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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1619/2012 af Evelien Leloux, nederlandsk statsborger, om 
hendes problemer med de polske og nederlandske skattemyndigheder

1. Sammendrag

Andrageren fortæller om de problemer, hun har haft med de polske og nederlandske 
skattemyndigheder. Hun er nederlandsk statsborger, men har siden 2004 boet i Polen med sin 
søn. Andrageren modtager nederlandsk invalidepension. Denne pension beskattes i Polen. 
Ifølge oplysninger fra Nederlandene bør pensionen ikke beskattes i Polen. For nylig har de 
nederlandske skattemyndigheder imidlertid modsagt disse oplysninger. Andrageren oplyser, 
at hun har modtaget seks forskellige svar vedrørende dette spørgsmål, og hun ved ikke 
længere, hvor hun står. Svarerne indeholder heller ingen angivelse af, hvilke artikler i loven 
de er baseret på. Derudover accepterer de polske skattemyndigheder ifølge andrageren ikke 
visse dokumenter fra de nederlandske skattemyndigheder, og de polske skattemyndigheder 
informerer ikke om f.eks. særlige skattefradrag for personer med handicap. Andrageren 
hævder, at hun som ikkepolsk handicappet person ikke behandles på lige fod med polske 
handicappede personer. Fogeden har truet hende med en fogedforretning, som dog er udsat 
indtil videre. Andrageren har ikke råd til at indhente juridisk rådgivning. Hun har forelagt sine 
problemer for Kommissionen og Solvit, men de kunne heller ikke hjælpe hende. Andrageren 
beder derfor Europa-Parlamentet om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Kommissionens bemærkninger
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Andrageren anfører først og fremmest problemer i forbindelse med ansøgningen om et 
studielån til hendes søn, som studerer ved landbrugsuniversitetet i Krakow. Eftersom hendes 
søn ikke var bosiddende i Nederlandene i tre ud af de seneste seks år inden påbegyndelsen af 
sit studie, kan hendes søn ikke ansøge om studiestøtte. Det synes heller ikke muligt at anmode 
om et lån.

Studiestøtte er en social fordel, jf. artikel 7 i forordning (EU) nr. 492/2011 om arbejdskraftens 
frie bevægelighed. Såvel vandrende EU-arbejdstagere som deres familiemedlemmer har ret til 
sociale fordele uden forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. Det er veletableret 
retspraksis ved EU-Domstolen, at en bopælsklausul skal betragtes som indirekte 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, da den lettere kan opfyldes af nationale 
arbejdstagere end af vandrende arbejdstagere1. Studiestøttens relevans kræver imidlertid et led 
af integration i samfundet i værtsmedlemsstaten. Da andrageren hverken arbejder i 
Nederlandene, eller hendes søn gennemfører sine studier dér, synes der ikke at være noget led 
af integration, på grundlag af hvilket Nederlandene bør yde studiestøtte eller et 
rentesubsidieret lån. Kommissionens tjenestegrene råder andrageren til at undersøge 
mulighederne for at anmode om studiestøtte eller lån i Polen.

Når andrageren angiver, at hendes invaliditetsydelse ikke udbetales på et korrekt grundlag, 
har hun ikke specificeret dette i andragendet. Kommissionen kan derfor ikke vurdere, om der 
er tale om en overtrædelse af EU-lovgivningen.

Hvad angår andragerens skatteproblemer bemærker Kommissionen, at der på EU-
lovgivningens nuværende udviklingsniveau kun er begrænset lovgivning, der vedrører direkte 
beskatning. Da der ikke findes EU-lovgivning på dette område, henhører beskatning i det 
væsentlige under medlemsstaternes kompetence. Når medlemsstaterne udøver deres beføjelser 
på beskatningsområdet, skal de imidlertid overholde deres forpligtelser i henhold til EU-
traktaten. Medlemsstaterne har ikke lov til at udøve forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet eller på nogen anden måde begrænse frihedsrettighederne i henhold til EU-
traktaten uden behørig begrundelse.

Hvad angår beskatning af grænseoverskridende udbetaling af pension, er tildeling af de 
respektive beskatningsrettigheder og undgåelse af dobbeltbeskatning ikke reguleret af EU-
regler. Dette er en sag, som medlemsstaterne regulerer i deres nationale lovgivning. Det er 
almindelig international praksis for de to berørte stater - bopælsstaten og 
indkomstoprindelseslandet - at de deler deres beskatningsrettigheder i henhold til en bilateral 
aftale om undgåelse af dobbeltbeskatning. Andragerens tilfælde henhører under 
anvendelsesområdet for den aftale af 13. februar 2002, som er indgået af Polen og Kongeriget 
Nederlandene2.

                                               
1 Jf. bl.a. sag C-542/09 (Europa-Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene), [2012], samling endnu 
offentliggjort.
2 Den polske og engelske takst kan findes under følgende link: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwe
ncja-tekst_polski,angielski.pdf og den nederlandske tekst kan findes 
her:http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_kon
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Da det er uklart, hvorledes andragerens pension måtte være kvalificeret i henhold til denne 
aftale, anbefaler Kommissionen andrageren at anmode enten de nederlandske eller de polske 
skattemyndigheder om at indlede proceduren for dobbeltbeskatning i artikel 26 i den 
nederlansk-polske beskatningsaftale. Artikel 26 §1 i denne aftale fastsætter, at:

"Hvis en person mener, at én eller begge kontraherende stat(er)s handlinger for 
vedkommende fører til eller vil føre til en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne aftale, kan vedkommende, uanset de retsmidler der forefindes i disse 
staters nationale ret, forelægge sin sag for den kompetente myndighed i den kontraherende 
stat, hvor vedkommende er bosiddende eller, hvis vedkommendes sag falder ind under artikel 
25, stk. 1, til den kontraherende stat, hvor vedkommende er statsborger. Sagen skal 
forelægges senest tre år efter den første meddelelse om den handling, der fører til eller vil 
føre til en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale."

Dette burde frembringe en løsning, i det mindste for de sidste tre år.

Konklusion

I betragtning af ovenstående faktorer anbefaler Kommissionen andrageren at anmode enten de 
nederlandske eller de polske skattemyndigheder om at indlede proceduren for 
dobbeltbeskatning i artikel 26 i den nederlansk-polske beskatningsaftale.

                                                                                                                                                  
wencja-tekst_niderlandzki.pdf.


