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kurią pateikė Italijos piliečiai Antonio ir Susanna Cifelli

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo, italo, gyvenamoji vieta mokesčių tikslais yra Vokietijoje, tačiau jis dirba 
sunkvežimio vairuotoju Italijos įmonėje. Dėl darbo pobūdžio profesine veikla jis užsiima 
visoje ES. Mokesčius jam taiko tiek Italijos, tiek Vokietijos mokesčių institucijos ir, be to, 
šios institucijos laikosi savo atitinkamų pozicijų neatsižvelgdamos į atitinkamą specialistų 
nuomonę. Apmokestinama praktiškai 65 proc. šeimos pajamų, paliekant nepakankamai 
pajamų pragyventi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gruodžio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 3 d.

„Šiuo metu pagal ES teisę tiesioginis apmokestinimas yra išimtinai ES valstybių narių 
kompetencijos dalykas. Tačiau naudodamosi savo kompetencija valstybės narės privalo 
laikytis įsipareigojimų pagal Sutartį dėl ES veikimo (toliau – SESV), todėl valstybėms narėms 
neleidžiama diskriminuoti dėl tautybės arba taikyti nepagrįstus apribojimus naudotis SESV 
garantuojamomis laisvėmis.

Kadangi, kaip patvirtino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, nesant Europos Sąjungos 
suvienodinimo ar suderinimo priemonių, valstybės narės lieka kompetentingos dvigubo 
apmokestinimo išvengimo sutartimis arba vienašališkai nustatyti savo galių mokesčių srityje 
pasidalijimo kriterijus, siekiant, be kita ko, pašalinti dvigubą apmokestinimą. Todėl būtent 
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valstybės narės turi imtis reikalingų priemonių, kad išvengtų dvigubo apmokestinimo atvejų, 
taikydamos konkrečius kriterijus, kurių laikomasi tarptautinėje mokesčių praktikoje1.

Italija ir Vokietija yra sudariusios Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, kuri parengta 
pagal pavyzdinę OECD sutartį2. Komisija supranta, kad peticijos pateikėjui dvigubas 
apmokestinimas taikomas dėl Vokietijos ir Italijos nesutarimo, kaip pagal jų sutarties 
15 straipsnį, kuriame aprašomas nesavarankiškų asmeninių paslaugų apmokestinimas, reikėtų 
pasidalyti teises apmokestinti peticijos pateikėjo pajamas. 

Kadangi aiškinti apmokestinimo sutartis privalo jas sudariusios valstybės narės, šį dvigubo 
apmokestinimo atvejį turi nagrinėti tų valstybių kompetentingos valdžios institucijos, 
taikydamos abipusio susitarimo procedūrą. Deja, Komisija žino, kad abipusio susitarimo 
procedūromis, vykdomomis pagal dvigubo apmokestinimo sutartis, nebūtinai užtikrinama, 
kad sutartį sudariusios valstybės pasiektų susitarimą ir kad būtų išspręsta mokesčių 
mokėtojams taikomo dvigubo apmokestinimo problema.

Komisija mano, kad Europos Sąjungoje būtina netaikyti dvigubo apmokestinimo, kad joje 
galėtų sklandžiai veikti vidaus rinka, ir yra susirūpinusi dėl esamų neišspręstų dvigubo 
apmokestinimo atvejų. Todėl 2010 m. Komisija surengė viešas konsultacijas3, kad 
išsiaiškintų, kiek ir kokio pobūdžio yra dvigubo apmokestinimo atvejų, kurie neišspręsti ES 
valstybių narių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimis, ir kad sužinotų suinteresuotųjų 
šalių nuomonę apie galimus sprendimus. Šiuo pagrindu antrąjį 2011 m. ketvirtį Komisija 
išleis Komunikatą dėl galimų sprendimų, kaip išvengti dvigubo apmokestinimo Europos 
Sąjungoje. Komisija ketina 2012 m. pasiūlyti sprendimus, paremtus poveikio vertinimo 
rezultatais.

Išvada

Komisija mano, kad neišspręsti dvigubo apmokestinimo atvejai, kaip minėtas peticijos 
pateikėjo atvejis, kelia pavojų vidaus rinkos veikimui. Ji ketina imtis politinio lygmens 
iniciatyvų, kad pabandytų išspręsti šias problemas. Tačiau šiuo metu Komisija negali nustatyti 
jokio ES teisės pažeidimo peticijos pateikėjo atveju, todėl negali imtis veiksmų. Peticijos 
pateikėjui taikomo dvigubo apmokestinimo klausimą turi spręsti Italija ir Vokietija. Komisija 
ne tik prašo vykdyti abipusio susitarimo procedūrą ir grąžinti mokesčius, kaip numatyta 
Italijos ir Vokietijos sutarties 26 ir 29 straipsniuose, bet ir ragina peticijos pateikėją 
nacionaliniu lygmeniu naudoti visas galimas priemones ir Italijoje, ir Vokietijoje, kad apgintų 
savo teises ir gautų kompensaciją už taikytą dvigubą apmokestinimą, nes įgaliojimus spręsti šį 
klausimą turi tik nacionaliniai teismai.“

                                               
1 ˇr., pavyzd˛iui, sprendimo Damseaux, C-128/08, 30 punktą.
2 OECD (2010), 2010 m. Pavyzdinės sutarties dėl pajamų ir kapitalo apmokestinimo 
sutrumpinta versija, 2010 m. liepos mėn. 
(http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/2310081E.PDF)
3 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm


