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Tema: Peticija Nr. 0786/2011 dėl ES direktyvos dėl santaupų apmokestinimo 
taikymo Bendrijos pareigūnams, kurią pateikė Italijos pilietis P. S.  

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo ES institucijų prižiūrėti, kaip jų darbuotojai, Europos Parlamento ir 
Europos Komisijos nariai (dauguma iš jų turi nuolatinę gyvenamąją vietą mokesčių tikslais 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jie atlieka savo pareigas) laikosi Direktyvoje 
2003/48/EB dėl santaupų apmokestinimo nustatytų įpareigojimų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. sausio 27 d.

„Pagrindinis Direktyvos 2003/48/EB1 tikslas – sudaryti sąlygas apmokestinti taupymo 
pajamas pagal faktiškojo savininko, kuris yra fizinis asmuo, nuolatinės gyvenamosios vietos 
mokesčių mokėjimo tikslais valstybėje taikomas taisykles. Kad pasiektų šį tikslą, valstybės 
narės automatiškai teikia informaciją (arba pereinamuoju laikotarpiu Liuksemburgo ir 
Austrijos atvejais išskaičiuoja ir perveda mokestį) asmens nuolatinės gyvenamosios vietos 
valstybei narei. Pajamas mokantis ekonominės veiklos vykdytojas, vadinamasis mokėjimų 
tarpininkas, turi patikrinti faktiškojo savininko nuolatinę gyvenamąją vietą. Valstybės narės 
privalo imtis būtinų priemonių ir užtikrinti, kad jų teritorijoje įsisteigę mokėjimų tarpininkai 
atliktų šios direktyvos įgyvendinimui būtinas užduotis, o Komisijos ir (arba) Parlamento 
darbuotojams, taip pat Komisijos ir Europos Parlamento nariams, pagal Direktyvos 
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2003/48/EB nuostatas nesudarytos išskirtinės sąlygos.

Be to, Komisija patvirtino, kad ji, siekdama suteikti savo darbuotojams visą būtiną 
informaciją, susijusią su Direktyvos 2003/48/EB nuostatų taikymu, ėmėsi atitinkamų 
veiksmų. 2005 m. Komisija paskelbė administracinį pareiškimą Nr. 45/2005, kuriame 
išaiškino šios direktyvos nuostatas. Kasmet Komisijos priėmimo tarnyba surengia po 
konferenciją šia tema, o išsamesnę informaciją galima rasti vidaus svetainėje šiam klausimui 
skirtame puslapyje.

Vis dėlto Komisija neturi priemonių, kuriomis galėtų patikrinti, ar jos darbuotojai laikosi 
institucijos įpareigojimų tinkamai deklaruoti taupymo pajamas savo nuolatinės gyvenamosios 
vietos mokesčių mokėjimo tikslais valstybėje narėje. Šis klausimas siejamas su asmenine 
informacija apie santaupas ir su atskirais darbuotojų įsipareigojimais jų nacionalinėms 
mokesčių institucijoms. Šia direktyva Komisijai kaip institucijai, o ypač – kaip darbdaviui, 
nesuteikiami įgaliojimai tikrinti šią informaciją.

Siekiant užtikrinti, kad mokėjimų tarpininkai nuosekliau traktuotų faktiškuosius savininkus, 
2008 m. Komisijos pateiktame pasiūlyme iš dalies pakeisti Direktyvą 2003/48/EB, kuris šiuo 
metu svarstomas Tarybos lygmeniu, patikslinta, kad kai mokėjimų tarpininkas turi oficialius 
dokumentus, kuriais patvirtinama, jog dėl taikomų diplomatinių privilegijų arba kitų 
tarptautinių taisyklių faktiškojo savininko gyvenamoji vieta mokesčių mokėjimo tikslais yra 
kitoje nei nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje narėje, aiškinant Direktyvą 2003/48/EB, 
gyvenamąja vieta laikoma pagal tokius oficialius dokumentus nustatyta gyvenamoji vieta, 
kurioje taikomi mokesčiai.

Išvada
Kiek tai sietina su Komisijos darbuotojų įsipareigojimais laikytis Direktyvos 2003/48/EB 
nuostatų, Komisija gali tik perduoti taisykles savo darbuotojams. Tai atliekama sistemingai.“

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Komisija gali tik patvirtinti savo pastabas, pateiktas savo pirmajame pranešime. Be to, kaip 
pastebėjo peticijos pateikėjas, darbuotojai, siekdami sužinoti daugiau apie savo mokesčio 
prievoles, faktiškai gali nemokamai ir per Komisijos priėmimo tarnybą, kuri darbuotojams 
suteikia praktinę aktualią informaciją, pasikonsultuoti su teisininku, turinčiu tvirtų žinių 
mokesčių įstatymų srityje.

Kalbant apie Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, kuris yra Sutarčių dalis, 
13 straipsnio taikymą, Komisija pastebi, kad nuostata yra taikoma bendrai ir nepriklausomai 
nuo asmeninių aplinkybių. Taikymo pasekmės priklauso nuo to, kur pareigūnas gyveno, tuo 
metu kai pradėjo eiti pareigas. Komisija negali pateikti nuomonės dėl šios nuostatos 
teisingumo. Komisija privalo jos laikytis ir ją taikyti. Kadangi šiame ES teisės raidos 
vertinimo etape tiesioginis asmenų apmokestinimas yra labai mažai suderintas, dėl skirtingų 
nacionalinių mokesčių sistemų pareigūnams, kurių gyvenamoji vieta mokesčių tikslais yra jų 
kilmės šalis, taikomi įvairių lygmenų ir rūšių mokesčiai. Todėl, kadangi skirtingų valstybių 
narių piliečių teisinė padėtis skiriasi, Komisija nemano, kad nuostatos taikymas yra 
diskriminuojantis.
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Konkrečiau kalbant apie Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvą, jos 3 straipsnyje 
numatomi minimalūs kriterijai, kuriais remiantis nustatoma faktiškų savininkų, kurie 
neįpareigoja valstybių narių patikrinti jų nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių tikslais, 
tapatybė ir gyvenamoji vieta (išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas prašo atsižvelgti į tai, kad 
jo nuolatinė gyvenamoji vieta mokesčių tikslais yra trečiojoje šalyje). Remiantis ES teisės 
aktais galima taikyti ir nacionalines priemones, kurios neatitinka šių minimalių kriterijų, bet 
neprieštarauja Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos galutiniam tikslui, kuriuo 
siekiama užtikrinti apmokestinimo galimybes atsižvelgiant į šalies, kuri yra nuolatinė 
gyvenamoji vieta mokesčių tikslais, mokesčių taisykles.

Administraciniai suvaržymai, kuriuos paskatino mokesčių mokėtojai, kurių gyvenamoji vieta 
mokesčių tikslais yra Italija, o nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje šalyje, turi pirmiausiai 
būti sprendžiami su Italijos valdžios institucijomis.

Komisijos tarnybos jau kreipėsi į Italijos valdžios institucijas dėl keleto klausimų dėl dviejų 
neseniai Italijoje įvestų mokesčių už nekilnojamąjį turtą ir finansinę veiklą, kuriuos moka 
Italijos mokesčių mokėtojai, gyvenantys užsienyje (it. (IVIE ir IVAFE atitinkamai). Šios 
iniciatyvos kontekste taip pat buvo iškeltas klausimas dėl 2012 m. liepos 2 d. aplinkraščio 
teisinių nuostatų aiškinimo. Keletas taikomų teisės aktų pakeitimų buvo įtraukta į 2012 m. 
gruodžio 29 d. Stabilumo įstatymą. Šiame etape Komisija atideda savo galutinį vertinimą dėl 
nacionalinių priemonių ir ES teisės suderinamumo, kaip tai aiškina administracinė institucija.

Komisijos tarnybos taip pat patvirtina, kad 2012 m. birželio 27 d. Komisijos komunikatas 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl konkrečių su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, 
susijusiu su trečiosiomis šalimis, stiprinimo būdų (COM(2012) 351 final) atspindi jų požiūrį 
šiuo klausimu. Europos Komisija 2012 m. gruodžio 6 d. taip pat patvirtino išsamų veiksmų 
planą (COM(2012)722), kaip birželio mėn. komunikato tęsinį.“


