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Dotyczy: Petycji 0595/2010, którą złożyła Henryka Magdalena Andersen (Polska) w 
sprawie duńskich przepisów dotyczących ograniczania wysokości świadczeń 
emerytalnych i wynikającego z tego nieprzestrzegania przepisów 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie

Petycji 0799/2010, którą złożyła Britta Schulz (Dania) w sprawie duńskich 
przepisów dotyczących ograniczania wysokości świadczeń emerytalnych i 
wynikającego z tego nieprzestrzegania przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 
1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

1. Streszczenie petycji 0595/2010

Składająca petycję, która przez 18 lat mieszkała w Danii, odnosi się do duńskich 
przepisów emerytalnych, na mocy których prawo do świadczeń emerytalnych jest 
przyznawane na podstawie lat, przez które dana osoba stale przebywała w Danii. Nie ma 
znaczenia to, czy dana osoba była zatrudniona, ani czy płaciła podatki. Jeżeli osoba ta nie 
mieszkała w Danii przez określoną liczbę lat wymaganą przez prawo, wypłacana jest jej 
emerytura w ograniczonej wysokości. Składająca petycję podkreśla, że taka sytuacja jest 
sprzeczna z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania 
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie, i odnosi się w szczególności do art. 3 ust. 1 tego 
rozporządzenia, w którym stwierdza się, że „z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, 
zawartych w niniejszym rozporządzeniu osoby zamieszkujące na terytorium jednego z 
państw członkowskich, do których stosują się przepisy niniejszego rozporządzenia 
podlegają obowiązkom i korzystają z praw wynikających z ustawodawstwa każdego 
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państwa członkowskiego na tych samych warunkach, co obywatele tego państwa”, oraz 
do art. 4 (Zakres przedmiotowy) i art. 46 (Przyznawanie świadczeń). Składająca petycję 
podkreśla ponadto, że osoby otrzymujące w Danii pomniejszoną emeryturę muszą żyć w 
relatywnym ubóstwie, dysponując dwiema trzecimi lub nawet połową emerytury lub 
wcześniejszej emerytury za wysługę lat, mimo że w art. 50 wspomnianego 
rozporządzenia stwierdza się, że „uprawniony do świadczeń, wobec którego zastosowano 
przepisy niniejszego rozdziału nie może w państwie, terytorium którego zamieszkuje, i 
na podstawie ustawodawstwa, zgodnie z którymi należne jest mu świadczenie, otrzymać 
kwoty świadczenia niższej od kwoty minimalnego świadczenia ustalonej przez to 
ustawodawstwo za okres ubezpieczenia, równy wszystkim okresom uwzględnianym, w 
celu przyznawania świadczenia, zgodnie z przepisami artykułów poprzedzających. 
Instytucja właściwa tego państwa wypłaca mu, jeśli jest to konieczne, przez cały okres 
pobytu na terytorium tego państwa dodatek równy różnicy między kwotą świadczeń 
należnych na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, a wysokością świadczenia 
minimalnego”. Dlatego składająca petycję wzywa Parlament Europejski do 
przedsięwzięcia niezbędnych środków w celu dopilnowania, aby duńskie władze 
przestrzegały obowiązującego prawodawstwa UE.
Streszczenie petycji 0799/2010
Składająca petycję jest obywatelką Danii, lecz pochodzi ze Szlezwika Południowego 
(Niemcy), gdzie była zatrudniona w interesie publicznym Danii przez organizację 
patronacką duńskiej mniejszości „Dansk Skoleforening” (Stowarzyszenie Duńskich 
Szkół). Składająca petycję, która obecnie mieszka w Danii, odnosi się do duńskich 
przepisów emerytalnych, na mocy których prawo do świadczeń emerytalnych jest 
przyznawane na podstawie lat, przez które dana osoba stale przebywała w Danii. Nie ma 
znaczenia to, czy dana osoba była zatrudniona, ani czy płaciła podatki. Jeżeli osoba ta nie 
mieszkała w Danii przez określoną liczbę lat wymaganą przez prawo, wypłacana jest jej 
emerytura w ograniczonej wysokości („brøkpension”). Według składającej petycję 
sytuacja ta jest w sprzeczności z przepisami dotyczącymi równego traktowania i z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających 
się we Wspólnocie. Ponadto składająca petycję oświadcza, że „pomoc na rozpoczęcie 
działalności”, będąca świadczeniem publicznym wypłacanym osobom, które przyjechały 
do Danii po dniu 1 lipca 2002 r. to hańba dla duńskiego państwa opiekuńczego. Dlatego 
składająca petycję wzywa Parlament Europejski do przedsięwzięcia niezbędnych 
środków w celu zapewnienia przestrzegania przez duńskie władze litery i ducha 
przepisów UE w tej dziedzinie.

2. Dopuszczalność

Petycję 0595/2010 uznano za dopuszczalną dnia 4 października 2010 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

Petycję 0799/2010 uznano za dopuszczalną dnia 5 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Petycje
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Obie składające petycję otrzymują duńską rentę inwalidzką (førtidspension). Ponieważ obie 
przez pewien czas mieszkały poza Danią (jedna ze składających petycje urodziła się w Polsce, 
druga zaś w Niemczech, jednak później obie przeniosły się do Danii), otrzymują zaledwie 
część kwoty renty inwalidzkiej określonej na mocy duńskiego ustawodawstwa. Składające 
petycje uważają, że jest to przejaw nieuzasadnionego nierównego traktowania ze względu na 
to, że przez pewien czas nie mieszkały w Danii, a tym samym – pośredniej dyskryminacji 
zakazanej na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 883/20041(do dnia 1 maja 2010 r.: art. 3 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/712) oraz art. 45 TFUE czy art. 21 TFUE.

Oprócz rent inwalidzkich obie składające petycje dostają dodatek na podstawie art. 27a 
duńskiej ustawy o aktywnej polityce społecznej (lov om aktiv socialpolitik), który przyznano 
im, ponieważ otrzymują zaledwie część pełnej kwoty renty inwalidzkiej. Składające petycje 
uważają, że dodatek ten został ustalony w nieuczciwy sposób. W ich opinii należy go ustalić 
tak, aby uzupełniał częściową rentę inwalidzką (którą otrzymują) do wysokości pełnej renty 
inwalidzkiej.

Ponadto uważają one, że art. 58 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (do dnia 1 maja 2010 r.: 
art. 50 rozporządzenia nr 1408/71) obliguje duńską instytucję właściwą do wypłacania im 
dodatku ustalonego tak, aby uzupełniać otrzymywaną przez nie częściową rentę inwalidzką 
do wysokości pełnej renty inwalidzkiej.

Jedna z składających petycję odnosi się do sposobu, w jaki została opodatkowana w Danii po 
tym, jak otrzymała też polską rentę inwalidzką. Wyjaśnia ona, że doszło do uregulowania 
statusu jej duńskiego podatku dochodowego od osób fizycznych, w wyniku czego wysokość 
niektórych dodatków została dostosowana. Składająca petycję uważa, że ogólne obciążenie 
podatkowe w odniesieniu do jej polskiej renty jest nadmierne.

Druga składająca petycję odnosi się do okresów zatrudnienia spełnionych przez nią w 
Niemczech w Dansk Skoleforening for Sydslesvig (Stowarzyszeniu Duńskich Szkół w 
Szlezwiku Południowym). Na mocy duńskiego ustawodawstwa takie okresy zatrudnienia 
mogą być w pewnych okolicznościach uznane za zatrudnienie w duńskim interesie 
publicznym, a tym samym uwzględnione przy kumulacji praw do świadczeń emerytalnych 
i/lub rentowych w Danii. W przypadku składającej petycję duńska instytucja odmówiła 
jednak uznania tych okresów zatrudnienia dla celów kumulacji praw do świadczeń 
emerytalnych, ponieważ w tym okresie była ona ubezpieczona na mocy ustawodawstwa 
niemieckiego.

Uwagi Komisji 

a) Ograniczone kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
                                               
1 Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 200 z 7.6.2004, s. 1) zmienione 
rozporządzeniem (WE) nr 988/2009 (Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 43).
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, 
Dz.U. L 28 z 30.1.1997, s. 1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 592/2008 (Dz.U. L 177 z 4.7.2008, 
s. 1).
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Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego są ograniczone. 
Zostało to kilkakrotnie potwierdzone przez Trybunał Sprawiedliwości1, w Traktatach 
przewiduje się koordynację, nie zaś harmonizację ustawodawstw państw członkowskich. W 
rezultacie utrzymują się różnice między systemami zabezpieczenia społecznego państw 
członkowskich, a tym samym między prawami osób pracujących w państwach 
członkowskich. Traktaty nie mają wpływu na materialne i proceduralne różnice między 
systemami zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw członkowskich, a tym samym 
na prawa osób pracujących w państwach członkowskich.

b) Zasada kumulacji okresów jako podstawa uprawnień do świadczeń emerytalnych za 
wysługę lat lub świadczeń z tytułu inwalidztwa

W dziedzinie świadczeń emerytalnych za wysługę lat oraz świadczeń z tytułu inwalidztwa2

przepisy dotyczące koordynacji zabezpieczenia społecznego zawsze bazowały na zasadzie, 
zgodnie z którą osoba, która w ciągu swojego życia podlegała ustawodawstwu w sprawie 
zabezpieczenia społecznego więcej niż jednego państwa członkowskiego, otrzyma odrębne 
świadczenie (zazwyczaj emeryturę) w każdym z właściwych państw członkowskich, a 
świadczenie to ustala się na podstawie okresu spełnionego w odnośnym państwie 
członkowskim. 

Szczególnie w dziedzinie świadczeń emerytalnych za wysługę lat oraz świadczeń z tytułu 
inwalidztwa w ustawodawstwach większości państw członkowskich wymaga się spełnienia 
pewnego minimalnego okresu ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub 
zamieszkania (jak w przypadku Danii) zanim dojdzie do nabycia prawa do świadczenia. 
Zgodnie z zasadą sumowania okresów określoną w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
(do dnia 1 maja 2010 r.: art. 45 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71) takie państwo 
członkowskie, do celów nabycia prawa do świadczenia, musi uwzględnić w niezbędnym 
zakresie okresy ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania 
spełnione w innym państwie członkowskim (tj. na tyle, na ile suma całkowita okresów 
spełnionych na mocy jego ustawodawstwa jest mniejsza niż okres minimalny).

Należy podkreślić, że zasada sumowania okresów nie oznacza, że okresy spełnione w jednym 
państwie członkowskim muszą zostać uwzględnione w innym państwie członkowskim jako 
podstawa ustalenia kwoty świadczenia, jaką powinna wypłacać instytucja w tym drugim 
państwie członkowskim3.Uwzględnienie okresów spełnionych w innym państwie 

                                               
1 Zob. sprawa 41/84 Pinna przeciwko Caisse d’allocations familiales de la Savoie [1986] Zb.Orz. 16, pkt 
20; sprawa C-340/94 de Jaeck przeciwko Staatssecretaris van Financiën [1997] Zb.Orz. I-495, pkt 18; sprawa 
C-221/95 Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants przeciwko Hervein [1997] 
Zb.Orz. I-635, pkt 16.
2 Należy zauważyć, że odmienne zasady mają zastosowanie wobec świadczeń z tytułu inwalidztwa 
bazujących na tak zwanym „ustawodawstwie typu A”, czyli ustawodawstwie, na podstawie którego kwota 
świadczeń z tytułu inwalidztwa nie zależy od długości okresów ubezpieczenia lub zamieszkania, o czym 
wyraźnie wspomina się w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 883/2004, zob. art. 44 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004. Ponieważ załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 nie zawiera żadnego wpisu 
dotyczącego Danii, nie jest on tutaj właściwy.
3 Przepisy specjalne, które nie są właściwe w przypadku przedmiotowych petycji, mają jednak 
zastosowanie wobec okresów krótszych niż jeden rok, zob. art. 57 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (do dnia 1 
maja 2010 r.: art. 48 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71).
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członkowskim do celów ustalenia kwoty emerytury oznaczałoby, że każde świadczenie 
otrzymywane przez daną osobę w omawianym państwie członkowskim bazuje na wszystkich 
okresach spełnionych we wszystkich państwach członkowskich. Innymi słowy dana osoba 
otrzymywałaby kilka świadczeń emerytalnych, które bazowałyby na całym okresie jej kariery 
zawodowej. Byłoby to nie tylko wyraźnie sprzeczne z zasadą, która mówi, że prawo Unii 
Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego nie powinno prowadzić do sytuacji, w 
której dana osoba otrzymuje kilka świadczeń tego samego rodzaju za jeden i ten sam okres 
ubezpieczenia (art. 10 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, do dnia 1 maja 2010 r. art. 12 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71), lecz także całkowicie unieważniło przepisy w sprawie 
ustalania świadczeń krajowych zawarte w art. 52 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (do dnia 
1 maja 2010 r.: art. 46 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71), tak zwanego „ustalania 
proporcjonalnego”. A zatem sumowanie okresów i ustalanie wysokości emerytury wypłacanej 
przez państwo członkowskie to dwie odrębne kwestie. Okresy zsumowane zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (do dnia 1 maja 2010 r.: art. 45 ust. 1 rozporządzenia 
(EWG) nr 1408/71) mają bezpośrednie znaczenie tylko w kontekście spełnienia minimalnego 
okresu niezbędnego dla uzyskania uprawnienia do świadczenia jako takiego („nabycia” 
prawa), nie zaś ustalenia konkretnej kwoty tego świadczenia.

Zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji w duńskim ustawodawstwie w sprawie 
świadczeń z tytułu inwalidztwa przewiduje się, że osoby, które przez co najmniej cztery piąte 
(4/5) okresu od ukończenia piętnastu lat do momentu wystąpienia inwalidztwa zamieszkiwały 
w Danii, są uprawnione do świadczenia z tytułu inwalidztwa w pełnej wysokości określonego 
w ustawodawstwie duńskim. Osoby, które zamieszkiwały w Danii przez czas krótszy niż 
cztery piąte (4/5) okresu od ukończenia piętnastu lat do momentu wystąpienia inwalidztwa 
otrzymują część świadczenia z tytułu inwalidztwa w pełnej wysokości. Część ta odpowiada 
faktycznemu okresowi zamieszkania w Danii danej osoby od ukończenia piętnastu lat do 
momentu wystąpienia inwalidztwa podzielonemu przez cztery piąte całkowitego okresu od 
ukończenia piętnastu lat do momentu wystąpienia inwalidztwa.

To zgodnie z tą zasadą określoną na mocy duńskiego ustawodawstwa składające petycje 
otrzymują odpowiednio osiemnaście czterdziestych (18/40) i dwadzieścia siedem 
czterdziestych (27/40) świadczenia z tytułu inwalidztwa w pełnej wysokości, ponieważ 
mieszkały w Danii tylko przez okres krótszy niż cztery piąte (4/5) okresu od ukończenia 
piętnastu lat do momentu wystąpienia inwalidztwa. A zatem odnośna kwota duńskiej renty 
inwalidzkiej obu składających petycje bazuje na okresach (zamieszkania) spełnionych przez 
nie w Danii. Jest to zgodne z przedstawionymi wyżej podstawowymi zasadami unijnej 
koordynacji zabezpieczenia społecznego w dziedzinie świadczeń z tytułu inwalidztwa, a, co 
najważniejsze, z zasadą kumulacji okresów jako podstawy uprawnienia.

Rzeczywiście fakt, że w ustawodawstwie duńskim do celów ustalania kwoty duńskiej renty 
inwalidzkiej okresy zamieszkania w Danii traktuje się odmiennie niż okresy zamieszkania za 
granicą stanowi wyraźny przejaw zróżnicowanego traktowania ze względu na miejsce 
zamieszkania. Jednak takiego zróżnicowanego traktowania nie można uznać za niezgodne z 
prawem Unii Europejskiej, a szczególnie z art. 21 i 45 TFUE oraz z art. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004. Jak zaznaczono wyżej, prawo Unii Europejskiej w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego w dziedzinie świadczeń emerytalnych za wysługę lat 
oraz świadczeń z tytułu inwalidztwa bazuje dokładnie na tej zasadzie, zgodnie z którą do 
nabycia uprawnienia dochodzi tylko w odniesieniu do okresów spełnionych w odnośnym 
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państwie członkowskim.

c) Dodatek zgodny z art. 27a ustawy o aktywnej polityce społecznej (lov om aktiv 
socialpolitik)

Według informacji będących w dyspozycji Komisji dodatek zgodny z art. 27a ustawy o 
aktywnej polityce społecznej (lov om aktiv socialpolitik) przyznawany jest rencistom, którzy 
otrzymują tylko część renty inwalidzkiej w pełnej wysokości. Dodatek ten nie może być 
większy niż różnica między pełną a częściową rentą inwalidzką przyznaną danej osobie. Jego 
kwota ustalana jest na poziomie ogólnego świadczenia z pomocy społecznej. Tym samym 
jasne jest, że dodatek ten ma na celu zapewnienie rencistom dochodu na poziomie minimum 
socjalnego, uzupełniając ich częściową rentę inwalidzką do wysokości kwoty świadczenia z 
pomocy społecznej.

A zatem dodatek zgodny z art. 27a ustawy o aktywnej polityce społecznej (lov om aktiv 
socialpolitik) wydaje się posiadać cechy charakterystyczne specjalnego nieskładkowego 
świadczenia pieniężnego określonego w art. 70 ust. 2 lit. a) ppkt i) oraz lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004. Świadczenia te mają cechy charakterystyczne zarówno świadczeń 
zabezpieczenia społecznego (które wchodzą w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 
883/2004), jak i pomocy społecznej (która jest wyłączona z zakresu stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 na mocy jego art. 3 ust. 5 lit. a)). Mając jednak na uwadze, 
że nie został on wymieniony w załączniku X do rozporządzenia (WE) nr 883/2004, nie można 
go uznać za specjalne nieskładkowe świadczenie pieniężne w rozumieniu tego rozporządzenia 
(zob. art. 70 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 883/2004).

Z drugiej strony dodatek zgodny z art. 27a ustawy o aktywnej polityce społecznej (lov om 
aktiv socialpolitik) można też uznać za uzupełnienie do wysokości „świadczenia 
minimalnego” w rozumieniu art. 58 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (do dnia 1 maja 2010 
r.: art. 50 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71), przy czym świadczenie minimalne odpowiada 
poziomowi ogólnego świadczenia z pomocy społecznej.

Komisja zbada dalej dokładną klasyfikację dodatku zgodnego z art. 27a ustawy o aktywnej 
polityce społecznej (lov om aktiv socialpolitik) i skontaktuje się w związku z tym z władzami 
duńskimi.

Należy jednak podkreślić, że prawo Unii Europejskiej nie obliguje państw członkowskich do 
zapewnienia określonego poziomu świadczenia. Zgodnie z przedstawioną wyżej zasadą 
państwa członkowskie mają znaczny stopień swobody przy ustalaniu poziomu świadczenia 
wypłacanego na mocy ich ustawodawstwa w sprawie zabezpieczenia społecznego. Nie można 
zatem uznać twierdzenia składających petycje, zgodnie z którym prawo Unii Europejskiej 
daje im uprawnienie do dodatku zgodnego z art. 27a ustawy o aktywnej polityce społecznej 
(lov om aktiv socialpolitik), który powinien zostać ustalony w pewien konkretny sposób, czyli 
tak, aby uzupełniać ich częściową rentę do poziomu renty w pełnej wysokości. 
Zaklasyfikowanie dodatku do kategorii świadczeń określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
883/2004 jest w związku z tym bez znaczenia.

d) Dodatek „świadczenie minimalne” zgodnie z art. 58 rozporządzenie (WE) nr 883/2004
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Jeżeli chodzi o zapewnienia składających petycje, iż są one uprawnione do renty inwalidzkiej 
w pełnej wysokości na podstawie art. 58 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (do dnia 1 maja 
2010 r.: art. 50 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71), Komisja pragnie zaznaczyć, że ze 
sformułowania tego przepisu jasno wynika, iż określenie „świadczenie minimalne” określane 
jest w oparciu o odniesienie do ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego miejsca 
zamieszkania. Na szczeblu Unii Europejskiej nie istnieje wspólna definicja określenia 
„świadczenie minimalne”, która miałaby zastosowanie wobec wszystkich państw 
członkowskich. A zatem art. 50 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 ma zastosowanie „tylko w 
przypadkach, w których ustawodawstwo państwa członkowskiego, na terytorium którego 
zamieszkuje pracownik, zawiera przepis dotyczący minimalnego świadczenia 
emerytalnego”1.Prawo Unii Europejskiej nie obliguje państw członkowskich do określenia 
takiego „świadczenia minimalnego” w ich ustawodawstwach. W każdym razie takie 
„świadczenie minimalne” w rozumieniu art. 58 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (do dnia 1 
maja 2010 r.: art. 50 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71) „istnieje tylko wówczas, gdy 
ustawodawstwo państwa zamieszkania obejmuje konkretną gwarancję, która ma na celu 
zapewnienie osobom otrzymującym świadczenia zabezpieczenia społecznego minimalnego 
dochodu, który jest większy niż kwota świadczenia, jakiej mogą się oni domagać wyłączenie 
na podstawie swoich okresów ubezpieczenia i składek”2.

„Świadczenie minimalne” w rozumieniu art. 58 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (do dnia 1 
maja 2010 r.: art. 50 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71) funkcjonuje zatem tylko w 
przypadkach, w których dochód na poziomie minimum socjalnego zagwarantowany jest na 
mocy ustawodawstwa krajowego. Jak zaznaczono powyżej, w kontekście rent inwalidzkich w 
art. 27a ustawy o aktywnej polityce społecznej przewiduje się świadczenie, które uzupełnia 
częściową rentę inwalidzką do poziomu świadczenia z pomocy społecznej określonego na 
mocy duńskiego ustawodawstwa. Z samego faktu istnienia tego przepisu wynika, że nie 
można uznać, iż renta inwalidzka w pełnej wysokości to dochód na poziomie minimum 
socjalnego, a tym samym „świadczenie minimalne” w rozumieniu art. 58 rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 (do dnia 1 maja 2010 r.: art. 50 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71). 
Dlatego nie można poprzeć twierdzenia składających petycję, że ten ostatni przepis uprawnia 
je do dodatku w wysokości odpowiadającej różnicy między pełną rentą inwalidzką a 
otrzymywaną przez nie częściową rentą inwalidzką.

e) Opodatkowanie duńskich i polskich rent inwalidzkich w Danii

Opodatkowanie bezpośrednie nie jest zharmonizowane na szczeblu UE i pozostaje w dużej 
mierze w gestii państw członkowskich. W odniesieniu do opodatkowania świadczeń 
emerytalnych państwa członkowskie mogą swobodnie decydować, co opodatkować i przy 
zastosowaniu jakiej stawki, o ile nie wprowadzają ustawodawstwa, które dyskryminuje, 
bezpośrednio lub pośrednio, osoby nieposiadające obywatelstwa i niebędące rezydentami. 
Dlatego Komisja nie może ingerować w duński system opodatkowania dochodu z emerytur, 
chyba że stwierdzi się dyskryminacyjne traktowanie zobowiązań podatkowych. W 
przekazanych informacjach Komisja nie dopatrzyła się żadnych wskazań dyskryminacyjnego 
                                               
1 Sprawa 64/77 Mario Torri przeciwko Office national des pensions pour travailleurs salaries, [1977] 
Zb.Orz. 2299, pkt 13; zob. też sprawa 22/81, Regina przeciwko Social Security Commissioner, ex parte Norman 
Ivor Browning [1981] Zb.Orz. 3357, pkt 10.
2 Sprawa 22/81, Regina przeciwko Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning
[1981] Zb.Orz. 3357, pkt 15.
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traktowania zobowiązań podatkowych składającej petycję i dlatego nie miałaby podstaw do 
podjęcia w tym przypadku jakichkolwiek działań przeciwko Danii.

Ponadto Komisja odnotowuje, że zgodne jest z powszechną praktyką międzynarodową 
opodatkowanie dochodów zagranicznych (takich jak polska emerytura), uwzględniając kwotę 
brutto zamiast netto, a następnie zezwolenie na odpisanie podatku zapłaconego za granicą 
(polskiego podatku) od ostatecznej kwoty należnego podatku, co stanowi metodę unikania 
podwójnego opodatkowania dochodu (w Danii i w Polsce). Nieodłącznym elementem 
progresywnego systemu podatkowego jest też to, iż podatek mający zastosowanie wobec 
konkretnych podatników jest ponownie ustalany, jeżeli stwierdzi się, że dochód podatnika 
wzrósł. Wydaje się zatem, że w tym kontekście Dania nie odeszła od powszechnej praktyki 
podatkowej.

f) Nieuznawanie okresów spełnionych w Niemczech do celów kumulacji praw do 
świadczeń emerytalnych w Danii

Na mocy przepisów w sprawie ustalania ustawodawstwa określonych w tytule II 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004, a konkretnie w art. 11 ust. 3 lit. a) (do dnia 1 maja 2010 r.: 
art. 13 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 1408/71) składająca petycję podlegała 
niemieckiemu ustawodawstwu w sprawie zabezpieczenia społecznego w czasie, kiedy była 
zatrudniona w Niemczech. A zatem spełniła ona okresy ubezpieczenia emerytalnego i 
rentowego liczone w kontekście kumulacji odnośnych świadczeń emerytalnych w Niemczech 
w czasie, gdy była tam zatrudniona. Ponieważ w czasie zatrudnienia w Niemczech składająca 
petycję nie podlegała duńskiemu ustawodawstwu w sprawie zabezpieczenia społecznego, nie 
można stwierdzić, iż nieuznawanie przez władze duńskie odnośnych okresów w kontekście 
kumulacji praw emerytalnych w Danii jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Komisja pragnie ponadto dodać, że prawo Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego konkretnie stanowi, iż nie powinno ono prowadzić do sytuacji, w której dana 
osoba otrzymuje kilka świadczeń tego samego rodzaju za jeden i ten sam okres ubezpieczenia 
(art. 10 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, do dnia 1 maja 2010 r. art. 12 rozporządzenia 
(EWG) nr 1408/71). Jednak to właśnie miałoby miejsce, gdyby przyjąć twierdzenie 
składającej petycję, iż jej okres zatrudnienia w Niemczech liczy się nie tylko w kontekście 
kumulacji prawa do świadczeń emerytalnych w Niemczech, lecz także w Danii.

Niezależnie od tych zasad ustalonych na mocy prawa Unii Europejskiej oraz uwzględniając 
przedstawione wyżej założenie, zgodnie z którym państwa członkowskie mają swobodę 
określania szczegółów swoich systemów zabezpieczenia społecznego, mogą one oczywiście 
jednostronnie uznać, że okresy spełnione innym państwie członkowskim liczą się w 
kontekście kumulacji praw do danego świadczenia. Jednak takie jednostronne uznanie – jakie 
najwyraźniej miało miejsce w przypadku Danii w odniesieniu do niektórych okresów 
spełnionych za granicą w publicznym interesie duńskim – nie wchodzi w zakres stosowania 
prawa Unii Europejskiej i tym samym pozostaje zagadnieniem prawa krajowego. Dlatego 
dowodów przedłożonych w związku z tym przez składającą petycję nie można oceniać na 
podstawie prawa Unii Europejskiej.
Wnioski
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Mając na uwadze jasną koncepcję koordynacji w dziedzinie świadczeń emerytalnych za 
wysługę lat oraz rent inwalidzkich określoną na mocy prawa Unii Europejskiej, nie można 
uznać, w oparciu o prawo UE, twierdzenia składających petycje, iż są one uprawnione do rent 
inwalidzkich w pełnej wysokości. Wydaje się, że traktowanie zobowiązań podatkowych w 
Danii w odniesieniu do dochodu składającej petycję jest zgodne z powszechną 
międzynarodową praktyka podatkową, a nawet jeśli nie ma to miejsca, Komisja nie ma 
uprawnień do ingerowania w duński system bezpośredniego opodatkowania świadczeń 
emerytalnych, o ile podatki bezpośrednie nie są zharmonizowane na szczeblu UE i nie 
stwierdza się dyskryminacji. Także nieuznawanie przez władze duńskie spełnionych 
zagranicą okresów zatrudnienia do celów kumulacji uprawnień emerytalnych jest zgodne z 
prawem Unii Europejskiej. A zatem w chwili obecnej Komisja nie dostrzega w 
przedmiotowych petycjach żadnego elementu, który sugerowałby nieprzestrzeganie prawa 
Unii Europejskiej.

Aby wprowadzić w tym zakresie pewność prawa, Komisja zbada dalej dokładną klasyfikację 
dodatku zgodnego z art. 27a ustawy o aktywnej polityce społecznej (lov om aktiv 
socialpolitik) i skutki prawne takiej klasyfikacji. Obecnie nie wydaje się jednak, by wynik 
tego postępowania wyjaśniającego miał jakiekolwiek znaczenie w odniesieniu do przypadków 
składających petycje.


