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16.12.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0739/2006 dėl EB sutarties 43 straipsnio nesuderinamumo su 
Belgijos įstatymais dėl atestuotųjų apskaitininkų ir mokesčių konsultantų 
mokymo, kurią pateikė Belgijos pilietis Alexander Van Brabant advokatų 
biuro „Vandervennet, Valcke & Van Brabant“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra įgaliotas informuoti, kad Belgijos įstatymas dėl atestuotųjų 
apskaitininkų ir mokesčių konsultantų mokymo, ypač šio įstatymo 21 straipsnis, taikomas 
Apskaitininkų ir mokesčių konsultantų institute (pranc. Institut des experts-comptables et des 
conseils fiscaux) yra nesuderinamas su EB sutarties 43 straipsniu ir kitais straipsniais dėl 
įsisteigimo laisvės. Taigi Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento patikrinti, ar šis 
įstatymas, patvirtintas 1997 m. gruodžio 23 d. Belgijos karališkuoju sprendimu, kuriuo 
remiantis jo įgaliotojui skirta drausminė sankcija, yra suderinamas su ES teisės aktais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. vasario 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. birželio 1 d.

1. „Istorija. Faktai
Peticijos pateikėjas, Belgijos pilietis, kreipėsi į Europos Parlamentą dėl Apskaitininkų ir 
mokesčių konsultantų instituto elgesio kodekso, patvirtinto 1997 m. gruodžio 23 d. Belgijos 
karališkuoju sprendimu, 21 straipsnio suderinamumo su Bendrijos teise.
Pagal šio kodekso 21 straipsnį apskaitininko profesija nėra suderinama su amatu ar komercine 
veikla, vykdoma tiesiogiai ar netiesiogiai, individualiai ar susijungus, ar nepriklausomoje 
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įmonėje. Instituto apskaitininko prašymu kolegijos gali nukrypti nuo šios taisyklės.
2. Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija primena, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką EB sutarties 43 
straipsniu reikalaujama „panaikinti ne tik bet kokią kitoje valstybėje narėje įsisteigusio 
paslaugų teikėjo diskriminaciją dėl pilietybės, bet ir bet kokius apribojimus, net vienodai 
taikomus tiek nacionaliniams, tiek kitų valstybių narių paslaugų teikėjams, jeigu jie draudžia, 
trukdo ar daro mažiau patrauklią paslaugų teikėjo, įsisteigto kitoje valstybėje narėje, kur jis 
teisėtai teikia panašias paslaugas, veiklą“.
Jeigu peticijos pateikėjo minimos Belgijos nuostatos sukuria apribojimų įsisteigimo laisvei, 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patikslina, kad „priemonės, kurios gali trukdyti ar 
neskatinti naudotis Sutarties užtikrinamomis pagrindinėmis laisvėmis, privalo tenkinti 
keturias sąlygas:
– jos turi būti taikomos be diskriminacijos;
– jos turi būti pagrįstos privalomais bendrojo intereso reikalavimais;
– jos turi būti tinkamos užtikrinti, kad jomis siekiamas tikslas bus pasiektas;
– jos turi neviršyti to, kas būtina šiam tikslui pasiekti“.
Šiuo atveju, jeigu nustatyta, kad įvairiose valstybėse narėse ar įvairiuose veiklos sektoriuose 
galioja skirtingos taisyklės, tai nereiškia, kad pirmojoje valstybėje narėje ar konkrečiame 
sektoriuje galiojančios taisyklės yra nesuderinamos su Bendrijos teise. Net jeigu kai kuriose 
valstybėse narėse apskaitininkai gali vykdyti kitokią veiklą, kuri nekenkia jų 
nepriklausomumui, Belgijos valdžios institucijos turi teisę nuspręsti, kad taisyklių tikslai 
negali būti pasiekti mažiau ribojančiomis priemonėmis, tuo labiau, kad nuostatos yra 
proporcingos siekiamiems tikslams.
Pagal Teisingumo Teismo praktiką ir Paslaugų direktyvos 2006/123 (kuri turi būti perkelta į 
nacionalinę teisę iki 2009 m. gruodžio 28 d.) 25 straipsnį, Belgijos valdžios institucijos turi 
įvertinti savo įstatymus, kad patikrintų, ar skirtingos apskaitininkų veiklos apribojimas yra 
pateisinamas svarbiais visuomenės interesais ir proporcingas.
Šiuo tikslu reikėtų pabrėžti, kad visiškas daugiasritės veiklos draudimas atestuotiems 
apskaitininkams ir mokesčių konsultantams Belgijoje yra didelis ir sunkiai pateisinamas 
apribojimas, nes sukuriamas visiškas draudimas, ir kad visiškas draudimo pateisinimas būtų 
pripažįstamas tik tada, jei nebūtų kito mažiau ribojančio būdo pasiekti šiems tikslams.
Vykstant vertinimo procesui, jeigu Belgijos valdžios institucijos mano, kad šis apribojimas 
yra nereikalingas ir neproporcingas, Belgijos įstatymuose numatyti apribojimai turėtų būti 
panaikinti. Jeigu Belgijos valdžios institucijos mano, kad šios nuostatos yra pateisinamos ir 
proporcingos, jos turėtų pateikti abipusį vertinimą, numatytą Paslaugų direktyvos 39 
straipsnyje (kuri turi būti perkelta į nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 28 d.), ir 
nurodyti šių reikalavimų turinį ir priežastis, dėl kurių jie yra pateisinami.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Kaip nustatyta 2007 m. birželio 1 d. Komisijos komunikate, atsižvelgiant į Apskaitininkų ir 
mokesčių konsultantų instituto elgesio kodekso, patvirtinto 1997 m. gruodžio 23 d. Belgijos 
karališkuoju sprendimu, 21 straipsnį, apskaitininko profesija nėra suderinama su amatu ar 
komercine veikla, vykdoma tiesiogiai ar netiesiogiai, individualiai ar susijungus, ar 
nepriklausomoje įmonėje. Instituto apskaitininko prašymu Kolegijos gali nukrypti nuo šios 
taisyklės.
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Papildydama savo ankstesnį atsakymą Komisija patikslina, kad Belgija pranešė Komisijai, 
kad priimtos įvairios priemonės, siekiant įgyvendinti Paslaugų direktyvą 2006/123/EB pagal 
Belgijos teisinę tvarką. Viena iš šių priemonių yra susijusi su 2005 m. vasario 15 d. 
karališkojo sprendimo dėl atestuoto apskaitininko ir atestuoto finansininko mokesčių eksperto 
kaip juridinių asmenų veiklos daliniu pakeitimu (2009 m. rugsėjo 30 d. karališkasis 
sprendimas). Nuo šiol pagal iš dalies pakeistus Belgijos įstatymus juridinis asmuo gali būti 
sudarytas iš skirtingo statuso asmenų, jeigu šis juridinis asmuo nevykdo profesinės veiklos, 
kuri priklauso nuo dalininkų ir jeigu šis juridinis asmuo nėra įpareigotas dėl atlygio.

Be to, pagal abipusio vertinimo procedūrą, numatytą Paslaugų direktyvoje, Belgijos valdžios 
institucijos peržiūrėjo tam tikrus jos įstatymuose esančius reikalavimus, kad patikrintų, ar jie 
yra proporcingi ir pagrįsti privalomais bendrojo intereso pagrindais. Peržiūrėti reikalavimai 
taip pat yra susiję su reglamentuojamų profesijų daugiasritės veiklos ir partnerystės ryšių 
apribojimais.

Peržiūrėdamos įstatymus Belgijos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie 
apskaitininkams ir mokesčių konsultantams taikomus reikalavimus, pagrįsdamos galiojančius 
reikalavimus tuo, kad būtina užtikrinti vykdomos profesinės veiklos nepriklausomumą, 
atsižvelgiant į paslaugų, teikiamų ne tik paslaugų gavėjui, bet ir valdžios institucijoms ir 
visuomenei, padarinius.

Atsižvelgiant į Belgijos valdžios institucijų pateiktą informaciją ir faktą, kad nėra visiško 
partnerystės ryšių draudimo, Komisija neturi pagrindo konstatuoti, kad Belgijos nuostatos 
neatitinka Pasaugų direktyvos 25 straipsnio. Iš tiesų, reikia priminti, kad faktas, jog įvairiose 
valstybėse narėse ar įvairiuose veiklos sektoriuose galioja skirtingos taisyklės nereiškia, kad 
pirmojoje valstybėje narėje ar konkrečiame sektoriuje galiojančios taisyklės yra 
nesuderinamos su Bendrijos teise.“


