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Tema: Peticija Nr. 0423/2011 dėl problemos, susijusios su peticijos pateikėjo pensija 
Italijoje jam gyvenant Prancūzijoje, kurią pateikė Italijos pilietis Vincenzo Solla

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas daugelį metų gyvena Prancūzijoje. Tačiau jo Italijoje sukauptą pensiją 
apmokestina Italijos mokesčių institucijos. Tai neprieštarauja galiojančiam susitarimui dėl 
dvigubo apmokestinimo išvengimo, tačiau, palyginti su žmogumi, kuris gyveno ir dirbo tik 
vienoje šalyje, sukelia iškreiptus ir neigiamus padarinius. Be to, atrodo, kad be jo žinios jo 
privačiojo sektoriaus pensija pakeista į viešojo sektoriaus pensiją, o tai pagal susitarimą dėl 
dvigubo apmokestinimo išvengimo taip pat keičia aplinkybes.

2. Priimtinumas

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

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Peticijos pateikėjas, pensininkas, Italijos pilietis, gyvenantis Prancūzijoje, kuris gauna 
pensiją (maždaug 35 000 EUR per metus) iš Italijos socialinio draudimo instituto (ital. INPS), 
skundžiasi dėl jo pensijai taikomos mokesčių sistemos pagal galiojantį Prancūzijos ir Italijos 
susitarimą1 . Pagal pateiktą informaciją peticijos pateikėjo pensija Italijoje yra apmokestinama 
                                               
1 Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl dvigubo pajamų ir 
turto apmokestinimo išvengimo ir dėl fiskalinių sukčiavimų išvengimo, pasirašytas 1989 m. spalio 5 d. 
Venecijoje, patvirtintas 1990 m. birželio 1 d. įstatymu 90-456, kuris įsigaliojo 1992 m. gegužės 1 d. ir paskelbtas 
1992 m. gegužės 4 d. dekretu 92-422 (OL, 1992 5 8) (su klaidų ištaisymu OL, 1993 2 27).



PE473.784v01-00 2/3 CM\879061LT.doc

LT

fizinių asmenų pajamų mokesčiu, o Prancūzijoje neapmokestinama pajamų mokesčiu.
Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad jis moka didesnį pajamų mokestį nei už tokio paties 
dydžio pensiją mokėtų Prancūzijos pensininkas. Iš tiesų, pasak peticijos pateikėjo, jo 
privačiojo sektoriaus pensija nepagrįstai pakeista į viešojo sektoriaus pensiją, todėl pagal 
susitarimo taisykles keičiasi šalis, apmokestinanti pensiją.

Be to, peticijos pateikėjas abiejose valstybėse moka kitus vietos mokesčius, kuriems 
Prancūzijos ir Italijos susitarimas netaikomas, pavyzdžiui, gyvenamosios vietos mokestį ir 
žemės mokestį Prancūzijoje, regioninį ir komunos mokestį Italijoje. Tai reiškia, kad peticijos 
pateikėjas moka tris kartus daugiau mokesčių, nei mokėtų Prancūzijos pensininkas, gaunantis 
tokias pat pajamas. 

Peticijos pateikėjas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad, jei jis turėtų Prancūzijos pilietybę (tai 
reiškia, kad jis turėtų atsisakyti Italijos pilietybės ir tapti Prancūzijos piliečiu), remiantis 
minėtu susitarimu, jis turėtų veikiau mokėti mokesčius Prancūzijai, o ne Italijai, o dėl to, 
pasak peticijos pateikėjo, būtų diskriminuojama dėl pilietybės. 

Komisijos pastabos

Prancūzijos ir Italijos susitarimo 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pagal taisykles pensiją 
apmokestina tik buveinės valstybė. Tokiu atveju, jei taikoma bendra taisyklė, Prancūzija 
galėtų reikalauti (išimtinės) teisės apmokestinti peticijos pateikėjo pensiją.

Tačiau to paties 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad pensijos, mokamos taikant vienos 
valstybės socialinės apsaugos teisės aktus, turi būti apmokestinamos taip pat toje valstybėje. 

Kita vertus, Prancūzijos ir Italijos susitarimo 19 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta, kad 
viešojo sektoriaus pensija yra apmokestinama tik tos valstybės, kuri ją moka, išskyrus atvejus, 
nurodytus tos pačios dalies b punkte, kai pensininkas turi buveinės valstybės pilietybę ir 
neturi tos valstybės, kuri moka pensiją, pilietybės. Pastaruoju atveju viešojo sektoriaus pensija 
apmokestinama pensininko buveinės valstybės.

Manoma, kad šią pensiją abiejų valstybių mokesčių institucijos laiko viešojo sektoriaus 
pensija, todėl ji apmokestinama Italijos pajamų mokesčiu (pagal 19 straipsnio 2 dalies 
a punktą). Kadangi peticijos pateikėjas turi Italijos pilietybę, susitarimo 19 straipsnio 2 dalies 
b punktas netaikomas.

Pažymėtina, kad, jeigu mokesčių institucijos dėl pensijos apmokestinimo remtųsi 
18 straipsnio 2 dalimi, rezultatas būtų toks pat.

Kadangi nėra įstatymų suvienodinimo ar suderinimo ES mastu priemonių, tiesioginis 
apmokestinimas ir toliau yra daugiausia valstybių narių kompetencija. Be to, kadangi teisės 
aktai yra nesuderinti, valstybės narės turi sudaryti susitarimus, skirtus išvengti dvigubo 
apmokestinimo ir tarpusavyje pasiskirstyti mokestinę kompetenciją. Komisija gali kištis tik 
tuo atveju, jei mokesčių teisės aktai ar dvišaliai susitarimai (ir jų nacionalinės taikymo 
nuostatos) yra diskriminuojamojo pobūdžio ir gali pažeisti EB sutartyje numatytas 
pagrindines laisves.
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Pagal peticijos pateikėjo pateiktą informaciją nenustatyta, kad Europos Sąjungos teisė būtų 
pažeista.

Kaip jau daug kartų aiškino Teisingumo Teismas, valstybės narės, sudarydamos dvišalius 
susitarimus, turi teisę laisvai spręsti dvigubo apmokestinimo, kompetencijos mokesčių srityje 
paskirstymo kriterijų klausimus1.
Šiuo metu Europos teisę menkai galima pritaikyti sprendžiant mokesčių sistemų 
nesuderinamumo valstybėse narėse klausimus ir tik tokiu atveju, kai dvišaliai susitarimai 
netaikomi visiems pensijų, kurias gauna Europos Sąjungos pensininkai, pasinaudoję laisvo 
judėjimo teise, mokesčiams. Kaip Europos Komisija jau pažymėjo2, dėl nacionalinių 
mokesčių taisyklių, parengtų vien tik (arba pirmiausia) atsižvelgiant į nacionalinę padėtį, gali 
susidaryti nepalankių aplinkybių mokesčių srityje, jas taikant tarpvalstybiniu mastu.
Šis atvejis turbūt yra geras vidaus rinkos apribojimų pavyzdys. Nustatant galiojančių šalyje 
gyvenančių pensininkų pensijų apmokestinimo lygį valstybės narės turi užtikrinti bendrą 
mokesčių naštą su visomis privalomomis įmokomis3. Tačiau, kalbant apie problemą 
tarpvalstybiniu mastu, kadangi mokesčių sistemų nuostatos, būtent dvišaliai susitarimai, ir 
vietos mokesčių sistemos neatitinka tų pačių principų, šis suderinimas nepavyksta.

Išvada
Remdamasi pirmiau išdėstyta informacija, Komisija ragina peticijos pateikėją siekti abipusio 
susitarimo, kaip numatyta Prancūzijos ir Italijos susitarime, kad valdžios institucijos galėtų 
išnagrinėti, ar yra priemonių, galinčių sumažinti peticijos pateikėjo mokesčių naštą, kurią jis 
patiria dėl abiejose šalyse tuo pat metu vykdomų mokesčių procedūrų.“

                                               
1 Teisingumo Teismas, Sprendimo Gilly, C-336/96, 30 punktas.
2 Europos Komisija, Valstybių narių tiesioginių mokesčių sistemų koordinavimas vidaus rinkoje, 1 dalis; 
COM(2006) 823.
3 Paprastai valstybėse narėse, kuriose yra didelės socialinio draudimo įmokos, yra mažesnė mokesčių našta, ir 
atvirkščiai.


