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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1246/2011 dėl galimo Austrijos mokesčių inspekcijos nevienodo 
požiūrio taikymo, kurią pateikė Vokietijos pilietis Rolf Mayer

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ir jo žmona yra į pensiją išėję Vokietijos piliečiai, gyvenantys Austrijoje. 
Peticijos pateikėjas pajamų mokestį mokėjo Vokietijoje, o jo žmona – Austrijoje. Peticijos 
pateikėjas pateikia išsamių įrodymų, kad Austrijos mokesčių inspekcija diskriminuoja jo 
žmoną, palyginti su Austrijos piliečiais. Jis prašo atlikti tyrimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„2011 m. lapkričio 10 d. peticijoje pranešama apie problemas, su kuriomis peticijos pateikėjas 
ir jo žmona susidūrė dėl Vokietijoje uždirbtų pajamų apmokestinimo Austrijoje. 

Nors iš 2011 m. gruodžio 28 d. peticijos laiško atrodo, kad tam tikri klausimai buvo išspręsti 
Austrijos federalinės finansų ministerijos 2011 m. lapkričio 17 d. ir rugsėjo 7 d. raštais, 
Komisija vis tiek norėtų pakomentuoti šiuos klausimus. 

Prieš išsamiai aptardama konkrečias problemas, Komisija norėtų pažymėti, kad šiuo metu 
tiesioginio apmokestinimo srityje ES teisės aktai yra santykinai mažai suderinti. Kadangi ES 
teisės aktuose nėra vienijančių arba derinančių priemonių, valstybės narės turi pačios 
apibrėžti, sutartimis arba vienašališkai, kriterijus, pagal kuriuos pasidalija savo 
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apmokestinimo teises, ypač siekdamos išvengti dvigubo apmokestinimo (žr., pvz., 1998 m. 
gegužės 12 d. ES Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimą byloje Gilly (C–336/96, 24 ir 
30 pastraipos). Valstybės narės naudojasi šiomis teisėmis, kai su kitomis valstybėmis narėmis 
arba trečiosiomis šalimis sudaro sutartis dėl dvigubo pajamų apmokestinimo išvengimo.

Kadangi tiesioginių mokesčių srityje teisės aktai nėra suderinti, valstybės narės turi tam tikrą 
savarankiškumą, t. y. jos neprivalo savo mokesčių taisyklių rengti pagal kitos valstybes 
taisykles, kad išvengtų dvigubo apmokestinimo. Be to, pagal ESTT teismų praktiką, Sutartis 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) neužtikrina mokestinio neutralumo ES piliečiams, 
kurie persikelia iš savo gyvenamosios arba darbo vietos į kitą valstybę narę, nei ta, kurioje jie 
iki šiol gyveno. Ypač verta susipažinti su ESTT Block bylos sprendimu (2009 m. vasario 12 d. 
sprendimo C-67/08 28 ir tolesni punktai). Vis dėlto ESTT savo teismų praktikoje ne kartą 
patvirtino, kad naudodamosi savo teisėmis valstybės narės privalo vykdyti savo 
įsipareigojimus pagal SESV. Ypač valstybės narės neturi teisės diskriminuoti dėl pilietybės. 
Taip pat valstybėms narėms draudžiama nepagrįstai apriboti pagrindines laisves.

Minėti principai galioja ir Vokietijos pensijos gavėjams, ir Vokietijoje uždirbtų pajamų 
gavėjams, kurie gyvena Austrijoje.

Atsakant į konkrečius peticijos punktus:

a) Vokietijos pensijos apmokestinimas pagal darbuotojo ir darbdavio įnašo santykį, t. y. 
peticijos pateikėjo reikalavimas tik 25 proc. apmokestinti tą pensijos dalį, kuri atitinka 
darbuotojo įnašus. 

Kol kas, kaip teigia peticijos pateikėjas, šis klausimas yra išspręstas. Tačiau Komisijos 
tarnybos taip pat išnagrinėjo Austrijos pajamų mokesčio įstatymo (EStG) 25 straipsnį ir 
padarė išvadą, kad neatrodo, jog jame būtų diskriminuojami užsienio šalių pensijų gavėjai. Ir 
EStG 25 straipsnio 1–2 dalies a ir b pastraipose dėl pajamų ir išmokų iš pensijų fondų, ir 
EStG 25 straipsnio 1, 3 dalių a ir c pastraipose dėl pensijų gautų iš valstybinių socialinio 
draudimo sistemų, yra nuostatos dėl vienodo nacionalinių ir užsienio valstybių pensijų 
vertinimo.

Bet kokie nuostoliai, kuriuos galėjo patirti peticijos pateikėjo žmona, negali būti vertinami 
kaip atsiradę dėl diskriminacijos; tai greičiausiai įvyko dėl Vokietijos ir Austrijos socialinės 
apsaugos ir mokesčių sistemų skirtumų. Kaip jau minėta, šioje srityje teisės aktai yra mažai 
suderinti, todėl valstybės narės turi tam tikrą savarankiškumą kurdamos savo mokesčių 
taisykles.

b) Privataus pensijų organizavimo pripažinimas (Private Altersvorsorge), t. y. 
reikalavimas priskirti pajamų sąnaudas (Werbungskosten) prie apmokestinamų 
pajamų

Komisijos nuomone, šiuo atžvilgiu ES teisė nepažeidžiama. Iš peticijos pateikėjo suteiktos 
informacijos Komisijos tarnybos padarė išvadą, kad pagrindinis klausimas yra ne dėl 
Austrijos mokesčių įstatymų atitikties ES teisei, bet tai, ar mokesčių biuras tinkamai įvertino 
atskiro svarstomo atvejo faktus. Konkrečiai, keliamas klausimas, ar nuolatos peticijos 
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pateikėjo žmonos gauti palūkanų mokėjimai (EStG 27 straipsnio 1 ir 4 dalis) turi būti 
prilyginti pensijos tipo pajamoms. Reikalinga esminių Austrijos teisės aktų nuostatų analizė iš 
esmės yra Austrijos valdžios institucijų ir teismų reikalas. Šiuo atžvilgiu Komisija nemato 
požymių, kad Austrija būtų nesilaikiusi įstatymų, ypač dėl savo pareigų pagal ES teisę, bet 
nežino ar tinkamai buvo taikyti nacionalinės teisės aktai. 

c) Visiškas privalomų Vokietijos sveikatos draudimo įmokų neapmokestinimas 

Iš susirašinėjimo su peticijos pateikėju, atrodo, kad šis klausimas taip pat išspręstas. Vis dėlto, 
pagal EStG 16 straipsnio 1 ir 4 dalies e punkto paskutinį sakinį, sveikatos draudimo įmokos 
pagal nacionalinę arba užsienio valstybės privalomą socialinio draudimo sistemą atskaitomos 
kaip pajamų sąnaudos tik iki visos privalomų įmokų į valstybės socialinio draudimo sistemą 
sumos.  Kadangi 2007 m. Austrijoje pensininkų įmoka valstybiniam sveikatos draudimui 
buvo 5,10 proc., tik 5,10 proc. Vokietijos pensijos gali būti pripažinta kaip pajamų sąnaudos. 

Tai, kad Vokietijos sveikatos draudimo įmokos Austrijoje atskaitomos tik tiek, kad atitiktų 
Austrijos įmokas, nėra ES teisės pažeidimas. Priešingai, tai reiškia, kad Austrijos ir užsienio 
šalių įmokos vertinamos vienodai kaip ir įmokos į nacionalinę sistemą. Šiuo atžvilgiu verta 
paminėti 2010 m. gegužės 20 d. ESTT sprendimą Zanotti byloje (C-56/09), kurioje ESTT 
nusprendė, kad Italijos taisyklė, pagal kurią studijų kitos valstybės narės privačiame 
universitete išlaidos buvo atskaitomos tik iki maksimalios sumos, kuri nustatyta už studijas 
atitinkamo lygio Italijos universitete, atitinka ES teisę. ESTT pastabos Zanotti sprendime 
visiškai tinka peticijos pateikėjo žmonos atveju. 

d) Pensininko mokesčių kredito suteikimas

Komisijos nuomone, šiuo atžvilgiu ES teisė irgi nepažeidžiama. Tai, kad pagal Austrijos teisę 
peticijos pateikėjo žmona negali prašyti pensininko mokesčių kredito dėl pajamų iš savo 
Vokietijos pensijos, atitinka ES teisę. Pagal Austrijos Respublikos ir Federacinės Vokietijos 
Respublikos susitarimo dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo pajamų ir turto 
apmokestinimo srityje 18 straipsnio 2 dalį, Vokietija turi teisę apmokestinti Vokietijos 
pensijas. Kadangi Austrija neturi teisės apmokestinti Vokietijos pensijų, iš esmės ji neprivalo 
suteikti atitinkamų mokestinių privilegijų, t. y. pensininko mokesčių kredito, kuris pakeičia 
atskaitymą už profesines išlaidas.“


