
CM\929943PL.doc PE506.269v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.2.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0671/2012, którą złożył Philippe Lang (prawdopodobnie Francja) 
w sprawie problemów ze świadczeniami socjalnymi dla pracowników 
transgranicznych

1. Streszczenie petycji

Rodzina składającego petycję mieszka w Niemczech, jednak pracuje we Francji, a dzieci 
chodzą do szkoły we Francji. Osoby te płacą podatki w Niemczech, jednak władze niemieckie 
odmawiają przyznania im zasiłku na dziecko i innych świadczeń. Francuzi oczywiście 
odmawiają wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz rodziny, ponieważ jej członkowie nie 
płacą podatków. W rezultacie nie zaliczają się oni do żadnej kategorii, a ich położenie jest 
gorsze niż obywateli, którzy nie są mobilni.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 27 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Przepisy UE o koordynacji świadczeń rodzinnych:
W przypadku, gdy rodzice podlegają przepisom o zabezpieczeniu społecznym różnych 
państw członkowskich, prawo UE określa, które państwo członkowskie jest pierwszym, a 
które drugim państwem właściwym do wypłacania świadczeń rodzinnych. Świadczenia 
wypłaca pierwsze państwo właściwe, zaś drugie państwo właściwe przyznaje tzw. dodatek 
dyferencyjny (kwota przekraczająca świadczenia wypłacane przez pierwsze państwo 
właściwe). 
Jest rzeczą oczywistą, że w omawianym tu przypadku oboje rodzice podlegają francuskim 
przepisom o zabezpieczeniu społecznym, ponieważ oboje pracują we Francji, zatem powinni 



PE506.269v01-00 2/3 CM\929943PL.doc

PL

otrzymywać wszystkie dostępne we Francji dodatki rodzinne, bez względu na fakt 
zamieszkiwania w Niemczech.
Służby Komisji nie posiadają szczegółowych informacji na temat różnych świadczeń 
ubezpieczenia społecznego oferowanych w 27 państwach członkowskich, dlatego też nie 
mogą wydać opinii na temat rodzaju świadczenia/dodatku oferowanego we Francji na 
wycieczki szkolne wspomniane przez autora petycji ani też na temat kwalifikowania się do 
otrzymania tych świadczeń/dodatków.
Określenie „świadczenie rodzinne” oznacza wszelkie świadczenia rzeczowe lub pieniężne 
zaspokajające koszty utrzymania rodziny z wyłączeniem zaliczek z tytułu świadczeń 
alimentacyjnych i specjalnych zasiłków porodowych. W sprawie C-85/99 Offermans 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wyrażenie „zaspokajające koszty 
utrzymania rodziny” należy interpretować w taki sposób, że obejmuje ono w szczególności 
publiczny wkład do budżetu rodzinnego mający na celu obniżenie obciążeń finansowych 
związanych z utrzymaniem dzieci.
Do administracji państwowej lub właściwego sądu należy ocena i wydanie decyzji, czy 
świadczenie w postaci opisanej przez autora petycji to świadczenie ubezpieczenia 
społecznego do celów rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Jeżeli tak, to Francja, jako państwo 
właściwe do wypłaty świadczeń ubezpieczenia społecznego dla rodziny autora petycji, 
zobowiązana jest do wypłacenia mu tego świadczenia.
Jeżeli krajowy sędzia uzna, że świadczenie to nie wchodzi w zakres materialny 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004, może ono zostać uznane za przywilej socjalny i wypłacone 
autorowi petycji na mocy rozporządzenia (WE) nr 492/2011, ponieważ jest on zatrudniony we 
Francji. W tym przypadku Francja powinna również wypłacić autorowi petycji 
świadczenie/dodatek na wycieczkę szkolną.
Natomiast pomoc społeczna jako świadczenie innego rodzaju lub podlegające innym 
warunkom jest w większości przypadków powiązana ze środowiskiem społecznym, a zatem z 
miejscem zamieszkania zainteresowanych osób. W tym przypadku to Niemcy, jako państwo 
zamieszkania, powinny wypłacić świadczenie, jeżeli dodatek taki istnieje na mocy prawa tego 
państwa, a autor petycji kwalifikuje się do otrzymania go.
Ponieważ rodzina składającego petycję mieszka w Niemczech, w zależności od odpowiedzi 
Trybunału Sprawiedliwości UE na pytanie prejudycjalne w sprawie C-126/12 Brück, która 
ma wkrótce wpłynąć, składający petycję mógłby, w oparciu o prawo niemieckie, być ponadto 
uprawniony do otrzymywania dodatku dyferencyjnego do świadczeń rodzinnych w 
Niemczech, jeżeli wysokość tych świadczeń przekracza kwotę wypłacaną rodzinie przez
Francję.
Ustawa o podatku dochodowym a obniżenie podstawy opodatkowania mającej zastosowanie 
w sytuacji składającego petycję:
Komisja nawiązuje w swym komunikacie do petycji 135/2012 na podobny temat:
Wnioski
Autor petycji powinien skontaktować się z właściwą instytucją we Francji oraz wnieść o 
wypłatę wszystkich świadczeń rodzinnych przewidzianych na mocy francuskiego 
ustawodawstwa dotyczącego zabezpieczeń społecznych. Kwalifikacja prawa UE (tj. ocena 
celów i założeń konkretnego świadczenia wypłacanego na mocy prawa krajowego) to 
kwestia, do rozpatrzenia której właściwym organem jest administracja krajowa, a w ostatniej 
instancji sąd krajowy. Komisja nie może interweniować w pojedynczych krajowych 
postępowaniach administracyjnych lub sądowych.
W zależności od odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości UE na pytanie prejudycjalne w 
sprawie C-126/12 Brück, która ma wkrótce wpłynąć, składający petycję mógłby, w oparciu o 
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prawo niemieckie, być ponadto uprawniony do otrzymywania dodatku dyferencyjnego do 
świadczeń rodzinnych w Niemczech, jeżeli wysokość tych świadczeń przekracza kwotę 
wypłacaną rodzinie przez Francję.
Odnośnie do prawa podatkowego informacje przedstawione Komisji Petycji przez 
składającego petycję nie wskazują na naruszenie prawa UE.


