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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0786/2011, którą złożył P.S. (Włochy), w sprawie stosowania 
wobec urzędników Wspólnoty dyrektywy UE w sprawie opodatkowania 
dochodów z oszczędności

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do instytucji europejskich o nadzorowanie przestrzegania przez 
ich własnych pracowników, posłów do PE oraz członków Komisji Europejskiej – których 
miejsce zamieszkania do celów podatkowych w wielu przypadkach znajduje się w innym 
państwie niż państwo wykonywania obowiązków – zobowiązań określonych w dyrektywie 
2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Podstawowym założeniem dyrektywy 2003/48/WE1 jest umożliwienie opodatkowania 
dochodu z oszczędności zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania 
konkretnego właściciela rzeczywistego. W tym celu państwa członkowskie automatycznie 
udzielają informacji państwu członkowskiemu, w którym znajduje się miejsce zamieszkania 
właściciela rzeczywistego (lub też, w przypadku Luksemburga i Austrii, w okresie 
przejściowym nakładają i przekazują podatek u źródła). Podmiot gospodarczy płacący 
odsetki, tzw. podmiot wypłacający, weryfikuje miejsce zamieszkania właściciela 
rzeczywistego. Państwa członkowskie muszą przedsięwziąć konieczne kroki, aby zapewnić 
                                               
1 Dz.U. L 157 z 26.6.2003, s. 38.
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wykonanie zadań niezbędnych do wdrożenia dyrektywy przez podmioty wypłacające mające 
siedzibę na ich terytorium; pracownicy Komisji i Parlamentu, jak również komisarze i 
posłowie do PE nie korzystają na mocy dyrektywy 2003/48/WE z żadnych specjalnych 
przywilejów.

Ponadto Komisja potwierdza, że poczyniła kroki mające na celu przekazanie swoim 
pracownikom niezbędnych informacji dotyczących dyrektywy 2003/48/WE. W 2005 r. 
Komisja wydała informację administracyjną nr 45/2005, w której wyjaśniono przepisy 
dyrektywy. Biuro informacyjne działu kadr Komisji co roku organizuje konferencję 
poświęconą tej kwestii, a bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na właściwej 
stronie w intranecie.

Komisja nie dysponuje jednak środkami umożliwiającymi zweryfikowanie, czy jej 
pracownicy wywiązują się z krajowych zobowiązań w zakresie prawidłowego rozliczania 
dochodu z oszczędności. Dotyczy to zarówno prywatnych informacji na temat oszczędności, 
jak i indywidualnych zobowiązań pracowników wobec krajowych organów podatkowych. 
Dyrektywa nie daje Komisji jako instytucji, a tym bardziej jako pracodawcy, prawa do 
weryfikowania takich informacji.

Aby zapewnić bardziej konsekwentne traktowanie właścicieli rzeczywistych przez podmioty 
wypłacające, w swoim wniosku z 2008 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2003/48/WE, który 
jest obecnie omawiany na szczeblu Rady, Komisja wyjaśnia, że w przypadku, gdy podmiot 
wypłacający dysponuje urzędową dokumentacją stanowiącą dowód na to, że miejscem 
zamieszkania właściciela rzeczywistego dla celów podatkowych jest inne państwo 
członkowskie niż to, w którym znajduje się jego stały adres w związku z przywilejami 
dyplomatycznymi lub innymi zasadami międzynarodowymi, jego miejscem zamieszkania w 
rozumieniu dyrektywy 2003/48/WE jest miejsce zamieszkania dla celów podatkowych 
zgodne z dokumentacją urzędową.

Podsumowanie

W odniesieniu do obowiązków pracowników Komisji wynikających z dyrektywy
2003/48/WE należy stwierdzić, że rola Komisji ogranicza się do przekazania zasad 
pracownikom. Zadanie to jest systematycznie realizowane. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Komisja może jedynie potwierdzić spostrzeżenia poczynione w pierwszej odpowiedzi. 
Ponadto, jak zauważył składający petycję, aby uzyskać dodatkowe informacje o 
zobowiązaniach podatkowych, pracownicy mogą – poprzez Biuro informacyjne działu kadr 
Komisji (przekazujące pracownikom praktyczne, przydatne na co dzień informacje) –
zasięgnąć darmowej porady prawnika specjalizującego się w prawie podatkowym.

W odniesieniu do art. 13 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, 
wchodzącego w skład traktatów, Komisja pragnie zauważyć, że rzeczony przepis ma ogólny 
zakres stosowania, w którym nie uwzględnia się indywidualnych uwarunkowań. Skutki 
stosowania rzeczonego przepisu zależą od miejsca zamieszkania urzędnika w chwili podjęcia 
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pracy. Komisja nie jest w stanie zająć stanowiska w sprawie sprawiedliwego bądź 
niesprawiedliwego charakteru rzeczonego przepisu. Zadaniem Komisji jest jego 
przestrzeganie i stosowanie. Na obecnym etapie rozwoju prawa UE przepisy dotyczące 
bezpośredniego opodatkowania osób fizycznych nie są jeszcze wystarczająco ujednolicone, a 
różne poziomy i rodzaje podatków mających zastosowanie do urzędników, których 
domniemane miejsce zamieszkania znajduje się w kraju pochodzenia, wynikają z różnych 
krajowych systemów podatkowych. Z tego względu, ponieważ różna jest sytuacja prawna 
obywateli poszczególnych państw członkowskich, Komisja nie uważa stosowania rzeczonego 
przepisu za przejaw dyskryminacji.

W odniesieniu do konkretnej dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności, 
w art. 3 przewidziano minimalne wymogi koniecznie do określenia tożsamości i miejsca 
zamieszkania właścicieli rzeczywistych, które nie nakładają na państwa członkowskie 
obowiązku sprawdzania ich rzeczywistego miejsca zamieszkania ze względów podatkowych 
(z wyjątkiem sytuacji, w której właściciel rzeczywisty zwróci się o uwzględnienie, że jego 
rzeczywiste miejsce zamieszkania do celów podatkowych znajduje się w państwie trzecim). Z 
punktu widzenia prawa UE dopuszczalny jest każdy krajowy środek nakładający dodatkowe, 
wykraczające poza minimalne wymogi, lecz zgodny z podstawowym założeniem dyrektywy 
w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności, którego celem jest zapewnienie 
możliwości opodatkowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w 
państwie, w którym znajduje się rzeczywiste miejsce zamieszkania do celów podatkowych.

Ograniczenia administracyjne napotykane przez podatników, których miejsce zamieszkania 
do celów podatkowych znajduje się we Włoszech, a miejsce stałego zamieszkania – w innym 
państwie, stanowią kwestię, którą należy przedstawić przede wszystkim włoskim władzom.

Służby Komisji zwróciły się do włoskich władz z szeregiem pytań dotyczących 
wprowadzonych niedawno we Włoszech dwóch podatków: od nieruchomości (IVIE) i od 
działalności finansowej (IVAFE), którymi objęci są włoscy podatnicy za granicą. W tym 
kontekście poruszono również kwestię interpretacji ustawowych przepisów wynikającej z 
pisma okólnego z dnia 2 lipca 2012 r. Niektóre zmiany obowiązującego prawodawstwa 
zawarto w ustawie o stabilności z dnia 29 grudnia 2012 r. Na tym etapie Komisja zastrzega 
sobie prawo do przeprowadzenia ostatecznej oceny zgodności z prawem UE krajowych 
środków w kształcie wynikającym z interpretacji rządu.

Służby Komisji potwierdzają także, że ich stanowisko w przedmiotowej kwestii zostało 
odzwierciedlone w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 czerwca 2012 r. (COM(2012)351 wersja ostateczna) w sprawie konkretnych 
sposobów usprawnienia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od 
opodatkowania, w tym w odniesieniu do państw trzecich. W nawiązaniu do czerwcowego 
komunikatu Komisja Europejska przyjęła dnia 6 grudnia 2012 r. szczegółowy plan działania 
(COM(2012)722) w ramach dalszych kroków.


