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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1000/2011, którą złożył G. B. (Włochy) w sprawie adwokatów 
mających swoją siedzibę w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję podnosi kwestię samozatrudnienia adwokatów niebędących obywatelami 
Hiszpanii, mających swoją siedzibę we Włoszech, oraz kwestię ewentualnej dyskryminacji 
w zakresie honorariów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Składający petycję chciałby poznać poglądy Komisji na temat ewentualnego wystąpienia 
dyskryminacji w odniesieniu do dwóch różnych kategorii prawników, tj. prawników 
zarejestrowanych w Hiszpanii lub we Włoszech, jeżeli chodzi o wykonywanie zawodu we 
Włoszech przez osoby posiadające tytuł zawodowy nadany w Hiszpanii, zgodnie z dyrektywą 
98/5/WE. Według składającego petycję prawnicy zarejestrowani w Hiszpanii na zasadzie 
samozatrudnienia są zobowiązani do płacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 
w Hiszpanii, podczas gdy prawnicy zarejestrowani na zasadzie zatrudnienia u innego 
pracodawcy są w stanie uniknąć płacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w 
którymkolwiek z tych krajów. Składający petycję kwestionuje legalność rejestracji drugiej 
kategorii prawników oraz sugeruje, że oświadczenia odnoszące się do ich statusu we 
Włoszech składane w celu uzyskania rejestracji na zasadzie zatrudnienia u innego 
pracodawcy w Hiszpanii są sprzeczne z przepisami prawa włoskiego, a zatem nieważne. 
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Artykuł 6 dyrektywy 98/5/WE1przewiduje, że prawnicy wykonujący zawód w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym uzyskali kwalifikacje, i posługujący się tytułem 
zawodowym uzyskanym w kraju pochodzenia zobowiązani są przestrzegać przepisów 
dotyczących wykonywania zawodu i zasad deontologii obowiązujących w obu państwach 
członkowskich. Zgodnie z art. 13 dyrektywy wymaga się również, aby właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego i właściwy organ państwa członkowskiego 
pochodzenia ściśle współpracują, aby uniknąć niewłaściwego stosowania przepisów 
dyrektywy w celu ominięcia przepisów obowiązujących w obu krajach.

Jednak każde państwo członkowskie ma swobodę ustanawiania przepisów dotyczących 
wykonywania zawodu i zasad deontologii, które należy stosować na jego terytorium, o ile nie 
są one sprzeczne z prawem Unii, w szczególności z powodu tworzenia barier w zakresie 
swobodnego przepływu pracowników. Do właściwych władz każdego państwa 
członkowskiego należy zapewnienie przestrzegania prawa krajowego i obowiązujących 
przepisów dotyczących wykonywania zawodu i zasad deontologii. W związku z tym każdy 
przypadek naruszenia prawa krajowego lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu i 
zasad deontologii w którymkolwiek z państw członkowskich powinien zostać rozstrzygnięty 
zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego, jak również zgłoszony właściwemu 
organowi innego państwa członkowskiego, w którym dany specjalista jest zarejestrowany. 

Jako że petycja nie budzi żadnych wątpliwości co do zgodności ustawodawstwa 
hiszpańskiego lub włoskiego z prawem Unii, Komisja nie ma możliwości przedstawienia 
dalszych komentarzy. Egzekwowanie przepisów krajowych jest obowiązkiem władz 
hiszpańskich i włoskich. 

Wniosek 

Do władz hiszpańskich i włoskich należy zapewnienie legalności rejestracji prawników 
zgodnie z ich prawem krajowym i przepisami dotyczących wykonywania zawodu i zasadami 
deontologii oraz współpraca w przypadku naruszenia prawa krajowego lub przepisów 
dotyczących wykonywania zawodu i zasad deontologii któregokolwiek z państw 
członkowskich w celu uniknięcia przypadków uchylania się od opodatkowania lub naruszania 
zasad etycznych.

                                               
1Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu ułatwienie 
stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji 
zawodowych. Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 36. 


