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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 255/2003 złożona przez Gérarda Keysera (Francja), w sprawie domniemanego 
podwójnego opodatkowania kapitału

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że jest ofiarą podwójnego opodatkowania kapitału – we Francji 
i w Belgii. W istocie składający petycję płaci podatki we Francji i akceptuje ten fakt. 
Natomiast protestuje przeciwko drugiemu podatkowi, który płaci w Belgii ponieważ ma w 
tym kraju status ubezpieczonego, co zobowiązuje go do uczestnictwa w funduszu 
przeznaczonym na utrzymywanie sektora socjalnych świadczeń emerytalnych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 17 października 2003 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lipca 2006 r.

"Składający petycję mieszka we Francji oraz opłaca tam podatki i składki na ubezpieczenia 
społeczne. Z jego dochodów z majątku ruchomego do francuskiej Krajowej Kasy 
Ubezpieczeń Emerytalnych dla Pracowników jest odprowadzana między innymi opłata
socjalna w wysokości 2%1. Ponieważ składający petycję jest beneficjentem świadczeń 
emerytalnych (publiczny system emerytalny) i ubezpieczeń (prywatny system emerytalny) 
wypłacanych przez belgijski Krajowy Urząd Świadczeń Emerytalnych (ONP), zgodnie z 
prawem belgijskim w tej dziedzinie musi on również opłacać składkę solidarnościową
obliczaną od wszystkich dochodów uzyskanych w Belgii.

Ponieważ opłata socjalna we Francji2 pełni taką samą funkcję co składka solidarnościowa w 
  

1 Od dnia 1 lipca 2004 r. opłata wynosi 2,3%.

2 Nie wydaje się, aby Francja uwzględniała składkę belgijską przy opodatkowaniu dochodów składającego 
petycję.
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Belgii, składający petycję uważa, że tego rodzaju podwójne opodatkowanie jest przejawem 
dyskryminacji względem niego.

Belgijskie ustawodawstwo krajowe1

Od stycznia 1995 r. ustawodawstwo belgijskie przewiduje składkę solidarnościową, która jest 
pobierana od kwoty brutto świadczeń, które beneficjent otrzymuje z Krajowego Urzędu 
Świadczeń Emerytalnych (ONP), bez względu na fakt, czy mieszka on na stałe w Belgii czy 
nie. Wysokość składki (stawka progresywna do 2% maksymalnie) jest ustalana na podstawie 
wszystkich dochodów uzyskanych w ramach belgijskich i zagranicznych świadczeń z 
publicznego i prywatnego systemu emerytalnego, płatności okresowych i świadczeń 
przyznawanych w postaci kapitału (które zostały przekształcone w fikcyjne miesięczne 
świadczenie emerytalne). Ustalona w ten sposób wysokość składki solidarnościowej jest 
stosowana w odniesieniu do wyżej wymienionych dochodów uzyskiwanych w Belgii.
Składka jest odliczana w całości wyłącznie od kwoty świadczenia emerytalnego wypłacanego 
w ramach publicznego systemu emerytalnego przez Krajowy Urząd Świadczeń 
Emerytalnych. Składka, z której finansowany jest belgijski system zabezpieczenia 
społecznego, jest potrącana2 w celu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem
dochodowym w Belgii.

Uwagi Komisji

Podwójne opodatkowanie, które wynika z obowiązku opłacania przez beneficjenta 
świadczenia emerytalnego składek na ubezpieczenia społeczne zarówno w państwie, w 
którym mieszka na stałe jak i w państwie, które wypłaca świadczenia, chociaż z definicji 
osoba ta jest wyłączona z możliwości korzystania z obydwu systemów solidarności 
społecznej w tym samym czasie, mogłoby być zasadniczo sprzeczne z zasadą swobodnego 
przepływu osób na rynku wewnętrznym (w zależności od przypadku art. 18, 39 lub 43 
traktatu WE)3. Służby Komisji uważają zatem, że należy unikać podwójnego opodatkowania.
Po pierwsze Komisja zastanawia się, czy składka belgijska stanowiąca przedmiot niniejszej 
petycji nie mogłaby, ze względu na jej cechy i pomimo jej funkcji społecznej, zostać uznana 
za podatek dochodowy nakładany na każde świadczenie emerytalne w Belgii, wypłacane 
osobie mieszkającej na stałe w tym kraju lub poza nim4. W tym ostatnim przypadku 

    

1 Ustawa z dnia 30 marca 1994 r. w sprawie przepisów socjalnych, MB z 31.3.1994, obowiązuje od 1.1.1995, 
wielokrotnie zmieniana: http://www.juridat.be/cgi_loi/legislation.pl

2 W celu ustalenia kwoty podlegającej opodatkowaniu kwota składki jest odliczana od kwoty świadczeń 
wypłacanych przez Krajowy Urząd Świadczeń Emerytalnych.

3 Zasada stosowania tylko jednego ustawodawstwa mająca zastosowanie w dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego została sformułowana w art. 13 rozporządzenia Rady 1408/71 z 14.6.1971 w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie, z późniejszymi zmianami, (wersja skonsolidowana Dz.U. L 28 z 
30.1.1997);

4 Odnośnie do fiskalnego charakteru francuskich składek na ubezpieczenia społeczne (CRDS i CSG), patrz 
wyroki z 15.2.2000 w sprawach C-34/98 i C-169/98 Komisja przeciwko Francji, Zb. Orz. str. I-995 i 1049 
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kumulacja składki z opłatą, która ma taki sam charakter z punktu widzenia państwa 
zamieszkania beneficjenta, mogłaby stanowić przypadek podwójnego opodatkowania.

W kwestii podatków bezpośrednich wobec braku harmonizacji na szczeblu wspólnotowym,
państwa członkowskie mają swobodę w zakresie wyboru systemów opodatkowania 
dochodów, które uznają za najbardziej odpowiadające, pod warunkiem przestrzegania prawa 
wspólnotowego w ich stosowaniu, a w szczególności zasady niedyskryminacji. W dziedzinie 
podatków dochodowych państwa członkowskie zawarły między sobą umowy dwustronne w 
celu unikania podwójnego opodatkowania, które mogłoby wynikać z jednoczesnego 
stosowania przez nie równoważnych przepisów w dziedzinie polityki fiskalnej.

W niniejszym przypadku środek, który jest przedmiotem petycji, nie wchodzi w zakres 
stosowania umowy zawartej pomiędzy Francją a Belgią1 w celu uniknięcia podwójnego 
opodatkowania w dziedzinie podatku dochodowego. Służby Komisji twierdzą jednak, że 
problem ten można rozwiązać poprzez analogię do umowy francusko-belgijskiej z 1964 r.

Art. 12 umowy przewiduje, że emerytury wypłacane w ramach prywatnego systemu 
emerytalnego podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie będącym stroną umowy w 
którym beneficjent mieszka na stałe. Art. 18 dotyczący „dochodów nieuwzględnionych gdzie 
indziej” stanowi, że „o ile artykuły niniejszej Umowy nie stanowią inaczej, dochody 
mieszkańców jednego z państw będących stronami Umowy podlegają opodatkowaniu 
wyłącznie w tym państwie”. Jeżeli powyższe przepisy zostaną zastosowane przez analogię do 
środka będącego przedmiotem niniejszej petycji, pobieranie w Belgii opłaty od emerytury 
wypłacanej na rzecz osoby mieszkającej na stałe we Francji może być uznane za naruszenie 
zasad umowy dwustronnej.

W związku z powyższym Komisja postanowiła zwrócić się do obu państw członkowskich 
(Belgii i Francji), których dotyczy niniejsza petycja, aby sprawdzić, czy podwójne 
opodatkowanie rzeczywiście ma miejsce w okolicznościach przedstawionych w petycji a w 
razie potrzeby skłonić je do dostosowania krajowych systemów składek na ubezpieczenia 
społeczne do zasad wspólnotowych i cytowanej umowy tak, aby uwzględniały osoby inne niż 
mające stałe miejsce zamieszkania w danym kraju.

Zaproponowano, aby nie zamykać niniejszej petycji."

  
1 Umowa podpisana w Brukseli, w dniu 10 marca 1964 r., zatwierdzona ustawą nr 64-1324 z dnia 26 grudnia 

1964 r. Umowa została ratyfikowana w Paryżu w dniu 17 czerwca 1965 r., weszła w życie tego samego dnia 
i została opublikowana dekretem nr 65-672 z dnia 11 sierpnia 1965 r. (Dz.U. z 15 sierpnia 1965 r.) 
(Sprostowanie w Dz.U. z 9 października 1965 r.). Data publikacji w Moniteur Belge: 24.06.65 - 4.11.65


