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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

13.1.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1470/2009 dėl to, kad Graikijos valdžios institucijos pažeidžia 
Protokolą dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų ir Reglamentą Nr. 260/68, 
nustatantį apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką, kurią pateikė 
Graikijos pilietis Periklis Dionyssopoulos 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo Graikijos mokesčių inspekcijos reikalavimą, kad ES institucijų 
pareigūnai graikai mokėtų specialų nacionalinį mokestį už atlyginimą, kurį jie gauna iš ES. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad tai aiškus Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir 
imunitetų ir Reglamento Nr. 260/68, nustatančio apmokestinimo Europos Bendrijų naudai 
sąlygas ir tvarką, formos ir turinio pažeidimas, todėl ragina Europos Parlamentą imtis 
reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad kompetentingos Graikijos valdžios institucijos 
laikytųsi šios srities Bendrijos teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Graikijos įstatyme Nr. 3758/2009 nustatytas specialus vienkartinis mokestis, taikomas, 
inter alia, Bendrijos pareigūnams ir pensininkams, kurių grynosios metų pajamos, įskaitant 
grynąsias iš Bendrijų gaunamas pajamas, t. y. sumokėjus Bendrijos mokestį, viršija 
60 000 EUR.

Pasak peticijos pateikėjo, Graikijos Vyriausybė: 
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 pažeidžia Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, ypač jo 
12 straipsnio, nuostatas;

 pažeidžia tvarką, nurodytą vėliau iš dalies pakeistame 1968 m. vasario 29 d. Tarybos 
reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68;

 pažeidžia veinodo požiūrio principą ir lygybę prieš įstatymą, nes specialaus mokesčio 
reikalauja tik iš kai kurių, o ne visų pareigūnų;

 pažeisdama protokolą akivaizdžiai pažeidžia principą ginti pagrįstus piliečių lūkesčius 
valstybės atžvilgiu (ES ir nacionaliniai teisės aktai).

Faktinė informacija

Nacionaliniai teisės aktai

Neseniai Graikijos 2009 m. gegužės 5 d. oficialiajame leidinyje Official Gazette Nr. 68 
paskelbto Graikijos įstatymo Nr. 3758/2009 (Įstatymas Nr. 3758/2009) 18 straipsnyje 
nustatytas specialus vienkartinis mokestis, privalomas fiziniams asmenims, kurie 2008 m. 
(2007 m. apskaičiavimu) gavo daugiau kaip 60 000 EUR grynųjų pajamų, faktinių arba 
priskiriamų, apmokestintų arba neapmokestintų. Ši nuostata išsamiau paaiškinta 2009 m. 
birželio 11 d. Graikijos ekonomikos ir finansų ministerijos gairėse 1057317/1096/Α0012 
(Gairės). 

ES teisės aktai

Pagal protokolo 12 straipsnį (buvęs 13 straipsnis) Europos Sąjungos pareigūnai atleidžiami 
nuo nacionalinių mokesčių, mokėtinų nuo algos, darbo užmokesčio ir kito atlyginimo, 
gaunamo iš Europos Sąjungos. Pagal protokolo 15 straipsnio 1 dalį (buvusi 16 straipsnio 1 
dalis) Taryba nustato Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų, kuriems taikoma 12 
straipsnio antra pastraipa (buvusi 13 straipsnio antra pastraipa), kategorijas.1 Remdamasi šia 
nuostata, 1969 m. kovo 25 d. Taryba patvirtino Reglamentą (Euratomas, EAPB, EEB) 
Nr. 549/69, kurio 2 straipsnyje nustatyta, kad protokole numatytas atleidimas nuo mokesčių 
taip pat taikomas kai kuriems asmenims, gaunantiems iš Bendrijų pensijas ir kompensacijas.  

Protokolo 12 straipsnis

Remiantis Komisijos pasiūlymu Tarybos nustatytomis sąlygomis ir tvarka Bendrijų 
pareigūnai ir kiti tarnautojai moka Bendrijoms mokesčius nuo algos, darbo užmokesčio ir kitų 
tarnybinių pajamų, gaunamų iš Bendrijų.

Iš Bendrijų gaunamai algai, darbo užmokesčiui ir kitoms tarnybinėms pajamoms netaikomi 
nacionaliniai mokesčiai.

                                               
1 Dabartinės protokolo versijos 15 straipsnio pirmos pastraipos lygiavertėje nuostatoje 
nustatyta, kad šį įgaliojimą vykdo Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami sprendimą pagal 
įprastą teisėkūros procedūrą.  Vis dėlto tebetaikomas dabartinis Tarybos reglamentas, kol jis 
bus pakeistas nauju Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintu reglamentu.
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Reglamento 2 straipsnis

Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 13 straipsnio antros pastraipos 
nuostatos taikomos šioms kategorijoms: 

a) asmenims, kuriems galioja Pareigūnų tarnybos nuostatai arba Bendrijų kitų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygos, įskaitant gaunančius kompensaciją, numatytą atsistatydinant dėl tarnybos, 
išskyrus personalą, kurį sudaro vietos gyventojai; 
b) asmenims, gaunantiems Europos centrinio banko mokamas invalidumo, ištarnauto laiko 
arba maitintojo netekties pensijas; 
c) asmenims, gaunantiems kompensaciją, numatytą Reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) 
Nr. 259/68 [2] 5 straipsnyje, mokamą nutraukus tarnybą. 

Komisijos nuomone, minėti Graikijos teisės aktai prieštarauja protokolo 12 straipsnio antrai 
pastraipai. Reikėtų pažymėti, kad protokolo 12 straipsnio antroje pastraipoje suteikiamos 
tiesioginės, asmeninės ir besąlyginės teisės asmenims, kuriems straipsnis taikomas, t. y. 
Bendrijos pareigūnams ir pensininkams, ir nustatomi atitinkami susitariančiųjų šalių, t. y. 
valstybių narių įpareigojimai. Graikijos specialus vienkartinis mokestis, nustatytas, inter alia, 
Bendrijų pareigūnams, kurie pagal protokolo 13 straipsnį laikomi Graikijos mokesčių 
mokėtojais, ir Europos Sąjungos pensijų ir kompensacijų gavėjams, kurie mokesčių mokėjimo 
tikslais gyvena Graikijoje, tiesiogiai pažeidžia protokolu nustatytus įpareigojimus, nes 
taikomas pajamoms, kurios pagal tikslią protokolo formuluotę neturėtų būti apmokestintos 
nacionaliniais mokesčiais.

Ginčytina nacionalinė priemonė negali būti pateisinta viešuoju interesu, pavyzdžiui, 
pastangomis kovoti su ekonomikos krizės poveikiu. Kaip minėta, Bendrijos pareigūnams ir 
pensininkams suteiktos teisės yra tiesioginės ir besąlyginės. Prisijungdama prie Europos 
Bendrijų, Graikija priėmė visą protokolą be jokių išlygų. Taigi Graikija negali jokiu teisiniu ar 
faktiniu argumentu pateisinti protokolo pažeidimo.

Pagaliau galima pažymėti, kad protokolu Graikijai neužkertamas kelias vienkartiniu mokesčiu 
apmokestinti Bendrijų pareigūnų ir pensininkų kitos rūšies pajamas, kurių jie gauna ne iš 
Bendrijų, jeigu tų pajamų bendra suma (išskyrus bet kurias į protokolą įtrauktas pajamas) 
viršija 60 000 EUR per metus. 

Todėl Europos Sąjungos Komisija mano, kad atsižvelgiant į šiuo metu turimą informaciją 
Graikija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal protokolo 12 straipsnio antrą pastraipą ir 
reglamento 2 straipsnį, nes nustato specialų vienkartinį mokestį pagal Įstatymo Nr. 3758/2009 
18 straipsnį, remdamasi Europos Sąjungos pareigūnų ir pensininkų grynosiomis pajamomis, 
kurias, inter alia, atitinkamai sudaro iš Europos Sąjungos gaunama alga, darbo užmokestis ir 
kitas atlyginimas arba pensijos ir kompensacijos.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnio pirmą pastraipą Komisija 
nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Graikiją. Graikijos valdžios 
institucijoms nusiųstas oficialus įspėjimas, į kurį jos neatsakė, taigi Komisija vykdė pareigą 
tęsti šią procedūrą.  
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Be to, Komisija teigiamai atsakė į pagalbos prašymus, kuriuos pagal Pareigūnų tarnybos 
nuostatų 24 straipsnį pateikė esami ir buvę darbuotojai, siekdami apginti savo teises. Komisija 
paskyrė institucijos apmokamą advokatų kontorą padėti asmenims jų bylose, susijusiose su 
specialiu vienkartiniu mokesčiu, kuriuo Graikijos valdžios institucijos apmokestino jų 
2007 m. pajamas.

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Todėl Komisija mano, kad atsižvelgiant į šiuo metu turimą informaciją Graikija neįvykdė 
savo įsipareigojimų pagal protokolo 12 straipsnio antrą pastraipą ir reglamento 2 straipsnį, nes 
specialų vienkartinį mokestį nustato pagal Įstatymo Nr. 3758/2009 18 straipsnį, remdamasi 
Europos Sąjungos pareigūnų ir pensininkų grynosiomis pajamomis, kurias, inter alia, 
atitinkamai sudaro iš Europos Sąjungos gaunama alga, darbo užmokestis ir kitas atlyginimas 
arba pensijos ir kompensacijos.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnio pirmą pastraipą Komisija 
pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Graikiją. 2009 m. lapkričio 3 d. Graikijos 
valdžios institucijoms nusiųstas oficialus įspėjimas, į kurį jos neatsakė, taigi Komisija vykdė 
pareigą tęsti šią procedūrą.  

Be to, Komisija teigiamai atsakė į pagalbos prašymus, kuriuos pagal Pareigūnų tarnybos 
nuostatų 24 straipsnį pateikė esami ir buvę darbuotojai, siekdami apginti savo teises. 

Kitos institucijos taip pat suteikė pagalbą savo darbuotojams specialiaus vienkartinio 
mokesčio, kuriuo Graikijos valdžios institucijos apmokestino jų 2007 m. pajamas, klausimu.
Visos institucijos pasiekė susitarimą paskirti jų apmokamą advokatų kontorą padėti 
nukentėjusiems asmenims jų bylose. 

Beveik šimtas asmenų pateikė skundą prieš Graikijos teismingumą, prieštaraujantį 
nepriklausančio specialaus vienkartinio mokesčio susigrąžinimui.

2010 m. kovo 9 d. Graikijos valdžios institucijos Komisiją informavo, kad 2010 m. vasario 
22 d. Ūkio ministerija, Generalinis sekretoriatas mokesčių ir muitų klausimais išleido 
įsakymą, kuriame patvirtina, kad iš algos ir darbo užmokesčio iš Europos Sąjungos gautos 
pajamos neturėtų būti įtraukiamos skaičiuojant 60 000 EUR ribą, kuri turi lemiamos įtakos 
skiriant specialų vienkartinį mokestį, nustatytą įstatymo Nr. 3758/2009 18 straipsnyje. 

Be to, iš suinteresuotų ES pareigūnų, gavusių mokesčių deklaraciją, kuria remiantis jų 
pajamos apmokestinamos specialiu vienkartiniu mokesčiu, paprašyta pateikti prašymą už jų 
pajamų mokestį atsakingos mokesčių institucijos vadovui pakartotinai įvertinti specialaus 
vienkartinio mokesčio skyrimą. Tokiu atveju mokesčių institucija panaikins nustatytą pradinę 
sumą ir išduos naują mokesčių deklaraciją. 

Atsižvelgdama į šią informaciją ir išsiaiškinusi pirmiau minėtu įsakymu numatytos tvarkos 
veiksmingumą, Komisija mano, kad pažeidimas buvo iš esmės nutrauktas ir nusprendė baigti 
procedūrą.

Neseniai Komisijos tarnybos buvo įspėtos apie naujus Graikijos mokesčių institucijų 
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prašymus apmokestinti esamų ir buvusių darbuotojų pajamas, įskaitant iš Europos Sąjungos 
gautas pajamas, specialiu vienkartiniu mokesčiu. Jei ši informacija pasitvirtins, Komisija 
ketina imtis reikalingų priemonių pagal atitinkamas Sutarties nuostatas.“ 


