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nationaliteit), over problemen met de Poolse belastingdienst

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Nederlands staatsburger en woont in Polen. Hij is gepensioneerd en ontvangt een 
pensioenuitkering uit Nederland. Indiener en zijn vrouw worden door de Nederlandse 
belastingdienst behandeld als binnenlands belastingplichtig. Volgens indiener is hem bij zijn 
verhuizing naar Polen meegedeeld dat hij op basis van het Nederlands-Poolse 
belastingverdrag in Polen geen belasting over zijn pensioen behoefde te betalen, omdat hij 
daar nooit inkomsten heeft gehad. Niettemin heeft hij van de Poolse belastingdienst een 
belastingaanslag ontvangen. Indiener meent dat de Poolse belastingdienst zijn situatie en de 
regelingen van de Nederlandse belastingdienst niet begrijpt. Hij is van opvatting dat hij als 
buitenlander wordt gediscrimineerd en geïntimideerd en dat werknemers van de Poolse 
belastingdienst misbruik maken van hun macht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

In de huidige ontwikkelingsfase van het recht van de Unie bestaat er nauwelijks wetgeving op 
het gebied van directe belastingen. Bij gebrek aan wetgeving op EU-niveau vallen belastingen 
hoofdzakelijk onder de bevoegdheid van de lidstaten. Bij de uitoefening van deze 
bevoegdheid moeten de lidstaten wel hun verplichtingen krachtens het EU-Verdrag nakomen. 
De lidstaten mogen dus niet discrimineren op basis van nationaliteit noch ongerechtvaardigde 
beperkingen opleggen aan de uitoefening van door het EU-Verdrag gegarandeerde vrijheden.
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Meer bepaald met betrekking tot de belasting op grensoverschrijdende betalingen van 
pensioenen, dit is wanneer een inkomen werd verworven in meer dan een land of in een ander 
land dan de lidstaat van de fiscale woonplaats, worden de verdeling van de respectieve 
heffingsbevoegdheden en de voorkoming van dubbele belastingheffing niet door EU-regels 
geregeld. Deze kwesties worden door de lidstaten geregeld in hun nationale wetgeving.

Het is een gangbare internationale praktijk dat de twee lidstaten in kwestie – het land van 
vestiging en het land van de inkomstenbron – de heffingsbevoegdheid delen overeenkomstig 
een bilateraal verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing. De zaak van indiener valt 
in het toepassingsgebied van het Verdrag van 13 februari 2002 tussen de Republiek Polen en 
het Koninkrijk der Nederlanden1.

Overeenkomstig artikel 18, leden 1 en 5, mogen Nederlandse AOW-pensioenen in Nederland 
en in Polen worden belast. Als beide staten belastingen heffen op het Nederlands pensioen, 
dan moet Polen overeenkomstig artikel 23, lid 5, onder a), van het Verdrag een vermindering 
verlenen voor de in Nederland betaalde inkomensbelasting. De indiener moet zijn Nederlands 
pensioen dus aangeven in zijn Poolse belastingaangifteformulier en een vermindering vragen 
van de in Polen verschuldigde belasting ter waarde van de in Nederland ingehouden belasting. 
Er kan uit hoofde van de van kracht zijnde EU-wetgeving geen bezwaar worden gemaakt 
tegen de aldus ontstane belasting in zowel Nederland als Polen en de regeling om deze te 
verlichten krachtens het bilateraal verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

De indiener heeft eveneens een klacht ingediend bij de Commissie, die momenteel met hem 
contact opneemt om hem uit te leggen dat de bovenstaande regeling geen krachtens het EU-
recht verboden discriminatie met zich meebrengt.

Conclusie
Gezien bovenstaande overwegingen zal de Commissie geen inbreukprocedure tegen Polen 
inleiden met betrekking tot de door indiener aan de orde gestelde kwesties.

                                               
1 De Poolse en de Engelse versie van de tekst kunnen op volgende webpagina worden gevonden: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_polski,angielski.pdf
en de Nederlandse versie kan hier worden geraadpleegd: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_niderlandzki.pdf.


