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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy : Petycji 1595/2008, którą złożył M.H. (Niemcy), w sprawie dodatku 
mieszkaniowego na własne cele mieszkaniowe odnośnie do jego zagranicznej 
posiadłości

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, będący obywatelem niemieckim płacącym podatki w Niemczech, 
wskazuje, że w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-
152/05 złożył wniosek o dodatek mieszkaniowy na własne cele mieszkaniowe odnośnie do 
jego posiadłości w Hiszpanii. Jego wniosek został odrzucony ze względu na brak należytego 
udowodnienia, jak często przebywa w Niemczech, gdzie zresztą jedynie częściowo podlegał 
obowiązkowi podatkowemu. Ponadto mieszkanie powinno być wykorzystywane wyłącznie 
do własnych celów mieszkaniowych i nie powinno być wynajmowane w charakterze 
kwaterunku wakacyjnego. Składający petycję uważa to za naruszenie prawa do swobodnego 
przepływu osób na terenie Wspólnoty. Zaznacza, że nie jest możliwe jednoczesne 
użytkowanie przez niego swej zagranicznej posiadłości i przebywanie w Niemczech, i pragnie 
dowiedzieć się, jak w powyższych okolicznościach mógłby ewentualnie uzyskać dodatek. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 19 marca 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 Regulaminu 
zwrócono się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.
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Petycja

Składający petycję jest emerytowanym urzędnikiem niemieckim mieszkającym w Hiszpanii. 
Jego emerytura podlega opodatkowaniu w Niemczech. Składający petycję złożył wniosek do 
organów finansowych o tzw. dodatek mieszkaniowy w odniesieniu do swojej nieruchomości 
w Hiszpanii. Odmówiono mu przyznania tego dodatku, argumentując, że nie udowodnił on w 
dostateczny sposób, jak często przebywał w Niemczech, przez co podlega jedynie częściowo 
obowiązkowi podatkowemu.

Składający petycję dostrzega tutaj naruszenie zasad określonych w wyroku Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie nr C-152/05. Widzi on 
sprzeczność w tym, że dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany jedynie wówczas, 
kiedy nieruchomość za granicą wykorzystywana jest do własnych celów, a jednocześnie 
wymaga się przebywania większości czasu w Niemczech, aby podlegać w pełni obowiązkowi 
podatkowemu.

Stanowisko Komisji wobec opinii składającego petycję

Sytuacja prawna w Niemczech

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że dodatek mieszkaniowy w Niemczech został 
zniesiony z dniem 1 stycznia 2006 r. (Ustawa o zniesieniu dodatku mieszkaniowego z dnia 
22.12.2005, BGBl. I, 2005, s. 3680). Nie można ubiegać się o dodatek w odniesieniu do 
nieruchomości wybudowanych lub nabytych po tej dacie. W przypadku nieruchomości 
wybudowanych lub nabytych przed tą datą można ubiegać się o dodatek, jeżeli nie upłynął 
jeszcze termin wymierzenia podatku.

Zgodnie z ustawą o dodatku mieszkaniowym dodatek ten przyznawany jest na następujących 
warunkach:
 wnioskodawca musi podlegać opodatkowaniu bez ograniczeń,
 mieszkanie musi być wykorzystywane do własnych celów mieszkaniowych oraz
 nieruchomość musi znajdować się w Niemczech. 
 Dodatek nie dotyczy mieszkań wynajmowanych w celach urlopowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym osoby fizyczne posiadające miejsce 
zamieszkania lub miejsce zwyczajowego pobytu w kraju podlegają nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 tej ustawy na specjalny wniosek podlegają nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowego również osoby fizyczne, które nie posiadają ani miejsca 
zamieszkania, ani miejsca zwyczajowego pobytu w kraju, o ile otrzymują one w kraju 
dochody w rozumieniu art. 49 tej ustawy. Ma to miejsce jedynie wówczas, gdy co najmniej 
90% ich dochodów w roku kalendarzowym podlega opodatkowaniu w Niemczech lub gdy 
kwota niepodlegająca opodatkowaniu w Niemczech nie przekracza kwoty wolnej od podatku 
(która na rok 2009 wynosi 7 664 euro).

Ocena w świetle prawa wspólnotowego
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Z uwagi na brak harmonizacji na poziomie prawa wspólnotowego w zakresie podatku 
dochodowego, państwa członkowskie same kształtują swoje krajowe systemy podatkowe. 
Dlatego do państw członkowskich należy decyzja, czy przyznać wsparcie podatkowe 
kupującym mieszkania i na jakich warunkach. Prawo wspólnotowe będzie miało 
zastosowanie dopiero wówczas, gdy państwa członkowskie wydadzą przepisy podatkowe 
naruszające wolności podstawowe gwarantowane przez prawo wspólnotowe. Dzieje się tak na 
przykład w przypadku, kiedy obywatele innych państw członkowskich są dyskryminowani ze 
względu na narodowość lub ograniczana jest ich swoboda przemieszczania się.

W omawianym tutaj przypadku oznacza to, że z punktu widzenia prawa wspólnotowego nie 
można generalnie zakwestionować ani uzależnienia wsparcia od podlegania 
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ani wymogu samodzielnego użytkowania 
nieruchomości.

Natomiast Komisja sprzeciwiła się dodatkowemu wymogowi, aby nieruchomość znajdowała 
się w Niemczech, wszczynając postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego (1999/4943). Komisja poddała w wątpliwość zgodność z prawem 
wspólnotowym (art. 18, 39 i 43 traktatu WE) uzależnienia prawa do dodatku od lokalizacji 
nieruchomości w Niemczech. W sytuacjach, kiedy osoby podlegające nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu posiadają swoje miejsce zamieszkania za granicą, nie byłyby one 
uprawnione do dopłaty, jeśli chciałyby nabyć nieruchomość za granicą. Organicza to 
zagwarantowaną w traktacie WE swobodę przemieszczania się i stanowi systemowe 
utrudnienie sytuacji osób dojeżdżających do pracy za granicę.

Z poglądem tym zgodził się Europejski Trybunał Sprawiedliwości, stwierdzając co następuje 
w wyroku z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie C-152/08:

„Wyłączając w § 2 ust. 1 zdanie pierwsze Eigenheimzulagengesetz (ustawy o dodatku 
mieszkaniowym) w wersji opublikowanej w 1997 r., zmienionej Haushaltsbegleitgesetz 2004 
(ustawą okołobudżetową na rok 2004) w stosunku do mieszkań położonych w innym państwie 
członkowskim możliwość korzystania z dodatku mieszkaniowego przyznawanego osobom 
podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym, 
Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 18 
WE, 39 WE i 43 WE.”

Ponieważ w momencie wydania wyroku dodatek mieszkaniowy był już zlikwidowany, rząd 
Republiki Federalnej Niemiec wykonał wyrok poprzez wydanie rozporządzenia 
administracyjnego (pismo niemieckiego Ministerstwa Finansów (BMF) z dnia 13.03.2008, 
IVC1 – EZ 1000/08/10001). Zgodnie z tym rozporządzeniem osoby uprawnione do 
świadczenia na mocy art. 1 ust. 2 i 3 Ustawy o podatku dochodowym mogą również otrzymać 
dodatek na budowę lub zakup domu znajdującego się w innym państwie członkowskim UE. 
Zasady te mają być stosowane we wszystkich niezakończonych jeszcze sprawach.

Z punktu widzenia Komisji rząd Republiki Federalnej Niemiec wykonał wyrok w sposób 
właściwy i naprawił niedociągnięcie wskazane w postępowaniu w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom. Postępowanie to zostało zatem zamknięte.
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Zdaniem Komisji składający petycję mógłby na podstawie pisma BMF – chociaż mieszka w 
Hiszpanii – wnioskować na mocy art. 1 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym o traktowanie 
jak osoby podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Może się tak stać 
jednak pod warunkiem, że spełnia on warunki określone w art. 1 ust. 3 tej ustawy i 90% jego 
całkowitych dochodów opodatkowane jest w Niemczech lub opodatkowaniu za granicą nie 
podlega suma wyższa niż 7 664 euro.

Komisja nie może natomiast sprawdzić, czy poszczególne wymogi są spełnione i roszczenia 
składającego petycję o dodatek mieszkaniowy nie wygasły. Komisja nie posiada również 
kompetencji w tym zakresie. Jednak w wyniku postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom, zgodnie z pismem BMF z dnia 13.03.2008, emerytowany urzędnik niemiecki 
mieszkający za granicą, którego emerytura opodatkowana jest w Niemczech, ma generalnie 
prawo do dodatku mieszkaniowego w odniesieniu do jego własnego domu znajdującego się 
za granicą na warunkach określonych w art. 1 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym.

Wniosek

Komisja proponuje, aby przekazać składającemu petycję odpowiednie informacje.


