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Tema: Peticija Nr. 1307/2012 dėl dvigubo Vokietijos mokamos pensijos 
apmokestinimo, kurią pateikė Prancūzijos pilietė E. V.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, dirbusi Vokietijoje 30 metų ir nuo 2001 m. gyvenanti Prancūzijoje, kur 
2009 m., sulaukusi 60 metų, išėjo į pensiją, nurodo, kad jos vyras negauna jokių pajamų ir 
neturi teisės gauti pensijos iki 2017 m. Nepaisant to, kad peticijos pateikėja jau moka 
mokesčius Prancūzijoje, 2012 m. rugpjūčio mėn. ji iš Vokietijos valdžios institucijų gavo 
pranešimą, kuriame reikalaujama, kad ji sumokėtų 5 000 EUR įsiskolinimą, susidariusį 
atgaline data dėl to, kad ji nemokėjo mokesčių už pensiją, gaunamą iš Vokietijos, o tai, jos 
nuomone, yra dvigubas apmokestinimas. Peticijos pateikėja taip pat reiškia prieštaravimą dėl 
to, kad Vokietijos valdžios institucijos neatsižvelgia į tai, jog jos vyras negauna jokių pajamų, 
ir dėl to, kad jai neleidžiama naudotis mokesčių padalijimo pranašumais, kuriais naudojasi 
Vokietijos gyventojai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Peticijos pateikėja Prancūzijoje gyvena nuo 2001 m., o prieš tai 30 metų dirbo Vokietijoje.
2012 m. rugpjūčio mėn. Noibrandenburgo mokesčių inspekcija (vok. Finanzamt 
Neubrandenburg) pareikalavo, kad ji iki 2012 m. spalio 22 d. atgaline data sumokėtų 
Vokietijai mokesčių įsiskolinimą, susidariusį nuo pirmos dienos, kai ji išėjo į pensiją. Iki šiol 
ji visas savo pajamas, taip pat iš Vokietijos gaunamą pensiją deklaruodavo Prancūzijoje, o tai 
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reiškia, kad ji mokėjo mokesčius Prancūzijoje.

Peticijos pateikėja prieštarauja tam, kad Vokietijos mokesčių inspekcija jos atveju netaiko 
vadinamosios skaidymo (angl. splitting) procedūros, kuri būtų taikoma, jeigu ji gyventų 
Vokietijoje. Pasak peticijos pateikėjos toks nevienodas požiūris prieštarauja ES teisės 
principams. Tiesą sakant, jeigu ji privalo sumokėti šį mokestį, jai turėtų būti suteikiamos 
tokios pat lengvatos, kokios suteikiamos šį mokestį mokantiems vokiečiams, tai reiškia, be 
kita ko, jai turėtų būti taikoma skaidymo procedūra.

Be to, peticijos pateikėja domisi, kodėl ji apie šią prievolę nebuvo informuota anksčiau, nes 
šis įstatymas galioja nuo 2005 m. Galiausiai ji informuoja, kad 2011 m. Vokietija jai išmokėjo 
13 765 EUR dydžio pensiją ir dabar reikalaujama už minėtus metus sumokėti 1 727,03 EUR 
mokesčių. Tačiau kiekvieną mėnesį ji gauna tik 1 700 EUR, iš kurių turi gyventi abu su vyru 
(be Vokietijos mokamos pensijos, ji gauna 160 EUR dydžio Prancūzijos mokamą pensiją ir 
papildomą profesinę pensiją).

Komisijos pastabos

Vokietijos mokesčių teisės aktai

Prancūzijos rezidentams, kuriems pensiją moka Vokietija, taikomas reikalavimas mokesčių 
deklaraciją pateikti Vokietijoje yra grindžiamas Vokietijos pajamų mokesčio įstatymo (EStG) 
49 straipsnio 1 dalies 7 punktu. Šis reikalavimas buvo nustatytas įvykdžius esminę Vokietijos 
pensijų apmokestinimo sistemos reformą, konkrečiai išdėstytas 2004 m. liepos 5 d. Pensijų 
įstatymo (vok. Alterseinkünftegesetz) [žr. Vokietijos federalinį įstatymų rinkinį (vok. 
Bundesgesetzblatt; BGBl); 2004, I dalis, Nr. 33, p. 1427], kuris įsigaliojo 2005 m. sausio 1 d. 
ir kuris pradėtas taikyti 2005 m. mokestiniam laikotarpiui, 1 straipsnio 23 dalyje.

Apskritai pagal Vokietijos pajamų mokesčio nuostatas rezidentai ir nerezidentai mokesčių 
požiūriu vertinami skirtingai. Vokietijos pajamų mokesčio įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje ir 1 a 
straipsnyje nustatomos sąlygos, kuriomis nerezidentai gali kreiptis norėdami būti 
apmokestinami kaip rezidentai. Tai galima padaryti, jei bent 90 proc. pajamų taikomas 
apmokestinimas pagal Vokietijos teisės aktus arba jei pajamos, apmokestinamos ne 
Vokietijoje, yra mažesnės už pagrindinių pajamų dydį (2013 m. – 8 130 EUR).

Pagal Vokietijos pajamų mokesčio įstatymo 1 a straipsnio 2 dalį sutuoktiniai, gyvenantys ne 
Vokietijoje, o kitoje ES ir (arba) EEE valstybėje narėje, gali kreiptis, kad jiems būtų taikoma 
skaidymo procedūra. Šiuo atveju skaičiuojant 90 proc. viršutinę ribą atsižvelgiama į abiejų 
sutuoktinių pajamas ir pagrindinės pajamos padvigubėja.

ES mastu nesuderinta pajamų mokesčio sistema

Šiuo metu Sąjungos teisės aktuose tiesioginio apmokestinimo sritis yra menkai suderinta.
Kadangi nėra suderinimo, apmokestinimas (įskaitant susitarimus dėl dvigubo apmokestinimo 
išvengimo) iš esmės yra valstybių narių kompetencija. Vadinasi, Vokietija gali savo nuožiūra, 
vadovaudamasi savo poreikiais ir siekiais, kurti pajamų mokesčio (mokesčio bazės ir 
mokesčio tarifų) teisės aktus.
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Vis dėlto, įgyvendindama šią kompetenciją, Vokietija turi laikytis įsipareigojimų, priskirtų 
pagal Sutartį dėl ES veikimo (SESV). Jai neleidžiama diskriminuoti dėl pilietybės arba kurti 
suvaržymus ar juos palaikyti kitų valstybių narių piliečiams, kurie naudojasi laisvėmis, 
teikiamomis pagal ES sutartį. Be to, Vokietija negali taikyti nepagrįstų šių laisvių apribojimų.

Vokietijos pajamų mokesčio nuostatų suderinamumas su ES teisės aktais

Toliau pateikiama išsami atitinkamų Vokietijos teisės aktų, tiksliau Vokietijos pajamų 
mokesčio įstatymo (vok. Einkommensteuergesetz, EStG) 1 ir 1 a straipsnių analizė.
Išnagrinėjus šiuos straipsnius, matyti, kad Vokietijos teisės aktų nuostatos Sąjungos teisės 
nepažeidžia.

a) Skirtumas tarp rezidento ir nerezidento

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką dėl rezidentų ir nerezidentų mokesčių 
tikslais „rezidentų ir nerezidentų padėtis tiesioginių mokesčių srityje valstybėje paprastai nėra 
panaši“ (žr. Teisingumo Teismo Sprendimo Gerritse, byla C-234/01, 43 punktą). Išsamus šio 
požiūrio skirtumo paaiškinimas pateiktas Teisingumo Teismo Sprendimo Schumacker (C-
279/93) 32 ir paskesniuose punktuose:

„31. Taigi rezidentų ir nerezidentų padėtis tiesioginių mokesčių srityje valstybėje paprastai 
nėra panaši.

32. Nerezidento vienos valstybės narės teritorijoje gaunamos pajamos dažniausiai sudaro tik 
dalį jo bendrų pajamų, centralizuotų jo gyvenamojoje vietoje. Be to, asmeninis mokesčių 
mokėtojo nerezidento galėjimas mokėti mokesčius, kurį lemia atsižvelgimas į visas jo pajamas 
ir į asmeninę bei šeiminę situaciją, lengviausiai gali būti įvertinamas toje vietoje, kur yra jo 
asmeninių ir turtinių interesų centras. Ši vieta paprastai atitinka nuolatinę gyvenamąją vietą.
Taip pat tarptautinėje mokesčių teisėje, ypač Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) pavyzdinėje konvencijoje dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, 
pripažįstama, kad iš esmės gyvenamosios vietos valstybė turi kompleksiškai apmokestinti 
mokesčių mokėtoją, atsižvelgdama į visas svarbias asmeninės ir šeiminės padėties aplinkybes.

33. Rezidento situacija skiriasi nuo nerezidento, nes didžioji jo pajamų dalis paprastai 
gaunama jo gyvenamosios vietos valstybėje. Be to, ši valstybė dažniausiai turi visą 
informaciją, kurios reikia norint įvertinti bendrąjį mokesčio mokėtojo mokumą, atsižvelgiant į 
jo asmeninę ir šeiminę padėtį.

34. Todėl valstybės narės sprendimas nesuteikti nerezidentui kai kurių rezidentams 
suteikiamų mokesčių lengvatų paprastai nėra diskriminacija, nes šių dviejų kategorijų 
mokesčių mokėtojai nėra panašioje padėtyje.“

b) Rezidento ir nerezidento padėties palyginamumas

Nagrinėdamas šią bylą Teisingumo Teismas taip pat nurodė situacijas, kuriose rezidento ir 
nerezidento padėtis yra panaši (vadinamasis Schumackerio principas). Šiomis aplinkybėmis 
Teisingumo Teismas byloje Schumacker nustatė, kad „kitaip yra tada, kai rezidentas savo 
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nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje negauna didelių pajamų, o pagrindines 
apmokestinamąsias pajamas gauna iš darbo vietos valstybėje atliekamos veiklos, todėl 
nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė negali jam suteikti lengvatų, taikytinų atsižvelgiant į 
jo asmeninę ir šeiminę padėtį. Tarp tokio nerezidento ir panašų darbą dirbančio rezidento 
nėra jokių objektyvių skirtumų, galinčių pateisinti nevienodą požiūrį apmokestinimo tikslais 
atsižvelgiant į mokesčių mokėtojo asmeninę ir šeiminę padėtį. Iš tikrųjų, kalbant apie 
nerezidentą, kuris didžiausią dalį pajamų ir beveik visas šeimos pajamas gauna kitoje, o ne 
savo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje narėje, diskriminacija yra tai, kad į šio 
nerezidento asmeninę bei šeiminę padėtį neatsižvelgiama nei nuolatinės gyvenamosios vietos 
valstybėje, nei darbo valstybėje.“

Byloje Gschwind (C-391/97) Teisingumo Teismas patikslino, kaip turėtų būti aiškinama 
apibrėžtis „didžioji dalis pajamų“. Teisingumo Teismas patvirtino, kad Vokietijos teisės 
aktais numatyta 90 proc. viršutinė riba ir 16 260 EUR (anksčiau – 24 000 DEM) sumos dydis, 
nuo kurio taikomas vienodas požiūris į rezidentus ir nerezidentus mokesčių mokėtojus, 
atitinka ES teisės aktus. Šiuo tikslu Teisingumo Teismas nurodė: „Tačiau nustatant pajamų, 
atitinkamai apmokestinamų Vokietijoje, tačiau kurioms netaikomas apmokestinimas, ribas 
(procentais ir absoliuti suma), Vokietijos teisės aktais tiksliai atsižvelgiama į galimybę 
remiantis apmokestinamų pajamų dydžiu atsižvelgti į asmeninę ir šeiminę mokesčių mokėtojų 
padėtį gyvenamosios vietos valstybėje.“

c) Pagrindinės pajamos

Pagal Vokietijos pajamų mokesčio įstatymo 32 b straipsnį pagrindinėmis pajamomis 
užtikrinama, kad minimalioms būtinoms pajamoms visiškai nebūtų taikomas pajamų 
mokestis. Kadangi rezidentų ir nerezidentų padėtis tiesioginių mokesčių srityje paprastai nėra 
panaši, yra teisėta nustatyti šią neapmokestinamą sumą rezidentams mokesčių tikslais, nes į 
nerezidentų minimalias būtinas pajamas turi būti atsižvelgiama atitinkamoje jų gyvenamosios 
vietos valstybėje (išsamesnę informaciją rasite 2003 m. birželio 12 d. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo Sprendime Gerritse, C-234/01).

Tačiau reikėtų pažymėti, kad Vokietija nesumažino šios sumos tais atvejais, kai nerezidentas 
mokesčių mokėtojas visas pajamas arba didžiąją dalį pajamų gauna iš Vokietijos. Taigi ši 
mokesčių mokėtojų nerezidentų kategorija pajamų mokesčio požiūriu vertinama kaip ir 
nuolatiniai gyventojai (Vokietijos pajamų mokesčio įstatymo 1 straipsnio 3 dalis). Tokia 
praktika atitinka minėtą Teisingumo Teismo praktiką.

d) Skaidymo procedūra

Kaip nurodyta Teisingumo Teismo Sprendimo Schumacker ir vėlesnių sprendimų išvadose, 
kai vertinamas galimai taikytinas vadinamasis Schumackerio principas, yra teisėta vertinti 
vien Vokietijoje dirbančio asmens padėtį ir šiuo atveju nevertinti sutuoktinio, kuris nedirba 
Vokietijoje, padėties. Iš tiesų Vokietija neturi jokių mokestinių santykių su sutuoktiniu, nes jis 
iš Vokietijos negauna jokių pajamų. Todėl Vokietija šiuo apmokestinimo etapu gali 
atsižvelgti tik į asmens, kuris dirbo Vokietijoje, pajamas ir padėtį. Taigi akivaizdu, jeigu 
Vokietijos valdžios institucijos nusprendžia, kad asmuo, kuris dirbo Vokietijoje ir todėl gauna 
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iš jos pensiją, gali būti laikomas rezidentu mokesčių tikslais, šiam asmeniui gali būti taikomos 
mokestinės lengvatos, susijusios su rezidento statusu, įskaitant skaidymo procedūrą.

Be to, kadangi skaidymo procedūra taikoma tada, kai apmokestinami du asmenys (pora), 
pagal ES teisės aktus Vokietija turėtų atsižvelgti į ir sutuoktinio pajamas užsienyje.

Taikymas atgaline data

Peticijos pateikėjos teiginys, kad mokesčių mokėtojams užsienio rezidentams, gaunantiems 
pensiją iš Vokietijos, buvo nustatyta prievolė Vokietijoje pateikti mokesčių deklaracijas 
atgaline data, nėra teisingas. Dabartinė Pajamų mokesčio įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 7 
punkto formuluotė, kuria nustatoma pirmiau minėta prievolė, įtvirtinta 2004 m. liepos 5 d. 
Pensijų įstatymo (vok. Alterseinkünftegesetz), kuris įsigaliojo 2005 m. sausio 1 d. ir taikomas 
nuo 2005 m. mokestinio laikotarpio, 1 straipsnio 23 dalimi. Taigi šis iš dalies pakeistas 
įstatymas buvo taikomas tik vėlesniems atvejams, todėl nebuvo taikomas atgaline data. Tai 
reiškia, kad mokesčių mokėtojai turėjo pakankamai laiko susipažinti su šiuo nauju įstatymu.
Teisinis principas ignorantia legis non excusat yra visiškai taikytinas tokiai padėčiai.

Komisija supranta sunkumus, kuriuos patiria pagyvenę asmenys pildydami mokesčių 
deklaracijas užsienio šalyje. Šios mokesčių prievolės vykdymas Vokietijoje yra sudėtingesnis, 
ypač jei tai susiję su keleriais praėjusiais metais. Antra vertus, šios aplinkybės nėra priežastis 
panaikinti teisinę prievolę deklaruoti pajamas ir mokėti mokesčius Vokietijoje. Pagyvenę ar 
ligoti Vokietijos gyventojai susiduria su tais pačiais įpareigojimais.

Dvigubas pajamų apmokestinimas

a) Vokietijos ir Prancūzijos sutartis dėl dvigubo apmokestinimo

Jokiame ES teisės akte nepateikta valstybės mokesčio gavėjos apibrėžtis, kai mokesčių 
mokėtojas mokestiniu požiūriu yra susijęs su keliomis valstybėmis narėmis. Mokestinės 
prievolės skirstomos pagal valstybių narių sudarytas dvišales sutartis dėl dvigubo 
apmokestinimo. Šių sutarčių taikymas ir aiškinimas nėra ES teisės dalykas.

Peticijos pateikėjos konkrečiu atveju reikėtų atlikti išmokėtos pensijos sumos vertinimą 
siekiant nustatyti, ar šiems pinigams taikoma Sutarties dėl dvigubo apmokestinimo 13 
straipsnio 8 dalis (pensijos gavėjo rezidavimo valstybės apmokestinamos privačios pensijos) 
arba 14 straipsnio 2 dalis (socialinės apsaugos institucijų mokamos pensijos, apmokestinamos 
mokėjimo agentūros valstybėje). Toks vertinimas priklausytų nuo kiekvienos išmokėtos 
pensijos rūšies, o kadangi kalbama apie konkretų atvejį, tai būtų tik nacionalinių valdžios 
institucijų kompetencija.

b) Papildomas Vokietijos mokesčių institucijų nustatytas apmokestinimas, taikomas jau 
apmokestintoms pensijoms

Atsižvelgdami į ankstesnėse pastraipose išdėstytą informaciją, negalime nustatyti, ar Vokietija 
turi teisę apmokestinti jau apmokestintą pensiją, nes atsakymas į šį klausimą priklauso nuo 
nacionalinių valdžios institucijų atliekamo susijusių pensijų vertinimo.

Vokietijos ir Prancūzijos sudarytos Sutarties dėl dvigubo apmokestinimo 25 straipsnyje 
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numatyta abipusio susitarimo procedūra, kad būtų išvengta sutarties neatitinkančio dvigubo 
apmokestinimo. Skirtingo Vokietijos ir Prancūzijos pensijų vertinimo ir (arba) dvigubo 
pensijų apmokestinimo problema turi būti išspręsta taikant abipusio susitarimo procedūrą, 
numatytą Vokietijos ir Prancūzijos sutartyje.

Vis dėlto tai, kad viena valstybė narė jau yra apmokestinusi tam tikros rūšies pajamas, pagal 
ES teisės aktus iš esmės nėra kliūtis kitai valstybei narei dar kartą apmokestinti šias pajamas, 
jeigu ši nusprendžia, kad turi tokią apmokestinimo teisę.

c) Dvigubo apmokestinimo panaikinimas

Reikėtų pridurti, kad, nors dvigubo apmokestinimo panaikinimas ir su tuo susijusios 
problemos gali būti išankstinė gero vidaus rinkos veikimo sąlyga, valstybės narės neprivalo to 
daryti. Kadangi nėra ES priemonių, kuriomis būtų galima suvienodinti ar suderinti 
apmokestinimą, valstybės narės, remdamosi sutartimi arba vienašališkai, pačios apibrėžia 
kriterijus, pagal kuriuos nustatomos jų apmokestinimo skyrimo galios, taip pat ir sprendimas 
panaikinti dvigubą apmokestinimą (1998 m. gegužės 12 d. bylos Gilly (C-336/96) 24 ir 30 
punktai). Valstybės narės naudojasi savo įgaliojimais sudarydamos sutartis dėl dvigubo 
apmokestinimo, o šias sutartis tarpvalstybiniais atvejais įgyvendina kompetentingos valdžios 
institucijos. Kaip 2010 m. balandžio 15 d. byloje Ciba (C-96/08) nustatė Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas, „vien tik dvigubas apmokestinimas nėra sutartimi draudžiamas 
apribojimas. Šiomis aplinkybėmis tokiomis sutartimis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo 
siekiama pašalinti arba sušvelninti neigiamą poveikį vidaus rinkos funkcionavimui, 
išplaukiantį iš pirmesniame punkte nurodytų nacionalinių mokesčių sistemų bendro 
organizavimo.“

Taigi, jeigu didesnis mokesčių tarifas taikomas remiantis tuo, kad iš Vokietijos gaunamas 
pajamas apmokestina Vokietija ir Prancūzija, tai šiuo metu nepažeidžia ES teisės aktų. Iš 
tiesų, kaip nurodyta pirmiau, dvigubo apmokestinimo našta gali būti sumažinama taikant 
Prancūzijos ir Vokietijos sudarytą sutartį dėl dvigubo apmokestinimo.

Politiniai klausimai

Galiausiai taip pat reikia pabrėžti, jog Komisija žino, kad tokios problemos, su kokiomis 
susidūrė peticijos pateikėja, tarpvalstybiniais atvejais gali kilti dažnai, nepaisant esamų 
dvišalių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių, kurios ir turėtų padėti jas spręsti.
Komisijos manymu, šie klausimai gali kelti pavojų sklandžiam vidaus rinkos veikimui, todėl 
dabar politiniu lygmeniu ji imasi veiksmų jiems spręsti. 2010 m. savo komunikate „ES 
piliečiams kylančių tarpvalstybinių mokestinių kliūčių šalinimas“ Komisija nagrinėjo, kaip 
mokesčius administruojančių institucijų ginčai dėl apmokestinimo teisių, sudėtingų ieškinių 
procedūrų, aiškios informacijos apie esamas prievoles trūkumas ir kitos nesuderintų mokesčių 
sistemų problemos gali sukelti sunkumų keliose šalyse veiklą vykdantiems ES piliečiams1. Be 
to, 2011 m. lapkričio 11 d. Komisija priėmė komunikatą „Dvigubas apmokestinimas 
bendrojoje rinkoje“ dėl numatomų priemonių, skirtų dvigubam asmenų ir įmonių 
apmokestinimui Europos Sąjungoje panaikinti, siekiant įvertinti ir vėliau pristatyti galimus 

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com(2010)769_fr.pdf.
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sprendimus, pavyzdžiui, privalomo arbitražo taikymo tvarką1.
Vadovaudamasi šiuo komunikatu, Komisija dabar atliks poveikio vertinimą ir išsamiai 
išnagrinės problemas, su kuriomis susiduriama, bei galimus sprendimus siekiant ES mastu 
nustatyti tinkamiausias priemones dvigubam apmokestinimui išvengti. Kad galėtų atlikti šį 
poveikio vertinimo darbą, Komisija parengė veiksmų planą2, kuriame pateikiamas bendras 
planuojamos veiklos aprašas.

Išvada

Komisija, išnagrinėjusi atitinkamas nurodytas Vokietijos teisės aktų nuostatas, ES teisės 
pažeidimų nenustatė. Taigi peticijos pateikėjos problema kyla tik dėl kalbamų valstybių narių, 
būtent Vokietijos ir Prancūzijos, specialistų kompetencijos.

Todėl peticijos pateikėjai rekomenduojama susisiekti su nacionalinėmis mokesčių 
institucijomis, kad šios įvertintų jos mokesčių padėtį. Visų pirma reikia nustatyti, ar
Vokietijos mokama pensija turėtų būti apmokestinama Vokietijoje ar Prancūzijoje. Jeigu ji 
turėtų būti apmokestinama Vokietijoje, tada reikėtų patikrinti, ar peticijos pateikėja atitinka 
kriterijus, pagal kuriuos taikoma skaidymo procedūra. Galiausiai, jeigu būtų nustatyta, kad 
Vokietijos mokama pensija neteisėtai buvo apmokestinta Prancūzijoje, reikėtų susisiekti su 
Prancūzijos valdžios institucijomis ir kreiptis į jas dėl mokesčių grąžinimo.“

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/com(2011)712_fr.pdf.
2http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_taxud_001_arbitration_for_double_taxation_disp
utes_en.pdf.


