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ES laisvo judėjimo Bendrijoje principų, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
Hansjoerg Zingler

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris gauna Vokietijos senatvės pensiją, persikėlė nuolat gyventi į 
Austriją. Jis nurodo, kad Vokietijos mokesčių administratorius atsisako suteikti jam teisę 
atskaityti įprastinį bazinį dydį bei įmokas jo pasirinktai privačiai sveikatos draudimo sistemai. 
Šiuo klausimu peticijos pateikėjas remiasi Teisingumo Teismo sprendimu byloje Europos 
Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų 
neįvykdymas – Laisvas darbuotojų judėjimas – Reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 –
Kaupiamosios pensijos priemokos – Neribotas apmokestinimas) C-269/07, kurioje teigiama, 
kad nustačiusi ir palikusi galioti Pajamų mokesčio įstatymo (vok. Einkommensteuergesetz) 
79–99 straipsnių nuostatas dėl papildomos senatvės pensijos Vokietijos Federacinė 
Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal EB sutarties 39 straipsnį, 1968 m. spalio 15 d. 
Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje 
7 straipsnio 2 dalį ir pagal EB sutarties 18 straipsnį. Peticijos pateikėjo prašymas tinklui 
SOLVIT buvo atmestas, todėl jis prašo, kad Europos Parlamentas išnagrinėtų šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.
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„Peticijos objektas – nevienodas požiūris dėl mokesčių lengvatų Vokietijos pensininkams, 
turintiems neribotą mokesčių mokėjimo pareigą Vokietijoje, ir Vokietijos pensininkams, 
turintiems neribotą mokesčių mokėjimo pareigą kitoje valstybėje narėje.

Peticijos pateikėjas, turbūt Vokietijos pilietis, kuris gauna Vokietijos senatvės pensiją, 
persikėlė nuolat gyventi į Austriją, kur turi gyvenamąją vietą mokesčių tikslais. Vadinasi, jis 
turi neribotą mokesčių mokėjimo pareigą Austrijoje, t. y. joje apmokestinamos jo visos 
pajamos. Vokietijoje jis turi tik ribotą mokesčių mokėjimo pareigą, t. y. joje gali būti 
apmokestinamos tik Vokietijoje gaunamos pajamos. Be to, jo Vokietijoje gaunamos pajamos 
sudaro mažiau kaip 90 % visų jo pajamų.

Peticijos pateikėjas nurodo, kad Vokietijos mokesčių administratoriaus atsisako mokėti jam 
asmeninę pašalpą, kurią sudaro 7 664 EUR, ir atskaityti įmokas jo pasirinktai privačiai 
sveikatos draudimo sistemai. Pasak peticijos pateikėjo, Vokietijos mokesčių administratorius 
reikalauja, kad jis grįžtų gyventi į Vokietiją, jeigu nori naudotis minėtomis lengvatomis. Be 
to, peticijos pateikėjas pažymi, kad tokios lengvatos būtų suteikiamos pensininkui, turinčiam 
neribotą mokesčių mokėjimo pareigą Vokietijoje. Pagaliau šiuo klausimu peticijos pateikėjas 
remiasi ETT sprendimu byloje C-269/07 (Komisija prieš Vokietiją)1, kurioje ETT nusprendė, 
kad Riester Rente lengvatų ir neribotos mokesčių mokėjimo pareigos Vokietijoje ryšys 
prieštarauja ES teisės aktams.

Pagal nusistovėjusią Europos Teisingumo Teismo (ETT) praktiką, „tiesioginių mokesčių 
srityje rezidentų ir ne rezidentų padėtis paprastai nėra panaši“ (pvz., Sprendimo Talotta, 
C-383/05, 19 straipsnis).
ETT teigė Sprendimo Schumacker, C-279/93, 32–34 straipsniuose, kad „vienos valstybės 
teritorijoje nerezidento gaunamos pajamos dažniausiai sudaro tik dalį jo bendrų pajamų, 
centralizuotų jo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Taip pat asmeninis nerezidento gebėjimas 
mokėti mokesčius, nustatytas atsižvelgus į jo bendras pajamas ir į asmeninę bei šeiminę 
padėtį, lengviau gali būti įvertinamas toje vietoje, kur yra asmeninių bei turtinių interesų 
centras, paprastai atitinkantis jo įprastą nuolatinę gyvenamąją vietą. Atitinkamai, remiantis 
tarptautine mokesčių teise, pavyzdžiui, Ekonominės plėtros ir vystymosi organizacijos 
pavyzdine konvencija dėl dvigubo apmokestinimo, pripažįstama, kad iš esmės bendrai 
apmokestinti mokesčių mokėtojų pajamas, atsižvelgiant į jų asmeninę bei šeiminę padėtį, turi 
valstybė, kurioje jie nuolat gyvena. Rezidento padėtis skiriasi, nes didžioji jo pajamų dalis 
paprastai gaunama jo gyvenamosios vietos valstybėje. Be to, ši valstybė dažniausiai turi visą 
informaciją, kurios reikia norint įvertinti bendrąjį mokesčio mokėtojo mokumą, atsižvelgiant į 
jo asmeninę ir šeiminę padėtį. Taigi aplinkybė, kad valstybė narė nesuteikia nerezidentams 
tam tikrų lengvatų, kurias ji suteikia rezidentams, paprastai nėra diskriminacija, nes šių 
dviejų rūšių mokesčių mokėtojų padėtis skiriasi.“
Minėta asmeninė pašalpa Vokietijoje skirta užtikrinti, kad būtinas pajamų minimumas nebūtų 
apmokestinamas jokiu pajamų mokesčiu. Pagrįsta palikti šią mokesčių lengvatą rezidentams, 
nes į asmeninę bei šeiminę nerezidentų padėtį iš esmės turi būti atsižvelgiama atitinkamoje jų 
nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje. Ta pati išvada darytina dėl įmokų atskaitymo į 
peticijos pateikėjo pasirinktą privačią sveikatos draudimo sistemą. Tai su asmeniu susijusios 
išlaidos, kurios pagal esamą ES teisės padėtį tiesioginio apmokestinimo srityje turi būti 

                                               
1 Dar žinoma kaip Riester Rente byla.
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atskaitomos tik nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių mokėjimo tikslais valstybėje.
Vis dėlto, kaip ETT nusprendė minėtoje byloje Schumacker, „kitaip yra tuo atveju, kai 
nerezidentas savo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje negauna didelių pajamų ir 
pagrindines apmokestinamąsias pajamas gauna iš veiklos, kurią jis vykdo darbo valstybėje, ir 
dėl to gyvenamosios vietos valstybė negali jam suteikti lengvatų, taikomų atsižvelgiant į jo 
asmeninę bei šeiminę padėtį. Tarp tokio nerezidento ir rezidento, vykdančio panašią veiklą, 
nėra jokių objektyvių padėties skirtumų, kurie pagrįstų skirtingą požiūrį, atsižvelgiant į 
apmokestinimo kontekstą, paisant apmokestinamojo asmens asmeninės ir šeiminės padėties. 
Kalbant apie nerezidentą, kuris didžiausią dalį pajamų ir beveik visas savo šeimos pajamas 
gauna kitoje, o ne savo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje narėje, diskriminacija yra 
tai, kad į šio nerezidento asmeninę bei šeiminę padėtį neatsižvelgiama nei nuolatinės 
gyvenamosios vietos valstybėje, nei darbo valstybėje.“
Sprendime Gschwind, C-391/97 ETT toliau paaiškino sprendime Schumacker pateiktą 
„didžiausios apmokestinamų pajamų dalies“ kriterijų. Sprendime Gschwind ETT teigė, kad 
nustatydami Vokietijoje apmokestinamą procentinę pajamų ribą (90 %) ir Vokietijoje 
neapmokestinamą absoliučią pajamų ribą, Vokietijos teisės aktais aiškiai nustatoma galimybė 
atsižvelgti, jei mokestinė bazė yra pakankama, į gyvenamosios vietos valstybės mokesčių 
mokėtojų asmenines ir šeimines aplinkybes. Iš peticijos pateikėjo teiginių galima daryti 
išvadą, kad šiuo atveju peticijos pateikėjo Vokietijoje gaunamos pajamos nesiekia nei vienos 
iš šių nustatytų ribų. Todėl „Schumacker taisyklė“ peticijos pateikėjo atveju netaikoma.

Kalbant apie ETT nagrinėtą Riester Rente bylą, kuria remiasi peticijos pateikėjas, pasakytina, 
kad ši byla ir nagrinėjamas atvejis iš esmės skiriasi. Riester Rente byloje ginčijama 
nacionalinė priemonė buvo kaupiamosios pensijos priemoka, socialinė lengvata, paprastai 
suteikiama darbuotojams remiantis jų objektyviu darbuotojo statusu. Tiksliau kalbant, 
lengvata buvo susijusi su asmenų, apdraustų pagal Vokietijos nacionalinę pensijų draudimo 
sistemą, statusu, nes juos labiausiai paveikia įstatymu numatytų pensijų lygio sumažinimas, 
dėl kurio sprendžia Vokietijos įstatymus leidžianti institucija. Vadinasi, šiuo konkrečiu atveju 
nebuvo svarbu, ar suinteresuotasis asmuo turi ribotą ar neribotą mokesčių mokėjimo pareigą, 
bet to negalima lyginti su peticijos pateikėjo padėtimi, kuris paprasčiausiai siekia iš savo 
pajamų mokesčio atskaityti įmokas į privačią sveikatos draudimo sistemą. Todėl iš 
ETT sprendimo Riester Rente byloje šiam atvejui negalima padaryti naudingų išvadų.

Taigi pažymėtina, kad būtent Austrija, peticijos pateikėjo nuolatinės gyvenamosios vietos 
mokesčių mokėjimo tikslais valstybė, turi mokėti jam visą asmeninės pašalpos sumą1 ir 
atskaityti įmokas į jo pasirinktą privačią sveikatos draudimo sistemą, jeigu, atsižvelgiant į 
panašių įmokų atskaitymą į Austrijos privačias sveikatos draudimo sistemas, leidžiama taip 
atskaityti. Šiuo atžvilgiu galima remtis, pvz., ETT sprendimu Danner (C-136/00), kuriame 
ETT teigė, kad „EB sutarties 49 straipsnis turi būti aiškinamas kaip draudžiantis valstybės 
narės mokesčių teisės aktus, pagal kuriuos ribojama ar neleidžiama atskaityti pajamų 
mokesčiu apmokestinamų įmokų į savanoriškas pensijų sistemas pensijas mokančioms 
institucijoms kitose valstybėse narėse, tačiau leidžiama tokias įmokas atskaityti, kai jos 
mokamos minėtosios valstybės narės institucijoms <…>.“ Šios išvados taip pat gali būti 
taikomos nagrinėjamam atvejui. Dėl išsamumo reikėtų pažymėti, kad, jeigu Austrijoje 
atskaityti įmokas į privačią sveikatos draudimo sistemą apskritai nebūtų įmanoma, t. y. net 

                                               
1 Dabar 11 000 EUR.
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atskaityti jas į Austrijos sistemas, atsižvelgiant į peticijos pateikėją, tai reikštų tik dėl 
nesuderintų skirtingų mokesčių sistemų sambūvio atsirandantį skirtumą.

Peticijos pateikėjo atveju atrodo, kad ginčijamas Vokietijos požiūris atitinka ES teisę. Tik 
tuomet, jei peticijos pateikėjo Vokietijoje gaunamos pajamos sudarytų bent 90 % visų jo 
pajamų, jis turėtų teisę į individualias atskaitas nuo pajamų mokesčio, kurios nustatytos 
Vokietijos teisės aktuose. Tačiau šis atvejis kitoks.

Todėl būtent Austrija, peticijos pateikėjo nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių mokėjimo 
tikslais valstybė, turi mokėti jam asmeninę pašalpą, suteikiamą Austrijos gyventojams 
mokesčių tikslais, ir atskaityti įmokas į peticijos pateikėjo pasirinktą privačią sveikatos 
draudimo sistemą, jeigu Austrijos teisės aktuose tai numatyta.“


