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Ref.: Petiția nr. 1510/2010, adresată de Jezefa Bania, de cetățenie poloneză, 
privind dubla impozitare

1. Rezumatul petiției

Petiționara susține că este o victimă a dublei impozitări, întrucât pensia pe care o primește din 
Țările de Jos este combinată cu pensia de văduvă primită din Polonia și apoi impozitată cu 
19 % de către autoritățile fiscale poloneze. Se îndoiește de faptul că această stare de lucruri 
este compatibilă cu legislația UE în acest domeniu, și solicită Parlamentului European să se 
ocupe de chestiune.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Petiția

Petiționara, care pare să locuiască în Polonia, primește două pensii din Țările de Jos: prima, o 
pensie lunară brută în valoare de 237,83 de euro și cea de a doua - în urma decesului soțului 
său – o pensie lunară în valoare de 40,50 de euro. Totalul de 278,33 de euro este impozitat cu 
19 % în Polonia, ceea ce petiționara consideră a reprezenta o dublă impozitare. Oficiul de 
asigurări sociale (ZUS) din Polonia a refuzat să acorde petiționarei o pensie, pentru că aceasta 
nu a fost încadrată în muncă pe toată durata obligatorie.

Observațiile Comisiei
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Petiționara a furnizat foarte puține informații. În pofida eforturilor depuse de Comisia pentru 
petiții, nu au putut fi obținute, din partea petiționarei, informații suplimentare – cum ar fi o 
copie a declarației fiscale a petiționarei sau a refuzului ZUS de a-i asigura o pensie.

Petiționara nu indică tipul de pensie pe care o primește din Țările de Jos – pensie în temeiul 
unui sistem obligatoriu de securitate socială, al unui regim profesional sau al unui regim 
individual. Acest fapt este important pentru că diversele tipuri de pensie pot fi tratate în mod 
diferit în scopul impozitării. În analiza noastră, presupunem că petiționara primește o pensie 
stabilită în temeiul sistemului obligatoriu de securitate socială, în urma încadrării în muncă în 
mediul privat. Acesta este cel mai comun tip de pensie din Țările de Jos, din cauza faptului că, 
în general, participarea la un sistem obligatoriu de securitate socială este obligatorie pentru 
toată populația încadrată în muncă sau rezidentă. În plus, presupunem că petiționara primește 
pensia din Țările de Jos la valoarea sa netă și nu brută, pentru că, dacă primește pensia din 
Țările de Jos la valoarea brută a acesteia, adică fără niciun impozit plătit în Țările de Jos și 
dacă impozitarea se aplică numai în Polonia, nu vedem de unde ar putea apărea dubla 
impozitare.

În orice caz, Comisia ar dori să sublinieze faptul că nu există niciun act legislativ al UE cu 
privire la impozitarea pensiilor și la evitarea dublei impozitări. Statele membre și 
subdiviziunile politice ale acestora au libertatea de a stabili propriile sisteme fiscale, inclusiv 
normele de impozitare a pensiilor, în cel mai adecvat mod pentru îndeplinirea obiectivelor 
politice naționale. Cu toate acestea, în exercitarea drepturilor lor de impozitare, statele 
membre trebuie să își respecte obligațiile asumate în temeiul tratatelor UE și, prin urmare, nu 
au dreptul de a discrimina pe motiv de cetățenie sau de a aplica restricții nejustificate 
exercitării libertăților fundamentale stabilite în tratat. Totuși petiția nu conține nicio 
informație privind discriminarea sau un tratament fiscal nefavorabil din punctul de vedere al 
legislației europene.

În plus, în temeiul legislației UE, statele membre își păstrează dreptul de a stabili criteriile de 
alocare a drepturilor de impozitare în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu alte state 
membre ale UE în vederea eliminării dublei impozitări. În această privință, Țările de Jos și 
Polonia au încheiat o convenție bilaterală pentru evitarea dublei impozitări, în cadrul căreia și-
au alocat între ele drepturile de impozitare referitoare la impozitele pe venit.

Norma generală privind pensiile, rentele și asigurările sociale, stabilită la articolul 18 din 
Convenția privind impozitele încheiată între Țările de Jos și Polonia, prevede că pensiile 
plătite în urma încadrării în muncă în mediul privat sunt impozabile numai în statul de 
reședință al beneficiarului. Cu toate acestea, există o serie de excepții de la această normă, iar 
alineatul (5) prevede că orice pensie sau altă plată efectuată în temeiul dispozițiilor care 
reglementează sistemul de securitate socială dintr-un stat contractant (adică Țările de Jos, în 
cazul petiționarei), în favoarea unei persoane care locuiește în celălalt stat contractant (adică 
Polonia, în cazul petiționarei), poate fi impozitată în primul stat contractant menționat (adică 
Țările de Jos, în cazul petiționarei).

O dublă impozitare poate rezulta din situația în care Țările de Jos au dreptul de a impozita 
pensia, conform dispozițiilor convenției, iar Polonia aplică, de asemenea, impozite pensiei, în 
conformitate cu normele fiscale naționale. Cu toate acestea, articolul 23 alineatul (5) litera (a) 
din convenție prevede că, dacă un rezident din Polonia obține un venit impozabil în Țările de 
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Jos potrivit convenției, Polonia trebuie să evite dubla impozitare permițând deducerea, din 
impozitul pe venitul respectivului rezident, a unei sume egale cu impozitul pe venit plătit în 
Țările de Jos. O astfel de deducere nu trebuie însă să depășească cota de impozit pe venit, 
astfel cum a fost calculată înaintea acordării deducerii, care corespunde venitului impozabil în 
Țările de Jos.

Informațiile de mai sus sunt generale și au numai scop informativ. Ar trebuie să se obțină 
informații suplimentare detaliate din partea statului membru de reședință al petiționarei, care 
cunoaște cel mai bine situația personală a acesteia și, astfel, este cel mai în măsură să o 
consilieze cu privire la situația sa specifică.

În ceea ce privește faptul că ZUS nu îi acordă petiționarei pensie pe motiv că nu și-a realizat 
perioada minimă de muncă necesară pentru a avea dreptul la pensie în conformitate cu 
legislația polonă, Comisia ar dori să sublinieze faptul că, în conformitate cu principiul 
cumulării perioadelor, stabilit la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială1, în scopul realizării acestei perioade minime, 
ZUS este obligat să ia în considerare, atât cât este necesar, perioadele de asigurare, de 
încadrare în muncă, de activitate independentă sau de ședere realizate în temeiul legislației 
oricărui alt stat membru, ca și cum ar fi fost realizate în temeiul legislației pe care o aplică.

Dată fiind lipsa detaliilor referitoare la refuzul ZUS, nu poate fi exclus faptul că perioada de 
încadrare în muncă realizată de petiționară în Țările de Jos nu a fost luată în considerare de 
către ZUS (posibil pentru că ZUS nu a primit informații din partea petiționarei, referitoare la 
această perioadă).

Concluzie

Fondându-și concluziile pe puținele informații puse la dispoziție și având în vedere faptul că 
interpretarea convențiilor bilaterale privind impozitarea rămâne o responsabilitate a statelor 
membre care au încheiat respectivele convenții, Comisia recomandă petiționarei să contacteze 
oficiul fiscal local pentru a examina modalitățile de eliminare a dublei impozitări reclamate. 
În ceea ce privește dreptul său posibil la o pensie în Polonia, Comisia ar dori să încurajeze 
petiționara să verifice dacă ZUS a luat, într-adevăr, în considerare perioadele în care aceasta a 
fost încadrată în muncă în Țările de Jos. Dacă respectivele perioade nu au fost luate în calcul, 
petiționara ar trebui să transmită ZUS informații detaliate cu privire la acestea, astfel încât să 
permită oficiului să adopte o nouă decizie în cazul său.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială, JO L 166, 30.4.2004, p. 1 (Rectificare JO L 200, 7.6.2004, p. 1),
astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei (JO L 338, 
22.12.2010, p. 35).


