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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1619/2012, ktorú predkladá Evelien Lelouxová (Holandsko) o svojich 
problémoch s poľskými a holandskými daňovými orgánmi

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície opisuje svoje problémy s poľskými a holandskými daňovými orgánmi.
Je holandskou štátnou príslušníčkou, ale od roku 2004 žije so synom v Poľsku.
Predkladateľka petície poberá z Holandska invalidný dôchodok. V Poľsku sa tento dôchodok 
zdaňuje. Podľa informácií z Holandska by sa dôchodok v Poľsku zdaňovať nemal. Holandské 
orgány však neskôr túto informáciu vyvrátili. Predkladateľka petície hovorí, že o tejto veci 
dostala šesť rôznych odpovedí a už vôbec nevie, o ktorú sa má oprieť. V odpovediach sa 
taktiež neuvádza, z akých článkov zákona vychádzajú. Okrem toho podľa predkladateľky 
petície niektoré doklady od holandských daňových orgánov nie sú akceptované zo strany 
poľských daňových orgánov a poľské daňové orgány neposkytujú žiadne informácie 
napríklad o konkrétnych daňových odpočtoch platných pre zdravotne postihnuté osoby.
Predkladateľka petície tvrdí, že ako so zdravotne postihnutou osobou cudzej štátnej 
príslušnosti sa s ňou nezaobchádza rovnako ako so zdravotne postihnutými osobami poľskej 
štátnej príslušnosti. Súdny exekútor jej hrozil zadržaním, ktoré však bolo nateraz odložené.
Predkladateľka petície si nemôže dovoliť požiadať o právne stanovisko. Svoje problémy 
predložila Európskej komisii a na sieť SOLVIT, ale ani tam nenašla pomoc. Predkladateľka 
petície preto žiada o pomoc Európsky parlament.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 23. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. augusta 2013

Poznámky Komisie
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Predkladateľka petície najprv zmieňuje problémy týkajúce sa žiadosti o študentskú pôžičku 
pre svojho syna, ktorý študuje na Poľnohospodárskej univerzite v Krakove. Keďže jej syn 
nebýval 3 z posledných 6 rokov pred začatím štúdia v Holandsku, nemôže žiadať o študentské 
štipendium. Taktiež nebolo možné požiadať o pôžičku.

Študijné štipendiá sú sociálne výhody v zmysle článku 7 nariadenia (EÚ) č. 492/2011 
o voľnom pohybe pracovníkov. Migrujúci pracovníci z krajín EÚ aj ich rodinní príslušníci 
majú právo na udelenie sociálnych výhod bez akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ sa ustanovenie o bydlisku 
obyčajne považuje za nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, pretože takéto 
ustanovenie ľahšie splnia štátni príslušníci ako migrujúci pracovníci1. Žiadosť o študijné 
štipendium však vyžaduje integračnú väzbu na spoločnosť hostiteľského členského štátu.
Keďže predkladateľka petície nepracuje v Holandsku a jej syn tam neštuduje, zdá sa, že tu 
neexistuje žiadna integračná väzba, na základe ktorej by Holandsko malo poskytnúť študijné 
štipendium alebo dotovanú pôžičku. Služby Komisie radia predkladateľke petície, aby 
preskúmala možnosti požiadania o štipendium alebo pôžičku v Poľsku.

Hoci predkladateľka petície uvádza, že jej invalidný dôchodok sa nevypláca na správnom 
základe, v petícii to bližšie nešpecifikuje. Komisia preto nemôže posúdiť, či tu dochádza 
k porušovaniu práva EÚ.

Pokiaľ ide o daňové problémy predkladateľky petície, Komisia poznamenáva, že v súčasnej 
fáze vývoja práva Únie existujú len obmedzené právne predpisy v oblasti priameho 
zdaňovania. Oblasti zdaňovania, ktoré právne predpisy EÚ neupravujú, patria plne do 
kompetencie členských štátov. Pri vykonávaní tejto kompetencie však členské štáty musia 
rešpektovať svoje záväzky v zmysle Zmluvy o EÚ. Členské štáty sa nesmú dopúšťať 
diskriminácie na základe štátnej príslušnosti ani inak obmedzovať slobody zakotvené 
v Zmluve o EÚ bez riadneho odôvodnenia.

Čo sa týka zdaňovania cezhraničného vyplácania dôchodkov, udeľovanie príslušných práv na 
zdaňovanie a zamedzovanie dvojitého zdaňovania predpisy EÚ neupravujú. Túto vec riešia 
členské štáty vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch. Je bežnou medzinárodnou 
praxou, že dva zúčastnené štáty – štát bydliska a štát zdroja príjmu – si podelia svoje práva na 
zdaňovanie v súlade s dvojstranným dohovorom na zamedzenie dvojitého zdaňovania. Prípad 
predkladateľky petície patrí do pôsobnosti dohovoru z 13. februára 2002 uzavretého medzi 
Poľskom a Holandským kráľovstvom2.

Keďže nie je jasné, ako by sa dôchodok predkladateľky petície mal v zmysle tohto dohovoru 
kvalifikovať, Komisia odporúča predkladateľke petície, aby požiadala holandské alebo poľské 
daňové orgány o otvorenie postupu na účely dosiahnutia vzájomnej dohody podľa článku 26 
holandsko-poľského daňového dohovoru. V článku 26 §1 tejto zmluvy sa uvádza:

                                               
1 Pozri okrem iného vec C-542/09 (Európska komisia/Holandské kráľovstvo) [2012], ktorú možno uviesť.
2 Poľský a anglický text možno nájsť pomocou tohto prepojenia:
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_polski,angielski.pdf a holandský text pomocou tohto 
prepojenia:http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_niderlandzki.pdf.
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„Ak sa dotknutá osoba domnieva, že kroky jedného alebo oboch zmluvných štátov vedú alebo 
budú viesť k tomu, že bude zdanená v rozpore s ustanoveniami tohto dohovoru, môže bez 
ohľadu na nápravné prostriedky poskytnuté vnútroštátnym právom týchto štátov predložiť 
svoju vec príslušnému orgánu zmluvného štátu, v ktorom má bydlisko, alebo ak sa na jeho vec 
vzťahuje odsek 1 článku 25, príslušnému orgánu zmluvného štátu, ktorého je štátnym 
príslušníkom. Vec sa musí predložiť do troch rokov od prvého oznámenia o kroku, ktorý vedie 
k zdaneniu v rozpore s ustanoveniami tohto dohovoru."

Týmto by sa mohlo zaistiť riešenie aspoň na posledné tri roky.

Záver

Vzhľadom na uvedené Komisia odporúča predkladateľke petície, aby požiadala holandské 
alebo poľské daňové orgány o otvorenie postupu na účely dosiahnutia vzájomnej dohody 
podľa článku 26 holandsko-poľskej daňového zmluvy.


