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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1211/2009, którą złożył Leonid Brevdo (Niemcy) w sprawie 
podwójnego opodatkowania w Niemczech i we Francji

Petycji 1439/2009, którą złożył Bernhard Frey (Niemcy) w sprawie 
niesprawiedliwego opodatkowania pracowników transgranicznych 
przemieszczających się między Francją a Niemcami

Petycji 1610/2009, którą złożył Agostino Consigliere (Włochy) w sprawie 
podwójnego opodatkowania w odniesieniu do Włoch i Francji

1. Streszczenie petycji 1211/2009

Składający petycję, obywatel niemiecki, jest profesorem na francuskiej uczelni wyższej, 
mieszka jednak w Niemczech. Władze niemieckie są zdania, że powinien on płacić podatek 
dochodowy w Niemczech, natomiast władze francuskie zgadzają się z przedstawioną przez 
składającego petycję interpretacją francusko-niemieckiej umowy dotyczącej podwójnego 
opodatkowania, która mówi o tym, że składający petycję powinien płacić podatek dochodowy 
z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym we Francji.

Streszczenie petycji 1439/2009

Składający petycję jest Niemcem, mieszka we Francji i pracuje w Niemczech. Do niedawna 
jego pracodawca miał siedzibę na obszarze 30-kilometrowego pasa przy granicy z Francją, co 
oznaczało, że składający petycję zaliczany był do pracowników transgranicznych i płacił 
podatki we Francji. Nowy niemiecki pracodawca składającego petycję ma siedzibę poza 
owym 30-kilometrowym pasem, co oznacza, że obecnie podlega on opodatkowaniu 
w Niemczech, choć nadal dojeżdża ze swojego domu we Francji. Składający petycję uważa tę 
sytuację za arbitralną i niesprawiedliwą.
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Streszczenie petycji 1610/2009

Składający petycję jest emerytem i mieszka we Francji. Włoskie władze podatkowe nadal 
pobierają podatek od jego emerytury, choć – jak twierdzi składający petycję – umowa 
w sprawie podwójnego opodatkowania między oboma krajami przewiduje, że podatek 
dochodowy powinien być pobierany w kraju pobytu.

2. Dopuszczalność

Petycja 1211/2009 uznana została za dopuszczalną dnia 4 grudnia 2009 r. Petycja 1439/2009 
uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2010 r. Petycja 1610/2009 uznana została za 
dopuszczalną dnia 19 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje 
(art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Uwagi ogólne dotyczące petycji

Przy obecnym stanie prawa UE opodatkowanie bezpośrednie leży w wyłącznej gestii państw 
członkowskich. Jednak podczas wykonywania swoich praw podatkowych, państwa 
członkowskie muszą przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. A zatem państwa członkowskie nie mogą dyskryminować 
ze względu na narodowość ani stosować nieuzasadnionych ograniczeń w przypadku 
korzystania ze swobód gwarantowanych na mocy prawa UE. W tych granicach poszczególne 
państwa członkowskie mają swobodę decydowania o własnych zasadach w dziedzinie 
podatków bezpośrednich.

Choć zniesienie podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej pozostaje jednym z celów 
w zakresie niezakłóconego funkcjonowania rynku wewnętrznego, przy obecnym stanie prawo 
unijne nie ustanawia ogólnych kryteriów przydzielania państwom członkowskim obszarów 
uprawnień w związku z eliminacją podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej.

Jak zaznaczył Trybunał Sprawiedliwości UE: „Podatki od dochodu osobistego to kwestia, 
którą regulują państwa członkowskie, przestrzegając zobowiązań wynikających z Traktatów 
UE, a w szczególności unikając dyskryminacji ze względu na narodowość”1.
Obecnie państwa członkowskie UE eliminują międzynarodowe podwójne opodatkowanie 
dochodu i kapitału w oparciu o środki krajowe lub konwencje dotyczące unikania 
podwójnego opodatkowania (ang. Double Tax Convention, DTC), które zazwyczaj bazują na 
modelowej konwencji OECD. 

Jednak sieć DTC między państwami członkowskimi nie jest kompletna.

Jak zaznaczył Trybunał, państwa członkowskie mogą, w ramach owych DTC, swobodnie 
określać czynniki wiążące dla celów alokacji up rawn ień  w dziedzinie 
opodatkowania2.Według Trybunału niedogodności, które mogą wynikać z równoległego 
wykonywania uprawnień podatkowych przez różne państwa członkowskie, nie są z zasady 

                                               
1 Sprawa 324/2000, Lankhorst-Hohorst GmbH przeciwko Finanzamt Steinfurt [2002] Rec. I-11779, pkt 26.
2 Sprawa C 307/97, Saint-Gobain ZN, pkt 57; C-376/03, D. przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst, pkt 52.
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ograniczeniami zakazanymi na mocy Traktatu WE1.

Ponadto interpretacja postanowień traktatu podatkowego to kwestia dla układających się 
państw członkowskich, ponieważ nie wchodzi ona w zakres prawa wspólnotowego2.
W przyjętym przez Komisję w 2001 roku dokumencie roboczym w sprawie opodatkowania 
przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym3sugerowano, że istnieje znacząca liczba kwestii 
związanych z podwójnym opodatkowaniem, które nie są w odpowiedni sposób uwzględnione 
ani w obowiązujących DTC zawartych między państwami członkowskimi, ani w
jednostronnych przepisach dotyczących ulg podatkowych. Obecnie Komisja rozważa 
konieczność podjęcia działań w kilku obszarach związanych z podwójnym opodatkowaniem 
transgranicznym. Aktualnie stanowisko jest następujące:

 w dniu 27 kwietnia Komisja zainicjowała internetowe konsultacje publiczne 
w sprawie problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem na rynku 
wewnętrznym, tak aby uzyskać dane dotyczące przypadków podwójnego 
opodatkowania na rynku wewnętrznym;

 rozważane jest przyjęcie komunikatu, w którym można by podsumować trudności 
i problemy, jakie obecnie napotykają obywatele UE, prowadząc działalność 
transgraniczną, a także opisać, jakie środki już zostały podjęte lub mogą zostać 
podjęte w celu zwalczania tych problemów;

 rozważana jest konieczność podjęcia działań w celu rozwiązania problemów 
związanych z podwójnym opodatkowaniem spadków;

 analizuje się możliwość zniesienia podatków od dywidend i odsetek w sytuacjach 
transgranicznych oraz to, czy są one problemem dla inwestorów transgranicznych;

 analizuje się dowody na istnienie problemów związanych z podwójnym 
opodatkowaniem dochodu i kapitału i rozważa możliwe rozwiązania.

Uwagi dotyczące petycji 1211/2009

Interpretacja konwencji podatkowych leży w gestii państw członkowskich UE, które je 
podpisały.

Zgodnie z art. 25 konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Francją a 
Niemcami podatnik, który udowodni, że został podwójnie opodatkowany, może zwrócić się 
do państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje i wnioskować do odpowiedniego organu 
podatkowego o podjęcie działań naprawczych.

Jeżeli właściwe organy nie są w stanie osiągnąć porozumienia w ciągu 24 miesięcy od dnia, 
kiedy podatnik przedstawił swoją sprawę, to mogą zgodzić się na powołanie komisji 
arbitrażowej.
W świetle powyższego Komisja sugeruje, by wezwać składającego petycję do skontaktowania 
się z właściwym organem w Niemczech na mocy art. 25 DTC między Francją i Niemcami 
w celu wyjaśnienia jego sytuacji.
                                               
1C-513/04, Kerckhaert i Morres, pkt 19, 20 i 24 oraz C-194/06, Orange European Smallcap Fund.
2 Sprawa C-298/05, Columbus Containers, pkt 47.
3SEC (2001) 1681 – http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/company_tax_study_en.pdf.
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Uwagi dotyczące petycji 1439/2009

Na mocy obowiązującego prawa wspólnotowego państwa członkowskie są kompetentne 
w zakresie przydzielania między sobą uprawnień związanych z opodatkowaniem, pod 
warunkiem że przestrzegają one zobowiązań wynikających z Traktatu WE.

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził już w podobnej sprawie1, że naruszenie prawa UE nie 
ma miejsca.

Z uwagi na powyższe Komisja jest zdania, że nie doszło do naruszenia prawa UE.

Uwagi dotyczące petycji 1610/2009
Państwa członkowskie UE posiadają wyłączne kompetencje w zakresie ustalania kryteriów 
dzielenia między sobą uprawnień związanych z opodatkowaniem.
W tym kontekście interpretacja DTC w celu ustalenia właściwych praw podatkowych 
odnośnych krajów w sporach między podatnikami a organami administracji krajowych to na 
ogół sprawa raczej dla sądów krajowych, nie zaś dla instytucji UE.

Ze względu na status prawny modelu OECD kraje członkowskie OECD nie mają prawnego 
obowiązku stosowania się do zasad tego modelu. Model to tylko zalecenie, nie jest on 
prawnie wiążący dla tych krajów.
Tytułem wyjaśnienia w komentarzu do modelu OECD wyraźnie odniesiono się do 
możliwości ustalenia przez kraje członkowskie OECD, iż świadczenia emerytalno-rentowe 
i inne płatności dokonywane na mocy ustawodawstwa krajów-stron w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego mogą podlegać opodatkowaniu w tym kraju, tak jak czynią to 
Włochy w przypadku składającego petycję. W rzeczywistości wiele państw członkowskich 
UE skorzystało z tej opcji, negocjując konwencje dotyczące unikania podwójnego 
opodatkowania.

Z uwagi na powyższe Komisja jest zdania, że nie doszło do naruszenia prawa UE.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji na petycję 1211/2009, otrzymana dnia 10 czerwca 
2011 r.

Składający petycję początkowo twierdził, że został podwójnie opodatkowany przez 
francuskie i niemieckie organy podatkowe z powodu rozbieżnej interpretacji umowy w 
sprawie podwójnego opodatkowania pomiędzy Francją i Niemcami. W odpowiedzi z dnia 11 
maja 2010 r. Komisja zasugerowała składającemu petycję zwrócenie się do właściwego 
organu w Niemczech zgodnie z art. 25 konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania 
pomiędzy Francją i Niemcami.

Składający petycję obecnie oświadcza w piśmie z dnia 31 stycznia 2011 r., że jest 
dyskryminowany z powodu swojej narodowości przez niemiecki organ podatkowy, według 
którego składający petycję powinien płacić swoje podatki w Niemczech. Na obecnym etapie 
wydaje się, że składający petycję już nie twierdzi, że doszło do podwójnego opodatkowania, 

                                               
1 Sprawa C-336/96, Gilly, cit.
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tzn. naliczenia podatku od tego samego dochodu przez oba wcześniej wymienione państwa. 
Jeżeli nadal będzie przekonany, że doszło do podwójnego opodatkowania, Komisja znowu 
proponuje, aby składający petycję skorzystał z odpowiednich procedur rozstrzygania sporów 
zawartych w konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest on więc ponownie 
proszony o skontaktowanie się z właściwym organem zgodnie z art. 25 konwencji o unikaniu 
podwójnego opodatkowania w celu wyjaśnienia sytuacji. 

Jeżeli chodzi o kryterium przynależności narodowościowej wynikające z art. 14 ust. 1 
konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania Trybunał Sprawiedliwości orzekł1, że takie 
zróżnicowanie z uwagi na narodowość nie może być uważane za dyskryminację, zabronioną 
na mocy art.45 TFUE, w kontekście powyższego postanowienia konwencji o unikaniu 
podwójnego opodatkowania. W tym przypadku służy to jedynie przyznaniu prawa do 
opodatkowania pomiędzy umawiającymi się państwami. Niemniej w związku z brakiem 
przepisów ujednolicających lub harmonizujących przyjętych na poziomie Unii, umawiające 
się strony powinny między sobą określić kryteria podziału kompetencji w zakresie 
opodatkowania w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Wnioski

Z uwagi na powyższe Komisja jest zdania, że nie doszło do naruszenia prawa UE.

Jeżeli składający petycję nadal będzie przekonany, że ten sam dochód został opodatkowany 
przed oba państwa, Komisja znowu proponuje, aby zachęcić go do skontaktowania się z 
właściwym niemieckim organem zgodnie z art. 25 konwencji o unikaniu podwójnego 
opodatkowania pomiędzy Francją i Niemcami, aby wyjaśnić tę sytuację.

                                               
1Sprawa C-336/96, Gilly [1998], Zb.Orz., s. I-02793, pkt 30.


