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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 1113/2002 złożona przez Nitę Elizabeth Blankert-Nuorivaara (Finlandia), w 
sprawie dyskryminacji obywateli Finlandii zamieszkujących za granicą w odniesieniu do 
ich emerytur

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się nadmiernemu, jej zdaniem, opodatkowaniu przez władze 
Finlandii emerytur wypłacanych obywatelom Finlandii zamieszkującym na stałe za granicą, 
twierdząc, że w niektórych przypadkach płacą oni podatki sięgające 35%, nawet jeśli istnieją 
umowy podatkowe między Finlandią a danym krajem. Składająca petycję, mieszkająca w 
Holandii, odprowadza od fińskiej emerytury podatek w wysokości 30%, mimo że umowa 
podatkowa między Finlandią a Holandią ustala jego wysokość na 20%. Skarga składającej 
petycję została odrzucona. Twierdzi ona, że stanowi to dyskryminację obywateli Finlandii 
mieszkających zarówno w kraju, jak i za granicą, a także naruszenie postanowień Traktatu w 
zakresie swobody przemieszczania się.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 15 maja 2003 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 22 czerwca 2005 r.

Fakty

Składająca petycję, obywatelka Finlandii mieszkająca od 1997 r. w Holandii, uzyskuje 
dochód z emerytury w Finlandii, gdzie podlega on stałemu opodatkowaniu w wysokości 35%. 
Gdy mieszkała w Finlandii oraz w ciągu trzech lat kalendarzowych po przeniesieniu się do 
Holandii, była ona traktowana dla celów podatkowych jako rezydent Finlandii, a jej dochód 
był opodatkowany według skali progresywnej. W skali progresywnej stawka podatku od jej 
dochodu wynosiła ok. 30%. Stawka, według której emerytura była opodatkowana w Finlandii, 
uległa zatem zwiększeniu z racji przeniesienia się do innego Państwa Członkowskiego. 
Składająca petycję uważa, że ta różnica w traktowaniu przez fińskie prawo podatkowe 
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obywateli mieszkających i niemieszkających w Finlandii stanowi dyskryminację i jako taka 
jest niezgodna z prawem Wspólnoty. 

Analiza

Roszczenie składającej petycję jest uzasadnione. W odniesieniu do dochodów z zatrudnienia 
(w tym emerytur), obywatele niemieszkający w Finlandii (nierezydenci) są w niej opodatkowani 
według stałej stawki 35%, zaś rezydenci podlegają opodatkowaniu progresywnemu. W 
rezultacie nierezydenci podlegają większym obciążeniom podatkowym niż rezydenci we 
wszystkich przypadkach, gdy łączna stawka państwowego podatku dochodowego i podatku 
komunalnego od dochodów z zatrudnienia rezydenta nie przekracza 35%. Ponadto nierezydenci 
nie mogą w żadnych okolicznościach korzystać ze zwolnień i zniżek przyznawanych 
zazwyczaj podatnikom mieszkającym w kraju, w odniesieniu do ich dochodu z zatrudnienia 
brutto, ze względu na sytuację osobistą i rodzinną, ani też zwrócić się o indywidualną taksację 
podatkową zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do rezydentów. Rezydenci i 
nierezydenci są zatem traktowani niejednakowo. 
W zakresie, w jakim stosowanie przedmiotowego prawa krajowego prowadzi do większych 
obciążeń podatkowych w odniesieniu do dochodów nierezydentów, stanowi ono przeszkodę 
dla swobody przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich 
określonej w art. 18 i 39 Traktatu WE oraz w dyrektywie 90/365/EWG. Mniej korzystne 
traktowanie nierezydentów może zniechęcić fińskich dochodobiorców, np. emerytów, 
mieszkających w Finlandii, do przeniesienia się do innego Państwa Członkowskiego, a co za 
tym idzie, do korzystania z możliwości, jakie stwarzają im wspomniane przepisy prawa 
Wspólnoty.
Nie każda różnica w traktowaniu stanowi dyskryminację zakazaną w Traktacie WE. Według 
stałego orzecznictwa, dyskryminacja następuje tylko poprzez zastosowanie różnych reguł do 
porównywalnych sytuacji lub tej samej reguły do różnych sytuacji1. W dziedzinie podatków 
często przyjmuje się, że nierezydent znajduje się w innej sytuacji niż rezydent. Dla celów 
podatkowych miejsce zamieszkania jest czynnikiem wiążącym, na podstawie którego 
międzynarodowe prawo podatkowe rozdziela kompetencje podatkowe między suwerennymi 
państwami. Jak jednak zauważył Trybunał w „avoir fiscal”2, przyjęcie tego stwierdzenia jako 
ogólnej zasady odebrałoby wszelkie znaczenie swobodom określonym w Traktacie. W związku 
z tym należy zbadać, czy i w jakim stopniu różnica w traktowaniu jest stosowna lub uzasadniona 
różnicą w miejscu zamieszkania. 

Rozróżnienie pomiędzy rezydentem a nierezydentem musi mieć znaczenie w systemie 
podatkowym. Fakt, że rezydenci są zazwyczaj opodatkowani na podstawie ogólnych 
przychodów, a nierezydenci na podstawie przychodów uzyskiwanych lokalnie, jest związany z 
jurysdykcją podatkową państw, o których mowa, oraz z faktem, że zdolność podatkową 
podatnika najlepiej może ocenić państwo, w którym on zamieszkuje. Sytuacja rezydentów i 
nierezydentów danego państwa jest generalnie niemożliwa do porównania z racji obiektywnych 
różnic z punktu widzenia źródła dochodów i zdolności płacenia przez te osoby podatków lub też 

  
1 Sprawa C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt przeciwko Rolandowi Schumackerowi [1995] ECR I-00225, ustęp 

30.

2 Sprawa C-270/83 Komisja przeciwko Francji („avoir fiscal”) [1986] ECR 273, ustęp 18.
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możliwości uwzględnienia ich sytuacji osobistej i rodzinnej. Jednakże tam, gdzie obydwie 
kategorie podatników nie znajdują się w obiektywnie różnych sytuacjach, różnica w ich 
traktowaniu, np. nakładanie na nierezydentów większych obciążeń podatkowych niż na 
rezydentów, stanowi pośrednią dyskryminację, zabronioną w Traktacie WE. 

W przedmiotowych przepisach fińskiego prawa podatkowego rozróżnienie pomiędzy 
traktowaniem rezydentów i nierezydentów nie jest oparte na żadnych obiektywnych różnicach 
sytuacji tych dwóch kategorii podatników. Zatem różnice w ich traktowaniu stanowią 
pośrednią dyskryminację ze względu na przynależność państwową, a ograniczenia, jakie 
fińskie ustawodawstwo nakłada tym samym na korzystanie z gwarantowanej w Traktacie WE 
swobody przemieszczania się, nie wydają się uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym.

Niniejsza petycja dotyczy głównie fińskich przepisów podatkowych, w odniesieniu do 
których Komisja już w 2001 r. wszczęła postępowanie przeciwko Finlandii o naruszenie 
prawa (nr 2000/4995) zgodnie z art. 226 Traktatu WE. W uzasadnionej opinii wydanej w 
grudniu 2004 r. Komisja uznała, że Finlandia nie spełniła zobowiązań zgodnie z art. 39 
Traktatu WE i dyrektywą 90/365/EWG oraz art. 28 Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (EOG), traktując niejednakowo fiński dochód z zatrudnienia (w tym 
emerytury) uzyskiwany przez nierezydentów i rezydentów. Rząd Finlandii skierował następnie 
odpowiedź z wyjaśnieniem, że jest w trakcie przygotowywania reformy systemu podatków 
dochodowych pobieranych u źródła, że odnośny projekt rządowy zostanie przedłożony 
Parlamentowi najpóźniej w maju 2005 r. oraz że spodziewane wejście w życie nowych 
przepisów nastąpi na początku 2006 r. W ostatnim czasie także Naczelny Sąd Administracyjny 
Finlandii, zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z art. 234 Traktatu 
WE, o orzeczenie w trybie prejudycjalnym w sprawie zgodności przedmiotowego 
ustawodawstwa z wyżej wymienionymi przepisami prawa Wspólnoty (sprawa C-520 
Turpeinen).

Wniosek

Roszczenie składającej petycję jest uzasadnione. Komisja wszczęła postępowanie o 
naruszenie prawa w odniesieniu do omawianych fińskich krajowych przepisów podatkowych 
w 2001 r., a w ostatnim czasie przekazała rządowi Finlandii uzasadnioną opinię w tej kwestii. 
Zgodność wymienionych przepisów prawa krajowego z prawem Wspólnoty jest także 
przedmiotem sprawy rozpatrywanej aktualnie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. 
Komisja będzie kontynuować postępowanie o naruszenie prawa w tej sprawie, o ile będzie to 
nadal stosowne.

Propozycja

Rozpatrywanie petycji należy pozostawić otwarte aż do zmiany krajowego ustawodawstwa i 
dostosowania go do wymogów prawa Wspólnoty.


