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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0423/2011, którą złożył Vincenzo Solla (Włochy) w sprawie problemów 
z opodatkowaniem we Włoszech jego świadczenia emerytalnego w okresie jego 
zamieszkania we Francji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję od wielu lat mieszka we Francji. Niemniej jednak włoskie władze 
podatkowe opodatkowały jego świadczenie emerytalne wypracowane we Włoszech. Jest to 
zgodne z obowiązującą umową w sprawie podwójnego opodatkowania, ma jednak 
zniekształcający i karzący skutek, gdy dokona się porównania z sytuacją osoby, która 
mieszkała i pracowała tylko w jednym kraju. Wydaje się ponadto, że świadczenie emerytalne 
składającego petycję wypracowane w sektorze prywatnym zostało bez jego wiedzy 
przekształcone w emeryturę w ramach sektora publicznego, co zgodnie z umową w sprawie 
podwójnego opodatkowania również prowadzi do zmiany parametrów.

2. Dopuszczalność

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

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Składający petycję, przebywający na emeryturze obywatel Włoch, mieszkający we Francji, 
który pobiera świadczenie emerytalne (w wysokości ok. 35 tys. euro rocznie) od Krajowego 
Instytutu Zabezpieczenia Społecznego we Włoszech (INPS), skarży się na opodatkowanie, 
któremu podlega jego świadczenie emerytalne na mocy umowy francusko-włoskiej1. Według 

                                               
1Umowa pomiędzy rządem Republiki Francuskiej a rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania i 
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przedstawionych informacji świadczenie emerytalne składającego petycję podlega we 
Włoszech opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie jest objęte 
podatkiem dochodowym we Francji. Składający petycję wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że odprowadzana przez niego kwota podatku dochodowego przewyższa kwotę, którą 
odprowadzałby emeryt francuski otrzymujący świadczenie emerytalne w tej samej wysokości. 
Jego świadczenie emerytalne wypracowane, zdaniem składającego petycję, w sektorze 
prywatnym zostało niesłusznie przekształcone przez władze włoskie w świadczenie w ramach 
sektora publicznego, co – zgodnie z postanowieniami wspomnianej umowy – pociąga za sobą 
zmianę kraju, w którym świadczenie jest opodatkowane.

Ponadto w obu krajach składający petycję podlega opodatkowaniu innymi podatkami 
lokalnymi, do których nie ma zastosowania umowa francusko-włoska: we Francji są to 
podatek od lokalu mieszkalnego i podatek gruntowy, a we Włoszech – podatek regionalny i 
komunalny, co oznacza trzykrotnie większe obciążenie podatkowe niż to, któremu podlegałby 
emeryt francuski posiadający identyczny dochód. 

Składający petycję podkreśla także to, że gdyby miał obywatelstwo francuskie (tzn. zrzekł się 
obywatelstwa włoskiego i przyjął obywatelstwo francuskie), na mocy wspomnianej umowy 
odprowadzałby podatek dochodowy we Francji, a nie we Włoszech, co stanowi w jego 
mniemaniu dyskryminację ze względu na przynależność państwową. 

Uwagi Komisji

Art. 18 ust. 1 umowy francusko-włoskiej stanowi, że świadczenia emerytalne z zasady 
podlegają opodatkowaniu tylko w kraju zamieszkania. Gdyby w przedmiotowym przypadku 
zastosowanie miała ta ogólna zasada, Francja mogłaby rościć sobie prawo (na zasadzie 
wyłączności) do opodatkowania świadczenia emerytalnego składającego petycję.

Jednak art. 18 ust. 2 stanowi, że świadczenia emerytalne wypłacane na podstawie przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym obowiązujących w jednym państwie podlegają opodatkowaniu 
także w tym państwie. 

Z kolei art. 19 ust. 2 litera a) umowy francusko-włoskiej stanowi, że świadczenia emerytalne 
w ramach sektora publicznego podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie 
wypłacającym świadczenia, chyba że – zgodnie z literą b) tego samego ustępu – beneficjent 
posiada obywatelstwo państwa, w którym mieszka, i nie posiada obywatelstwa państwa, które 
wypłaca świadczenia. W ostatnim przypadku świadczenia emerytalne w ramach sektora 
publicznego podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym mieszka beneficjent. 

Przedmiotowe świadczenie emerytalne jest prawdopodobnie traktowane przez organy 
podatkowe obu krajów jako świadczenie w ramach sektora publicznego, co skutkuje jego 
opodatkowaniem wyłącznie włoskim podatkiem dochodowym (art. 19 ust. 2 litera a). W 
związku z tym, że składający petycję ma obywatelstwo włoskie, art. 19 ust. 2 litera b) umowy 

                                                                                                                                                  
oszustwom podatkowym sporządzona w Wenecji w dniu 5 października 1989 r., zatwierdzona ustawą nr 90-456 
z dnia 1 czerwca 1990 r., wprowadzona w życie w dniu 1 maja 1992 r. i promulgowana dekretem nr 92-422 z 
dnia 4 maja 1992 r. (Dz.U. z 8.5.1992) (Sprostowanie w Dz.U. z 27.2.1993).
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nie ma zastosowania.

Należy zauważyć, że jeśli organy podatkowe opierałaby się na art. 18 ust. 2 w odniesieniu do 
opodatkowania świadczeń emerytalnych, skutek byłby identyczny.

Z braku środków w zakresie ujednolicenia lub harmonizacji na szczeblu UE opodatkowanie 
bezpośrednie leży zasadniczo w gestii państw członkowskich. Tym samym w wyniku braku 
harmonizacji do kompetencji państw członkowskich należy zawieranie umów dotyczących 
unikania podwójnego opodatkowania i wzajemny podział ich kompetencji podatkowych. 
Komisja może podejmować działania wobec państwa członkowskiego jedynie w przypadku 
istnienia przypuszczenia, że przepisy podatkowe lub umowy dwustronne (i ich krajowe 
przepisy wykonawcze) zawierają środki o charakterze dyskryminującym godzące w 
podstawowe swobody zagwarantowane w Traktacie.
Informacje dostarczone przez składającego petycję nie świadczą o zaistnieniu sytuacji 
stanowiącej naruszenie prawa Unii Europejskiej.
Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie wyjaśniał, że państwa członkowskie mają prawo 
swobodnego określania w umowach dwustronnych zawieranych w celu unikania podwójnego 
opodatkowania kryteriów rozdziału ich niezależności podatkowej1. 

Prawo europejskie w swej obecnej formie może jedynie w bardzo ograniczonym stopniu 
zaradzić niespójnościom wynikającym z różnic pomiędzy poziomem podatków w państwach 
członkowskich oraz z tego, że umowy dwustronne nie mają zastosowania do wszystkich 
podatków od świadczeń emerytalnych pobieranych przez emerytów w Unii, którzy skorzystali 
z przysługującego im prawa do swobodnego przepływu osób. Jak zauważyła wcześniej 
Komisja Europejska2, krajowe przepisy podatkowe, opracowane wyłącznie (lub głównie) w 
odniesieniu do sytuacji wewnętrznej, mogą być przyczyną niespójnego traktowania pod 
względem podatkowym, jeśli są stosowane w kontekście transgranicznym. 

Przedmiotowa sprawa jest prawdopodobnie dobrą ilustracją aktualnych ograniczeń rynku 
wewnętrznego. W określaniu skutecznego poziomu opodatkowania świadczeń emerytalnych 
wypłacanych rezydentom państwom członkowskim z całą pewnością zależy na 
zagwarantowaniu takich łącznych obciążeń podatkowych, które będą spójne z całym 
systemem obowiązkowych świadczeń pieniężnych3. Jednak w związku z tym, że w 
przepisach regulujących systemy podatkowe w kontekście transgranicznym (umowy 
dwustronne) oraz systemy podatków lokalnych nie stosuje się tych samych zasad, spójność ta 
częściowo zanika.

Wniosek

W świetle powyższych informacji Komisja sugeruje składającemu petycję wystąpienie z 
wnioskiem o wszczęcie procedury ugodowej przewidzianej w art. 26 umowy francusko-
                                               
1Trybunał Sprawiedliwości, sprawa C-336/96 (Gilly), pkt 30.
2Komisja Europejska, Koordynowanie systemów podatków bezpośrednich w państwach członkowskich w ramach 
wspólnego rynku, pkt 1; COM(2006) 823.
3Ogólnie rzecz biorąc, państwa członkowskie, w których poziom składek na ubezpieczenie społeczne jest 
wysoki, mają mniejsze obciążenia podatkowe i odwrotnie.
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włoskiej, aby właściwe organy mogły zbadać, czy istnieją środki umożliwiające złagodzenie 
obciążeń podatkowych składającego petycję wynikających z równoległego wykorzystywania 
przez oba kraje uprawnień w zakresie opodatkowania.


