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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1619/2012, της Evelien Leloux, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τις φορολογικές αρχές της 
Πολωνίας και των Κάτω Χωρών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκθέτει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τις φορολογικές αρχές της 
Πολωνίας και των Κάτω Χωρών. Είναι ολλανδή υπήκοος, ωστόσο, ζει στην Πολωνία με τον 
γιο της από το 2004. Η αναφέρουσα λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας από τις Κάτω Χώρες. Η 
σύνταξη αυτή φορολογείται στην Πολωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Κάτω Χώρες, 
η σύνταξη δεν θα έπρεπε να φορολογείται στην Πολωνία. Ωστόσο, οι φορολογικές αρχές των 
Κάτω Χωρών αμφισβήτησαν πρόσφατα αυτήν την πληροφορία. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται 
ότι έχει λάβει έξι διαφορετικές απαντήσεις εν προκειμένω και δεν γνωρίζει πλέον τι ακριβώς 
ισχύει στην περίπτωσή της. Επίσης, οι απαντήσεις δεν αναφέρουν σε ποια άρθρα της 
νομοθεσίας βασίζονται. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την αναφέρουσα, ορισμένα έγγραφα από 
τις φορολογικές αρχές των Κάτω Χωρών δεν γίνονται αποδεκτά από τις φορολογικές αρχές 
της Πολωνίας, οι οποίες με τη σειρά τους δεν παρέχουν καμία πληροφορία, για παράδειγμα, 
σχετικά με συγκεκριμένες φορολογικές εκπτώσεις για άτομα με αναπηρία. Η αναφέρουσα 
επισημαίνει ότι, ως μη πολωνή υπήκοος με αναπηρία, δεν έχει την ίδια μεταχείριση με τους 
πολωνούς υπηκόους με αναπηρία. Απειλήθηκε με κατάσχεση από δικαστικό επιμελητή, 
ωστόσο προς το παρόν αυτή έχει αναβληθεί. Η αναφέρουσα δεν έχει την οικονομική 
δυνατότητα να αναζητήσει νομικές συμβουλές. Έχει εκθέσει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο SOLVIT, ωστόσο ούτε αυτοί κατάφεραν να 
βοηθήσουν. Η αναφέρουσα ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η αναφέρουσα καταγγέλλει καταρχάς προβλήματα όσον αφορά την αίτηση χορήγησης 
φοιτητικού δανείου για τον γιο της, ο οποίος φοιτά στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της 
Κρακοβίας. Επειδή ο γιος της δεν ζούσε τα τρία από τα έξι χρόνια πριν από την έναρξη των 
σπουδών του στις Κάτω Χώρες, δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί 
υποτροφία σπουδών. Επιπλέον, δεν φαίνεται να μπορεί να ζητήσει κάποιο δάνειο.

Οι υποτροφίες σπουδών θεωρούνται κοινωνικά πλεονεκτήματα κατά την έννοια του άρθρου 7 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. 
Τόσο οι διακινούμενοι εργαζόμενοι της ΕΕ όσο και τα μέλη της οικογένειάς τους έχουν το 
δικαίωμα να λαμβάνουν κοινωνικά πλεονεκτήματα χωρίς να υφίστανται διακρίσεις λόγω της 
εθνικότητάς τους. Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ θεωρείται ότι η επιβολή 
ρήτρας κατοικίας συνιστά έμμεση διάκριση λόγω εθνικότητας, καθώς η ρήτρα αυτή 
εκπληρώνεται ευκολότερα από τους ημεδαπούς από ότι από τους διακινούμενους 
εργαζόμενους1. Εντούτοις, για την υποβολή αίτησης για υποτροφίες σπουδών είναι αναγκαίος 
κάποιος βαθμός ενσωμάτωσης στην κοινωνία του κράτους μέλους υποδοχής. Εφόσον ούτε η 
αναφέρουσα εργάζεται στις Κάτω Χώρες ούτε ο γιος της φοιτά εκεί, δεν φαίνεται να υπάρχει 
κάποιος βαθμός ενσωμάτωσης βάσει του οποίου οι Κάτω Χώρες να πρέπει να χορηγήσουν 
υποτροφίες σπουδών ή κάποιο επιδοτούμενο δάνειο. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
συμβουλεύουν την αναφέρουσα να διερευνήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για να 
υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας ή δανείου στην Πολωνία.

Παρά το γεγονός ότι η αναφέρουσα δηλώνει ότι η καταβολή των παροχών λόγω αναπηρίας 
δεν βασίζεται στους σωστούς λόγους, δεν παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις επ’ αυτού. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή δεν δύναται να αξιολογήσει εάν υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας της 
ΕΕ.

Όσον αφορά τα φορολογικά προβλήματα της αναφέρουσας, η Επιτροπή επισημαίνει ότι, σε 
αυτό το στάδιο ανάπτυξης του ενωσιακού δικαίου, η νομοθεσία στον τομέα της άμεσης 
φορολόγησης είναι περιορισμένη. Ελλείψει νομοθεσίας της ΕΕ, η φορολόγηση εμπίπτει 
κυρίως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας 
αυτής, τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΕ. Τα κράτη μέλη δεν νομιμοποιούνται να εφαρμόζουν 
διακρίσεις λόγω εθνικότητας ή οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς των ελευθεριών που 
απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΕ, χωρίς την κατάλληλη αιτιολόγηση.

Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση διασυνοριακών πληρωμών συντάξεων, η χορήγηση των 
αντίστοιχων φορολογικών δικαιωμάτων και η αποφυγή της διπλής φορολόγησης δεν 
ρυθμίζονται από κανόνες της ΕΕ. Πρόκειται για ένα θέμα που το ρυθμίζουν τα κράτη μέλη 
μέσω της εθνικής νομοθεσίας τους Συνιστά κοινή διεθνή πρακτική τα δύο ενδιαφερόμενα 
κράτη –το κράτος διαμονής και το κράτος πηγής των εσόδων– να μοιράζονται τα φορολογικά 
δικαιώματα βάσει διμερούς σύμβασης, προς αποφυγή της διπλής φορολόγησης. Η περίπτωση 

                                               
1 Βλ. μεταξύ άλλων, Υπόθεση C-542/09 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών), [2012] προς 
γνωστοποίηση.
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της αναφέρουσας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης της 13ης Φεβρουαρίου 2002 
μεταξύ της Πολωνίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών1.

Δεδομένου ότι δεν είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να ταξινομηθεί η σύνταξη 
της αναφέρουσας σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, η Επιτροπή προτείνει στην 
αναφέρουσα να ζητήσει είτε από τις ολλανδικές είτε από τις πολωνικές αρχές να κινήσουν τη 
διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας του άρθρου 26 της φορολογικής σύμβασης Ολλανδίας-
Πολωνίας. Το άρθρο 26 παράγραφος 1 της εν λόγω σύμβασης ορίζει:

«Όταν ένα πρόσωπο θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί από ένα ή και από τα δύο 
συμβαλλόμενα κράτη έχουν ή θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας που δεν είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας συμβάσεως, μπορεί, ανεξάρτητα από τα μέσα 
προσφυγής που προβλέπονται από την εσωτερική νομοθεσία των κρατών αυτών, να υποβάλει 
την υπόθεσή του στην αρμόδια αρχή του συμβαλλόμενου κράτους του οποίου είναι κάτοικος, ή 
σε περίπτωση που η υπόθεσή του εμπίπτει στην παράγραφο 1 του άρθρου 25, στην αρμόδια 
αρχή του συμβαλλόμενου κράτους του οποίου είναι υπήκοος. Η υπόθεση πρέπει να υποβληθεί 
εντός τριών ετών από την πρώτη κοινοποίηση των μέτρων που έχουν ως αποτέλεσμα την 
επιβολή φορολογίας που δεν συνάδει με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης.»

Με τον τρόπο αυτό θα παρασχεθεί λύση για τα τρία τελευταία έτη τουλάχιστον.

Συμπέρασμα

Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις, η Επιτροπή συνιστά στην αναφέρουσα να ζητήσει είτε 
από τις ολλανδικές είτε από τις πολωνικές φορολογικές αρχές να κινήσουν τη διαδικασία 
αμοιβαίας συμφωνίας του άρθρου 26 της φορολογικής σύμβασης Ολλανδίας-Πολωνίας.

                                               
1 Το πολωνικό και το αγγλικό κείμενο βρίσκονται στον σύνδεσμο: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_polski,angielski.pdf και το ολλανδικό κείμενο στον σύνδεσμό: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_niderlandzki.pdf.


