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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0851/2012, adresată de W.C.H. Bost, de cetățenie neerlandeză, privind 
problemele cu autoritățile fiscale poloneze

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este un cetățean neerlandez care trăiește în Polonia. El s-a pensionat și primește 
pensie din partea statului Țările de Jos. Petiționarul și soția acestuia sunt considerați de 
autoritățile fiscale neerlandeze ca rezidenți în Țările de Jos în scopul impozitării. Potrivit 
petiționarului, acestuia i s-a spus când s-a mutat în Polonia că, în baza tratatului fiscal 
neerlandezo-polonez, pensia sa nu va fi impozitată în Polonia deoarece nu a avut niciodată 
venituri pe teritoriul acestui stat. Cu toate acestea, autoritățile fiscale poloneze i-au trimis o 
decizie de impunere. Petiționarul consideră că autoritățile fiscale poloneze nu înțeleg situația 
lui și reglementările fiscale din Țările de Jos. El este de părere că este discriminat și hărțuit 
deoarece este cetățean străin și că angajații autorităților fiscale poloneze fac abuz de puterea 
lor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013.

În stadiul actual de dezvoltare a dreptului Uniunii, legislația în domeniul impunerii directe 
este limitată. În lipsa unei legislații a UE în acest domeniu, impozitarea ține în special de 
competența statelor membre. Cu toate acestea, în exercitarea competențelor lor, statele 
membre trebuie să își respecte obligațiile lor din Tratatul privind UE. Statele membre nu au 
voie să discrimineze pe motiv de naționalitate sau, într-adevăr, să își restricționeze altfel 
libertățile conferite prin Tratatul privind UE, fără o justificare adecvată.
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Mai precis, în ceea ce privește impozitarea plăților transfrontaliere de pensii, adică în cazurile 
în care venitul este câștigat în mai mult de o jurisdicție sau în cazurile în care venitul este 
câștigat într-un alt stat decât statul de rezidență fiscală, alocarea drepturilor fiscale 
corespunzătoare și evitarea dublei impuneri nu sunt reglementate de norme ale UE. Această 
chestiune este tratată de statele membre în legislația lor națională.

Este practică internațională comună ca cele două state vizate – statul de rezidență și statul-
sursă –, să partajeze drepturile de impunere în conformitate cu o convenție bilaterală de 
evitare a dublei impuneri. Cazul petiționarului intră sub incidența domeniului de aplicare al 
Convenției din 13 februarie 2002 încheiate de Polonia și Regatul Țărilor de Jos1.

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (5), pensia neerlandeză 
pentru limită de vârstă poate fi impozitată în Țările de Jos și în Polonia. În cazul în care 
ambele state percep impozit pentru pensia neerlandeză, atunci Polonia ar trebui, în 
conformitate cu articolul 23 alineatul (5) litera (a) din convenție, să acorde un credit pentru 
impozitul plătit în Țările de Jos. Ceea ce înseamnă că petiționarul ar trebui să își declare 
pensia neerlandeză în declarație de venit din Polonia și să ceară o deducere din impozitul 
datorat în Polonia a sumei impozitului reținut în Țările de Jos. În forma actuală a dreptului 
EU, nu se pot aduce obiecții în ceea ce privește impozitarea existentă atât în Țările de Jos, cât 
și în Polonia, precum și mecanismul de scutire de obligație în temeiul Convenției de evitare a 
dublei impuneri.

Petiționarul a depus, de asemenea, o plângere la Comisie care este pe cale să ia legătura cu 
petiționarul pentru a-i explica faptul că mecanismul sus-menționat nu duce la nicio 
discriminare care să fie interzisă în temeiul dreptului UE.

Concluzie
Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu va lansa o procedură de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva Poloniei privind problemele ridicate de petiționar.

                                               
1 Textul în limbile poloneză și engleză se pot găsi la următoarele linkuri: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_polski,angielski.pdf iar textul în limba neerlandeză se poate găsi la următorul link: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_niderlandzki.pdf.


