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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0506/2011 dėl dvigubo apmokestinimo tarp Jungtinės Karalystės 
ir Vokietijos, kurią pateikė Vokietijos pilietis Dietmar Mai

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nuolat gyvena Vokietijoje, tačiau metus praleido Londone. Šį laikotarpį 
Vestminsterio miesto savivaldybė ketina apmokestinti savivaldybės nustatytu mokesčiu 
(65 GBP / mėn.) remdamasi jo buto nuomos sutartimi. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad tokio 
mokesčio taikymas prieštarautų Jungtinės Karalystės ir Vokietijos sutarties dėl dvigubo 
apmokestinimo išvengimo nuostatoms.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Atrodo, kad peticijos pateikėjui Vestministerio miesto savivaldybės nustatytas mokestis 
remiantis jo buto nuoma yra tiesioginis mokestis. Šiuo metu pagal ES teisę valstybės narės 
turi daug laisvės kurti savo tiesioginių mokesčių sistemas, kad geriausiai patenkintų savo 
vidaus politikos tikslus. Nesant ES priimtų derinimo priemonių, vienintelis valstybių narių 
fiskalinio suverenumo apribojimas yra tas, kad įgyvendindamos savo mokestines teises jos 
privalo laikytis įsipareigojimų pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV). Taigi 
valstybėms narėms draudžiama diskriminuoti dėl pilietybės arba taikyti nepagrįstus 
apribojimus naudotis laisvėmis, kurios garantuojamos ES teisės aktais. 

Siekdamos išvengti dvigubo apmokestinimo, valstybės narės gali laisvai sudaryti tarpusavio 
susitarimus dėl mokestinių teisių į pajamas ar nuosavybę pasidalijimo, bet tai neprivaloma. 
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ES Teisingumo Teismas patvirtino, kad dvigubas apmokestinimas, kuris atsiranda dėl tuo pat 
metu dviejų valstybių narių vykdomų suverenių veiksmų, neprieštarauja SESV1.

ES valstybės narės turi beveik visapusį dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių tinklą, bet 
šiose sutartyse beveik niekada nesitariama dėl vietos mokesčių, be to, pagal jau minėtus 
principus, tai yra pačių valstybių narių tarpusavio reikalas. Todėl tikslesnės informacijos apie 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį peticijos 
pateikėjas turėtų teirautis Jungtinės Karalystės arba Vokietijos mokesčių administravimo 
institucijose, kurių adresus galima rasti jų interneto svetainėse (www.hmrc.gov.uk ir 
www.steuerliches-info-center.de). 
Komisija nenustatė požymių, kad Vestministerio miestas būtų pritaikęs diskriminacinius 
mokesčius peticijos pateikėjui, pavyzdžiui, kad jis mokėtų didesnį mokestį vien dėl to, jog yra 
kitos valstybės narės pilietis. Tiesą sakant, yra tam tikrų savivaldybės mokesčio nuolaidų ir 
atleidimo nuo mokesčio būdų, pvz., mokesčių mokėtojas gali pasinaudoti mokesčio atskaita 
už antrą būstą, jei jo pagrindinė gyvenamoji vieta yra kitur, todėl peticijos pateikėjas turėtų 
pasidomėti, ar jam negali būti pritaikyta kuri nors iš šių sąlygų. Informacija apie šias 
nuolaidas ir atleidimą nuo mokesčių pateikiama šiame interneto tinklalapyje: 
http://www.westminster.gov.uk/services/councilgovernmentanddemocracy/councils/councilta
xandfinance/notes/. 

Išvada

Komisija nusprendė, kad nėra įrodymų, jog minimas vietos mokestis yra taikomas 
diskriminuojant ir, atitinkamai, atgraso nuo laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje. 
Neatrodo, kad problema, dėl kurios skundžiasi peticijos pateikėjas, būtų dvigubo 
apmokestinimo klausimas, kurį būtų galima išspręsti pagal dviejų minimų valstybių narių 
dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, bet tikslesnės informacijos jis turėtų kreiptis 
nurodytais adresais į mokesčių administravimo institucijas. Peticijos pateikėjas turėtų kreiptis 
į Vestministerio miesto valdžios institucijas, kad išsiaiškintų, ar jam negalėtų būti taikoma 
tam tikra mokesčių lengvata. Komisija apgailestauja, kad negali daugiau padėti.“

                                               
1 ˇr. bylas: Kerckhaert-Morres, C-513/04, Damseaux, C-128/08. 


