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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Nyderlandų pilietis, gyvenantis Lenkijoje. Jis išėjęs į pensiją ir gauna 
iš Nyderlandų senatvės pensijos išmokas. Nyderlandų mokesčių tarnyba laiko peticijos 
pateikėją ir jo žmoną mokesčių mokėtojais rezidentais. Pasak peticijos pateikėjo, jam 
persikraustant į Lenkiją buvo pranešta, kad, pagal Nyderlandų ir Lenkijos mokesčių sutartį, 
jam nereikės mokėti Lenkijoje jokių mokesčių nuo savo pensijos, nes jis neturėjo Lenkijoje 
jokių pajamų. Nepaisant to, peticijos pateikėjas gavo Lenkijos mokesčių tarnybos sprendimą 
dėl apmokestinimo. Peticijos pateikėjas mano, kad Lenkijos mokesčių tarnyba nesupranta jo 
padėties ir Nyderlandų mokesčių tarnybos taikomos tvarkos. Peticijos pateikėjo nuomone, jis, 
kaip užsienietis, diskriminuojamas ir gąsdinamas, o Lenkijos mokesčių tarnybos darbuotojai 
piktnaudžiauja jiems suteiktais įgaliojimais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Dabartiniu Sąjungos teisės rengimo etapu tiesioginio apmokestinimo srityje teisės aktų yra 
nedaug. Kadangi nėra ES teisės aktų, apmokestinimas iš esmės priklauso valstybių narių 
kompetencijai. Tačiau naudodamosi šia kompetencija valstybės narės turi laikytis savo 
įsipareigojimų pagal ES sutartį. Valstybės narės negali diskriminuoti dėl pilietybės ar kitaip 
apriboti ES sutartimi numatytų asmens laisvių tinkamai to nepagrįsdamos.
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Konkrečiau kalbant, dėl tarpvalstybinių pensijų mokėjimų apmokestinimo, t. y. kai pajamos 
uždirbamos daugiau nei vienoje jurisdikcijoje arba kai pajamos uždirbamos kitoje valstybėje 
nei gyvenamoji valstybė mokesčių mokėjimo tikslais, atitinkamų apmokestinimo teisių 
paskirstymas ir dvigubo apmokestinimo vengimas ES taisyklėmis nereglamentuojami. Šį 
klausimą sprendžia valstybės narės, remdamosi savo nacionaline teise.

Tarptautiniu lygmeniu įprasta, kad dvi suinteresuotos valstybės, t. y. gyvenamosios vietos 
valstybė ir kilmės valstybė, dalijasi apmokestinimo teisėmis pagal dvišalę konvenciją dėl 
dvigubo apmokestinimo vengimo. Peticijos pateikėjo atveju taikoma 2002 m. vasario 13 d. 
Lenkijos ir Nyderlandų Karalystės sudaryta konvencija1.

Pagal Nyderlandų bendrojo senatvės pensijų teisės akto (AOW) 18 straipsnio 1 dalį ir 18 
straipsnio 5 dalį pensiją galima apmokestinti ir Nyderlanduose, ir Lenkijoje. Jei abi valstybės 
taiko mokestį Nyderlandų pensijai, pagal Konvencijos 23 straipsnio 5 dalies a punktą Lenkija 
turėtų suteikti kreditą Nyderlanduose sumokėtiems mokesčiams. Tai reikštų, kad peticijos 
pateikėjas deklaruodamas Lenkijoje sumokėtus mokesčius turėtų deklaruoti Nyderlandų 
pensiją ir prašyti iš Lenkijoje mokėtinų mokesčių atskaityti Nyderlanduose sumokėtų 
mokesčių sumą. Ir Nyderlanduose, ir Lenkijoje taikomas apmokestinimas, taip pat atleidimo 
nuo jo mechanizmas pagal dvišalę konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo vengimo remiantis 
dabar galiojančiais ES teisės aktais nėra nepriimtini.

Peticijos pateikėjas taip pat pateikė skundą Komisijai, kuri rengiasi susisiekti su peticijos 
pateikėju, kad paaiškintų, jog pirmiau minėtas mechanizmas nelemia jokios ES teisės aktais 
draudžiamos diskriminacijos.

Išvada
Atsižvelgdama į ankstesnius svarstymus, Komisija nepradės pažeidimo nagrinėjimo 
procedūros prieš Lenkiją peticijos pateikėjo iškeltais klausimais.“

                                               
1 Tekstą lenkų ir anglų kalbomis galima rasti šiuo adresu:
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_polski,angielski.pdf;
o tekstą olandų kalba galima rasti šiuo adresu:
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_niderlandzki.pdf.


