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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Švedijoje ir Danijoje mokesčiai mokami gyvenamosios vietos 
savivaldybei, kurioje mokesčių mokėtojas gauna savivaldybės teikiamas paslaugas. Tačiau 
darbuotojams, kurie važinėja dirbti iš Švedijos į Daniją ir atvirkščiai, taikomos kitos taisyklės 
– jie moka mokesčius tai savivaldybei, kurioje dirba. Peticijos pateikėjas pažymi, kad labai 
daug Malmės gyventojų dirba Kopenhagoje, nes Malmėje gyventi pigiau. Todėl šie asmenys 
moka mokesčius Kopenhagoje, o jų gyvenamosios vietos savivaldybė dėl šios priežasties 
negauna daug pajamų, tad nukenčia savivaldybės teikiamų paslaugų kokybė. Peticijos 
pateikėjas pažymi, kad tokio reiškinio nėra, kai gyventojai važinėja dirbti iš Švedijos į 
Norvegiją ir Suomiją ir atvirkščiai. Jis taip pat pažymi, kad daugelis darbuotojų yra priversti 
gyventi Švedijoje, nes dėl griežtos Danijos imigracijos politikos jų partneriai negali gauti 
leidimo gyventi Danijoje. Peticijos pateikėjas abejoja, ar tokia padėtis neprieštarauja ES 
nuostatoms, draudžiančioms diskriminaciją ir konkurencijos iškraipymus, todėl prašo Europos 
Parlamento imtis spręsti šį klausimą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Peticijos pateikėjas yra Švedijos pilietis, gyvenantis Švedijoje, tačiau dirbantis Danijoje. Jis 
teigia, kad tiek Švedijoje, tiek Danijoje savivaldybių mokesčiai yra mokami gyvenamosios 
vietos savivaldybei. Tokia pati tvarka taikoma ir gyventojams, kurie važinėja dirbti iš 
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Švedijos į Norvegiją ir Suomiją ir atvirkščiai. Tačiau asmenys, vykstantys į darbą iš Švedijos į 
Daniją ir atvirkščiai, mokesčius privalo mokėti tai savivaldybei, kurioje jie dirba, išskyrus 
atvejus, kai jie pradėjo važinėti dirbti į Švediją arba Daniją iki 1997 m. Peticijos pateikėjas 
tvirtina, kad (i) tokios skirtingos sąlygos yra diskriminuojančios ir (ii) Švedijos savivaldybės, 
kuriose gyvena svetur į darbą važinėjantys gyventojai, netenka didelės dalies pajamų, kas 
savo ruožtu turi įtakos jų teikiamų paslaugų kokybei.

Peticijos pateikėjo nurodytos mokesčių mokėjimo sąlygos nustatytos taikant mokestinių teisių 
paskirstymo taisykles, dėl kurių minėtos valstybės (t. y. Danija ir Švedija) susitarė pagal 
1996 m. Šiaurės šalių konvenciją1, ir neprieštarauja ES teisei.

Remiantis nusistovėjusia Europos Teisingumo Teismo (ETT) praktika, valstybės narės 
pasilieka teisę sutartimi arba vienašališkai nustatyti kriterijus, kuriais remiantis jos galėtų 
perduoti savo teises mokesčių srityje, su sąlyga, kad jos nepriims teisės aktų, kurie tiesiogiai 
arba netiesiogiai diskriminuotų kitos šalies piliečius. Šiaurės šalys susitarė, kad vienos 
valstybės piliečio kitoje valstybėje gautos pajamos už darbą gali būti apmokestinamos toje 
valstybėje narėje, kur atliekamas darbas. Vis dėlto pasienio gyventojams, kurie važinėja dirbti 
iš Švedijos į Suomiją arba Norvegiją ir atvirkščiai, buvo pritaikytos tam tikros išimtys. Tačiau 
į Daniją dirbti vykstantiems asmenims jokių išimčių numatyta nebuvo. Tai reiškia, kad galioja 
bendrosios taisyklės ir todėl Danija, šiuo atveju minėtoji Danijos savivaldybė, turi teisę 
apmokestinti Švedijoje gyvenančių ir Danijoje dirbančių asmenų pajamas už darbą. Peticijos 
pateikėjas teisingai nurodo, kad gyventojai, kurie pradėjo važinėti dirbti iš Švedijos į Daniją 
iki 1997 m., savivaldybių mokesčius moka toje savivaldybėje, kurioje jie gyvena. Taip yra dėl 
kitos išimties, taikomos bendrosioms taisyklėms, kuri buvo nustatyta pasienio gyventojams, 
kurie prieš įsigaliojant 1996 m. Šiaurės šalių konvencijai (1997 m. sausio 1 d.) mokesčius 
išimtinai mokėjo Švedijoje.

Visos pirmiau minėtos taisyklės grindžiamos mokestinių teisių paskirstymo kriterijais, 
kuriuos Danija ir Švedija abipusiu sutarimu patvirtino darbo užmokesčio apmokestinimui. 
Remiantis šiomis taisyklėmis, kai kuriems gyventojams, važinėjantiems dirbti iš Švedijos į 
Daniją, savivaldybių mokesčių mokėjimo tikslais gali būti taikomos kitokios sąlygos nei 
kitiems Švedijos mokesčių mokėtojams. Tačiau šios skirtingos mokestinės sąlygos nereiškia 
diskriminacijos, prieštaraujančios ES teisei, nes šios taisyklės nesukuria diskriminacijos dėl 
pilietybės ir nevaržo EB sutartyje numatytų laisvių. Priešingai – panašu, kad savivaldybių 
mokesčiai Danijoje yra vidutiniškai mažesni už Švedijos savivaldybių mokesčių vidurkį, o tai 
reiškia, kad mokesčių mokėtojai, važinėjantys dirbti iš Švedijos į Daniją, gali mokėti 
mažesnius mokesčius nei dauguma Švedijos mokesčių mokėtojų. Tai, kad Švedijos 
savivaldybės, kuriose gyvena svetur dirbantys asmenys, dėl minėtų taisyklių gali netekti 
dalies pajamų, nepatenka į ES teisės taikymo sritį.

Iš Švedijos į Daniją dirbti važinėjantiems asmenims savivaldybių mokesčių mokėjimo tikslais 
taikomos sąlygos, kurioms peticijų pateikėjas nepritaria, yra grindžiamos mokestinių teisių 
paskirstymo taisyklėmis, dėl kurių valstybės narės pasilieka teisę derėtis. Iš Švedijos į Daniją 
dirbti važinėjantiems asmenims savivaldybių mokesčių mokėjimo tikslais gali būti taikomos 
kitokios sąlygos nei kitur į darbą ir atgal važinėjantiems Švedijos gyventojams, tačiau tokios 

                                               
1 Šiaurės šalių susitarimas siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo pajamoms ir kapitalui taikomų mokesčių 
srityje, kurį 1996 m. rugsėjo 23 d. pasirašė Danija, Farerų salos, Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija.
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skirtingos mokesčių mokėjimo sąlygos nereiškia diskriminacijos, prieštaraujančios ES teisei. 


