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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1543/2009, którą złożył Hansjoerg Zingler (Niemcy) w sprawie 
niestosowania przez niemieckie władze podatkowe zasad UE dotyczących 
swobody przemieszczania się wewnątrz Wspólnoty

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który otrzymuje niemiecką emeryturę, na stałe osiedlił się w Austrii. 
Podkreśla on, że niemieckie władze podatkowe odmawiają mu prawa do odliczania normalnej 
podstawowej kwoty, jak również składek na prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Składający 
petycję odnosi się w tym względzie do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
C-269/07, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec 
(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Swobodny przepływ pracowników –
Rozporządzenie nr 1612/68 – Premia emerytalna – Podleganie nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu), w którym stwierdza się, że wprowadzając i utrzymując w mocy 
przepisy §§ 79–99 federalnej ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz), 
dotyczące dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych Republika Federalna Niemiec naruszyła 
zobowiązania wynikające z art. 39 WE, art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1612/68 
z dnia 15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz 
Wspólnoty oraz art. 18 WE. Składający petycję bezskutecznie odwoływał się do SOLVIT-u 
i w związku z tym zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą kwestią.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.
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Przedmiotowa petycja dotyczy różnicy w traktowaniu emerytów niemieckich, którzy 
podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, oraz emerytów 
niemieckich, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w innym 
państwie członkowskim, pod kątem przyznawania im określonych ulg podatkowych.

Składający petycję, który najprawdopodobniej jest obywatelem Niemiec i otrzymuje 
niemiecką emeryturę, osiedlił się na stałe w Austrii, gdzie również znajduje się jego miejsce 
zamieszkania dla celów podatkowych. W związku z tym składający petycję podlega 
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Austrii, co oznacza, że jego cały dochód 
podlega opodatkowaniu właśnie w tym kraju. W Niemczech podlega on jedynie 
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że opodatkowany może zostać 
wyłącznie jego dochód pochodzący ze źródeł w Niemczech. Ponadto jego dochód uzyskany 
w Niemczech stanowi mniej niż 90 % jego całego dochodu.

Składający petycję zwraca uwagę, że niemieckie władze podatkowe odmówiły mu prawa 
do ulgi indywidualnej w wysokości 7664 euro oraz do odliczenia składek na prywatne 
ubezpieczenie zdrowotne. Zdaniem składającego petycję niemieckie władze podatkowe 
wymagają od niego, aby z powrotem przeprowadził się do Niemiec, jeśli chce skorzystać 
z wyżej wymienionych ulg. Ponadto składający petycję twierdzi, że tego typu ulgi zostałyby 
przyznane emerytowi, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 
w Niemczech. Składający petycję odnosi się w tym względzie do wyroku Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-269/07 (Komisja przeciwko Niemcom)1, w którym 
stwierdza się, że związek między przyznaniem ulg „Riester Rente” a nieograniczonym 
obowiązkiem podatkowym w Niemczech jest sprzeczny z prawem UE.

Według utrwalonego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) 
„w dziedzinie podatków bezpośrednich sytuacja rezydentów i nierezydentów nie jest 
zasadniczo porównywalna” (np. sprawa C-383/05 Talotta, pkt 19).

W sprawie C-279/93 Schumacker, pkt 32–34 ETS utrzymuje, że „dochód osiągany 
na terytorium państwa przez nierezydentów stanowi najczęściej tylko jeden z elementów 
ich dochodu globalnego, zcentralizowanego w miejscu zamieszkania. Ponadto indywidualną 
zdolność podatkową nierezydenta, będącą wynikiem uwzględnienia wszystkich jego dochodów 
oraz jego sytuacji osobistej i majątkowej, można najłatwiej ocenić w miejscu, w którym 
znajduje się centrum jego interesów osobistych i majątkowych, którym jest co do zasady 
miejsce jego stałego zamieszkania. W związku z tym międzynarodowe prawo podatkowe, 
a szczególnie modelowa konwencja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) w sprawie unikania podwójnego opodatkowania uznaje, iż z zasady całkowite 
opodatkowanie podatników, przy uwzględnieniu ich sytuacji osobistej i rodzinnej, należy 
do państwa, w którym zamieszkują. Sytuacja rezydentów jest odmienna od sytuacji 
nierezydentów w zakresie, w jakim zasadnicza część ich dochodów jest skoncentrowana 
w państwie, w którym na stałe zamieszkują. Ponadto państwo to zwykle dysponuje wszelkimi 
niezbędnymi informacjami dla oceny ogólnej zdolności podatkowej podatnika 
z uwzględnieniem jego sytuacji osobistej i rodzinnej Zatem okoliczność, że państwo 
członkowskie nie daje nierezydentom możliwości skorzystania z niektórych ulg podatkowych 
przyznawanych rezydentom nie ma co do zasady charakteru dyskryminacji, biorąc pod uwagę 
obiektywne różnice pomiędzy sytuacją rezydentów a sytuacją nierezydentów”.
                                               
1 Nazywanej również „sprawą Riester Rente”.
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Wyżej wymieniona ulga w Niemczech ma na celu zapewnienie, iż jak najmniejsza część 
dochodu jest zwolniona z podatku dochodowego. Zastrzeżenie ulg podatkowych tylko 
dla rezydentów jest słuszne, ponieważ z zasady sytuacja osobista i rodzinna podatników 
niebędących rezydentami powinna być uwzględniona w państwach członkowskich 
ich zamieszkania. Ten sam wniosek dotyczy odliczenia przez składającego petycję składek 
na prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Są to wydatki osobowe, które zgodnie 
z obowiązującym prawem UE w dziedzinie opodatkowania bezpośredniego mogą być 
odliczane wyłącznie w państwie zamieszkania podatnika.

Jednakże zgodnie z orzeczeniem ETS w wyżej wspomnianej sprawie Schumacker, „inaczej 
jest w sytuacji, gdy osoba niemająca miejsca zamieszkania w danym państwie nie uzyskuje 
znaczącego dochodu w państwie członkowskim swojego zamieszkania i uzyskuje większość 
dochodów podlegających opodatkowaniu z działalności wykonywanej w państwie 
zatrudnienia, w związku z czym państwo zamieszkania nie jest w stanie przyznać jej korzyści 
wynikających z wzięcia pod uwagę jej sytuacji osobistej i rodzinnej. Pomiędzy nierezydentem 
a rezydentem wykonującymi podobną działalność zarobkową brak jest jakiejkolwiek 
obiektywnej różnicy, która mogłaby uzasadnić odmienne traktowanie w zakresie 
uwzględniania dla celów opodatkowania sytuacji osobistej i rodzinnej podatnika. 
W przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania w danym państwie, która uzyskuje 
istotną część swoich dochodów w innym państwie niż państwo jej stałego zamieszkania, 
dyskryminacja polega na tym, że sytuacja osobista i rodzinna tej osoby nie jest wzięta 
pod uwagę ani w państwie zamieszkania, ani w państwie zatrudnienia”.
W sprawie C-391/97 Gschwind ETS przedstawił dalsze wytyczne, w jaki sposób należy 
interpretować kryterium „większość dochodów podlegających opodatkowaniu”, które 
pojawiło się w wyroku sprawy Schumacker. W sprawie Gschwind ETS podtrzymał, 
iż poprzez określenie progu 90% oraz absolutnego progu dochodu odpowiednio 
podlegającego opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym lub niepodlegającego 
temu podatkowi ustawodawstwo niemieckie wyraźnie umożliwia uwzględnienie, w oparciu 
o odpowiednią podstawę opodatkowania, sytuacji osobistej i rodzinnej podatnika w państwie 
zamieszkania. Z ustaleń składającego petycję wynika, że dochód uzyskany przez niego 
w Niemczech nie osiąga żadnego z wymienionych progów. W związku z tym sprawa 
Schumacker nie ma zastosowania do indywidualnej sytuacji składającego petycję.
Jeśli zaś chodzi o sprawę „Riester Rente”, na którą składający petycję się powołuje, istnieje 
znaczna różnica między właśnie tą sprawą a sytuacją składającego petycję. Zakwestionowane 
środki krajowe w sprawie Riester Rente dotyczyły premii emerytalnej, która jest ulgą socjalną 
przyznawaną pracownikom na podstawie ich statusu jako pracowników. Dokładniej rzecz 
ujmując, ulga ta była powiązana ze statusem osób ubezpieczonych w ramach niemieckiego 
ustawowego systemu ubezpieczeń emerytalnych, ponieważ osoby te są najbardziej dotknięte 
zmniejszeniem wysokości ustawowej emerytury, zarządzonym przez niemieckiego 
ustawodawcę. W związku z tym ta szczególna sytuacja nie miała żadnego związku 
z pytaniem, czy podmiot zainteresowany podlegała nieograniczonemu czy też ograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu. W ten sposób nie można tego porównać do sytuacji 
składającego petycję, który chciałby tylko odliczyć od swojego dochodu składki na prywatne 
ubezpieczenie zdrowotne. W związku z powyższym z orzecznictwa ETS w sprawie Riester 
Rente nie można wyciągnąć wniosków, które można by zastosować w odniesieniu 
do przedmiotowej sprawy.



PE440.105v01-00 4/4 CM\811111PL.doc

PL

W rezultacie należy zauważyć, że to właśnie Austria jako państwo zamieszkania podatnika 
powinna przyznać składającemu petycję łączną kwotę ulg osobistych1 oraz umożliwić 
mu odliczenie składek na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem, że prawo 
austriackie zezwala na tego typu odliczenie porównywalnych składek na austriackie prywatne 
ubezpieczenie zdrowotne. W tym względzie można odnieść się na przykład do wyroku ETS 
w sprawie Danner (C-136/00), w którym ETS stwierdził, że „Artykuł 49 WE należy 
interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisów podatkowych państwa 
członkowskiego, uniemożliwiając tym samym ograniczenie lub nieuznanie odliczenia 
od podatku dochodowego składek na dobrowolne systemy emerytalne wpłacane na rzecz 
towarzystw emerytalnych w innych państwach członkowskich przy jednoczesnym 
umożliwieniu odliczania tego typu składek, jeśli są one wpłacane do instytucji w pierwszym 
państwie członkowskim (...).” Wnioski te mogą być również stosowane w odniesieniu 
do sprawy składającego petycję. Dodatkowo należy zaznaczyć, że jeśli w Austrii ogólnie nie 
można było odliczać składek na prywatne ubezpieczenie zdrowotnie, tj. nawet w odniesieniu 
do tego typu składek w ramach systemów austriackich, oznaczałoby to w tym przypadku 
jedynie rozbieżność wynikającą z braku harmonizacji różnych systemów podatkowych.

Stwierdza się, że zakwestionowane przez składającego petycję postępowanie władz 
niemieckich jest zgodne z prawem UE. Składający petycję byłby uprawniony do odliczenia 
od podatku dochodowego określonego na mocy prawodawstwa niemieckiego ulg osobistych, 
gdyby dochód uzyskany przez niego ze źródeł w Niemczech odpowiadał przynajmniej 90% 
jego całkowitego dochodu. Jednakże nie ma to zastosowania do przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym to właśnie Austria jako państwo zamieszkania podatnika powinna 
przyznać składającemu petycję ulgi osobiste przysługujące podatnikom austriackim 
oraz umożliwić mu odliczenie składek na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, 
pod warunkiem, że prawo austriackie zezwala na tego typu odliczenie.

                                               
1 Obecnie w wysokości 11 000 euro.


