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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1510/2010 af Jezefa Bania, polsk statsborger, om dobbeltbeskatning

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at hun er offer for dobbeltbeskatning, idet den pension, hun oppebærer 
fra Nederlandene bliver sammenlagt med hendes polske enkepension og derefter pålagt 19 % 
skat af de polske skattemyndigheder. Da andrageren betvivler, at dette forhold er i 
overensstemmelse med EU's på området gældende bestemmelser, anmoder hun Europa-
Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Andragendet

Andrageren, som tilsyneladende er bosiddende i Polen, modtager to separate pensioner fra 
Nederlandene: Først en månedlig bruttopension på 237,83 EUR og dernæst – efter hendes 
mands død – en månedlig pension på 40,50 EUR. Det samlede beløb på 278,33 EUR 
beskattes med 19 % i Polen, og andrageren mener, at der sker dobbeltbeskatning. Det polske 
socialforsikringskontor (ZUS) nægtede at tildele andrageren en pension, fordi hun ikke havde 
tilbagelagt de krævede beskæftigelsesperioder.

Kommissionens bemærkninger

Andragerens oplysninger er meget sparsomme. Til trods for Udvalget om Andragenders 
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indsats har man ikke kunnet opnå yderligere oplysninger fra andrageren – såsom en kopi af 
andragerens selvangivelse eller af ZUS' afslag på at tildele andrageren en pension.

Andrageren oplyser ikke, hvilken type pension hun modtager fra Nederlandene – en pension 
fra en lovpligtig socialsikringsordning, en erhvervsordning eller en individuel 
pensionsordning. Dette er vigtigt, da forskellige typer pensioner måske behandles forskelligt i 
skattemæssig henseende. I vores analyse antager vi, at andrageren modtager en lovpligtig 
socialsikringspension fra privat ansættelse. Dette er den mest almindelige pension i 
Nederlandene, fordi deltagelse i en lovpligtig socialsikringsordning generelt er obligatorisk 
for alle arbejdstagere og bosiddende personer. Dernæst antager vi, at andrageren modtager sin 
pension fra Nederlandene "netto" frem for "brutto", for hvis hun modtager sin pension fra 
Nederlandene "brutto", dvs. uden at der betales skat i Nederlandene, og kun Polen beskatter 
pensionen, kan vi ikke se, hvordan der skulle kunne være tale om dobbeltbeskatning.

Under alle omstændigheder vil Kommissionen gerne påpege, at der ikke findes nogen EU-
lovgivning om beskatning af pensioner og om at undgå dobbeltbeskatning. Medlemsstaterne 
og deres politiske underopdelinger har bred frihed til at udforme deres skattesystemer, 
herunder reglerne for beskatning af pensioner, på den måde, der er mest hensigtsmæssig i 
forhold til deres indenrigspolitiske målsætninger. Medlemsstaterne skal imidlertid i udøvelsen 
af deres beskatningsrettigheder overholde deres forpligtelser i henhold til EU-traktaterne, som 
betyder, at de ikke må diskriminere på baggrund af nationalitet eller gøre brug af uberettigede 
begrænsninger i udøvelsen af traktatens grundlæggende frihedsrettigheder. Andragendet 
indeholder dog ingen oplysninger om diskrimination eller ugunstig skattebehandling i forhold 
til EU-retten.

I henhold til EU-retten har medlemsstaterne desuden beføjelser til at fastsætte kriterierne for 
fordeling af beskatningsrettigheder i bilaterale ordninger med andre medlemsstater for at 
fjerne dobbeltbeskatning. I denne henseende har Nederlandene og Polen indgået en bilateral 
aftale om at undgå dobbeltbeskatning, hvori de har fordelt beskatningsrettighederne i 
forbindelse med indkomst mellem sig.

I den generelle bestemmelse i artikel 18 om Pensioner, livrenter og sociale ydelser i den 
nederlandsk-polske beskatningsaftale bestemmes det, at pensioner, der udbetales på grundlag 
af tidligere privat ansættelse, kun beskattes i modtagerens bopælsmedlemsstat. Der findes dog 
en række undtagelser til denne regel, og i stk. 5 bestemmes det, at "Enhver pension og anden 
udbetaling, der sker i henhold til bestemmelserne i en socialsikringsordning i en 
kontraherende stat (dvs. Nederlandene i andragerens tilfælde) til en person bosiddende i den 
anden kontraherende stat (dvs. Polen i andragerens tilfælde), kan beskattes i førstnævnte 
kontraherende stat (dvs. Nederlandene i andragerens tilfælde).

Hvis Nederlandene har ret til at beskatte pensionen i henhold til aftalens bestemmelser, og 
Polen også beskatter pensionen i henhold til sine interne skattebestemmelser, kan dette 
resultere i dobbeltbeskatning. I henhold til aftalens artikel 23, stk. 5, litra a), skal Polen, hvis 
en person bosiddende i Polen oppebærer en indtægt, der i henhold til aftalen kan beskattes i 
Nederlandene, undgå dobbeltbeskatning ved at tillade et fradrag svarende til den 
indkomstskat, der betales i Nederlandene i denne persons indkomstskat. Et sådant fradrag kan 
dog ikke overstige den del af indkomstskatten, beregnet inden fradraget ydes, der kan 
tilskrives den indtægt, der kan beskattes i Nederlandene.
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Ovenstående oplysninger er af generel karakter og er kun til orientering. Der bør indhentes 
mere specifikke oplysninger fra andragerens bopælsmedlemsstat, der har det bedste kendskab 
til andragerens personlige forhold og dermed er bedst i stand til at rådgive hende om hendes 
specifikke situation.

Med hensyn til den omstændighed, at ZUS ikke har tildelt andrageren en pension med den 
begrundelse, at hun ikke har tilbagelagt den nødvendige minimumsperiode for ret til en 
pension i henhold til polsk ret, vil Kommissionen gerne påpege, at ZUS i henhold til 
princippet om sammenlægning af perioder i artikel 6 i forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale sikringsordninger1 med henblik på tilbagelæggelse af denne 
minimumsperiode var forpligtet til i nødvendigt omfang at tage hensyn til forsikrings-, 
beskæftigelses- eller bopælsperioder eller perioder med selvstændig virksomhed, der er
tilbagelagt efter en anden medlemsstats lovgivning, som om der er tale om perioder, der er 
tilbagelagt efter den for pågældende institution gældende lovgivning.

På grund af manglende oplysninger om ZUS' afslag kan det ikke udelukkes, at ZUS ikke har 
taget den beskæftigelsesperiode, som andrageren har tilbagelagt i Nederlandene, i betragtning 
(muligvis fordi ZUS ikke var bekendt med, at andrageren havde tilbagelagt denne periode).

Konklusion

Kommissionen baserer sin konklusion på de sparsomme oplysninger, der foreligger, og på 
den omstændighed, at fortolkningen af bilaterale skatteaftaler fortsat påhviler de 
medlemsstater, der har indgået dem, og anbefaler, at andrageren kontakter sit lokale 
skattekontor for at få undersøgt, hvordan den dobbeltbeskatning, hun hævder at være udsat 
for, kan fjernes. Med hensyn til hendes eventuelle ret til en polsk pension opfordrer 
Kommissionen andrageren til at kontrollere, at ZUS rent faktisk har taget hensyn til den 
beskæftigelsesperiode, hun har tilbagelagt i Nederlandene. Er dette ikke tilfældet, bør hun 
fremlægge detaljerede oplysninger om denne beskæftigelsesperiode for ZUS, så ZUS kan 
træffe en ny afgørelse i hendes sag."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger, EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1 (Berigtigelse EUT L 200 af 7.6.2004, s. 1) senest ændret ved 
Kommissionens forordning (EU) nr. 1244/2010 (EUT L 338 af 22.12.2010, s. 35).


