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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1162/2009, którą złożył Brian Cave (Wielka Brytania) w sprawie 
dyskryminującego traktowania niektórych kategorii brytyjskich emerytów 
mieszkających we Francji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że jako emerytowany nauczyciel mieszkający we Francji jest 
dyskryminowany pod względem podatku dochodowego. Składający petycję, który otrzymuje 
emeryturę od rządu brytyjskiego, twierdzi, że płaci wyższy podatek dochodowy niż obywatele 
Francji mający takie same dochody oraz inne kategorie obywateli brytyjskich, którzy nie 
otrzymują emerytur rządowych. Zdaniem składającego petycję dyskryminujące traktowanie 
jest wynikiem egzekwowania francuskich przepisów prawnych uchwalonych w celu 
wdrażania umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu zawartej między Wielką 
Brytanią i Francją.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję, obywatel brytyjski, jest emerytowanym nauczycielem mieszkającym 
obecnie we Francji. Otrzymuje od rządu brytyjskiego emeryturę, która zgodnie z art. 19.2 
umowy1 francusko-brytyjskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania podlega podatkowi 

                                               
1 Umowa między rządem Republiki Francuskiej a rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu unikaniu opodatkowania oraz oszustwom 
podatkowym w zakresie podatku dochodowego i podatku od zysków z kapitału, wraz z protokołem, podpisana 
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pobieranemu u źródła w Wielkiej Brytanii. Ponieważ emerytura składającego petycję nie 
podlega opodatkowaniu we Francji, administracja francuska nie uwzględnia podatku 
pobieranego w Wielkiej Brytanii dla celów przyznania pewnych przywilejów podatkowych, 
a w szczególności ulgi1 z tytułu zatrudnienia pracownika w domu, przyznawanej 
w ustawodawstwie francuskim2 gospodarstwom domowym opodatkowanym we Francji. 
Składający petycję jest zdania, że doświadcza dyskryminacji ze względu na przynależność 
państwową:
– w porównaniu z obywatelami francuskimi (znajdującymi się w podobnej sytuacji), 
ponieważ nie może korzystać z przywilejów podatkowych we Francji,
– w porównaniu z innymi obywatelami brytyjskimi mieszkającymi we Francji i pobierającymi 
emeryturę w ramach sektora prywatnego, ponieważ art. 19 umowy nie ma zastosowania w ich 
przypadku. 
Umowa francusko-brytyjska o unikaniu podwójnego opodatkowania 
Art. 19 Wykonywanie zadań publicznych 
… 2. „Emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane przez państwo-sygnatariusza lub 
przez jedną z jego jednostek podziału administracyjnego lub też, w przypadku Francji, przez 
osobę prawną prawa publicznego, bądź to bezpośrednio, bądź też z utworzonych przez nie 
funduszy, osobie fizycznej z tytułu usług wyświadczonych na rzecz danego państwa, danej 
jednostki podziału administracyjnego lub osoby prawnej podlegają opodatkowaniu jedynie 
w tym państwie. Emerytury te podlegają jednak opodatkowaniu jedynie w drugim 
państwie-sygnatariuszu, w przypadku gdy osoba fizyczna jest rezydentem tego państwa i jego 
obywatelem, nie mając jednocześnie obywatelstwa pierwszego z państw”.
W omawianym przypadku emerytura publiczna wypłacana przez Wielką Brytanię 
składającemu petycję obywatelowi brytyjskiemu podlega opodatkowaniu wyłącznie 
w Wielkiej Brytanii. Gdyby natomiast była ona wypłacana obywatelowi francuskiemu 
mieszkającemu we Francji, ta sama emerytura podlegałaby opodatkowaniu we Francji.
Komisja zauważa, że na wzór konwencji modelowej OECD art. 19.2 umowy 
francusko-brytyjskiej ustanawia system podatkowy zróżnicowany w zależności od 
publicznego charakteru emerytury oraz przynależności państwowej beneficjenta. 

W tym kontekście Komisja odsyła do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie 
podatkowej, dotyczącego zgodności z prawem europejskim postanowień umownych, które 
„zawierają odmienne łączniki w zależności od tego, czy podatnicy... są nauczycielami... czy 
nie, oraz czy są zatrudnieni w sektorze prywatnym, czy w sektorze publicznym. Jeżeli chodzi 
w szczególności o tę ostatnią kategorię pracowników, zasadniczo podlegają oni 
opodatkowaniu w państwie będącym płatnikiem, chyba że mają obywatelstwo drugiego 
z państw-sygnatariuszy, nie będąc jednocześnie obywatelami pierwszego z państw, w którym 
to przypadku podlegają opodatkowaniu w państwie zamieszkania”. Według Trybunału „mimo 
że kryterium przynależności państwowej na to wskazuje w art...., na potrzeby podziału 
kompetencji podatkowych nie można tych różnic uznać za dyskryminację zakazaną przez art. 
48 traktatu. Wynikają one bowiem, w związku z brakiem wspólnotowych przepisów 
ujednolicających lub harmonizujących... z prawa państw-sygnatariuszy do określenia 
kryteriów podziału kompetencji w zakresie opodatkowania w celu wyeliminowania 
podwójnego opodatkowania” (wyrok z dnia 12 maja 1998 r., C-336/96 Gilly, pkt 29 i 30).

                                                                                                                                                  
w Londynie dnia 19.06.2008, weszła w życie dnia 18.12.2009, opublikowana w Dz.U. dnia 9.1.2010.
1 Przyznanie we Francji ulgi od podatku odprowadzanego za granicą nie jest możliwe.
2 Art. 199o ogólnego kodeksu podatkowego.
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Komisja zauważa ponadto, że francuski środek dotyczący wsparcia dla zatrudnienia 
pracownika w domu, którym według składającego petycję nie są objęci emerytowani 
obywatele brytyjscy we Francji, nie ma tak czy inaczej zastosowania do emerytów 
francuskich o niskich dochodach (którzy, zgodnie z ustawodawstwem francuskim, nie są 
zobowiązani do przedstawienia deklaracji podatkowej). Z pytania pisemnego1 skierowanego 
przez francuski Senat do ministra ds. budżetu wynika bowiem, że „obniżenie podatku może 
nastąpić jedynie poprzez odliczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli 
emeryt, o którym mowa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, odliczenie nie 
jest możliwe. Wynika z tego, że emeryci o niskich dochodach nie korzystają z pomocy 
podatkowej na rzecz zatrudnienia pracowników w domu. Ten środek podatkowy wydaje się 
niesprawiedliwy, ponieważ emeryci o niskich dochodach mają trudności z opłaceniem 
pracownika, podczas gdy często są do tego zmuszeni z uwagi na słabe zdrowie...2”.
Z powyższego wynika, że ze wspólnotowego punktu widzenia omawianych środków 
francuskich nie można uznać za dyskryminację. 
Mając na uwadze, że omawiane środki francuskie nie stanowią naruszenia prawa 
europejskiego, a w szczególności zasady swobodnego przepływu osób (art. 45 TFUE), 
Komisja nie zamierza wszcząć postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wobec Francji. Komisja proponuje, aby Parlament poinformował o tym 
składającego petycję.

                                               
1 Pytanie pisemne nr 08053 skierowane przez panią Schurch, dotyczące objęcia emerytów ulgą z tytułu 
zatrudnienia pracowników w domu, opublikowane w Dz.U. Senatu z dnia 26.03.2009.
2 W odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki, Przemysłu i Zatrudnienia (opublikowanej w Dz.U. Senatu z dnia 
18.6.2009) powołano się na tę sytuację „z uwagi na koszty tego środka i trudną sytuację budżetową został on 
zarezerwowany dla osób prowadzących działalność zawodową lub ubiegających się o zatrudnienie”. Wskazano, 
że „w związku z tym pomoc na rzecz finansowania usług przez osoby prywatne wzrasta nie tylko poprzez 
obniżenie wspomnianego podatku, ale też poprzez świadczenia socjalne wypłacane przez państwo i samorządy 
terytorialne”.


