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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0652/2010 dėl Prancūzijos mokamos papildomos pensijos 
apmokestinimo Belgijoje, kurią pateikė Belgijos pilietis Pierre Gérard, asociacijos 
„Comité de Défense des Frontaliers belgo-français“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, minėtos asociacijos pirmininkas, skundžiasi dėl 2009 m. gruodžio 2 d. 
įsigaliojusio ir atgaline data nuo 2007 m. sausio 1 d. taikomo 2004 m. Belgijos mokesčių 
įstatymo, vadinamo Vandenbroucke įstatymu, nuostatų, susijusių su Prancūzijos mokamų 
papildomų pensijų apmokestinimu. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad iki nurodytos dienos 
Prancūzijos mokamas papildomas pensijas Belgijos mokesčių institucijos apmokestina kaip 
pirmos grupės pajamas, kurioms taikoma didžiausia išskaitoma procentinė dalis, o nuo tos 
dienos mokamos papildomos pensijos priskiriamos antros grupės pajamoms, kurioms taikomi 
maži mokesčiai. Peticijos pateikėjas mano, kad esant tokiai padėčiai labai diskriminuojami 
vyresnio amžiaus pensininkai. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą išnagrinėti šią 
rimtą problemą, su kuria susiduria beveik 45 000 Belgijos pensininkų, gaunančių Prancūzijos 
mokamą papildomą pensiją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticija

„Peticijos pateikėjas mano, kad Belgijos ir Prancūzijos pasienio darbuotojai, išėję į pensiją, 
gyvenantys Belgijoje ir iš Prancūzijos gaunantys papildomą pensiją, yra diskriminuojami dėl 
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mokesčių, palyginti su darbuotojais, kurie visuomet dirbo vienoje iš dviejų valstybių narių.
Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą siūlyti iš dalies pakeisti Belgijos ir Prancūzijos 
mokesčių konvenciją arba siūlyti pakeisti Belgijos mokesčių sistemą.
Iš esmės, peticijos pateikėjas prašo, kad Belgijos ir Prancūzijos pasienio darbuotojams:

1) būtų taikomi tos šalies mokesčiai, iš kurios jie gauna papildomą pensiją, t. y. Prancūzijos, 
kaip nustatyta Belgijos ir Prancūzijos mokesčių konvencijos papildomame protokole, 
skirtame pasienio darbuotojams;
2) arba, pensininkams, gaunantiems papildomas pensijas iš Prancūzijos (pagal einamųjų 
įmokų sistemą), Belgijoje būtų taikomi mažesni mokesčiai (palyginti su įprastu tarifu), kokie 
yra taikomi Belgijos mokamoms papildomoms pensijoms (pensijų kaupimas).

Komisijos pastabos dėl peticijos
Mokesčiai, taikomi dar dirbantiems arba jau išėjusiems į pensiją pasienio darbuotojams, yra 
diskusijų objektas, nes abiejų valstybių narių mokesčių sistemos nesuderintos ir trūksta 
socialinės apsaugos įstatymų, kaip numatyta ES reglamente, ir dvišalėje mokesčių 
konvencijoje nustatytų taisyklių koordinavimo.
ES piliečių, gyvenančių Belgijoje, o dirbančių (arba dirbusių) Prancūzijoje, padėtis yra ypač 
sudėtinga, joje išryškėja aspektai, kurie gali daryti poveikį migracijos bangai ir pasienio darbo 
rinkai dėl nepalankios padėties (didesnės socialinės įmokos Prancūzijoje ir didesni mokesčiai 
Belgijoje), susijusios su privalomosiomis įmokomis.
Neseniai padarytais šių dviejų valstybių narių mokesčių konvencijos pakeitimais iš dalies 
pagerinta dar dirbančių darbuotojų padėtis, tačiau nepakeista anksčiau dirbusių ir jau į pensiją 
išėjusių darbuotojų, kurių dauguma priklauso asociacijai „Comité de Défense des Frontaliers 
belgo-français“, kurios pirmininkas yra peticijos pateikėjas, padėtis. 1

Kaip Europos Komisija jau pažymėjo2, dėl nacionalinių mokesčių taisyklių, parengtų vien tik 
(arba pirmiausia) atsižvelgiant į nacionalinę padėtį, gali susidaryti nepalankių aplinkybių, jas 
taikant tarpvalstybiniu mastu. Taigi šiuo metu pagal Europos Sąjungos teisę iš principo 
negalima panaikinti šių galimų nepalankių aplinkybių.

Be to, valstybės narės gali vienos arba pasirašiusios susitarimus su kitomis valstybėmis 
(narėmis) apibrėžti skirstymo kriterijus, pagal kuriuos nustatomos jų galios mokesčių srityje, 
kaip pripažino Teisingumo Teismas3.

Iš esmės, kadangi Europos Sąjungos mokesčių srities teisės aktai nėra suderinti, ši sritis, 
įskaitant susitarimų dėl mokesčių sudarymą, yra valstybių narių kompetencija. Komisija gali 
kištis tik tuo atveju, jei teisės aktuose ar atitinkamose konvencijose nurodytos priemonės 
prieštarauja pagrindinėms laisvėms4.

                                               
1 1 priede detaliau išaiškinama Belgijos ir Prancūzijos pasienio darbuotojų teisinė padėtis.
2 Europos Komisija, Valstybių narių tiesioginių mokesčių sistemų koordinavimas vidaus 
rinkoje, 1 dalis; COM 823 (2006).
3 ETT, sprendimas Gilly, C-336/96, 23 punktas ir kt.
4 ˇr. 1 priedo 1 dalies 2 punktą.
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Taigi faktas, kad abiem valstybėms narėms suteikta teisė mokėti papildomas pensijas šalyje, 
kurioje gyvena peticijos pateikėjas, neprieštarauja Europos Sąjungos teisei.

Kalbant apie šių papildomų pensijų apmokestinimą pagal Belgijos mokesčių sistemą, reikėtų 
pabrėžti, kad esant skirtumui tarp mokesčio, skaičiuojamo naudojant pensijų kaupimo sistemą 
ir naudojant einamųjų išlaidų principą, nebūtinai sukuriama diskriminacija, prieštaraujanti 
Europos Sąjungos teisei. Tačiau Europos Komisija anksčiau tyrė skundą, panašų į pateiktą 
šioje peticijoje, ir nenustatė Europos Sąjungos teisės pažeidimų1.

Vis dėlto, kadangi per pastaruosius metus Belgijos fiskalinėje ir socialinėje srityje padaryta 
pakeitimų2, naudinga atlikti papildomą tyrimą.

Taigi Komisija siūlo informuoti peticijos pateikėją, kad bus tiriami per pastaruosius metus 
Belgijos teisėje padaryti pakeitimai, susiję su papildomų pensijų apmokestinimu, siekiant 
nustatyti, ar pažeidžiama ES teisė.“

                                               
1 ˇr. 1 priedo 1 dalies 8 punktą.
2 Būtent 2003 m. balandžio 28 d. įstatymo dėl papildomų pensijų (vadinamas Vandenbroucke
įstatymu) pakeitimai, pakeitimai padaryti 2005 m. gruodžio 23 d. įstatymo 104 straipsniu, 
2006 m. liepos 20 d. įstatymo 45 straipsniu, 2008 m. gruodžio 22 d. įstatymo 129 straipsniu. 
Žr. 1 priedo 26 pranešimą. 2009 m. Belgija ir Prancūzija taip pat iš dalies pakeitė mokesčių 
konvenciją (3 priedas).


