos, pramonės ir užimtumo ministerijos atsakyme (2009 6 18 paskelbtame Senato oficialiajame 
leidinyje) nurodoma, kad „atsižvelgiant į kainą ir  į sudėtingą biudžeto padėtį, galimybė pasinaudoti šia 
priemone vis dėlto palikta vykdantiems profesinę veiklą arba ieškantiems darbo asmenims". Pažymima, kad 
„tokiomis aplinkybėmis pagalba privačius asmenis aptarnaujančio personalo įdarbinimui finansuoti laikoma ne 
vien minėta mokesčio nuolaida, bet ir valstybės ir vietos savivaldos institucijų mokamos socialinės pašalpos ...".


