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(Język postępowania: fiński)

W dniu 22 grudnia 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Korkein
hallinto-oikeus z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Pirkko
Marjatta Turpeinen przeciwko Uudenmaan verovirasto (urząd
skarbowy w Uusimaa).

Korkein hallinto-oikeus zwrócił się do Trybunału o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy prawo obywateli Unii Europejskiej do swobodnego
przepływu i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, o
którym mowa w art. 18 Traktatu ustanawiającego Wspól-
notę Europejską, lub prawo swobodnego przepływu
pracowników wewnątrz Wspólnoty, o którym mowa w art.
39 Traktatu, należy interpretować w ten sposób, iż jedno
bądź też obydwa z powyższych uprawnień stoją na prze-
szkodzie przepisom krajowym, mocą których zaliczka
pobierana u źródła przychodu obywatela zamieszkałego za
granicą, który podlega ograniczonemu obowiązkowi podat-
kowemu w jednym z Państw Członkowskich, na poczet
emerytury objętej podatkiem pobieranym z tytułu stosunku
pracy na podstawie mianowania w tym Państwie Członkow-
skim, przekracza w określonych przypadkach wysokość
podatku, któremu podlegałby podatnik mający tam miejsce
zamieszkania, a zatem podlegający nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu.

2) Czy dyrektywę Rady 90/365/EWG (1) w sprawie prawa
pobytu pracowników i osób prowadzących działalność na
własny rachunek, które zakończyły działalność zawodową
należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszko-
dzie przepisom krajowym opisanym w pkt. 1.

(1) Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa
pobytu pracowników i osób prowadzących działalność na własny
rachunek, które zakończyły działalność zawodową (Dz.U. L 180 z
13.7.1990, str. 28).

Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2004 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Belgii

(Sprawa C-522/04)

(2005/C 57/33)

(Język postępowania: angielski)

W dniu 23 grudnia 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot

Europejskich, reprezentowanej przez Richarda Layala i Dimi-
trisa Thiantafyllou, działających w charakterze pełnomocników,
z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Królestwu
Belgii.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o stwier-
dzenie, że:

— uzależniając możliwość odliczania opłacanych przez praco-
dawcę składek na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne i na
wypadek nagłej śmierci od przewidzianego w art. 59
CIR'92 warunku, aby składki te były wpłacane zakładowi
bądź funduszowi ubezpieczeń posiadającym siedzibę w
Belgii;

— uzależniając zmniejszenie wymiaru podatku od oszczęd-
ności długoterminowych, przyznane na mocy art. 145/1 i
145/3 CIR'92 w odniesieniu do składek opłacanych
osobiście przez ubezpieczonego na dodatkowe ubezpie-
czenie emerytalne bądź na wypadek nagłej śmierci, od
pośrednictwa pracodawcy w postaci pobierania zaliczek z
wynagrodzenia oraz od warunku, iż składki te będą
wpłacane zakładowi bądź funduszowi ubezpieczeń posia-
dającym siedzibę w Belgii;

— stanowiąc w art. 364bis CIR'92, iż w sytuacji, gdy kapitał,
wartość wykupu i oszczędności, o których mowa w art. 34
CIR'92, są wypłacane bądź przyznawane podatnikowi,
który uprzednio przeniósł miejsce swego zamieszkania lub
siedzibę swego majątku za granicę, przyjmuje się, że
wypłata bądź przydzielenie miały miejsce w dniu poprze-
dzającym owo przeniesienie oraz - na mocy drugiego
akapitu tego samego artykułu – uważając za przyznanie
wszelkie przeniesienie, o jakim mowa w art. 34 § 2 i 3 tak,
iż każdy ubezpieczyciel ma obowiązek pobrania z urzędu
zgodnie z art. 270 CIR'92 zaliczki z kapitału i wartości
wykupu wypłacanych na rzecz osoby niemającej miejsca
zamieszkania w tym państwie, która kiedyś miała w Belgii
miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w zakresie, w
jakim przychody te w całości bądź częściowo powstały w
okresie, gdy osoba zainteresowana miała w Belgii miejsce
zamieszkania dla celów podatkowych, mimo iż dwustronne
umowy zawarte przez Belgię przyznają prawo do opodat-
kowania tego typu przychodów w drugim państwie-sygna-
tariuszu umowy;

— opodatkowując - na podstawie art. 364ter CIR'92 - prze-
lewy kapitału bądź wartości wykupu, powstałych dzięki
składkom opłacanym przez pracodawcę bądź składkom
opłacanym osobiście przez ubezpieczonego na dodatkowe
ubezpieczenie emerytalne, dokonane przez fundusze emery-
talne lub towarzystwa ubezpieczeń, do których ubezpie-
czeni należeli, na rzecz ubezpieczonego bądź upoważnio-
nych przez niego osób do innego funduszu emerytalnego
bądź towarzystwa ubezpieczeń z siedzibą poza granicami
Belgii, podczas gdy przekazy takie nie stanowią operacji
podlegających opodatkowaniu, jeśli kapitał bądź wartość
spłat są przekazywane do innego funduszu emerytalnego
lub towarzystwa ubezpieczeń w Belgii;

5.3.2005 C 57/17Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


