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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0652/2010, którą złożył Pierre Gérard (Belgia) w imieniu „Comité de 
Défense des Frontaliers belgo-français”, w sprawie opodatkowania 
francuskich dodatkowych świadczeń emerytalnych w Belgii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, przewodniczący wyżej wspomnianego stowarzyszenia, sprzeciwia się 
przepisom belgijskiej ustawy podatkowej z 2004 r., tzw. ustawy Vandenbroucke'a, odnoszącej 
się do opodatkowania francuskich dodatkowych świadczeń emerytalnych, która weszła 
w życie dnia 2 grudnia 2009 r. z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2007 r. Składający petycję 
twierdzi, że francuskie dodatkowe świadczenia emerytalne przyznane przed tą datą są 
opodatkowane przez belgijskie organy podatkowe jako dochody grupy 1, od których 
pobierany jest wyższy podatek, a świadczenia takie przyznane po tej dacie są traktowane jako 
dochody grupy 2 o niskim poziomie opodatkowania. Składający petycję jest przekonany, że 
taka sytuacja stanowi rażącą dyskryminację starszych emerytów, i w związku z tym wzywa 
Parlament Europejski do przeanalizowania tego poważnego problemu, który dotyczy 
ok. 45 000 belgijskich emerytów otrzymujących francuskie dodatkowe świadczenia 
emerytalne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 października 2010 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Petycja
Składający petycję jest zdania, że emerytowani przygraniczni pracownicy 
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belgijsko-francuscy, którzy mieszkają w Belgii i otrzymują francuską emeryturę dodatkową, 
podlegają dyskryminacji w dziedzinie opodatkowania w porównaniu z pracownikami, którzy 
od zawsze pracowali tylko w jednym z tych dwóch państw członkowskich. Zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o wsparcie, domagając się wniesienia poprawek do konwencji 
podatkowej między Belgią a Francją lub zmian w belgijskim ustawodawstwie podatkowym.
Zasadniczo domaga się, aby:

1) przygraniczni pracownicy belgijsko-francuscy byli opodatkowani w państwie źródła – to 
jest we Francji – zgodnie z niedawnymi ustaleniami dotyczącymi pracowników 
przygranicznych aktywnych zawodowo, zawartymi w protokole dodatkowym do konwencji 
podatkowej między Belgią a Francją lub

2) opodatkowanie w Belgii francuskich emerytur dodatkowych (z systemu repartycyjnego) 
było dokonywane z zastosowaniem obniżonej stawki opodatkowania (w stosunku do zwykłej 
stawki), przewidzianej w Belgii w przypadku belgijskich emerytur dodatkowych (z systemu 
kapitałowego).

Uwagi Komisji dotyczące petycji
Opodatkowanie pracowników przygranicznych, aktywnych zawodowo i emerytowanych, 
pozostaje przedmiotem sporów ze względu na brak harmonizacji krajowych systemów 
podatkowych państw członkowskich i niedostateczną koordynację ustawodawstw z dziedziny 
zabezpieczenia społecznego – którą to koordynację zapewnia rozporządzenie UE – oraz zasad 
przewidzianych w dwustronnych konwencjach podatkowych.

Sytuacja obywateli UE, którzy mieszkają w Belgii i pracują (lub pracowali) we Francji, jest 
szczególnie złożona. Niektóre jej aspekty mogą mieć wpływ zarówno na przepływy 
migracyjne, jak i na pracę transgraniczną, ze względu na niekorzystne skrzyżowanie 
wszystkich obowiązkowych opłat (wyższe składki na ubezpieczenie społeczne we Francji 
i wyższe podatki bezpośrednie w Belgii).
Niedawne zmiany wprowadzone do konwencji podatkowej między dwoma państwami 
członkowskimi spowodowały częściową poprawę sytuacji pracowników aktywnych 
zawodowo, ale pozostawiły bez zmian sytuację pracowników emerytowanych, do których 
zalicza się większość członków Komitetu Obrony Przygranicznych Pracowników Belgijsko-
Francuskich (Comité de Défense des Frontaliers belgo-français, CDF), kierowanego przez 
składającego petycję1.
Jak zauważyła wcześniej Komisja Europejska2, krajowe przepisy podatkowe, opracowane 
wyłącznie (lub głównie) w odniesieniu do sytuacji wewnętrznej, mogą być przyczyną 
niespójnego traktowania, jeśli są stosowane w kontekście transgranicznym. Prawo Unii 
Europejskiej w jego obecnym kształcie nie pozwala zasadniczo zaradzić ewentualnym 
przypadkom tego rodzaju niespójnego traktowania. 

Państwa członkowskie mogą jednak określić, jednostronnie lub w drodze umów z innymi 
państwami (członkowskimi), kryteria rozdziału przysługujących im kompetencji 

                                               
1W załączniku 1 bardziej szczegółowo opisano ramy prawne i sytuację przygranicznych pracowników belgijsko-
francuskich.
2Komisja Europejska, Koordynowanie systemów podatków bezpośrednich w państwach członkowskich w ramach 
wspólnego rynku, pkt 1; COM(2006) 823.
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podatkowych, jak uznał Trybunał Sprawiedliwości1.

Wobec braku harmonizacji prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania 
dziedzina ta w całości – w tym zawieranie konwencji podatkowych – obecnie podlega wciąż 
jeszcze kompetencjom państw członkowskich. Komisja mogłaby podjąć działania jedynie 
wtedy, gdyby ustawodawstwa lub konwencje, o których mowa, zawierały zapisy sprzeczne z 
podstawowymi wolnościami2.

W związku z tym samo to, że w opisanym przypadku dwa zainteresowane państwa przyznały 
kompetencję w zakresie opodatkowania emerytur państwu zamieszkania osoby 
zainteresowanej, nie jest sprzeczne z prawem Unii w jego obecnym kształcie.

Jeżeli chodzi o traktowanie emerytur pod względem podatkowym przez samą belgijską 
administrację podatkową, należy zauważyć, że rozróżnienie dokonywane w odniesieniu do 
stawek opodatkowania między dochodem pochodzącym z systemu kapitałowego a dochodem 
pochodzącym z systemu repartycyjnego niekoniecznie stanowi dyskryminację sprzeczną 
z prawem Unii. Co więcej, Komisja Europejska rozpatrzyła już w przeszłości skargę podobną 
do przedstawionej w petycji i nie stwierdziła naruszenia prawa Unii Europejskiej3.

Niemniej, z uwagi na zmiany w belgijskim prawie podatkowym i socjalnym, wprowadzone 
w ciągu ostatnich lat4, wydaje się stosowne przeprowadzenie dodatkowego dochodzenia.

Komisja proponuje zatem, aby poinformować składającego petycję, że zostanie 
przeprowadzona analiza zmian wprowadzonych w ostatnich latach w ustawodawstwie 
belgijskim, dotyczących traktowania emerytur dodatkowych pod względem podatkowym, 
w celu ustalenia, czy można stwierdzić naruszenie prawa UE.

                                               
1Trybunał Sprawiedliwości, sprawa C-336/96 (Gilly), pkt 23 i kolejne.
2Zob. załącznik 1, pkt 1.2.
3Zob. załącznik 1, pkt 1.8.
4W szczególności zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 28 kwietnia 2003 r. o emeryturach dodatkowych (Loi 
Vandenbroucke) przez ustawy z dnia 23.12.2005 r., art. 104; z dnia 20.07.2006 r., art. 45; z dnia 22.12.2008 r., 
art. 129; zob. załącznik 1, przypis 26. W 2009 r. Belgia i Francja zmieniły też podpisaną między nimi konwencję 
podatkową (załącznik 3).


