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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja teigia, kad ji nukentėjo dėl dvigubo apmokestinimo, nes pensija, kurią ji 
gauna iš Nyderlandų, sujungiama su jos Lenkijoje gaunama našlės pensija ir tada Lenkijos 
mokesčių institucijos visą sumą apmokestina 19 proc. mokesčiu. Ji abejoja, ar tokia padėtis 
yra suderinama su šios srities ES teisės aktais, todėl ragina Europos Parlamentą imtis 
nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gegužės 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Peticija

Peticijos pateikėja gyvena Lenkijoje ir gauna dvi pensijas iš Nyderlandų: vieną, mėnesinę 
pensiją, kurią sudaro 237,83 EUR, ir antrą, po vyro mirties mokamą mėnesinę pensiją, kurią 
sudaro 40,50 EUR. Bendra 278,33 EUR suma Lenkijoje apmokestinama 19 proc.  peticijos 
pateikėja mano, kad tai dvigubas apmokestinimas. Lenkijos socialinio draudimo tarnyba 
(ZUS) atsisakė peticijos pateikėjai skirti pensiją, nes ji neįgijo reikalingo darbo stažo.

Komisijos pastabos

Peticijos pateikėja pateikė labai mažai informacijos. Nepaisant Peticijų komiteto pastangų, 
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papildomos informacijos, pavyzdžiui, peticijos pateikėjos mokesčių deklaracijos kopijos arba 
ZUS atsisakymo peticijos pateikėjai skirti pensiją, kopijos, iš peticijos pateikėjos gauti 
nepavyko.

Peticijos pateikėja nenurodo, kokios rūšies pensiją gauna iš Nyderlandų  pensiją pagal 
įstatymų nustatytą socialinio draudimo, profesinę ar asmeninę sistemą. Tai svarbu, nes 
skirtingų rūšių pensijos gali būti skirtingai apmokestinamos. Savo analizėje darome prielaidą, 
kad peticijos pateikėja gauna pensiją pagal įstatymų nustatytą socialinio draudimo sistemą, į 
kurią įgijo teisę dirbdama privačiajame sektoriuje. Šios rūšies pensijos Nyderlanduose 
mokamos dažniausiai, nes paprastai dalyvauti įstatymų nustatytoje socialinio draudimo 
sistemoje privalo visi dirbantys asmenys arba gyventojai. Taip pat darome prielaidą, kad 
peticijos pateikėja iš Nyderlandų gauna pensiją atskaičius mokesčius, ne pensiją neatskaičius 
mokesčių, nes jei iš Nyderlandų ji gautų pensiją neatskaičius mokesčių, t. y. Nyderlanduose 
nebūtų sumokėtas mokestis ir pensija būtų apmokestinama tik Lenkijoje, tada nesuprantame, 
kaip ji galėjo būti dvigubai apmokestinta.

Bet kuriuo atveju Komisija norėtų pažymėti, kad ES nėra pensijų apmokestinimo ir dvigubo 
apmokestinimo išvengimo teisės akto. Valstybės narės ir jų politiniai padaliniai turi didelę 
laisvę kurti savo pačių mokesčių sistemas, taip pat ir nustatyti pensijų apmokestinimo 
taisykles, savo vidaus politiniams tikslams įgyvendinti tinkamiausiu būdu. Vis dėlto 
naudodamosi apmokestinimo teisėmis valstybės narės privalo laikytis savo prievolių pagal ES 
sutartis, todėl negali diskriminuoti dėl tautybės arba taikyti nepagrįstus apribojimus naudotis 
pagrindinėmis Sutartyse įtvirtintomis laisvėmis. Tačiau peticijoje nepateikta informacija apie 
diskriminavimą arba nepalankų apmokestinimą ES teisės požiūriu.

Be to, pagal ES teisę valstybės narės išsaugo teisę nustatyti apmokestinimo teisių 
pasiskirstymo pagal dvišalius susitarimus su kitomis ES valstybėmis narėmis, kad išvengtų 
dvigubo apmokestinimo, kriterijus. Šiuo atžvilgiu Nyderlandai ir Lenkija yra sudarę dvišalę 
dvigubo apmokestinimo išvengimo konvenciją, pagal kurią tarpusavyje pasiskirstė 
apmokestinimo pajamų mokesčiais teises.

Nyderlandų ir Lenkijos Pensijų, anuitetų ir socialinių išmokų mokesčių konvencijos 
18 straipsnyje nustatyta bendra taisyklė, kad pensijos, mokamas už anksčiau įgytą darbo 
privačiajame sektoriuje stažą, yra apmokestinamos tik gavėjo gyvenamojoje valstybėje.
Tačiau numatyta nemažai šios taisyklės išimčių, 5 dalyje nurodyta, kad „bet kuri pensija ar 
kita išmoka, mokama pagal susitariančiosios valstybės (t. y. peticijos pateikėjos atveju 
Nyderlandų) socialinio draudimo sistemos nuostatas kitoje susitariančiojoje valstybėje (t. y. 
peticijos pateikėjos atveju Lenkijoje) gyvenančiam asmeniui, gali būti apmokestinama 
pirmojoje susitariančiojoje valstybėje (t. y. peticijos pateikėjos atveju Nyderlanduose).

Jeigu Nyderlandai turi teisę apmokestinti pensiją pagal konvenciją, o Lenkija taip pat 
apmokestina pensiją pagal vidaus mokesčių nuostatas, tada gali būti, kad pensija 
apmokestinama dvigubai. Tačiau konvencijos 23 straipsnio 5 dalies a punkte nurodyta, kad jei 
Lenkijos gyventojas gauna pajamų, kurios pagal konvenciją gali būti apmokestinamos 
Nyderlanduose, Lenkija turi užtikrinti, kad jos nebūtų apmokestinamos dvigubai ir kad iš to 
gyventojo pajamų būtų išskaičiuota tik Nyderlanduose mokamam pajamų mokesčiui lygi 
mokesčio suma. Tačiau išskaičiuota suma negali viršyti pajamų mokesčio dalies, 
apskaičiuotos prieš išskaičiavimą ir taikomos pajamoms, kurios gali būti apmokestinamos 
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Nyderlanduose.

Pirmiau pateikta informacija yra bendrojo pobūdžio ir pateikta tik susipažinti. Išsamesnę 
informaciją reikėtų gauti iš peticijos pateikėjos gyvenamosios valstybės narės, kuri geriausiai 
žino asmeninę peticijos pateikėjos padėtį, taigi, gali geriausiai jai patarti dėl jos konkrečios 
padėties.

Dėl to, kad peticijos pateikėjai ZUS neskyrė pensijos, nes ji neįgijo minimalaus stažo, kuris 
reikalingas pensijai gauti pagal Lenkijos įstatymus, Komisija norėtų pažymėti kad pagal 
laikotarpių sumavimo principą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinio 
draudimo sistemų koordinavimo1 6 straipsnyje, skaičiuodama šį minimalų stažą ZUS 
privalėjo įskaityti įgytus draudimo, darbo, savarankiško darbo arba gyvenimo laikotarpius 
pagal kitų valstybių narių teisės aktus taip, lyg šie laikotarpiai būtų įgyti pagal jos taikomus 
teisės aktus.

Kadangi neturima išsamios informacijos apie ZUS atsisakymą, negalima atmesti galimybės, 
kad peticijos pateikėjos Nyderlanduose įgyto stažo ZUS neįskaitė (gali būti, kad dėl to, jog 
peticijos pateikėja apie tai ZUS neinformavo).

Išvada

Remdamasi savo išvada dėl nepakankamos informacijos ir atsižvelgdama į tai, kad dvišalių 
mokesčių konvencijų aiškinimas priklauso jas sudariusių valstybių narių kompetencijai, 
Komisija peticijos pateikėjai rekomenduoja kreiptis į vietos mokesčių tarnybą, kad ši 
išnagrinėtų, kaip panaikinti dvigubą apmokestinimą, kuris, jos teigimu, jai taikytas. Dėl jos 
galimos teisės gauti Lenkijos mokamą pensiją Komisija norėtų paraginti peticijos pateikėją 
pasitikslinti, ar ZUS tikrai įskaitė jos Nyderlanduose įgytą darbo stažą. Jeigu ne, ji turėtų 
pateikti išsamią informaciją apie šį darbo laikotarpį ZUS, kad ši galėtų priimti naują 
sprendimą dėl jos atvejo.“

                                               
1 2004 m baland˛io 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinio 
draudimo sistemų koordinavimo, OL L 166, 2004 4 30, p. 1 (Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 1), su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1244/2010 (OL L 338, 2010 12 22, p. 35). 


