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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι είναι θύμα διπλής φορολόγησης, καθώς η σύνταξη που 
λαμβάνει από τις Κάτω Χώρες συνδυάζεται με την πολωνική σύνταξη χηρείας που λαμβάνει 
επίσης και στη συνέχεια φορολογείται με συντελεστή 19% από τις πολωνικές φορολογικές 
αρχές. Αμφιβάλλει για το κατά πόσον η κατάσταση αυτή συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ 
στον συγκεκριμένο τομέα και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του 
θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα, η οποία φαίνεται να κατοικεί στην Πολωνία, λαμβάνει δύο συντάξεις από τις 
Κάτω Χώρες: πρώτον, μία ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη ύψους 237,83 ευρώ και μία δεύτερη 
–μετά τον θάνατο του συζύγου της– μηνιαία σύνταξη ύψους 40,50 ευρώ. Το σύνολο των
278,33 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 19% στην Πολωνία, πράγμα που σύμφωνα με την 
αναφέρουσα αντιστοιχεί σε διπλή φορολόγηση. Η πολωνική Υπηρεσία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ZUS) αρνήθηκε να χορηγήσει σύνταξη στην αναφέρουσα, επειδή δεν έχει 
συμπληρώσει τις απαιτούμενες περιόδους απασχόλησης.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναφέρουσα είναι ιδιαίτερα ελλιπείς. Παρά τις 
προσπάθειες της Επιτροπής Αναφορών, δεν κατέστη δυνατή η λήψη επιπρόσθετων 
πληροφοριών από την αναφέρουσα – όπως αντιγράφου της φορολογικής δήλωσης της 
αναφέρουσας ή της άρνησης της ZUS να χορηγήσει σύνταξη στην αναφέρουσα.

Η αναφέρουσα δεν υποδεικνύει τον τύπο της σύνταξης την οποία λαμβάνει από τις Κάτω 
Χώρες – εάν πρόκειται δηλαδή για σύνταξη χορηγούμενη από ένα εκ του νόμου σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης, σύνταξη επαγγελματικού ή προσωπικού συστήματος. Η πληροφορία 
αυτή είναι σημαντική, επειδή οι διαφορετικοί τύποι συντάξεων συνεπάγονται ενδεχομένως 
και διαφορετική αντιμετώπιση για φορολογικούς σκοπούς. Στην ανάλυσή μας, θεωρούμε ότι 
η αναφέρουσα λαμβάνει σύνταξη από ένα εκ του νόμου σύστημα κοινωνικής ασφάλισης από 
ιδιωτική απασχόληση. Αυτός είναι ο συνηθέστερος τύπος σύνταξης που καταβάλλεται στις 
Κάτω Χώρες λόγω του ότι, γενικά, η συμμετοχή σε ένα εκ του νόμου σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους ή τους κατοίκους. Επιπλέον, 
υποθέτουμε ότι η αναφέρουσα εισπράττει «καθαρή» τη σύνταξή της από τις Κάτω Χώρες, 
και όχι «ακαθάριστη», επειδή εάν λαμβάνει «ακαθάριστη» σύνταξη από τις Κάτω Χώρες, 
δηλαδή χωρίς να καταβάλλεται φόρος στις Κάτω Χώρες και η σύνταξη φορολογείται μόνο 
από την Πολωνία, τότε δεν θεωρούμε ότι θα μπορούσε η πρακτική αυτή να συνιστά διπλή 
φορολόγηση.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος της 
ΕΕ για τη φορολόγηση των συντάξεων και για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης. Τα 
κράτη μέλη και οι πολιτικές υποδιαιρέσεις τους διαθέτουν ευρεία ελευθερία κινήσεων για τον 
σχεδιασμό των φορολογικών συστημάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
φορολόγησης των συντάξεων, ώστε να πετυχαίνουν με τον καταλληλότερο τρόπο τους 
στόχους της εσωτερικής πολιτικής τους. Παρ’ όλα αυτά, κατά την άσκηση των φορολογικών 
δικαιωμάτων τους, τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν 
από τις Συνθήκες της ΕΕ και, επομένως, δεν επιτρέπεται να μεροληπτούν βάσει της 
εθνικότητας ή να επιβάλλουν αδικαιολόγητους περιορισμούς στην άσκηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών που προβλέπουν οι Συνθήκες. Ωστόσο, η αναφορά δεν περιλαμβάνει καμία 
πληροφορία σχετικά με διακρίσεις ή δυσμενή φορολογική αντιμετώπιση από την άποψη της 
νομοθεσίας της ΕΕ.

Επιπλέον, βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να 
προσδιορίζουν τα κριτήρια κατανομής των φορολογικών δικαιωμάτων βάσει διμερών 
συμφωνιών με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ για την εξάλειψη της διπλής φορολόγησης. Εν 
προκειμένω, οι Κάτω Χώρες και η Πολωνία έχουν υπογράψει μια διμερή Σύμβαση για την 
αποφυγή της διπλής φορολόγησης, στο πλαίσιο της οποίας έχουν κατανείμει μεταξύ τους τα 
φορολογικά δικαιώματα επί των φόρων εισοδήματος.

Ο γενικός κανόνας του άρθρου 18 για τις συντάξεις, τις ετήσιες προσόδους και κοινωνικά 
θέματα της Φορολογικής Σύμβασης μεταξύ των Κάτω Χωρών και της Πολωνίας προβλέπει 
ότι οι συντάξεις οι οποίες καταβάλλονται για προηγούμενη ιδιωτική απασχόληση 
φορολογούνται μόνο στο κράτος κατοικίας του παραλήπτη. Υπάρχει, ωστόσο, ένας αριθμός 
εξαιρέσεων στον κανόνα αυτόν και η παράγραφος 5 ορίζει ότι «Όλες οι συντάξεις και λοιπές 
πληρωμές οι οποίες καταβάλλονται βάσει των διατάξεων του συστήματος κοινωνικής 
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ασφάλισης ενός συμβαλλόμενου κράτους (δηλ. των Κάτω Χωρών στην περίπτωση της 
αναφέρουσας) σε κάτοικο του άλλου συμβαλλόμενου κράτους (δηλ. της Πολωνίας στην 
περίπτωση της αναφέρουσας) μπορούν να φορολογηθούν στο συμβαλλόμενο κράτος το οποίο 
αναφέρθηκε αρχικά (δηλ. στις Κάτω Χώρες στην περίπτωση της αναφέρουσας).

Εάν οι Κάτω Χώρες έχουν δικαίωμα να φορολογούν τη σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Σύμβασης και η Πολωνία φορολογεί επίσης τη σύνταξη σύμφωνα με τις εθνικές 
φορολογικές διατάξεις της, τότε η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει σε διπλή φορολόγηση. 
Ωστόσο, το άρθρο 23, παράγραφος 5 (α), της Σύμβασης προβλέπει ότι εάν ένας κάτοικος της 
Πολωνίας προσπορίζεται εισόδημα το οποίο μπορεί να φορολογηθεί στις Κάτω Χώρες, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση, η Πολωνία μπορεί να αποφύγει τη διπλή φορολόγηση επιτρέποντας 
ως παρακράτηση από το φόρο εισοδήματος του εν λόγω κατοίκου ένα ποσό ίσο με τον φόρο 
εισοδήματος που καταβάλλεται στις Κάτω Χώρες. Η εν λόγω παρακράτηση, ωστόσο, δεν 
πρέπει να ξεπερνά το ποσοστό του φόρου εισοδήματος, όπως υπολογίζεται πριν από την 
παρακράτηση, το οποίο είναι αποδοτέο στο εισόδημα που μπορεί να φορολογηθεί στις Κάτω 
Χώρες.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι γενικής φύσεως και εξυπηρετούν μόνο ενημερωτικούς 
σκοπούς. Ειδικότερες πληροφορίες θα πρέπει να ζητηθούν από το κράτος μέλος κατοικίας 
της αναφέρουσας, το οποίο γνωρίζει καλύτερα την προσωπική κατάσταση της αναφέρουσας 
και είναι, ως εκ τούτου, περισσότερο αρμόδιο να την συμβουλεύσει σχετικά με τη 
συγκεκριμένη περίπτωσή της.

Όσον αφορά το γεγονός ότι η αναφέρουσα δεν λαμβάνει σύνταξη από την ZUS λόγω του ότι 
δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη περίοδο εργασίας που είναι αναγκαία για την 
κατοχύρωση δικαιώματος συνταξιοδότησης βάσει της πολωνικής νομοθεσίας, η Επιτροπή θα 
ήθελε να επισημάνει ότι, σύμφωνα με την αρχή του συνυπολογισμού περιόδων που ορίζεται 
στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας1, για τους σκοπούς της συμπλήρωσης της ελάχιστης περιόδου, η ZUS 
ήταν υποχρεωμένη να λάβει υπόψη τις περιόδους ασφάλισης, απασχόλησης, 
αυτοαπασχόλησης ή κατοικίας, οι οποίες συμπληρώθηκαν βάσει της νομοθεσίας 
οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους στον βαθμό που είναι αναγκαίο, ως εάν επρόκειτο για 
περιόδους οι οποίες συμπληρώθηκαν βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Δεδομένης της έλλειψης λεπτομερών στοιχείων σχετικά με την άρνηση της ZUS, δεν μπορεί 
να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η περίοδος απασχόλησης την οποία συμπλήρωσε η 
αναφέρουσα στις Κάτω Χώρες να μην ελήφθη υπόψη από την ZUS (πιθανώς επειδή η ZUS 
δεν ενημερώθηκε για την περίοδο αυτή από την αναφέρουσα).

Συμπέρασμα

Βασίζοντας τα συμπεράσματά της στις ελλιπείς διαθέσιμες πληροφορίες και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ερμηνεία των διμερών φορολογικών συμβάσεων εξακολουθεί να αποτελεί 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης 
Απριλίου 2004 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 
1 (διορθωτικό ΕΕ L 200 της 7.6.2004, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1244/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 338 της 22.12.2010, σ. 35).
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αρμοδιότητα των κρατών μελών που τις έχουν συνάψει, η Επιτροπή συνιστά στην 
αναφέρουσα να επικοινωνήσει με την τοπική φορολογική υπηρεσία, προκειμένου να 
διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους η διπλή φορολόγηση, στην οποία διατείνεται ότι 
έχει υποβληθεί, θα μπορούσε να αρθεί. Όσον αφορά το πιθανό δικαίωμά της σε πολωνική 
σύνταξη, η Επιτροπή θα ήθελε να προτρέψει την αναφέρουσα να επαληθεύσει ότι η ZUS έχει 
πράγματι λάβει υπόψη τις περιόδους απασχόλησής της στις Κάτω Χώρες. Εάν δεν έχει 
συμβεί αυτό, θα πρέπει να υποβάλει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη 
περίοδο απασχόλησης στην ZUS, ούτως ώστε να δώσει τη δυνατότητα στην τελευταία να 
εκδώσει νέα απόφαση για την περίπτωσή της.


