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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1619/2012, adresată de Evelien Leloux, de cetățenie neerlandeză, 
privind problemele sale avute cu autoritățile fiscale din Polonia și Țările de Jos

1. Rezumatul petiției

Petiționara raportează problemele sale avute cu autoritățile fiscale din Polonia și Țările de Jos. 
Ea este un resortisant neerlandez, dar din 2004 locuiește în Polonia cu fiul său. Petiționara 
primește o pensie de invaliditate neerlandeză. În Polonia, această pensie este impozitată. 
Potrivit informațiilor din Țările de Jos, pensia nu ar trebui să fie impozitată în Polonia. Cu 
toate acestea, autoritățile fiscale neerlandeze au contrazis mai recent aceste informații. 
Petiționara menționează că a primit șase răspunsuri diferite cu privire la acest subiect și nu 
mai știe care este situația sa. De asemenea, răspunsurile nu indică articolele din legislație pe 
care se bazează. În plus, potrivit petiționarei, anumite documente emise de autoritățile fiscale 
neerlandeze nu sunt acceptate de autoritățile fiscale poloneze, iar acestea din urmă nu oferă 
nicio informație privind, de exemplu, deducerile fiscale speciale pentru invalizi. Petiționara 
declară că, nefiind o persoană invalidă poloneză, nu beneficiază de același tratament pe care l-
ar primi o persoană invalidă poloneză. Executorul judecătoresc a amenințat-o cu sechestrul, 
dar acesta este amânat pentru moment. Petiționara nu își permite să solicite consiliere 
judecătorească. Ea și-a prezentat problemele și Comisiei Europene și SOLVIT, dar nici 
acestea nu au putut să o ajute. Petiționara solicită ajutorul Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 iunie 2013

Observațiile Comisiei
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Petiționara menționează în primul rând probleme cu privire la solicitarea unui împrumut de 
studii pentru fiul său, care studiază la Universitatea Agricolă din Cracovia. Întrucât fiul său nu 
a locuit în Țările de Jos timp de trei ani din șase înainte de începerea studiilor, acesta nu poate 
solicita burse de studiu. De asemenea, se pare că nu este posibil să solicite un împrumut.

Bursele de studiu reprezintă avantaje sociale în sensul articolului 7 din Regulamentul (UE) 
nr. 492/2011 privind libera circulație a lucrătorilor. Atât lucrătorii europeni migranți, cât și 
membrii familiilor acestora, au dreptul de a beneficia de avantaje sociale fără discriminare pe 
motive de naționalitate. Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții de Justiție a UE, o 
clauză de ședere este considerată o discriminare indirectă pe motive de naționalitate, întrucât 
este mai ușor de îndeplinit de către lucrătorii naționali decât de lucrătorii migranți1. Cu toate 
acestea, aplicarea burselor de studiu necesită o legătură de integrare cu societatea statului 
membru gazdă. Întrucât petiționara nu lucrează în Țările de Jos, și nici fiul său nu urmează 
studii acolo, nu pare să existe vreo legătură de integrare pe baza căreia Țările de Jos ar trebui 
să ofere burse de studiu sau un împrumut subvenționat. Serviciile Comisiei recomandă 
petiționarei să exploreze posibilitatea de a solicita o bursă sau un împrumut în Polonia.

Petiționara afirmă că pensia sa de invaliditate nu este plătită corect, însă acest lucru nu a fost 
menționat în petiție. Prin urmare, Comisia nu poate evalua dacă există o încălcare a legislației 
UE.

În ceea ce privește problemele fiscale ale petiționarei, Comisia constată că în stadiul actual de 
dezvoltare a legislației Uniunii legislația în domeniul impozitării directe este limitată. În lipsa 
unei legislații a UE în acest domeniu, impozitarea ține în special de competența statelor 
membre. Cu toate acestea, în exercitarea competențelor lor, statele membre trebuie să își 
respecte obligațiile lor care decurg din Tratatul UE. Statele membre nu au voie să 
discrimineze pe motiv de naționalitate sau, într-adevăr, să își restricționeze altfel libertățile 
conferite prin Tratatul UE, fără o justificare adecvată.

În ceea ce privește plățile transfrontaliere ale pensiilor, alocarea drepturilor corespunzătoare 
de impozitare și de evitare a dublei impuneri nu sunt reglementate de norme UE. Această 
chestiune este abordată de statele membre în legislația lor națională. Este practică 
internațională comună ca cele două state vizate – statul de rezidență și statul-sursă – să 
partajeze drepturile de impunere în conformitate cu o convenție bilaterală de evitare a dublei 
impuneri. Cazul petiționarei intră sub incidența domeniului de aplicare al Convenției din 
13 februarie 2002 încheiate de Polonia și Regatul Țărilor de Jos2.

Întrucât nu este clar modul în care pensia petiționarei ar trebui să fie calificată în temeiul 
prezentei convenții, Comisia recomandă petiționarei să solicite autorităților fiscale 
neerlandeze sau poloneze să inițieze procedura amiabilă prevăzută la articolului 26 din 
convenția fiscală neerlandezo-poloneză. Articolul 26 paragraful 1 din această convenție 

                                               
1 A se vedea, printre altele, cauza C-542/09 (Comisia Europeană/Regatul Țărilor de Jos), [2012] se reportează.
2 Textul în limbile poloneză și engleză se pot găsi la următoarele linkuri: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_polski,angielski.pdf, iar textul în limba olandeză se poate găsi aici: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_niderlandzki.pdf.
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prevede că:

„În cazul în care o persoană consideră că acțiunile unuia sau ale ambelor state contractante 
au sau vor avea ca rezultat o impozitare care nu este în conformitate cu prevederile prezentei 
dispoziții, aceasta poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legislația internă a acestor 
state, să prezinte cazul său autorității competente din statul contractant în care este rezidentă 
sau, în cazul în care situația se încadrează în prevederile paragrafului 1 de la articolul 25, 
autorității competente din statul contractant al cărui cetățean este. Cazul trebuie prezentat în 
decurs de trei ani de la prima notificare a acțiunii care are ca rezultat o impozitare care nu 
respectă prevederile convenției.”

Aceasta ar trebui să ofere o soluție pentru cel puțin ultimii trei ani.

Concluzii

Având în vedere considerațiile de mai sus, Comisia recomandă petiționarei să solicite 
autorităților fiscale neerlandeze sau poloneze inițierea procedurii amiabile prevăzute la 
articolul 26 din convenția fiscală neerlandezo-poloneză.


