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Przedmiot: Petycja 1619/2012, którą złożyła Evelien Leloux (Holandia), w sprawie 
problemów z polskimi i holenderskimi organami podatkowymi

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zgłasza problemy z polskimi i holenderskimi organami podatkowymi. Jest 
obywatelką Holandii, ale od 2004 r. mieszka wraz z synem w Polsce. Składająca petycję 
otrzymuje w Holandii rentę z tytułu niezdolności do pracy. W Polsce renta ta podlega 
opodatkowaniu. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez stronę holenderską renta nie 
powinna podlegać opodatkowaniu w Polsce. Jednak w ostatnim czasie holenderskie organy 
podatkowe zaprzeczyły powyższym informacjom. Składająca petycję twierdzi, że otrzymała 
sześć różnych odpowiedzi w tej sprawie, a zatem nie wie, jaka jest jej faktyczna sytuacja. W 
odpowiedziach nie uwzględniono także tego, w oparciu o które przepisy zostały one 
sformułowane. Ponadto zdaniem składającej petycję niektóre dokumenty otrzymane od 
holenderskich organów podatkowych nie zostały zaakceptowane przez polskie organy 
podatkowe, które z kolei nie udzieliły żadnych informacji dotyczących na przykład ulg 
podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym. Składająca petycję twierdzi, że 
z powodu innego obywatelstwa nie jest traktowana na równi z Polakami będącymi osobami 
niepełnosprawnymi. Komornik zagroził jej zajęciem majątku, jednak póki co postępowanie 
egzekucyjne zostało odroczone. Składającej petycję nie stać na uzyskanie porady prawnej. 
Zgłosiła swoje problemy do Komisji Europejskiej oraz do systemu rozwiązywania 
problemów rynku wewnętrznego (SOLVIT), jednak instytucje te nie były w stanie udzielić jej 
pomocy. Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uwagi Komisji

Składająca petycję przede wszystkim zgłasza problemy związane z wnioskiem o pożyczkę na 
studia dla swojego syna, który studiuje na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ponieważ 
jej syn nie zamieszkiwał w Holandii przez 3 z 6 lat przed rozpoczęciem studiów, nie może on 
ubiegać się o stypendium naukowe. Niemożliwe wydaje się również ubieganie się 
o pożyczkę.

Stypendia naukowe są przywilejami socjalnymi w rozumieniu art. 7 rozporządzenia (UE) 
nr 492/2011 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii. Zarówno 
pracownicy migrujący, jak i członkowie ich rodzin mają prawo do uzyskania przywilejów 
socjalnych bez dyskryminacji ze względu na obywatelstwo. Według ugruntowanego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej klauzulę miejsca zamieszkania 
należy uznać za pośrednią dyskryminację ze względu na obywatelstwo, ponieważ jest ona 
łatwiejsza do przestrzegania dla pracowników krajowych niż dla pracowników migrujących1. 
Udzielanie stypendiów naukowych wymaga jednak związku integracyjnego ze 
społeczeństwem przyjmującego państwa członkowskiego. Ponieważ składająca petycję nie 
pracuje w Holandii, a jej syn nie studiuje tam, wydaje się, że nie występuje związek 
integracyjny, na podstawie którego Holandia powinna zapewnić stypendium naukowe lub 
subsydiowaną pożyczkę. Służby Komisji doradzają składającej petycję zbadanie możliwości 
zwrócenia się o stypendium lub pożyczkę w Polsce.

Jeżeli składająca petycję stwierdza, że podstawy wypłacania jej renty inwalidzkiej są 
nieprawidłowe, nie określiła tego w petycji. Komisja nie może zatem ocenić, czy dochodzi do 
naruszenia prawa UE.

Jeśli chodzi o problemy podatkowe składającej petycję, Komisja zwraca uwagę, że na 
obecnym etapie rozwoju prawa Unii istnieje niewiele przepisów w dziedzinie podatku 
bezpośredniego. Wobec braku przepisów UE, kwestia regulacji opodatkowania leży w gestii 
państw członkowskich. Korzystając ze swoich uprawnień, państwa członkowskie muszą 
jednak przestrzegać zobowiązań wynikających z Traktatu o Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie nie mogą nikogo dyskryminować ze względu na obywatelstwo, ani w żaden 
inny sposób ograniczać swobód wynikających z Traktatu o Unii Europejskiej, nie 
przedstawiając odpowiedniego uzasadnienia.

Jeśli chodzi o opodatkowanie transgranicznych wypłat rent, prawo UE nie reguluje 
przyznawania odpowiednich praw dotyczących nakładania podatku i unikania podwójnego 
opodatkowania. Kwestie te regulują państwa członkowskie w prawie krajowym. Powszechnie 
stosowanym rozwiązaniem międzynarodowym, w przypadku gdy problem dotyczy dwóch 
państw – państwa zamieszkania oraz państwa źródła dochodu – jest współdzielenie praw do 
nakładania podatku na mocy konwencji dwustronnej w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania. W sprawie opisanej przez składającą petycję zastosowanie ma konwencja 

                                               
1Zob. między innymi sprawa C-542/09 (Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów), [2012] 
(dotychczas nieopublikowana).
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z dnia 13 lutego 2002 r. zawarta między Polską a Królestwem Niderlandów1.

Ponieważ nie jest jasne, w jaki sposób renta składającej petycję powinna zostać 
zakwalifikowana na podstawie tej konwencji, Komisja zaleca, aby składająca petycję 
zwróciła się do holenderskich lub polskich organów podatkowych o wszczęcie procedury 
wzajemnego porozumiewania się określonej w art. 26 polsko-holenderskiej konwencji 
podatkowej. Art. 26 ust. 1 tej konwencji stanowi, że:

„Jeżeli osoba jest zdania, że czynności jednego lub obu Umawiających się Państw 
wprowadziły lub wprowadzą dla niej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami 
niniejszej Konwencji, wówczas może ona niezależnie od środków odwoławczych 
przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Państw przedstawić swoją sprawę właściwemu 
organowi tego Umawiającego się Państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania lub 
siedzibę albo jeśli w danej sprawie mają zastosowanie postanowienia artykułu 25 ustęp 1, 
właściwemu organowi Umawiającego się Państwa, którego jest obywatelem. Sprawa 
powinna być przedłożona w ciągu trzech lat, licząc od pierwszego dnia pierwszego 
zawiadomienia o działaniu, powodującym opodatkowanie niezgodne z postanowieniami 
niniejszej konwencji.”

Powinno to zapewnić rozwiązanie dotyczące co najmniej ostatnich trzech lat.

Podsumowanie

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja zaleca, aby składająca petycję zwróciła się do 
holenderskich lub polskich organów podatkowych o wszczęcie procedury wzajemnego 
porozumiewania się określonej w art. 26 polsko-holenderskiej konwencji podatkowej.

                                               
1Polska i angielska wersja językowa dostępna jest pod adresem:
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_polski,angielski.pdf, a holenderska wersja językowa znajduje się pod
adresem:http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_niderlandzki.pdf.


