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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1211/2009 dėl dvigubo apmokestinimo Vokietijoje ir Prancūzijoje, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Leond Brevdo

Peticija Nr. 1439/2009 dėl nesąžiningos kitoje valstybėje (Vokietijoje ir 
Prancūzijoje) dirbančių darbuotojų apmokestinimo tvarkos, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Bernhard Frey

Peticija Nr. 1610/2009 dėl dvigubo apmokestinimo Italijoje ir Prancūzijoje, kurią 
pateikė Italijos pilietis Agostino Consigliere

1. Peticijos Nr. 1211/2009 santrauka

Vokietijos pilietybę turintis peticijos pateikėjas yra Prancūzijos universiteto profesorius, 
tačiau gyvena Vokietijoje. Vokietijos valdžios institucijos laikosi nuomonės, kad jis turėtų 
mokėti pajamų mokestį Vokietijoje, o Prancūzijos valdžios institucijos sutinka su Prancūzijos 
ir Vokietijos susitarimo dėl dvigubo apmokestinimo aiškinimu, t. y. kad peticijos pateikėjas 
turėtų mokėti pajamų mokestį už darbą Prancūzijos viešajame sektoriuje.

Peticijos Nr. 1439/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas yra Prancūzijoje gyvenantis ir Vokietijoje dirbantis vokietis. Dar visai 
neseniai jo darbdavys buvo įsikūręs 30 km ruože nuo Prancūzijos sienos, taigi peticijos 
pateikėjas buvo laikomas kitoje valstybėje dirbančiu darbuotoju ir mokėjo mokesčius 
Prancūzijoje. Jo naujas darbdavys Vokietijoje įsikūręs už 30 km ruožo ribų, taigi dabar 
peticijos pateikėjas apmokestinamas Vokietijoje, nors jis ir toliau kasdien važiuoja į darbą iš 
savo namų Prancūzijoje. Peticijos pateikėjas mano, kad tokia padėtis susiklostė dėl 
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savavališkumo ir nesąžiningumo.

Peticijos Nr. 1610/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas yra Prancūzijoje gyvenantis pensininkas. Italijos mokesčių institucijos ir 
toliau apmokestina jo pensiją, nors, kaip jis pats teigia, minėtų dviejų valstybių susitarime dėl 
dvigubo apmokestinimo nustatyta, kad pajamų mokestis turėtų būti išskaičiuojamas 
valstybėje, kurioje asmuo gyvena.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1211/2009 paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 4 d. Peticija Nr. 1439/2009 
paskelbta priimtina 2010 m. sausio 14 d. Peticija Nr. 1610/2009 paskelbta priimtina 2010 m. 
vasario 19 d.  Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 
202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Bendros pastabos dėl peticijų

Šiuo metu pagal ES teisę tiesioginis apmokestinimas yra išimtinai ES valstybių narių 
kompetencijos dalykas. Tačiau naudodamosi savo teisėmis apmokestinti valstybės narės 
privalo laikytis savo įsipareigojimų pagal Sutartį dėl ES veikimo. Todėl valstybėms narėms 
neleidžiama diskriminuoti dėl tautybės arba taikyti nepagrįstus apribojimus naudotis pagal ES 
teisės normas garantuojamomis laisvėmis. Jei valstybės narės laikosi šių reikalavimų, jos iš 
esmės gali laisvai nustatyti savas tiesioginio apmokestinimo taisykles.

Nors dvigubo apmokestinimo panaikinimas Europos Sąjungoje ir toliau yra vienas iš tikslų, 
kurių siekiama, kad vidaus rinka veiktų sklandžiai, pagal dabartinę Europos Sąjungos teisę 
nėra nustatytų bendrų kriterijų kompetencijos, susijusios su dvigubo apmokestinimo Europos 
Sąjungoje panaikinimu, sritims paskirstyti tarp valstybių narių.
ES Teisingumo Teismas nurodė, kad: „Fizinių asmenų pajamų mokesčius nustato valstybės 
narės, laikydamosi savo įsipareigojimų pagal ES sutartis, ypač nediskriminuoti dėl tautybės.“1

ES valstybės narės šiuo metu naikina tarptautinius dvigubus pajamų ir kapitalo mokesčius, 
pasitelkdamos vidaus priemones arba pasirašydamos konvencijas dėl dvigubo apmokestinimo, 
kurios dažniausiai sudaromos pagal OECD pavyzdinę konvenciją.

Tačiau konvencijas dėl dvigubo apmokestinimo tarpusavyje sudariusios ne visos ES valstybės 
narės.

Kaip nurodė Teismas, valstybės narės, siekdamos pasidalyti kompetenciją mokesčių srityje, 
gali šiomis konvencijomis dėl dvigubo apmokestinimo nustatyti priskyrimo požymius.2 Pasak 
Teismo, nepalankios sąlygos, kurios gali atsirasti dėl to, kad skirtingos valstybės narės tuo pat 
metu naudojasi savo mokesčių kompetencija, iš principo nėra EB sutartyje uždrausti 

                                               
1 Byla 324/2000 Lankhorst-Hohorst GmbH v Finanzamt Steinfurt [2002] ECR I-11779, p. 26.
2 Byla C-307/97, Saint-Gobain ZN, p. 57; C-376/03, D. v Inspecteur van de Belastingdienst, p. 52.
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apribojimai.1Be to, mokesčių sutarties nuostatų išaiškinimas yra susitariančiųjų valstybių 
narių kompetencijos dalykas, nes šis klausimas nepatenka į Bendrijos teisės taikymo sritį.2

2001 m. Komisijos tarnybų darbiniame dokumente dėl Įmonių apmokestinimo vidaus 
rinkoje3nurodoma, kad yra daugybė svarbių dvigubo apmokestinimo klausimų, kurių tinkamai 
neišsprendžia nei valstybių narių sudaromos konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo, nei 
vienašalės mokesčių lengvatų nuostatos. Šiuo metu Komisija svarsto, ar reikia imtis 
priemonių tam tikrose, su tarptautiniu dvigubu apmokestinimu susijusiose srityse. Dabartinė 
padėtis:

 Balandžio 27 d. Komisija pradėjo viešąją konsultaciją internete dėl dvigubo 
apmokestinimo problemų vidaus rinkoje, norėdama surinkti duomenis apie dvigubo 
apmokestinimo vidaus rinkoje atvejus.

 Ji svarsto galimybę priimti komunikatą, kuriame būtų apibendrinti sunkumai ir 
problemos, su kuriomis šiuo metu susiduria ES piliečiai, vykdantys veiklą keliose 
valstybėse, ir būtų aptarta, kokių kovos su šia problema priemonių jau imamasi arba 
galėtų būti imtasi. 

 Komisija svarsto, ar reikia imtis veiksmų dvigubo paveldėjimo apmokestinimo 
problemoms spręsti.

 Komisija nagrinėja dividendų ir palūkanų apmokestinimą pajamų mokesčiu 
tarptautiniais atvejais ir svarsto, ar jie kelia problemų tarptautiniams investuotojams.

 Komisija nagrinėja informaciją apie pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo 
problemas ir svarsto galimus jų sprendimo būdus.

Pastabos dėl peticijos Nr. 1211/2009 
Mokesčių konvencijų išaiškinimas yra jas pasirašiusių ES valstybių narių atsakomybės 
dalykas.
Pagal Prancūzijos ir Vokietijos konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo 25 straipsnį 
mokesčių mokėtojas, kuris įrodo, kad buvo dukart apmokestintas, gali kreiptis į savo 
gyvenamąją valstybę ir prašyti, kad atitinkamos mokesčių institucijos sutiktų atitaisyti 
dvigubą apmokestinimą. 
Jeigu kompetentingos institucijos nesusitaria per 24 mėnesius nuo mokesčių mokėtojo 
kreipimosi dienos, jos gali susitarti sudaryti arbitražo komisiją.
Į tai atsižvelgdama Komisija siūlo peticijos pateikėjui kreiptis į kompetentingą Vokietijos 
valdžios instituciją pagal Prancūzijos ir Vokietijos konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo 
25 straipsnį ir paaiškinti savo padėtį.

Pastabos dėl peticijos Nr. 1439/2009 

Pagal dabartinę Bendrijos teisę valstybės narės, laikydamosi savo įsipareigojimų pagal EB 

                                               
1 C-513/04, Kerckhaert and Morres, p. 19, 20 ir 24 ir C-194/06, “Orange European Smallcap Fund”.
2 Byla C-298/05, Columbus Containers, p. 47.
3 SEC (2001) 1681 - http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/company_tax_study_en.pdf.
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sutartį, gali nustatyti kriterijus, pagal kuriuos tarpusavyje paskirsto apmokestinimo teises.

Panašioje byloje1 Teisingumo Teismas jau konstatavo, kad ES teisė nepažeista.
Atsižvelgdama į tai Komisija mano, kad ES teisė nebuvo pažeista.

Pastabos dėl peticijos Nr. 1610/2009 

ES valstybės narės turi išimtinę kompetenciją nustatyti kriterijus, pagal kuriuos tarpusavyje 
paskirstytų teises apmokestinti.

Paprastai, kai reikia nustatyti atitinkamas suinteresuotų valstybių teises apmokestinti, 
sprendžiant mokesčių mokėtojų ir nacionalinių administratorių ginčus, nacionaliniai teismai, o 
ne ES institucijos, išaiškina konvencijas dėl dvigubo apmokestinimo.
Kalbant apie teisinį OECD pavyzdinės konvencijos statusą, OECD valstybės narės neturi 
jokių teisinių prievolių laikytis OECD pavyzdinės konvencijos normų. Pavyzdinė konvencija 
yra tik rekomendacinio pobūdžio ir teisiškai šių šalių neįpareigoja.

Kad būtų aiškiau, OECD pavyzdinės konvencijos komentare aiškiai nurodoma OECD 
valstybių narių galimybė susitarti, kad pensijos ir kitos išmokos pagal vienos iš susitariančiųjų 
valstybių socialinės apsaugos teisės aktus būtų apmokestinamos toje valstybėje, ką Italija ir 
daro peticijos pateikėjo atveju. Iš tikrųjų ES valstybės narės, derėdamosi dėl savo konvencijų 
dėl dvigubo apmokestinimo, šia galimybe pasinaudojo.
Atsižvelgdama į tai Komisija mano, kad ES teisė nebuvo pažeista.“

                                               
1 Byla C-336/96, Gilly, cit. 


