
CM\870283PL.doc PE467.117v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

10.6.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1510/2010, którą złożyła Józefa Bania (Polska) w sprawie podwójnego 
opodatkowania

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję utrzymuje, że jest ofiarą podwójnego opodatkowania, ponieważ 
emerytura, jaką otrzymuje z Holandii, jest sumowana z jej polską rentą wdowią i obejmowana 
19% podatkiem przez polskie władze podatkowe. Wyraża ona wątpliwości, czy taki stan 
rzeczy jest zgodny z prawodawstwem UE w przedmiotowej dziedzinie i wzywa Parlament 
Europejski do zajęcia się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Petycja

Składająca petycję, która, jak się wydaje, mieszka w Polsce, otrzymuje dwa świadczenia 
emerytalno-rentowe z Holandii: po pierwsze miesięczną emeryturę brutto wynoszącą 237,83 
EUR i po drugie - po śmierci męża - miesięczną rentę w wysokości 40,50 EUR. Łączna kwota 
278,33 EUR podlega 19% podatkowi w Polsce, co zdaniem składającej petycji jest 
równoznaczne z podwójnym opodatkowaniem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w 
Polsce odmówił składającej petycję przyznania emerytury, ponieważ nie przepracowała ona 
wymaganych okresów zatrudnienia.

Uwagi Komisji
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Składająca petycję przedstawiła bardzo skąpe informacje. Pomimo starań ze strony Komisji 
Petycji nie udało się uzyskać od składającej petycję dodatkowych informacji, takich jak kopia 
jej deklaracji podatkowej lub kopia odmowy przyznania emerytury przez ZUS.

Składająca petycję nie wskazuje na rodzaj emerytury otrzymywany z Holandii - czy jest to 
emerytura wypłacana w ramach ustawowego systemu zabezpieczenia społecznego, z systemu 
zakładowego, czy z indywidualnego programu emerytalnego. Informacja taka jest ważna, 
ponieważ różne rodzaje emerytur mogą być różnie traktowane dla celów podatkowych. W 
naszej analizie zakładamy, że składająca petycję otrzymuje emeryturę z ustawowego systemu 
zabezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem w sektorze prywatnym. To 
najpowszechniejszy rodzaj emerytury otrzymywany w Holandii ze względu na fakt, że 
ogólnie przynależność do ustawowego systemu zabezpieczenia społecznego jest 
obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców lub osób zatrudnionych. Ponadto zakładamy, że 
składająca petycję otrzymuje z Holandii raczej emeryturę „netto” niż „brutto”, ponieważ jeśli 
otrzymuje z Holandii emeryturę „brutto”, tj. w Holandii nie jest odprowadzany żaden podatek 
i tylko Polska nakłada podatek na tę emeryturę, nie dostrzegamy możliwości wystąpienia 
podwójnego opodatkowania.

W każdym razie Komisja chciałaby zwrócić uwagę na fakt, że nie istnieją przepisy UE w 
sprawie opodatkowania emerytur i unikania podwójnego opodatkowania. Państwa 
członkowskie i ich samorządy lokalne mają dużą swobodę w planowaniu własnych systemów 
podatkowych, w tym zasad opodatkowania emerytur, w taki sposób, aby jak najlepiej 
realizować cele polityki wewnętrznej. Podczas korzystania ze swoich praw w zakresie 
nakładania podatków państwa członkowskie muszą jednak przestrzegać obowiązków 
wynikających z Traktatów UE i w związku z tym nie mogą dyskryminować ze względu na 
przynależność państwową ani nakładać nieuzasadnionych ograniczeń na korzystanie z 
podstawowych wolności zapewnianych w Traktatach. W petycji brak jednak informacji o 
dyskryminowaniu lub niekorzystnym traktowaniu pod względem podatkowym z perspektywy 
prawa UE.

Ponadto zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie utrzymują prawo do definiowania 
kryteriów rozgraniczenia kompetencji podatkowych w ramach umów dwustronnych z innymi 
państwami członkowskimi UE w celu zniesienia podwójnego opodatkowania. Pod tym 
względem Holandia i Polska zawarły dwustronną konwencję w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania, w której rozgraniczyły między sobą kompetencje podatkowe w zakresie 
podatków od dochodu.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 18 tej polsko-holenderskiej konwencji dotyczącym 
emerytur, rent i ubezpieczeń społecznych emerytury wypłacane w związku z wcześniejszym 
zatrudnieniem w sektorze prywatnym podlegają opodatkowaniu tylko w państwie, w którym 
osoba otrzymująca emeryturę ma miejsce zamieszkania. Obowiązuje jednak wiele wyjątków 
od tej zasady, a ust. 5 stanowi, że „Wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według 
przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa (tj. Holandii w 
przypadku składającej petycję) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym 
się Państwie (tj. w Polsce w przypadku składającej petycję) mogą być opodatkowane w tym 
pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie (tj. w Holandii w przypadku 
składającej petycję).
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Jeśli Holandia ma prawo opodatkować emeryturę zgodnie z postanowieniami przedmiotowej 
konwencji, a Polska również nakłada na tę emeryturę podatek zgodnie z wewnętrznymi 
przepisami podatkowymi, taka sytuacja może prowadzić do podwójnego opodatkowania. Art. 
23 ust. 5 lit. a) konwencji stanowi jednak, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w 
Polsce osiąga dochód, który zgodnie z przedmiotową konwencją może być opodatkowany w 
Holandii, Polska będzie unikać podwójnego opodatkowania, zezwalając na odliczenie od 
podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w 
Holandii. Takie odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku dochodowego, 
jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada tej części dochodu, 
która może być opodatkowana w Holandii.

Podane powyżej informacje mają charakter ogólny i służą wyłącznie celom informacyjnym. 
Bardziej szczegółowe informacje należy uzyskać od państwa członkowskiego, w którym 
składająca petycję ma miejsce zamieszkania i które dysponuje największą ilością danych o 
sytuacji osobistej składającej petycję i tym samym jest w najlepszej pozycji, aby udzielać 
porad odnośnie do konkretnych okoliczności.

Co się tyczy nieprzyznania przez ZUS emerytury dla składającej petycję z uwagi na fakt, że 
nie przepracowała ona minimalnego okresu niezbędnego do uzyskania uprawnień do 
emerytury zgodnie z prawem polskim, Komisja chciałaby podkreślić, że zgodnie z zasadą 
sumowania okresów określoną w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego1, do celów spełnienia tego minimalnego 
okresu ZUS był zobowiązany uwzględnić okresy ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na 
własny rachunek lub zamieszkania, spełnione w niezbędnym zakresie na podstawie 
ustawodawstwa każdego innego państwa członkowskiego, tak jakby były to okresy spełnione 
na podstawie stosowanego przez niego ustawodawstwa.

Z uwagi na brak szczegółowych informacji dotyczących odmowy ZUS-u nie można 
wykluczyć, że okres zatrudnienia składającej petycję w Holandii nie został uwzględniony 
przez ZUS (prawdopodobnie z powodu niepoinformowania ZUS-u przez składającą petycję o 
tym okresie).

Wniosek

Opierając swoje wnioski na dostępnych, szczątkowych informacjach oraz biorąc pod uwagę 
fakt, że interpretacja dwustronnych konwencji podatkowych pozostaje w gestii 
przystępujących do nich państw członkowskich, Komisja zaleca składającej petycję 
zwrócenie się do miejscowego urzędu skarbowego, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można 
uniknąć podwójnego opodatkowania, któremu składająca petycję w jej opinii podlega. Co się 
tyczy ewentualnego prawa do polskiej emerytury, Komisja chciałaby zachęcić składającą 
petycję do sprawdzenia, czy ZUS rzeczywiście uwzględnił jej okresy zatrudnienia w 
Holandii. Jeśli nie, składająca petycję powinna przedłożyć do ZUS-u szczegółowe informacje 

                                               
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1 (sprostowanie: Dz.U. 
L 200 z 7.6.2004, s. 1), zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1244/2010 (Dz.U. L 338 z 22.12.2010, s. 
35).
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dotyczące tego okresu zatrudnienia, aby Zakład mógł podjąć nową decyzję w jej sprawie.


