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Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0851/2012, внесена от W. C. H. Bost, с нидерландско 
гражданство, относно проблеми с полските данъчни органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е нидерландски гражданин, който живее в Полша. Той е 
пенсионер и получава пенсия от Нидерландия. Нидерландските данъчни органи считат, 
че вносителят и неговата съпруга пребивават в Нидерландия за целите на данъчното 
облагане. Според вносителя при преместването си в Полша той е бил информиран, че 
въз основа на данъчната спогодба между Нидерландия и Полша неговата пенсия няма 
да бъде облагана в Полша, тъй като никога не е имал доходи там. Въпреки това 
полските данъчни органи са му изпратили данъчна оценка. Вносителят е на мнение, че 
полските данъчни органи не разбират неговото положение и нидерландските данъчни 
разпоредби. Смята, че бива подложен на дискриминация и тормоз, тъй като е чужденец, 
и че полските данъчни органи злоупотребяват със своята власт.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

На настоящия етап на развитие на правото на Съюза законодателството в областта на 
прякото данъчно облагане е ограничено. При липса на законодателство на ЕС 
данъчното облагане попада по същество в компетентността на държавите членки. При 
упражняване на тези компетенции обаче държавите членки трябва да спазват 
задълженията си по Договора за ЕС. На държавите членки не е разрешена 
дискриминация на основата на националност или налагането на други ограничения на 
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свободите, заложени в Договора за ЕС, без това да е добре обосновано.

По-специално що се отнася до данъчното облагане при трансгранично плащане на 
пенсии, т.е. когато доходите са придобити в повече от една юрисдикция или когато 
доходите са придобити в държава, различна от държавата на пребиваване за данъчни 
цели, определянето на съответните данъчни права и избягването на двойното данъчно 
облагане не е регулирано от правилата на ЕС. Това е въпрос, който се урежда от 
държавите членки в тяхното национално законодателство.

Общата международна практика за две засегнати държави – държава на пребиваване и 
държава източник – е да се споделят данъчните права в съответствие с двустранна 
спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Случаят на вносителя на 
петицията попада в приложното поле на Спогодбата от 13 февруари 2002 г., сключена 
между Полша и Кралство Нидерландия1.

Съгласно член 18, алинея 1 и член 18, алинея 5 от нидерландския Общ закон за 
възрастта (AOW) пенсиите могат да подлежат на данъчно облагане в Нидерландия и в 
Полша. Ако двете държави облагат с данък нидерландската пенсия, Полша следва –
съгласно член 23, алинея 5, буква а) от Спогодбата – да отчете данъка, заплатен в 
Нидерландия. Това означава, че вносителят на петицията следва да декларира своята 
нидерландска пенсия в полската си данъчна декларация и да подаде заявление за 
приспадане на сумата на данъка, удържан в Нидерландия, от данъка, дължим в Полша. 
Това данъчно облагане и в Нидерландия, и в Полша, както и механизмът за 
облекчаването му съгласно двустранната спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане, не могат да бъдат оспорвани съгласно сега действащото право на ЕС.

Вносителят на петицията е внесъл също така жалба до Комисията, която е в процес на 
установяване на контакт с вносителя на петицията с оглед да се разясни, че 
горепосоченият механизъм не води до каквато и да било дискриминация, забранена 
съгласно правото на ЕС.

Заключение
С оглед на горепосочените съображения Комисията няма да образува срещу Полша 
производство за установяване на неизпълнение на задължения по отношение на 
повдигнатите от вносителя въпроси.

                                               
1 Полският и английският текст могат да бъдат намерени на следния адрес: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_polski,angielski.pdf , 
а нидерландският текст може да бъде намерен тук:: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_niderlandzki.pdf.


