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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0851/2012 af W. C. H. Bost, nederlandsk statsborger, om problemer 
med de polske skattemyndigheder

1. Sammendrag

Andrageren er nederlandsk statsborger og bor i Polen. Han er pensionist og får udbetalt en 
pension fra Nederlandene. Andrageren og hans hustru anses af de nederlandske 
skattemyndigheder for bosiddende i Nederlandene i skattemæssig henseende. Ifølge 
andrageren fik han ved flytningen til Polen at vide, at hans pension i medfør af den 
nederlandsk-polske skatteaftale ikke ville blive beskattet i Polen, da han aldrig havde haft 
indtægter i landet. Men de polske skattemyndigheder har alligevel tilsendt ham en 
skatteopkrævning. Andrageren mener, at de polske skattemyndigheder ikke forstår hans 
situation og Nederlandenes skattelov. Andrageren mener, at han er udsat for 
forskelsbehandling og generes, fordi han er udlænding, samt at de ansatte hos de polske 
skattemyndigheder gør sig skyldige i embedsmisbrug.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5 november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

På det nuværende trin i udviklingen af EU-retten er der kun sket en begrænset harmonisering 
på området for direkte beskatning. Da der ikke findes en EU-lovgivning på dette område, 
henhører beskatning i det væsentligste under medlemsstaternes kompetence. Når 
medlemsstaterne udøver deres beføjelser på beskatningsområdet, skal de imidlertid overholde 
deres forpligtelser i henhold til EU-traktaten. Medlemsstaterne har ikke lov til at udøve 
forskelsbehandling på grund af nationalitet eller på nogen anden måde begrænse 
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frihedsrettighederne i henhold til EU-traktaten uden behørig begrundelse.

For så vidt angår beskatning af grænseoverskridende pensionsbetalinger, dvs. når indtjeningen 
sker inden for mere end én jurisdiktion, eller når indtjeningen sker i en anden stat end det 
skattemæssige hjemsted, reguleres fordeling af beskatningsrettigheder og dobbeltbeskatning 
ikke af EU-regler. Det er en sag, som medlemsstaterne regulerer i deres nationale lovgivning.

Det er almindelige international praksis for de to berørte stater - bopælsstaten og 
indkomstoprindelseslandet - at de deler beskatningsrettighederne i overensstemmelse med en 
bilateral aftale om undgåelse af dobbeltbeskatning. Andragerens tilfælde hører under 
anvendelsesområdet for den aftale af 13. februar 2002, som er indgået af Polen og Kongeriget 
Nederlandene1.

I henhold til artikel 18, stk. 1 og stk. 5, kan den almindelige nederlandske alderspension 
(AOW) være skattepligtig i Nederlandene og i Polen. Hvis begge stater beskatter den 
nederlandske pension, så bør Polen - i henhold til artikel 23, stk. 5, litra a), i aftalen - give 
fradrag for den skat, der betales i Nederlandene. Det vil betyde, at andrageren bør opgive sin 
nederlandske pension på sin polske selvangivelse og søge om et fradrag for det skattebeløb, 
der opkræves i Nederlandene, i den skat, han skal betale i Polen. Den beskatning, der således 
resulterer heraf i både Nederlandene og Polen, samt mekanismen til at nedsætte den i 
overensstemmelse med den bilaterale aftale om undgåelse af dobbeltbeskatning, er ikke i 
modstrid med EU-retten i dens nuværende udformning.

Andrageren har også indgivet en klage til Kommissionen, som er i færd med at kontakte 
andrageren med henblik på at forklare, at ovennævnte mekanisme ikke medfører nogen 
forskelsbehandling, som er forbudt i henhold til EU-lovgivningen.

Konklusion
På baggrund af ovenstående betragtninger agter Kommissionen ikke at indlede 
traktatbrudsprocedure mod Polen i forbindelse med de af andrageren rejste spørgsmål.

                                               
1 Den polske og engelske takst kan findes under følgende link: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_polski,angielski.pdf
og den nederlandske tekst findes under følgende link: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_niderlandzki.pdf.


