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Θέμα: Αναφορά αριθ. 0851/2012 του κ. W. C. H. Bost, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα με τις πολωνικές φορολογικές αρχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι Ολλανδός υπήκοος και κατοικεί στην Πολωνία. Είναι συνταξιούχος και 
λαμβάνει συνταξιοδοτικό επίδομα από τις Κάτω Χώρες. Οι ολλανδικές φορολογικές αρχές
αντιμετωπίζουν τον αναφέροντα και τη σύζυγό του ως φορολογούμενους κατοίκους 
ημεδαπής. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι κατά τη μετακόμισή του στην Πολωνία 
πληροφορήθηκε ότι, βάσει της σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ Κάτω 
Χωρών και Πολωνίας, δεν ήταν υποχρεωμένος να καταβάλλει φόρο για τη σύνταξή του, 
καθώς δεν διέθετε εισοδήματα στην Πολωνία. Ωστόσο, οι πολωνικές φορολογικές αρχές τον 
κάλεσαν να καταβάλει φόρο. Ο αναφέρων εκτιμά ότι οι πολωνικές φορολογικές αρχές δεν 
αντιλαμβάνονται την κατάστασή του και το καθεστώς των ολλανδικών φορολογικών αρχών. 
Φρονεί ότι ως αλλοδαπός υπόκειται σε διακρίσεις και εκφοβισμό και ότι οι εργαζόμενοι στις 
πολωνικές φορολογικές αρχές καταχρώνται την εξουσία τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Στο τρέχον στάδιο παραγωγής του ενωσιακού δικαίου, η νομοθεσία στον τομέα της διπλής 
φορολόγησης είναι περιορισμένη. Ελλείψει νομοθεσίας της ΕΕ, η φορολόγηση εμπίπτει 
κυρίως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών Ωστόσο, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας 
αυτής, τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν 
από τη Συνθήκη ΕΕ. Τα κράτη μέλη δεν νομιμοποιούνται να εφαρμόζουν διακρίσεις λόγω 
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εθνικότητας ή οιουσδήποτε άλλους περιορισμούς των ελευθεριών που απορρέουν από τη 
Συνθήκη ΕΕ, χωρίς την κατάλληλη αιτιολόγηση.

Ειδικότερα, εις ό,τι αφορά τη φορολόγηση διασυνοριακών πληρωμών ή συντάξεων, δηλ. 
όταν ένα εισόδημα προέρχεται από άνω της μιας δικαιοδοσίας ή από κράτος μέλος άλλο πλην 
του κράτους φορολογικής κατοικίας, η χορήγηση των αντίστοιχων φορολογικών 
δικαιωμάτων και η αποφυγή της διπλής φορολογίας δεν ρυθμίζονται από κανόνες της ΕΕ. 
Πρόκειται για ένα θέμα που το ρυθμίζουν τα κράτη μέλη μέσω της εθνικής νομοθεσίας τους

Για τα δύο ενδιαφερόμενα κράτη – το κράτος διαμονής και το κράτος πηγής των εσόδων -  
είναι κοινή διεθνής πρακτική το να μοιράζονται τα φορολογικά δικαιώματα βάσει διμερούς 
σύμβασης, προς αποφυγή διπλής φορολογίας. Η περίπτωση του αναφέροντα εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της σύμβασης της 13ης Φεβρουαρίου 2002 μεταξύ της Πολωνίας και του 
Βασιλείου των Κάτω Χωρών1.

Σύμφωνα με τα άρθρα 18, παράγραφος 1 και 18, παράγραφος 5, η ολλανδική σύνταξη 
γήρατος (AOW) δύναται να είναι φορολογήσιμη στις Κάτω Χώρες και στην Πολωνία. Στην 
περίπτωση όπου και τα δύο κράτη επιβάλλουν φόρο στην ολλανδική σύνταξη, η Πολωνία 
οφείλει - σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 5 (α) της σύμβασης - να χορηγήσει πίστωση 
για το φόρο που καταβάλλεται στις Κάτω Χώρες. Τούτο θα σήμαινε ότι ο αναφέρων οφείλει 
να δηλώσει την ολλανδική του σύνταξη στη φορολογική δήλωση που υποβάλλει στην 
Πολωνία και να ζητήσει έκπτωση από το φόρο που οφείλει στην Πολωνία, ίση με το ποσό 
του φόρου που του κατέβαλε στις Κάτω Χώρες. Η εν λόγω προκύπτουσα φορολογία στις 
Κάτω Χώρες και στην Πολωνία, καθώς και ο μηχανισμός απαλλαγής εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της διμερούς σύμβασης για την αποφυγή διπλής φορολογίας, δεν δύνανται να 
προσβληθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ ως έχει σήμερα.

Ο αναφέρων έχει επίσης υποβάλει καταγγελία στην Επιτροπή, η οποία βρίσκεται στη 
διαδικασία επικοινωνίας με τον αναφέροντα, προκειμένου να του εξηγήσει ότι ο ως άνω 
μηχανισμός δεν θα οδηγήσει σε καμία διάκριση που απαγορεύεται βάσει της νομοθεσίας της 
ΕΕ.

Συμπέρασμα:
Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν προτίθεται να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει 
εναντίον της Πολωνίας όσον αφορά τα ζητήματα που εγείρει ο αναφέρων.

                                               
1 Το πολωνικό και το αγγλικό κείμενο βρίσκονται στην εξής ιστοθέση:  
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_polski,angielski.pdf
και το ολλανδικό κείμενο στην κατωτέρω: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_niderlandzki.pdf.


