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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0666/2008, którą złożył Gert Vercauteren (Belgia) w sprawie umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich funkcjonowania we Wspólnocie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są niezbędne 
dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz swobodnego przepływu 
towarów, usług, kapitału i pracowników. Zaznacza, że UE przedsięwzięła już inicjatywy
w dziedzinie opodatkowania bezpośredniego, takie jak dyrektywa w sprawie opodatkowania 
dochodów z oszczędności i prawodawstwo wspólnotowe dotyczące dywidend, odsetek
i należności licencyjnych. Składający petycję wzywa Parlament Europejski, aby podejmował 
działania mające na celu: (1) określenie w dyrektywie, że jeżeli między dwoma państwami 
członkowskimi nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, modelowa konwencja 
OECD powinna mieć zastosowanie jako umowa dwustronna; (2) umieszczenie przepisów 
dotyczących unikania podwójnego opodatkowania w jednej dyrektywie europejskiej; 
(3) nadanie Komisji uprawnień do zawierania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
w imieniu wszystkich państw członkowskich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2008 r.

Konwencje podatkowe: podstawowe zasady

Konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku są głównym źródłem 
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międzynarodowego prawa podatkowego. Konwencje te – najczęściej dwustronne – jako 
całość tworzą znaczącą sieć powiązań między państwami na całym świecie.
Ich celem jest uregulowanie sporów wynikających z nakładania się kompetencji w dziedzinie 
opodatkowania między różnymi państwami. U źródeł rzeczonych sporów leży jednoczesne 
stosowanie przez różne państwa takich samych zasad podatkowych. Międzynarodowy system 
podatkowy opiera się bowiem na połączeniu dwóch zasad: źródła i rezydencji. Powszechne 
uznawanie i stosowanie tych zasad prowadzi zaś nieuchronnie do kolizji jurysdykcji: nie dość, 
że mieszkańcy danego państwa lub spółki mające w nim siedzibę zobowiązani są do płacenia 
krajowego podatku od dochodów uzyskanych za granicą, to dodatkowo osoby mieszkające 
lub spółki mające siedzibę w innym państwie również są zobowiązane do uiszczenia podatku 
krajowego z tytułu dochodów uzyskanych w danym państwie. Ponieważ większość państw 
stosuje jednocześnie obie te zasady, systemy opodatkowania mogą, dość często, nakładać się 
na siebie. Celem dwustronnych konwencji podatkowych jest więc wspieranie 
międzynarodowej wymiany handlowej poprzez likwidowanie podwójnego opodatkowania 
wynikającego ze wspomnianego nakładania się zasad.

Konwencje podatkowe są zgodne ze standardami, modelami (przede wszystkim modelami 
opracowanymi przez Narody Zjednoczone i Organizację Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju), zasadami ustanowionymi i uznanymi na szczeblu międzynarodowym.

Konwencje podatkowe państw członkowskich UE

W ostatnich latach sieć powiązań za pomocą dwustronnych konwencji bardzo szybko 
rozwinęła się w Unii Europejskiej.

Budowa sieci konwencji podatkowych między 15 najstarszymi państwami członkowskimi UE 
została ukończona już w dniu 1 stycznia 2005 r. Chociaż 12 nowych państw członkowskich 
nie miało obowiązku zawrzeć żadnych konwencji podatkowych z pozostałymi partnerami
z UE przed przystąpieniem oraz mimo że konwencje podatkowe nie wchodziły, z formalnego 
punktu widzenia, w zakres działu podatkowego acquis communautaire, dnia 1 stycznia 
2009 r. nie będzie jeszcze obowiązywać tylko 11 z możliwych 351 dwustronnych konwencji
o unikaniu podwójnego opodatkowania między państwami członkowskimi UE.

Konwencje podatkowe są bardzo ważnym narzędziem prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, jednak do dziś dziedzina ta nie została uregulowana przez wspólnotowego 
prawodawcę. Nie ma również żadnego europejskiego modelu konwencji o unikaniu 
podwójnego opodatkowania: wszystkie państwa członkowskie czerpią z modelu 
opracowanego przez OECD (której członkowie w większości to również państwa 
członkowskie UE).

Konwencje podatkowe a prawo wspólnotowe

Prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo przed umowami prawa międzynarodowego 
zawieranymi między państwami członkowskimi, lecz wyraźnie uznaje ich rolę i znaczenie. 
Oprócz art. 293 traktatu WE, który wzywa państwa członkowskie do podejmowania rokowań 
„(…) w celu zapewnienia (...) zniesienia podwójnego opodatkowania wewnątrz Wspólnoty”, 
również w licznych dyrektywach znaleźć można wyraźne odniesienia do zasad wpisanych do 
konwencji dwustronnych (zobacz w szczególności dyrektywa 90/434/EWG (w sprawie 
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łączenia) i dyrektywa 90/435/EWG (w sprawie spółek dominujących i spółek zależnych)), co
w pewien sposób wpływa na wykładnię prawa wspólnotowego.

Jednak w dziedzinie opodatkowania bezpośredniego wielokrotnie dochodziło do kolizji 
między prawem wspólnotowym a konwencyjnym. Te dwie gałęzie prawa są bowiem 
odzwierciedleniem dwóch różnych celów oraz odmiennych logik. O ile prawo konwencyjne 
dąży przede wszystkim do uregulowania stosunków międzypaństwowych, poprzez rozdział 
władztwa podatkowego między umawiające się państwa, o tyle wspólnotowe prawo 
podatkowe wpisuje się w ramy dużego projektu, jakim jest stworzenie jednolitego rynku bez 
granic wewnętrznych.

Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie stanowił, że – mimo braku środków 
harmonizacyjnych – o ile „(...) dziedzina podatków bezpośrednich jako taka nie należy do 
kompetencji Wspólnoty, o tyle jednak państwa członkowskie powinny wykonywać 
przysługujące im kompetencje w poszanowaniu prawa wspólnotowego” (C-279/93, 
Schumacker, pkt 21).

Z punktu widzenia prawa wspólnotowego umowy podatkowe muszą być zgodne właśnie
z wymogami rynku wewnętrznego dotyczącymi niedyskryminacji i czterech podstawowych 
swobód zawartych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. W związku z tym
w niektórych swoich wyrokach ETS(1) wskazał na przypadki dyskryminacji obywateli
i przedsiębiorstw wspólnotowych związane ze sformułowaniem lub zastosowaniem 
konwencji w sposób sprzeczny z zasadami traktatowymi. Wobec powyższego Trybunał 
zażądał dostosowania niektórych przepisów konwencji o unikaniu podwójnego 
opodatkowania lub krajowych przepisów wykonawczych do rzeczonych zasad.

Konwencje podatkowe wobec rynku wewnętrznego

Konieczność wyjaśnienia stosunków podatkowych między państwami członkowskimi UE
i dostosowania ich do wspólnotowych zasad oraz prawa nie jest nowym wymogiem. Już
w latach 60. Komisja Neumarka zbadała problem podwójnego opodatkowania w ramach 
wspólnego rynku i zwróciła uwagę na znaczenie reformy systemu dwustronnych konwencji.
W swoich wnioskach Komisja zaproponowała przyjęcie wielostronnej konwencji w celu 
uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Ostatnio w ramach strategii ogólnej dotyczącej transgranicznych problemów podatkowych, 
które napotykają osoby fizyczne i przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku 
wewnętrznym, Komisja Europejska przystąpiła do dogłębnego zbadania prawdopodobnych 
niezgodności między traktatem WE a konwencjami dwustronnymi (w dziedzinie podwójnego 
opodatkowania), które państwa członkowskie zawarły między sobą oraz z krajami trzecimi.

W czerwcu 2005 r. Komisja Europejska, w dokumencie roboczym dostępnym na jej stronie 
internetowej(2), przedstawiła ogólną analizę problemów związanych z konwencjami 
                                               
1 Zobacz na przykład wyrok Trybunału z dnia 23 września 2003 r., Sprawa C-58/01 (Océ Van der Grinten), 054; 
z dnia 12 grudnia 2002 r., Sprawa C-385/00 (F.W.L. de Groot przeciwko Staatssecretaris van Financiën) pkt 84, 
94, 99 i nast.; z dnia 8 marca 2001 r., Sprawa 397/98 (Metallgesellschaft), pkt 71 i nast.; z dnia 18 listopada 1999 
r., Sprawa C- 200/98 (X AB i Y AB) pkt 10 i 31.
2
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podatkowymi, w której omówiła w szczególności skutek niektórych wyroków Trybunału 
Sprawiedliwości w tej dziedzinie, jak również możliwe do zaproponowania rozwiązania, jak 
na przykład opracowanie unijnej wersji modelu konwencji OECD lub też ustanowienie 
wielostronnej konwencji podatkowej stosowanej na szczeblu UE. W listopadzie 2006 r. temat 
konwencji podatkowych stał się przedmiotem specjalnego posiedzenia z udziałem 
przedstawicieli państw członkowskich w ramach grupy roboczej IV – Opodatkowanie 
bezpośrednie.

Konwencje podatkowe a prawo inicjatywy Komisji Europejskiej

Komisja docenia wartość argumentów przytoczonych przez składającego petycję i uważa, że 
któryś z instrumentów prawa wspólnotowego – w szczególności dyrektywa – lub 
wielostronna konwencja mogłyby stanowić cel długoterminowy. Jednak biorąc pod uwagę to, 
że opodatkowanie bezpośrednie należy głównie do kompetencji państw członkowskich, oraz 
zasadę pomocniczości i jednomyślności, które są cechami wspólnotowego systemu 
podatkowego, Komisja woli na razie przyjąć bardziej pragmatyczny punkt widzenia, 
opierając się na obecnych ramach konwencji dwustronnych.

Uważa ona, że znalezienie zadowalającego rozwiązania najpilniejszych problemów, które 
pojawiają się w odniesieniu do rynku wewnętrznego, jest całkowicie możliwe dzięki lepszej 
koordynacji krajowych przepisów podatkowych i konwencyjnych oraz poprzez poprawę 
procedur rozwiązywania sporów.

Jednak, doskonale świadoma wpływu konwencji na rynek wewnętrzny, Komisja ma zamiar 
rozpocząć w 2009 r. konsultacje społeczne, skierowane do osób fizycznych i prawnych,
w celu zebrania informacji, w szczególności dotyczących przeszkód, jakich konwencje 
podatkowe nie pozwalają uniknąć, oraz obecnie funkcjonującego mechanizmu, w celu 
uniknięcia i zlikwidowania podwójnego opodatkowania.

Komisja przygotuje następnie komunikat, w którym zebrane zostaną otrzymane informacje,
i wskaże kroki, jakie zamierza poczynić w tej sprawie.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Konwencje podatkowe: podstawowe zasady

Celem konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania jest uregulowanie sporów 
wynikających z nakładania się kompetencji w dziedzinie opodatkowania między różnymi 
państwami. Dwustronne konwencje podatkowe służą zatem wspieraniu międzynarodowej 
wymiany handlowej poprzez likwidowanie podwójnego opodatkowania wynikającego ze 
wspomnianego nakładania się kompetencji.

Konwencje podatkowe są na ogół zgodne z modelami (przede wszystkim modelami 
opracowanymi przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
i Organizację Narodów Zjednoczonych) oraz zasadami ustanowionymi i uznanymi na 

                                                                                                                                                  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/double_tax_conventions/ECLa
wTaxTreaties_en.pdf.
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szczeblu międzynarodowym.

Konwencje podatkowe państw członkowskich UE

Zasady dotyczące unikania lub likwidacji podwójnego opodatkowania są obecnie zasadniczo 
uregulowane w Unii Europejskiej za pomocą sieci dwustronnych konwencji podatkowych 
zawartych przez poszczególne państwa członkowskie. W dniu 1 lipca 2009 r. sieć ta była 
prawie kompletna, ponieważ nie obowiązywało wówczas jeszcze jedynie 11 spośród 351(1) 
konwencji podatkowych możliwych do zawarcia pomiędzy państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej (patrz załączona tabela).

Konwencje podatkowe mogą być ważnym narzędziem umożliwiającym prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, jednak obecnie negocjowanie tych konwencji należy 
do wyłącznych kompetencji państw członkowskich, a nie prawodawcy wspólnotowego. Nie 
ma również żadnego europejskiego modelu konwencji o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, mimo że wszystkie państwa członkowskie posługują się modelem
opracowanym przez OECD.

Konwencje podatkowe a prawo wspólnotowe

Z punktu widzenia prawa wspólnotowego dwustronne konwencje podatkowe muszą być
w szczególności zgodne z wymogami rynku wewnętrznego dotyczącymi niedyskryminacji
i czterech podstawowych swobód zawartych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę 
Europejską.

W związku z tym w niektórych swoich wyrokach ETS wskazał na przypadki dyskryminacji 
obywateli i przedsiębiorstw wspólnotowych związane ze sformułowaniem i/lub 
zastosowaniem konwencji w sposób sprzeczny z zasadami traktatowymi.

Konwencje podatkowe a prawo inicjatywy Komisji Europejskiej

Komisja docenia wartość argumentów przytoczonych przez składającego petycję.

W związku z tym w 2005 r. zbadano z udziałem państw członkowskich szereg możliwych 
rozwiązań przedmiotowego problemu, w tym opracowanie unijnej wersji modelu konwencji 
podatkowej OECD czy ustanowienie wielostronnej konwencji podatkowej stosowanej na 
szczeblu UE. W listopadzie 2006 r. temat konwencji podatkowych był także omawiany na 
specjalnym posiedzeniu z udziałem przedstawicieli państw członkowskich w ramach grupy 
roboczej IV – Opodatkowanie bezpośrednie.

Ponadto w ramach zapoczątkowanej w grudniu 2006 r. inicjatywy dotyczącej koordynacji 
systemów podatkowych służby Komisji analizują obecnie środki, które można byłoby 
wykorzystać zwłaszcza w świetle postępów na szczeblu międzynarodowym, takich jak nowy
art. 25 ust. 5 modelu konwencji OECD dotyczący postępowania arbitrażowego. Podejście 

                                               
1 Faktycznie 349, uwzględniając konwencję pomiędzy krajami skandynawskimi w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania dochodów i majątku z dnia 23 września 1996 r., zastępującą konwencje dwustronne możliwe do 
zawarcia oddzielnie przez Danię, Finlandię i Szwecję.
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pragmatyczne mogłoby polegać na poprawie procedur rozstrzygania sporów i opierać się na 
istniejącej sieci konwencji. Na przykład stosowanie klauzuli arbitrażowej przewidzianej
w konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. (90/436/EWG)1 jest obecnie ograniczone do przypadków 
podwójnego opodatkowania związanych z cenami transferowymi, a można by rozszerzyć 
zakres obowiązywania tej klauzuli na inne rodzaje sporów podatkowych. Ponadto należałoby
opracować lepsze metody koordynacji polityki państw członkowskich w zakresie zawierania 
konwencji.

Mając na uwadze powyższe zmiany, pożądanym celem długoterminowym byłoby
opracowanie instrumentu prawa wspólnotowego – w szczególności dyrektywy – lub 
konwencji wielostronnej. Jednakże uwzględniając zasadę pomocniczości, zasadę głównej 
kompetencji państw członkowskich w zakresie opodatkowania bezpośredniego oraz regułę 
jednomyślności w tej dziedzinie na szczeblu wspólnotowym, Komisja uważa, że należy
w perspektywie krótkoterminowej zaplanować rozwiązanie opierające się w praktyczny 
sposób na obecnych ramach konwencji dwustronnych.

Komisja jest zatem zdania, że znalezienie zadowalającego rozwiązania najpilniejszych 
problemów, które pojawiają się w odniesieniu do rynku wewnętrznego, jest możliwe dzięki 
lepszej koordynacji krajowych przepisów podatkowych i przepisów konwencyjnych oraz 
poprzez poprawę procedur rozwiązywania sporów dwustronnych.

Dlatego też, uwzględniając wpływ konwencji dwustronnych na rynek wewnętrzny, służby 
Komisji analizują możliwość rozpoczęcia konsultacji społecznych w celu zebrania 
ilościowych i jakościowych informacji dotyczących trudności, jakie wciąż napotykają 
podatnicy, pomimo obowiązywania aktualnych konwencji podatkowych oraz istnienia 
mechanizmów ograniczania i likwidowania podwójnego opodatkowania. Dzięki konsultacjom 
społecznym Komisja będzie mogła wystąpić z lepszą ewentualną inicjatywą polityczną w tej 
dziedzinie.

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=163274:cs&lang=fr&list=163274:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
&checktexte=checkbox&visu=#texte


