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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0506/2011, którą złożył Dietmar Mai (Niemcy), w sprawie 
podwójnego opodatkowania w Wielkiej Brytanii i Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zamieszkuje na stałe w Niemczech, ale spędza rok w Londynie. W tym 
okresie władze City of Westminster zamierzają nałożyć na niego podatek (65 GBP/miesiąc) 
na podstawie ryczałtowej opłaty za wynajem. Składający petycję utrzymuje, że podatek ten 
byłby sprzeczny z przepisami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej 
między Wielką Brytanią a Niemcami.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Podatek nałożony na składającego petycję przez City of Westminster to najprawdopodobniej 
podatek bezpośredni. Na mocy obowiązującego obecnie prawa UE państwa członkowskie 
mają dużą swobodę przy projektowaniu własnych systemów podatków bezpośrednich, tak 
aby jak najlepiej realizować cele polityki wewnętrznej. Wobec braku środków 
harmonizujących przyjętych przez UE jedynym ograniczeniem kompetencji podatkowej 
państw członkowskich jest to, że w przypadku korzystania z praw podatkowych muszą 
dotrzymywać zobowiązań wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE). Państwa 
członkowskie nie mogą zatem dyskryminować ze względu na narodowość ani stosować 
nieuzasadnionych ograniczeń w przypadku korzystania ze swobód gwarantowanych na mocy 
prawa UE. 
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W odniesieniu do unikania podwójnego opodatkowania państwa członkowskie mogą 
swobodnie zawierać pomiędzy sobą umowy dotyczące podziału praw do opodatkowania 
przychodu lub własności, ale nie mają takiego obowiązku. Trybunał Sprawiedliwości UE 
potwierdził, że podwójne opodatkowanie wynikające z jednoczesnego korzystania z 
kompetencji przez dwa państwa członkowskie nie jest sprzeczne z TFUE1.
Obecnie funkcjonuje niemal kompletny system umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 
pomiędzy państwami członkowskimi UE, ale praktycznie żadna z nich nie obejmuje 
podatków lokalnych, a ponadto w świetle zasad określonych powyżej umowy te wchodzą 
wyłącznie w zakres kompetencji państw członkowskich. W związku z tym aby uzyskać 
bardziej precyzyjne informacje w sprawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
pomiędzy Wielka Brytanią a Niemcami, składający petycję powinien skontaktować się z 
organami podatkowymi Wielkiej Brytanii lub Niemiec, których adres można znaleźć na 
stronach internetowych tych instytucji (www.hmrc.gov.uk i www.steuerliches-info-center.de). 
Komisja nie dysponuje dowodami na to, że City of Westminster opodatkowało składającego 
petycję w sposób dyskryminujący, który wiązałby się np. z płaceniem wyższego podatku 
tylko z uwagi na to, że jest on obywatelem innego państwa członkowskiego. Istnieją jednak 
pewne ulgi i zasady zwolnienia z podatku lokalnego, np. ulga od podatku za drugie miejsce 
zamieszkania, z której można skorzystać, jeśli podatnik mieszka na stałe w innym miejscu, a 
zatem składający petycję powinien sprawdzić, czy któraś z nich mu przysługuje. Informacje o 
wspomnianych ulgach i zwolnieniach można znaleźć na tej stronie internetowej: 
http://www.westminster.gov.uk/services/councilgovernmentanddemocracy/councils/councilta
xandfinance/notes/

Wniosek

Komisja stwierdza, że nie ma dowodów na to, że wspomniany lokalny podatek został 
nałożony w sposób dyskryminujący i w związku z tym narusza swobodny przepływ osób w 
Unii Europejskiej. Sprawa, w związku z którą składający petycję wyraża sprzeciw, jest 
problemem dotyczącym podwójnego opodatkowania, który mógłby zostać rozwiązany w 
oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy danymi państwami 
członkowskimi, ale w celu uzyskania bardziej precyzyjnych informacji w tej sprawie 
powinien on skontaktować się z organami podatkowymi pod adresem podanym 
powyżej. Składający petycję powinien zwrócić się do władz City of Westminster, aby ustalić, 
czy przysługuje mu jakakolwiek ulga od lokalnego podatku. Komisja ubolewa, że nie może 
udzielić większej pomocy.

                                               
1 Zob. sprawy: Kerckhaert-Morres, C-513/04, Damseaux, C-128/08. 


