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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo šeima gyvena Vokietijoje, bet dirba Prancūzijoje, vaikai lanko mokyklą 
Prancūzijoje. Jie moka mokesčius Vokietijoje, tačiau Vokietijos valdžios institucijos atmeta jų 
prašymus dėl vaiko ir kitų išmokų. Prancūzai jiems taip pat nesuteikia jokių išmokų, nes jie 
nemoka mokesčių. Dėl to jie patenka tarp visų kategorijų ir yra mažiau pasiturintys nei 
nemobilūs piliečiai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„ES koordinavimo taisyklės, susijusios su išmokomis šeimai.
Jeigu tėvams taikomi skirtingų valstybių narių socialinės apsaugos teisės aktai, ES teisės 
aktais nustatoma pirminė ir antrinė už išmokų šeimoms mokėjimą atsakinga valstybė narė.
Išmokas moka pirminė atsakinga valstybė narė, o antrinė atsakinga valstybė narė teikia 
vadinamąjį diferencinį priedą (pirminės atsakingos valstybės narės mokamą išmoką viršijanti 
suma).
Šiuo atveju akivaizdu, kad abiem tėvams taikytini Prancūzijos socialinės apsaugos teisės 
aktai, nes jie abu dirba Prancūzijoje, todėl turėtų gauti visas Prancūzijos išmokas šeimai 
neatsižvelgiant į tai, kad šeima gyvena Vokietijoje.
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Komisijos tarnybos neturi išsamios informacijos apie 27 valstybėse narėse mokamas įvairias 
socialinės apsaugos išmokas, todėl negali pateikti jokios nuomonės apie peticijos pateikėjo 
nurodytų Prancūzijoje mokamų išmokų (pašalpų) kelionės išlaidoms į mokyklą padengti rūšį 
ir mokėjimo sąlygas.
„Išmoka šeimai“ – tai visos išmokos natūra ir pinigais, skirtos šeimos išlaidoms padengti, 
išskyrus išankstines išlaikymo išmokas ir specialias pašalpas, mokamas gimus vaikui.
Offermans byloje Nr. C-85/99 ES Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kad „padengti 
šeimos išlaidas“ reiškia būtent viešųjų lėšų įnašą į šeimos biudžetą, kad būtų palengvinta 
finansinė vaikų priežiūros našta.
Nacionalinė administracinė įstaiga arba kompetentingas teismas turi įvertinti ir nuspręsti, ar 
peticijos pateikėjo nurodyta išmoka pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 yra socialinės 
apsaugos išmoka. Jei įvertinama teigiamai, Prancūzija, kaip peticijos pateikėjo šeimos 
socialinės apsaugos požiūriu kompetentinga valstybė, privalo mokėti peticijos pateikėjui šią 
išmoką.
Jei nacionalinis teisėjas nusprendžia, kad ši išmoka nepatenka į materialinę Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 taikymo sritį, ji gali būti laikoma socialine lengvata ir mokama peticijos 
pateikėjui pagal Reglamentą (ES) Nr. 492/2011, nes peticijos pateikėjas dirba Prancūzijoje.
Šiuo atveju Prancūzija taip pat turėtų mokėti peticijos pateikėjui išmokas (pašalpas) kelionės 
išlaidoms į mokyklą padengti.
Priešingai, socialinė parama, kaip kitos rūšies išmoka arba kitomis sąlygomis mokama 
išmoka, dažniausiai yra glaudžiai siejama su socialine aplinka, taigi su atitinkamų asmenų 
gyvenamąja vieta. Šiuo atveju Vokietija, kaip gyvenamoji valstybė narė, turėtų mokėti tokias 
išmokas, jei jos numatytos pagal nacionalinės teisės aktus ir jei peticijos pateikėjas turi teisę 
jas gauti.
Kadangi peticijos pateikėjo šeima gyvena Vokietijoje, atsižvelgiant į ES Teisingumo Teismo 
nagrinėjamo preliminaraus klausimo byloje C-126/12 Brück išvadas, pagal Vokietijos 
nacionalinės teisės aktus peticijos pateikėjas Vokietijoje gali turėti teisę gauti ne tik išmokas 
šeimai, bet ir diferencinį priedą, jei Vokietijos išmokos šeimai viršija Prancūzijoje mokamas 
išmokas šeimai.
Pajamų mokesčio teisės aktas ir peticijos pateikėjo atveju taikoma mokesčio bazė.
Komisija nurodo savo pranešimą dėl peticijos Nr. 135/2012 panašia tema.
Išvados
Peticijos pateikėjas turi kreiptis į kompetentingą Prancūzijos įstaigą ir prašyti skirti jam visas 
Prancūzijos nacionalinės socialinės apsaugos teisės aktuose numatytas išmokas šeimai. ES 
teisės aktų nustatytas – konkrečios nacionalinės teisės aktuose nustatytos išmokos mokėjimo 
tikslų vertinimas – priklauso nacionalinės administracinės įstaigos ir galiausiai nacionalinio 
teismo kompetencijai. Komisija negali imtis veiksmų atskirų nacionalinių administracinių 
arba teismo procedūrų vykdymo atveju.
Atsižvelgiant į ES Teisingumo Teismo nagrinėjamo preliminaraus klausimo byloje C-126/12 
Brück išvadas, pagal Vokietijos nacionalinės teisės aktus peticijos pateikėjas Vokietijoje gali 
turėti teisę gauti ne tik išmokas šeimai, bet ir diferencinį priedą, jei Vokietijos išmokos šeimai 
viršija Prancūzijoje mokamas išmokas šeimai.
Atsižvelgiant į mokesčių teisę, iš Peticijų komitetui peticijos pateikėjo pateiktos informacijos 
nematyti ES teisės pažeidimo.“


