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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1053/2010, którą złożyli Antonio i Susanna Cifelli (Włochy) w sprawie 
podwójnego opodatkowania we Włoszech i w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Miejscem zamieszkania dla celów podatkowych składającego petycję, obywatela Włoch, są 
Niemcy, jednak pracuje on jako kierowca ciężarówki dla przedsiębiorstwa włoskiego. 
Charakter jego pracy oznacza, że wykonuje swój zawód w całej Unii Europejskiej. Zarówno 
włoskie, jak i niemieckie organy podatkowe nakładają na niego podatki. Ponadto organy te 
podtrzymują swoje stanowiska w świetle właściwych opinii fachowych. W praktyce rodzina 
odprowadza w charakterze podatku 65% swoich przychodów, w wyniku czego nie wystarcza 
jej środków na utrzymanie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 grudnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 marca 2011 r.

Przy obecnym stanie prawa UE kwestia opodatkowania bezpośredniego leży w wyłącznej 
gestii państw członkowskich. Podczas korzystania ze swoich odnośnych kompetencji muszą 
one jednak przestrzegać obowiązków wynikających z Traktatu w sprawie funkcjonowania UE 
(dalej TFUE) i w związku z tym nie mogą dyskryminować ze względu na przynależność 
państwową ani nakładać nieuzasadnionych ograniczeń na korzystanie ze swobód 
zapewnianych przez TFUE.

Stąd też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził – wobec braku 
jakichkolwiek przepisów ujednolicających lub harmonizujących na szczeblu UE – że to 
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państwa członkowskie zachowują uprawnienia do określania, w drodze konwencji w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania lub w sposób jednostronny, kryteriów rozdziału 
przysługujących im kompetencji podatkowych, w szczególności w celu unikania podwójnego 
opodatkowania. W związku z tym to do państw członkowskich należy przyjęcie przepisów 
koniecznych do unikania przypadków podwójnego opodatkowania, w szczególności przy 
wykorzystaniu kryteriów, które zostały przyjęte w międzynarodowej praktyce podatkowej1.

Włochy i Niemcy podpisały konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania, która jest 
zgodna z modelem OECD2. Komisja rozumie, że podwójne opodatkowanie, którym objęto 
składającego petycję, jest rezultatem odmiennych opinii Niemiec i Włoch w odniesieniu do 
sposobu, w jaki prawa podatkowe składającego petycję dotyczące jego dochodu powinny być 
dzielone, zgodnie z przepisami art. 15 wspomnianej konwencji, który dotyczy opodatkowania 
osobistego świadczenia pracy. 

Z uwagi na to, że interpretacja konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania leży w 
gestii państw członkowskich, które je podpisały, za rozstrzyganie przypadków podwójnego 
opodatkowania w drodze procedury wzajemnego porozumiewania odpowiadają właściwe 
organy tych państw. Komisja jest świadoma tego, że procedury wzajemnego porozumiewania 
prowadzone na mocy konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niestety nie 
zawsze gwarantują osiągnięcie porozumienia między stronami danej konwencji, a tym samym 
rozwiązanie problemu podwójnego opodatkowania, z jakim borykają się podatnicy.

Komisja postrzega zniesienie podwójnego opodatkowania w UE za element niezbędny dla 
prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i jest zaniepokojona nierozstrzygniętymi 
przypadkami nakładania podwójnego opodatkowania. W związku z tym w 2010 r. Komisja 
przeprowadziła konsultację społeczną3w celu zebrania informacji dotyczących liczby i 
rodzaju przypadków podwójnego opodatkowania, które nie zostały rozwiązane na mocy 
konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych przez państwa członkowskie 
UE, a także w celu zapoznania się z opiniami zainteresowanych stron dotyczącymi 
możliwych rozwiązań. Na tej podstawie w drugim kwartale 2011 r. Komisja przedstawi 
komunikat w sprawie możliwych rozwiązań problemu podwójnego opodatkowania w UE. W 
2012 r. Komisja zamierza przedstawić rozwiązania oparte na rezultatach oceny wpływu.
Wnioski

Komisja jest zdania, że przypadki podwójnego opodatkowania, jak przypadek składającego 
petycję, stanowią zagrożenie dla funkcjonowania jednolitego rynku. Zamierza ona podjąć 
inicjatywy na szczeblu politycznym, aby rozwiązać ten problem. Jednak aktualnie Komisja 
nie może wskazać żadnego naruszenia prawa UE w przypadku składającego petycję i w 
związku z tym nie może podjąć żadnych działań. Problem składającego petycję dotyczący 
podwójnego opodatkowania musi zostać rozwiązany przez Włochy i Niemcy. Komisja jest 
zdania, że oprócz zwrócenia się o zastosowanie procedury wzajemnego porozumiewania i o 
zwrot podatku zgodnie z art. 26 i 29 konwencji podpisanej przez Włochy i Niemcy, 
składający petycję powinien również wykorzystać wszystkie środki zaradcze dostępne na 
szczeblu krajowym zarówno we Włoszech, jak i w Niemczech, aby bronić swoich praw i 
                                               
1Zob. np. sprawę C-128/08 Damseaux, punkt 30.
2OECD (2010 r.), Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku: wersja skrócona – lipiec 
2010 r. (http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/2310081E.PDF).
3http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm.
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uzyskać zadośćuczynienie za podwójne opodatkowanie, które na niego nałożono, ponieważ 
leży to w wyłącznej kompetencji sądów krajowych.


