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Przedmiot: Petycja 0851/2012, którą złożył W.C.H. Bost (Holandia), w sprawie 
problemów z polskimi organami podatkowymi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem Holandii mieszkającym w Polsce. Jest emerytem 
i otrzymuje świadczenie emerytalne z Holandii. Do celów podatkowych holenderskie organy 
podatkowe uznają składającego petycję i jego żonę za osoby mieszkające w Holandii. Według 
składającego petycję po przeprowadzce do Polski poinformowano go, że na podstawie 
holendersko-polskiej konwencji podatkowej jego emerytura nie zostanie opodatkowana 
w Polsce, ponieważ nigdy nie uzyskiwał on żadnych dochodów w tym kraju. Niemniej jednak 
polskie organy podatkowe przesłały mu informację o naliczonym podatku. Składający petycję 
uważa, że polskie organy podatkowe nie rozumieją jego sytuacji ani holenderskich regulacji 
podatkowych. Twierdzi on, że jest dyskryminowany i nękany, ponieważ jest cudzoziemcem, 
a pracownicy polskich organów podatkowych nadużywają swoich uprawnień.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Na obecnym etapie, prawodawstwo Unii Europejskiej w dziedzinie bezpośredniego 
opodatkowania ma ograniczony zakres stosowania. Wobec braku przepisów UE, kwestia 
regulacji opodatkowania leży w gestii państw członkowskich. Korzystając ze swoich 
uprawnień, państwa członkowskie muszą jednak przestrzegać zobowiązań wynikających z 
Traktatu o Unii Europejskiej. Państwa członkowskie nie mogą nikogo dyskryminować ze 
względu na obywatelstwo, ani w żaden inny sposób ograniczać swobód wynikających z 
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Traktatu o Unii Europejskiej, nie przedstawiając odpowiedniego uzasadnienia.

W odniesieniu do omawianego przypadku opodatkowania płatności z tytułu świadczeń 
emerytalnych w sytuacji transgranicznej, tzn. jeżeli dochody uzyskuje się na terytorium 
objętym jurysdykcją więcej niż jednego państwa lub w innych państwie niż kraj, w którym 
znajduje się miejsce zamieszkania do celów podatkowych, kwestie przyznawania praw do
nakładania podatków oraz unikania podwójnego opodatkowania nie jest regulowana 
przepisami UE. Kwestie te regulują państwa członkowskie w prawie krajowym.

Powszechnie stosowanym rozwiązaniem, w przypadku gdy problem dotyczy dwóch państw –
państwa zamieszkania oraz państwa źródła dochodu – jest współdzielenie praw do nakładania 
podatku na mocy konwencji dwustronnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W 
sprawie opisanej przez składającego petycję zastosowanie ma Konwencja 
z dnia 13 lutego 2002 r. zawarta między Polską a Królestwem Niderlandów1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 5 holenderskiej ustawy o powszechnym ubezpieczeniu emerytalnym 
świadczenia emerytalne mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii. 
Jeżeli oba państwa nakładają podatek na holenderskie świadczenia emerytalne, na mocy art. 
23 ust. 5 lit. a) Konwencji Polska powinna zezwolić na odliczenie od podatku kwoty równej 
podatkowi zapłaconemu w Holandii. Oznaczałoby to, że składający petycję powinien zgłosić 
otrzymywane holenderskie świadczenia emerytalne w polskiej deklaracji podatkowej oraz 
złożyć podanie o odliczenie od podatku należnego w Polsce kwoty podatku potrąconego w 
Holandii. Nakładanie podatku zarówno w Holandii, jak i w Polsce, a także mechanizmy 
umożliwiające zmniejszenie ciężaru podatkowego określone w dwustronnej konwencji w 
sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie budzą zastrzeżeń w kwestii zgodności z 
prawem UE w obecnie obowiązującym kształcie.

Składający petycję wniósł również skargę do Komisji; w chwili obecnej Komisja kontaktuje 
się ze składającym petycję w celu udzielenia mu wyjaśnień, że opisany powyżej mechanizm 
nie prowadzi do dyskryminacji zabronionej przepisami prawa UE.

Podsumowanie
W świetle powyższych spostrzeżeń Komisja nie rozpocznie przeciwko Polsce postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do kwestii 
poruszanych przez składającego petycję.

                                               
1 Polska i angielska wersja językowa dostępna jest pod adresem: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_polski,angielski.pdf a 
niderlandzka wersja językowa pod adresem: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_niderlandzki.pdf.


