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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1647/2008, którą złożył David Collins (Irlandia) w sprawie 
domniemanych naruszeń prawodawstwa WE w związku z wprowadzeniem 
nowego irlandzkiego podatku od wylotu

Petycji 1678/2008, którą złożył John McDermott (Irlandia) w sprawie 
domniemanych naruszeń prawodawstwa WE w związku z wprowadzeniem 
nowego irlandzkiego podatku od wylotu

1. Streszczenie petycji 1647/2008

Składający petycję uważa, że nowo wprowadzony podatek od wylotu nakładany na obywateli 
wylatujących z Irlandii do innych państw członkowskich UE narusza prawodawstwo WE. 
Zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o wystąpienie do Komisji o zbadanie tej sprawy.

Streszczenie petycji 1678/2008

Składający petycję skarży się w związku z wprowadzeniem podatku od wylotu nakładanego 
na osoby wylatujące z Irlandii do innych miejsc przeznaczenia w Europie. Składający petycję 
uważa, że podatek ten narusza prawodawstwo UE i zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o zbadanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja 1647/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 24 marca 2009 r., a petycja 
1678/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.
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Od 30 marca 2009 r. podatek od wylotu obowiązuje na wszystkich irlandzkich lotniskach, 
oprócz bardzo małych lotnisk, i jest doliczany do ceny biletów na loty wychodzące z Irlandii. 
Władze irlandzkie wyznaczyły wokół portu lotniczego w Dublinie obszar o średnicy 300 km. 
Pasażerowie lotów w obrębie tej strefy podlegają opłacie w wysokości 2 euro od osoby, 
natomiast pasażerom wszystkich innych lotów naliczana jest opłata wynosząca 10 euro od 
osoby.

Składający petycję uważa, że przedmiotowy podatek jest dyskryminacyjny i bezprawny; 
odnosi się także do przypadków Portugalii i Malty, gdzie udało się znieść podobne podatki.

Komisja zwróciła się do władz irlandzkich, aby dostarczyły one informacje dotyczące 
charakteru podatku od wylotu, a zwłaszcza podstaw do wprowadzenia rozróżnienia między 
tymi dwoma rodzajami lotów i proporcjonalności nałożonych opłat. Komisja następnie oceni 
zgodność przedmiotowego podatku z prawodawstwem i orzecznictwem wspólnotowym. 
Parlament zostanie odpowiednio poinformowany przez Komisję.

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

W świetle dalszych informacji na temat funkcjonowania podatku, otrzymanych od władz 
irlandzkich, Komisja dokonała analizy podatku i jego zgodności z postanowieniami Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ustanawiającymi swobodę świadczenia usług (art. 56), 
oraz artykuł 15 ust.1 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008, które określa warunki świadczenia 
usług przez przewoźników lotniczych na terenie Unii Europejskiej1.

Podatek nakładany jest według dwóch różnych stawek w zależności od odległości między 
miejscem przeznaczenia danego lotu a lotniskiem w Dublinie. Komisja obawia się, że może to 
oznaczać, że warunki nałożone na loty transgraniczne są zasadniczo odmienne niż warunki 
dotyczące lotów wewnątrz Irlandii i że podatek zatem stanowi naruszenie prawa 
europejskiego. Komisja obecnie odpowiednio bada sprawę.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Środkiem, którego dotyczy petycja, jest podatek od pasażerskiego transportu lotniczego 
wprowadzony przez irlandzkie władze w dniu 30 marca 2009 r. Opodatkowaniu podlega 
każdy pasażer odlatujący z portu lotniczego w Irlandii na pokładzie statku powietrznego.

W momencie jego wprowadzenia podatek był pobierany na podstawie dwóch różnych stawek: 
pierwsza wynosiła 2 euro od pasażera w przypadku lotów między portami lotniczymi 
oddalonymi maksymalnie 300 km od portu lotniczego w Dublinie, a druga – 10 euro we 
wszystkich pozostałych przypadkach. Komisja miała obawy, że to rozróżnienie mogłoby 
stanowić uchybienie przez Irlandię zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie 
rozporządzenia 1008/2008, które – zdaniem Komisji – zakazuje państwom członkowskim 
nakładania bardziej kosztownych wymogów i warunków na działalność w zakresie 
wewnątrzwspólnotowych przewozów lotniczych niż te nałożone na przewozy krajowe. Mimo 
                                               
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie 
wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (wersja przekształcona) Dz.U. L 
293 z 31.10.2008, s. 3–20.
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iż niższa stawka podatku miała zastosowanie do niektórych lotów do portów lotniczych poza 
terytorium Irlandii (np. do zachodnich części Wielkiej Brytanii), to ponad 90% 
transgranicznych wylotów pasażerskich podlegało opodatkowaniu według wyższej stawki, 
podczas gdy wszystkie loty krajowe objęte były niższą stawką podatku. W związku z tym 
Komisja wystosowała do Irlandii wezwanie do usunięcia uchybienia w dniu 22 marca 2010 r., 
przedstawiając w nim swoje obawy.

W grudniu 2010 r. władze irlandzkie poinformowały o rozpoczęciu przeglądu podatku od 
pasażerskiego transportu lotniczego. Od marca 2011 r. stosuje się jednolitą stawkę podatku w 
wysokości 3 euro w stosunku do wszystkich wylotów pasażerskich. Komisja uważa, że 
poprzez przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2011 (ustawa nr 6/2011) w dniu 6 lutego 2011 r., 
która zawiera zmiany dotyczącego przedmiotowego podatku, władze irlandzkie rozwiały 
obawy przedstawione w wystosowanym przez Komisję wezwaniu do usunięcia uchybienia i 
tym samym podjęła decyzję o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego
(http://ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20110616.htm).

Wniosek

Skarżący, który zainicjował postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, wydaje się być w tym przypadku tożsamy ze składającym petycję. W 
związku z tym Komisja uważa, że nie może udzielić dalszej pomocy składającemu petycję, 
który pismem z dnia 18 lutego 2011 r. został już poinformowany o zamiarze Komisji 
dotyczącym zamknięcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego i nie skorzystał z prawa do przedstawienia nowych informacji przed 
zamknięciem postępowania.


