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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0739/2006 złożona przez Alexandra Van Brabanta (Belgia), w 
imieniu kancelarii Vandervennet, Valcke & Van Brabant, w sprawie 
niezgodności belgijskich wymogów dotyczących szkolenia dyplomowanych 
księgowych i doradców podatkowych z art. 43 traktatu WE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, działając w imieniu swojego klienta, twierdzi, że obowiązujące w Belgii 
wymogi dotyczące szkolenia dyplomowanych księgowych i doradców podatkowych, 
w szczególności przepisy art. 21 rozporządzenia dotyczącego Instytutu Biegłych Księgowych 
i Doradców Podatkowych, naruszają postanowienia art. 43 i kolejnych traktatu WE, 
dotyczące swobody przedsiębiorczości. W związku z tym składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o zbadanie, czy przedmiotowe rozporządzenie, utrzymane w mocy 
decyzją królewską z dnia 23 grudnia 1997 r., na podstawie którego przeciwko jego klientowi 
wszczęto postępowanie dyscyplinarne, jest zgodne z prawodawstwem UE.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 6 lutego 2007 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 1 czerwca 2007 r.

1. Kontekst/Fakty

Autor petycji, będący obywatelem Belgii, zwrócił się do Parlamentu Europejskiego w sprawie 
zgodności z prawem wspólnotowym art. 21 Kodeksu etyki Instytutu zawodowego 
księgowych, w brzmieniu zatwierdzonym przez dekret królewski z dnia 23 grudnia 1997 r.
Na mocy art. 21 Kodeksu wykonywanie zawodu księgowego jest niezgodne z prowadzeniem 
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wszelkiej działalności rzemieślniczej lub handlowej, bez względu na to, czy ma ona charakter 
bezpośredni, czy pośredni, indywidualny, czy stowarzyszeniowy, czy też prowadzona jest 
niezależnie w ramach przedsiębiorstwa. Poszczególne Izby mogą jednak ustanowić 
odstępstwo od tej reguły na wniosek księgowego wyżej wymienionego Instytutu.

2. Uwagi Komisji dotyczące petycji 
Komisja przypomina, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
poszanowanie zasady określonej w art. 43 WE wymaga nie tylko zniesienia wszelkiej formy 
dyskryminacji ze względu na narodowość, ale również zniesienia wszelkich ograniczeń 
w przypadku, jeżeli „uniemożliwiają one lub utrudniają w jakikolwiek inny sposób 
prowadzenie działalności podmiotu, którego siedziba znajduje się w innym państwie 
członkowskim, w którym zgodnie z prawem świadczy podobne usługi”.
O ile przepisy belgijskie wspomniane przez składającego petycję stanowią ograniczenie 
swobody przedsiębiorczości, Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że „przepisy 
krajowe, które mogą ograniczać lub czynić mniej atrakcyjnym korzystanie z podstawowych 
wolności zagwarantowanych przez traktat, powinny spełniać cztery przesłanki:
- powinny być stosowane w sposób niedyskryminujący;
- powinny być uzasadnione względami nadrzędnego interesu ogólnego;
- powinny być odpowiednie dla zagwarantowania realizacji celu, któremu służą;
- nie powinny wykraczać poza to, co jest konieczne dla jego osiągnięcia”.
Wobec powyższego fakt, że w innych państwach członkowskich lub w innych sektorach 
działalności obowiązują inne reguły, nie oznacza, że zasady mające zastosowanie 
w pierwszym państwie, lub w konkretnym sektorze, są niezgodne z prawem wspólnotowym. 
Nawet jeżeli w niektórych państwach członkowskich księgowi uprawnieni są do 
wykonywania innej działalności, o ile nie szkodzi ona ich niezależności, władze belgijskie 
mają prawo uważać, że cele, którym służą przedmiotowe przepisy, nie mogą zostać osiągnięte 
przy zastosowaniu mniej restrykcyjnych środków, o ile przepisy te są proporcjonalne 
w stosunku do zamierzonych celów.
Zgodnie z orzecznictwem oraz art. 25 dyrektywy o usługach 2006/123 (której transpozycji 
należy dokonać do dnia 28 grudnia 2009 r.) władze belgijskie zobowiązane są dokonać oceny 
ustawodawstwa belgijskiego celem zbadania, czy ograniczenie dotyczące wykonywania 
różnorodnej działalności przez księgowych uzasadnione jest względem nadrzędnego interesu 
ogólnego oraz czy jest proporcjonalne w stosunku do takiego celu. 
W tym kontekście należy podkreślić, że obowiązujący w Belgii całkowity zakaz 
wykonywania działalności wielodyscyplinarnej w odniesieniu do dyplomowanych 
księgowych i osób zajmujących się zawodowo sprawami podatkowymi można by uznać za 
środek restrykcyjny i trudny do uzasadnienia z tego względu, że jest to całkowity zakaz, który 
mógłby być uzasadniony jedynie wówczas, gdy nie istniałby żaden inny łagodniejszy środek 
służący realizacji tego samego celu.
Jeżeli po dokonaniu oceny wspomniane ograniczenie nie zostałoby uznane przez władze
belgijskie za konieczne lub proporcjonalne, ograniczenia przewidziane ustawodawstwem 
belgijskim powinny zostać zniesione. Jeżeli natomiast odnośne przepisy zostałyby uznane 
przez władze belgijskie za uzasadnione i proporcjonalne, powinny one zawrzeć treść
przedmiotowych wymogów oraz ich uzasadnienie w sprawozdaniu z wzajemnej oceny 
określonym w art. 39 dyrektywy o usługach (które należy przedłożyć najpóźniej do dnia 
28 grudnia 2009 r.).

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.
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Jak mówi o tym komunikat Komisji z dnia 1 czerwca 2007 r., na mocy art. 21 Kodeksu etyki 
Instytutu zawodowego księgowych, w brzmieniu zatwierdzonym przez dekret królewski z 
dnia 23 grudnia 1997 r., wykonywanie zawodu księgowego jest niezgodne z prowadzeniem 
wszelkiej działalności rzemieślniczej lub handlowej, bez względu na to, czy ma ona charakter 
bezpośredni, czy pośredni, indywidualny, czy stowarzyszeniowy, czy też prowadzona jest 
niezależnie w ramach przedsiębiorstwa. Poszczególne Izby mogą jednak ustanowić 
odstępstwo od tej reguły na wniosek księgowego wyżej wymienionego Instytutu.

W uzupełnieniu poprzedniego komunikatu Komisja pragnie uściślić, że Belgia powiadomiła 
Komisję o przyjęciu różnorodnych środków mających na celu wdrożenie dyrektywy 
usługowej 2006/123/WE do belgijskiego systemu prawnego. Jeden z tych środków dotyczy 
zmiany dekretu królewskiego z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie wykonywania zawodu 
dyplomowanego księgowego oraz dyplomowanego księgowego specjalizującego się w 
sprawach podatkowych w ramach podmiotu gospodarczego (dekret królewski z dnia 30 
września 2009 r.). Odtąd w myśl zmienionych przepisów belgijskich osoba prawna może 
składać się z osób o różnych zawodach, jeżeli nie sprawuje ona funkcji należących do obszaru 
działalności zawodowej osób wchodzących w jej skład ani nie jest odpowiedzialna za 
przyjmowanie honorariów.

Ponadto, zgodnie z procesem wzajemnej oceny przewidzianym w dyrektywie usługowej, 
władze belgijskie dokonały przeglądu pewnej liczby wymogów zawartych w przepisach 
krajowych, aby sprawdzić ich zasadność oraz proporcjonalność względem nadrzędnego 
interesu ogólnego. Wymogi poddane przeglądowi w ramach tego procesu dotyczyły m.in. 
ograniczeń w tworzeniu wielodyscyplinarnych partnerstw w regulowanych przepisami 
zawodach.

W ramach tego procesu władze belgijskie powiadomiły Komisję o wymogach mających 
zastosowanie do biegłych księgowych i konsultantów podatkowych, uzasadniając 
obowiązujące przepisy koniecznością zapewnienia niezależności wykonywania tych 
zawodów z uwagi nie tylko na implikacje świadczonych usług dla usługobiorcy, ale także dla 
władz i społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę dokonane przez władze belgijskie notyfikacje oraz brak całkowitego 
zakazu tworzenia wielodyscyplinarnych partnerstw, Komisja nie posiada przesłanek 
pozwalających na stwierdzenie, że przepisy belgijskie nie są zgodne z art. 25 dyrektywy 
usługowej. Należy bowiem przypomnieć, iż fakt, że w innych państwach członkowskich lub 
w innych sektorach działalności obowiązują inne reguły, nie oznacza, że zasady mające 
zastosowanie w pierwszym państwie są niezgodne z prawem wspólnotowym.


