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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0118/2012 dėl užsienyje gyvenančių graikų apmokestinimo, kurią 
pateikė Graikijos pilietis M. F.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Graikijos valdžios institucijos pajamų mokestį 
renka iš užsienyje gyvenančių Graikijos piliečių. Jis nurodo, kad kelerius metus gyveno ir 
dirbo Prancūzijoje, kur ir buvo apmokestintas mokesčiu, o Graikijoje jis neturi nei pajamų, 
nei nekilnojamojo turto. Peticijos pateikėjas mano, kad tokia padėtis prieštarauja ES laisvo 
judėjimo ir dvigubo apmokestinimo draudimo principams, todėl prašo Europos Parlamento 
imtis priemonių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

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

Peticijos pateikėjas kelia klausimą dėl to, kad Graikijos vyriausybė yra jį apmokestinusi, 
nepaisant to, kad jis Graikijoje negyvena, neturi ten turto ir negauna pajamų.

Pirmiausia Komisija norėtų pabrėžti, kad ji apskritai negali vertinti konkrečių faktų ir 
aplinkybių, susijusių su nacionalinės mokesčių teisės taikymu konkrečiu atveju. Tai yra 
nacionalinių valdymo institucijų ir teismų užduotis, kurie ją atlikdami turi visiškai laikytis ES 
teisės.

Be to, šiuo konkrečiu atveju peticijos pareiškėjo pateiktų dokumentų neužtenka, kad Komisija 
galėtų aiškiai nustatyti teisinį pagrindą, kuriuo Graikijos institucijos rėmėsi vertindamos 
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mokesčius. Todėl toliau nurodytos pastabos neskirtos peticijos pareiškėjui pritaikyto 
konkretaus Graikijos mokesčio teisingumui įvertinti – jose tiesiog abstrakčiai paminimi 
Graikijos mokesčių teisės aktai, kurie, Komisijos turimomis žiniomis, galėjo būti pritaikyti 
peticijos pateikėjui.

Komisija norėtų priminti, kad tiesioginis apmokestinimas Europos Sąjungoje nėra suderintas 
ir daugiausia priklauso valstybių narių kompetencijai, o tai reiškia, kad valstybės narės šioje 
srityje gali laisvai leisti savo teisės aktus ir nuspręsti, ką apmokestinti ir kokį tarifą taikyti, jei 
tai nepažeidžia ES teisės.

Remiantis Komisijos turima informacija, Graikijos mokesčių sistemoje pagal Graikijos 
Pajamų mokesčio kodekso (Įstatymas Nr. 2238/1994) 15–19 straipsnius apie minimalias 
gyvenimo išlaidas (ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ), tam tikro turto (nekilnojamo 
turto, automobilių, pramoginių laivų ir pan.) įsigijimas ir naudojimas sukuria numanomas 
arba fiktyvias pajamas, kurių kiekis priklauso nuo turto ypatybių. Taip pat laikoma, jog asmuo 
ir pora patiria minimalias pragyvenimo išlaidas, kurias privalo padengti toks pat kiekis 
pajamų. Tokios teorinės pajamos Graikijoje yra apmokestinamos, nebent mokesčių mokėtojas 
gali įrodyti, kad per metus gavo atitinkamą kiekį apmokestintų pajamų. Šis mokestis taikomas 
ir tiems, kurių gyvenamoji vieta mokesčių tikslais yra Graikija, ir ne Graikijos rezidentams 
mokesčių tikslais.

Be to, remiantis Komisijai prieinama informacija, pagal Pajamų mokesčio kodekso 18(h) 
straipsnį nuo 2011 m. sausio 1 d. nuostatos dėl objektyvių metinių išlaidų (pragyvenimo 
išlaidų) ir išlaidų, skirtų turto įsigijimui, netaikomos fiziniams asmenims, kurių nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra užsienyje arba kurie paprastai gyvena užsienyje, jei jie negauna pajamų 
Graikijoje. Tai paprastai reikštų, kad bet kuriam mokesčių tikslais Graikijoje negyvenančiam 
piliečiui, kuris Graikijoje negauna jokių pajamų, nereikia mokėti šio mokesčio.

Išvada: atsižvelgiant į Komisijai prieinamą informaciją, pagal Graikijos Pajamų mokesčio 
kodekso straipsnius 15–19 mokamas mokestis pats savaime neatrodo prieštaraujantis 
Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo saugomoms laisvėms, kadangi jis taikomas tiek 
Graikijos pilietybę turintiems, tiek jos neturintiems asmenims.

Vis dėlto, remdamasi kito piliečio skundu, Komisija tiria, ar reikalavimas pervesti tam tikrą 
apmokestinamų pajamų kiekį į Graikijos banko sąskaitą tam, kad šis mokestis nebūtų 
taikomas teorinėms užsienyje gyvenančių Graikijos piliečių pajamoms, gali varžyti laisvą 
kapitalo judėjimą ir laisvę teikti paslaugas, užtikrinamus atitinkamai Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 63 ir EEE susitarimo 40 straipsniais bei Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 56 ir EEE susitarimo 36 straipsniais.

Šiuo tikslu Komisija bendradarbiauja su Graikijos vyriausybe. Šis dialogas dar tebevyksta ir 
yra konfidencialus, kadangi jis yra galimos pažeidimo bylos dalis, todėl šiuo metu Komisija 
apie tai negali suteikti daugiau informacijos.

Bet kuriuo atveju Komisijos diskusija su Graikijos valdžios institucijomis dėl šių teisės aktų 
nėra tiesiogiai susijusi su peticijos pateikėjo (ar kurio kito mokesčių mokėtojo) konkrečia 
padėtimi, tačiau teoriškai tai yra diskusija dėl galimo Graikijos mokesčių teisės aktų 
nesuderinamumo su ES teise.
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Komisija labai rekomenduoja peticijos pateikėjui pasitarti su teisininkais apie tai, kaip 
naudotis nacionaliniu lygiu prieinamomis teisių gynimo priemonėmis, jeigu jis mano, kad jo 
teisės galėjo būti pažeistos. Be to, kadangi daugumai teisių gynimo priemonių taikomi 
terminai, greitai jomis nepasinaudojęs jis gali prarasti savo teises.

Išvados
Kadangi Komisija jau tiria vieną iš pirmiau minėtų Graikijos mokesčių teisės aktų aspektų, 
kuris galimai pažeidžia ES teisę, ji siūlo, kad peticijos pateikėjas, naudodamasis interneto 
svetaine http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm, Komisijai atsiųstų 
elektroninį laišką, pateikiantį informaciją apie „EU Pilot“ sistemoje numeriu 3079.12 
nurodyto tyrimo rezultatą. Kad Graikija ir Komisija turėtų pakankamai laiko dialogui plėtoti, 
prašymas suteikti informaciją turėtų būti išsiųstas 2012 m. pabaigoje.


