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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1863/2009 dėl įtarimo, kad Portugalijos valdžios institucijos 
neteisingai aiškina Tarybos direktyvos 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš 
taupymo pajamų, apmokestinimo nuostatas, kurią pateikė Vokietijos pilietis Udo 
Zucker

1. Peticijos santrauka

Portugalijoje gyvenantis peticijos pateikėjas iš Vokietijos gauna palūkanas iš taupymo 
pajamų. Jis tvirtina, kad Portugalijos mokesčių institucijos neteisingai aiškina jo Vokietijoje 
gautas mokestines pajamas ir minėtos direktyvos nuostatas, visų pirma direktyvos 6 straipsnio 
„Palūkanų mokėjimo apibrėžimas“ 2 dalį, kurioje nustatyta, kad jei mokėjimų tarpininkas 
neturi informacijos apie santykinį pajamų, gautų iš palūkanų mokėjimų, dydį, palūkanų 
mokėjimu laikoma visa pajamų suma. Portugalijos valdžios institucijos visas gautas lėšas 
pagal direktyvos 6 straipsnio 1 dalį ir visas pajamas pagal direktyvos 6 straipsnio 2 dalį laiko 
apmokestinamomis, todėl atsiranda atgaline data taikomas reikalavimas mokėti didelius 
mokesčius. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą užtikrinti, kad ši problema, 
kuri, jo manymu, yra ES asmenų ir finansinių produktų judėjimo laisvės principų pažeidimas, 
būtų išspręsta. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Galutinis direktyvos dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo (2003 m. 
birželio 3 d. Tarybos direktyva 2003/48/EB, toliau – direktyva) tikslas yra pasiekti, kad 
taupymo pajamos kaip palūkanų mokėjimai, kurie mokami vienoje valstybėje narėje 



PE441.365v01-00 2/2 CM\816800LT.doc

LT

faktiškiesiems savininkams, kurie yra fiziniai asmenys, kitos valstybės rezidentai, būtų 
veiksmingai apmokestinami pagal pastarosios valstybės narės įstatymus (direktyvos 
8 konstatuojamoji dalis). Ši direktyva yra viena priemonių, kurių imtasi siekiant veiksmingiau 
kovoti su mokesčių slėpimu ir užkirsti kelią kapitalo judėjimo iškraipymui laikantis laisvo 
kapitalo judėjimo principų, užtikrintų pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo.
Šioje direktyvoje nustatyto tikslo siekiama valstybių narių mokesčių institucijoms keičiantis 
informacija apie palūkanų mokėjimus. Direktyvoje nustatyta, kad esant tam tikroms 
aplinkybėms (direktyvos 6 straipsnio 2 dalis) jei mokėjimų tarpininkas neturi informacijos 
apie santykinį pajamų, gautų iš palūkanų mokėjimų, dydį, palūkanų mokėjimu laikoma visa 
pajamų suma ir apie ją pranešama valstybei narei, kurioje gyvena faktiškasis savininkas.
Ši direktyva neturi įtakos valstybių narių apmokestinimo teisėms (pajamų rūšims, sprendimui, 
ar pajamas apmokestinti ir, jei taip, kokiu tarifu) ar jų šalies viduje taikomoms procedūroms 
(mokesčių mokėtojo pareigai deklaruoti pajamas, deklaracijos pateikimo terminui ir kt.). 
Kitaip tariant, mokesčių mokėtojas privalo laikytis gyvenamosios vietos valstybėje narėje 
nustatytų vidaus taisyklių ir, jei reikia, mokėti mokesčius, jeigu nacionaliniuose teisės aktuose 
numatyta tokia prievolė. Iš kitų valstybių narių gautą informaciją mokesčių institucijos 
naudoja tik tam, kad užtikrintų, kad mokesčių mokėtojas laikytųsi šalies viduje galiojančių 
mokestinių prievolių. 

Todėl peticijos pateikėjas turėtų paaiškinti savo gyvenamosios valstybės narės (Portugalijos) 
mokesčių institucijai savo fiskalinę padėtį, visų pirma pajamų, gautų iš Vokietijos, pobūdį. 
Bendrijos teisė būtų pažeista tik tokiu atveju, jei iš Vokietijos gautoms pajamoms būtų 
taikoma mažiau palanki tvarka, nei panašioms pajamoms, gautoms Portugalijoje. Tačiau 
remiantis peticijos pateikėjo pateiktais duomenimis negalima pagrįstai teigti, kad esama tokio 
vertinimo skirtumo.“


