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Sprawa C-279/93 
 
 

WYROK TRYBUNAŁU 
 

z dnia 14 lutego 1995 r.∗∗∗∗ 
 
  
  

Finanzamt Köln-Altstadt przeciwko Rolandowi Schumackerowi 
  
 

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: skierowany  
przez Bundesfinanzhof)  

 
 Art. 48 Traktatu EWG –Obowiązek równego traktowania –  

Opodatkowanie dochodu osób nie będących rezydentami 
 

 
 

W sprawie 279/93, 
 

  

dotyczącej wniosku skierowanego do Trybunału w trybie art. 177 Traktatu EWG przez 
Bundesfinanzhof (Niemcy) o wydanie, w sporze zawisłym przed tym sądem między 
  
 
Finanzamt Kıln-Altstadt , 

  
a 

  
Rolandem Schumackerem, 

   
 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie wykładni art. 48 Traktatu EWG,  
 

TRYBUNAŁ, 
 
w składzie: G. C. Rodríguez Iglesias, prezes, F. A. Schockweiler (sprawozdawca), P. J. 
G.Kapteyn i C. Gulmann, prezesi izb, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de 
Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet i G. Hirsch, sędziowie;  
 
rzecznik generalny: P. Léger, 
sekretarz: H. A. Rühl, główny administrator, 
 
po zapoznaniu się z uwagami pisemnymi przedstawionymi w imieniu: 
 
- Finanzamt Köln-Altstadt, przez D. Deutgena, Leitender Regierungsdirektor przy 

Finanzamt Köln-Altstadt, 
 
- Rolanda Schumackera, przez W. Kaefer, adwokata w Aachen, i G. Saß, adwokata i 

                                                 
∗ Język postępowania: niemiecki 
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doradcę podatkowego w Tervuren, 
 
- rządu niemieckiego, przez działających w charakterze pełnomocników, E. Rödera, 

Ministerialrat w Federalnym Ministerstwie Gospodarki, i D. C. Quassowskiego, 
Regierungsdirektor w tym samym ministerstwie,  

 
- rządu greckiego, przez działających w charakterze pełnomocników, D. Raptisa, prawnego 

radcę stanu, i I. Chalkiasa, zastępcę prawnego radcy stanu w Prawnej Radzie Stanu,  
 

- rządu francuskiego, przez działających w charakterze pełnomocników, C. de Salins, 
zastępcę dyrektora w departamencie prawnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, i J.-
L.Falconiego, sekretarza spraw zagranicznych w departamencie prawnym w tym samym 
ministerstwie,  

 
- rządu niderlandzkiego, przez działającego w charakterze pełnomocnika A. Bosa, radcę 

prawnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,  
 

- rządu Zjednoczonego Królestwa, przez działającego w charakterze pełnomocnika J. E. 
Collinsa, Assitant Treasury Solicitor, wspieranego przez A. Mosesa, QC, 

 
- Komisji, przez działających w charakterze pełnomocników, J. Grunwalda i E. Traversa, 

członków słuŜby prawnej, wspieranych przez B. Knobbe-Keuka, profesora na 
Uniwersytecie w Bonn,  

  
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem na rozprawę, 
 
po zapoznaniu się z ustnymi uwagami Finanzamt Köln-Altstadt, reprezentowanego przez 
działających w charakterze pełnomocników, D. Deutgena i V. Nickela, Regierungsdirektor 
przy Oberfinanzdirektion Köln, Rolanda Schumackera, reprezentowanego przez W. Kaefera i 
G. Saßa, rządu duńskiego, reprezentowanego przez występującego w charakterze 
pełnomocnika P. Bieringa, radcę prawnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, rządu 
niemieckiego, reprezentowanego przez J. Sedemunda, adwokata w izbie adwokackiej w 
Kolonii, rządu greckiego, reprezentowanego przez występującego w charakterze pełnomocnika  
P. Kamarineasa, prawnego radcę stanu, rządu francuskiego, reprezentowanego przez J.-L. 
Falconi’ego, rządu niderlandzkiego, reprezentowanego przez występującego w charakterze 
pełnomocnika J. W. de Zwaana, zastępcę radcy prawnego w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, rządu Zjednoczonego Królestwa, reprezentowanego przez J. E. Collinsa, 
wspieranego przez A.Mosesa oraz Komisji, reprezentowanej przez J.Grunwalda i E.Traversa, 
wspieranych przez B.Knobbe-Kneuk, na rozprawie w dniu 18 października 1994 r., 
 
po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego przedstawioną na posiedzeniu w dniu 22 
listopada 1994 r.,  
 
wydaje następujący 
 

WYROK 
 

  
1. Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 1993 r., które Trybunał otrzymał 14 maja 1993 r., 
Bundesfinanzhof postawił w trybie art. 177 Traktatu EWG kilka pytań dotyczących wykładni 
art. 48 Traktatu w celu oceny zgodności z prawem wspólnotowym niektórych niemieckich 
przepisów ustawowych dotyczących podatku od dochodów, stanowiących, iŜ podatnicy są 
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róŜnie traktowani w zaleŜności od tego, czy zamieszkują na terytorium kraju. 
  

2. Pytania te powstały w trakcie sporu pomiędzy Finanzamt Köln-Altstadt a Rolandem  
Schumackerem, obywatelem belgijskim, w związku z warunkami nałoŜenia podatku od 
dochodów, które Schumacker uzyskiwał w Niemczech. 
 
3. W Niemczech Einkommensteuergesetz (niemiecka ustawa dotycząca podatku 
dochodowego, zwana dalej „EStG”) rozróŜnia kilka systemów nakładania podatku 
dochodowego od osób zatrudnionych, w zaleŜności od ich miejsca zamieszkania. 

 
4. Na mocy art. 1 ust. 1 EStG, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania lub zwyczajowe 
miejsce pobytu w Niemczech odprowadzają tam podatek dochodowy od całości swoich 
dochodów („całościowe opodatkowanie”). 

  
5. Natomiast, zgodnie ust. 4 tego artykułu, osoby fizyczne nie mające stałego miejsca 
zamieszkania lub zwyczajowego miejsca pobytu w Niemczech odprowadzają podatek tylko od 
części swoich dochodów uzyskiwanych w Niemczech („opodatkowanie częściowe”). Na mocy 
art. 49 ust. 1 pkt 4, dochody ze źródeł niemieckich to przede wszystkim dochody uzyskiwane z 
zatrudnienia w Niemczech. 

  
6. Ogólnie w Niemczech podatek od dochodów uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia jest 
pobierany u źródła przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników, a następnie 
przekazywany administracji podatkowej. 
 
7. W celu dokonania pobrania podatku u źródła, dochody osób zatrudnionych, podlegające 
całościowemu opodatkowaniu są podzielone na kilka klas podatkowych (art. 38b EStG). 
Osoby samotne są w klasie I (ogólna taryfa podatkowa). Zatrudnione osoby zamęŜne, nie 
będące w trwałej separacji, znajdują się w klasie III (taryfa zwana „podziałową”, art. 26b 
EStG), pod warunkiem Ŝe oboje zamieszkują na terenie Niemiec i podlegają całościowemu 
opodatkowaniu. Niemiecki system „podziałowy” został wprowadzony w Niemczech w celu 
osłabienia progresywności progu opodatkowania dochodów. System podziałowy polega na 
zsumowaniu całościowego dochodu małŜonków w celu przyporządkowania następnie 
kaŜdemu z nich spekulatywnie dochodu w wysokości 50 % tej sumy i następnie 
opodatkowaniu jej. Jeśli dochody jednego z małŜonków są wysokie, a drugiego niskie, system 
„podziałowy” wyrównuje podstawę opodatkowania i osłabia progresywność progu 
opodatkowania dochodów. 
  
8. Ponadto zatrudnione osoby podlegający opodatkowaniu całościowemu korzystają równieŜ z 
procedury rocznego wyrównania podatku dochodowego(zwrot nadpłaconego podatku) (art. 42 b 
EStG). W jej ramach pracodawca ma obowiązek zwrotu pracownikowi części pobranego 
podatku dochodowego w sytuacji, gdy suma kwot pobranych w kaŜdym miesiącu przekracza 
sumę wynikającą z progu opodatkowania za rok, na przykład wtedy, gdy wysokość 
wynagrodzenia była róŜna w zaleŜności od miesiąca.  
 
9. Poza tym pracownicy podlegający całościowemu opodatkowaniu korzystają od 1990 r. z 
rocznego wyrównania podatku dochodowego na poziomie administracji podatkowej i od tego 
czasu korzystają z procedury naliczania podatku przez administrację (art. 46 EStG). 
UmoŜliwia ona odliczenie od dochodu z tytułu zatrudnienia strat poniesionych w innej 
kategorii przychodów (na przykład dywidendy). 
 
10. Dla osób podlegających całościowemu opodatkowaniu podatek jest ustalany w oparciu o 
ogólną zdolność podatkową, to jest przy uwzględnieniu całości przychodów podatników oraz 
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ich sytuacji osobistej i rodzinnej (wydatki rodzinne, wydatki na opiekę i inne wydatki dające 
ogólnie prawo do odliczeń i zwrotów podatkowych). 

  
11. Niektóre z tych przywilejów nie przysługują pracownikom częściowo opodatkowanym. 
Gesetz zur einkommensteuerlichen Entlastung von Grenzpendlern und anderen beschränkt 
steuerpflichtigen natürlichen Personen und zur Änderung anderer gesetzlicher Vorschriften 
Grenzpendlergesetz (niemiecka ustawa zmierzająca do obniŜenia obciąŜeń podatkowych od 
dochodów pracowników przygranicznych i innych osób fizycznych podlegających 
częściowemu opodatkowaniu i zmierzająca do zmiany innych przepisów wykonawczych 
dotyczących ustawy o pracownikach przygranicznych) z dnia 24 czerwca 1994 r., mająca 
zaradzić tej sytuacji na poziomie krajowym, nie ma znaczenia w sporze w postępowaniu 
głównym, poniewaŜ nie obowiązywała ona jeszcze w chwili zaistnienia faktycznych 
okoliczności sporu. 
  
12. Zgodnie z obowiązującym w przedmiotowym czasie ustawodawstwem, osoby częściowo 
opodatkowane znajdowały się w klasie I (taryfa ogólna), bez względu na ich sytuację rodzinną 
(art. 39d EStG). W rezultacie nie korzystały one z przywileju podatkowego „podziału”, a 
zatrudnieni małŜonkowie byli traktowani tak samo, jak osoby niezamęŜne. 
  
13. Podatnicy opodatkowani częściowo podlegali uproszczonej procedurze podatkowej. Ich 
podatek dochodowy był uznawany za odprowadzany ostatecznie co miesiąc u źródła przez ich 
pracodawcę. Byli oni jednocześnie wyłączeni z rocznego wyrównania podatku dochodowego 
przeprowadzanego przez pracodawcę (art. 50 ust. 5 EStG) oraz z rocznego naliczania tego 
podatku przez administrację. Bez takiego rocznego wyrównania podatku dochodowego nie 
mogliby kwalifikować się do zwrotu ewentualnej nadpłaty podatku pod koniec roku. 
  
14. Ponadto osoby opodatkowane częściowo, w przeciwieństwie do pracowników 
podlegających całościowemu opodatkowaniu, nie mieli prawa do potrącania swoich wydatków 
w dziedzinie socjalnej (składki ubezpieczenia emerytalnego, chorobowego lub rentowego), 
przekraczających progi przewidziane w skali podatkowej. 
 
15. Z akt sprawy wynika, Ŝe Schumacker zawsze mieszkał w Belgii ze swoją małŜonką i 
dziećmi. Po początkowym zatrudnieniu w tym państwie, od 15 maja 1988 r. do 31 grudnia 
1989 r. pracował w Niemczech, chociaŜ ciągle mieszkał w Belgii. Pani Schumacker, nie będąc 
zatrudniona, pobierała zasiłek dla bezrobotnych w Belgii tylko w czasie 1988 r. Od 1989 r. 
wynagrodzenie Schumackera stanowiło całość dochodów tego gospodarstwa domowego. 
 
16. Na mocy art. 15 ust. 1 umowy niemiecko-belgijskiej z dnia 11 kwietnia 1967 r. w zakresie 
podwójnego opodatkowania, prawo opodatkowania dochodów Schumackera od dnia 15 maja 
1988 r. naleŜy do Niemiec, jako do państwa jego zatrudnienia. Od dochodów tych był 
odprowadzany przez pracodawcę Schumackera podatek u źródła, obliczony przy zastosowaniu 
klasy I, w myśl art. 1 ust. 4 i art. 39d EStG. 

  
17. W dniu 6 marca 1989 r. Schumacker wystąpił do Finanzamt, aby jego podatek obliczany 
był w oparciu o sprawiedliwą podstawę (art. 163 Abgabenordung, niemiecki kodeks 
podatkowy), poprzez odniesienie do klasy III opodatkowania (mającej normalnie zastosowanie 
do pracowników będących małŜonkami, mieszkających w Niemczech, co daje im prawo do 
„podziału”), i Ŝeby została mu zwrócona róŜnica pomiędzy tym, co było odprowadzane z jego 
wynagrodzenia co miesiąc tytułem opodatkowania w klasie I, a tym co powinno było być 
odprowadzane tytułem klasy III. 

  
18. PoniewaŜ decyzją z dnia 22 czerwca 1989 r. Finanzamt odrzucił jego wniosek, 
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Schumacker wniósł skargę do Finanzgericht Köln. Przyznał on rację Schumackerowi co do lat 
1988 i 1989 i nakazał Finanzamt podjęcie decyzji w oparciu o sprawiedliwą podstawę zgodnie 
z art. 163 niemieckiego kodeksu podatkowego. Finanzamt wniósł więc rewizję od wyroku 
Finanzgericht Köln do Bundesfinanzhof. 
 
19. Bundesfinanzhof ma wątpliwości, czy art. 48 Traktatu EWG moŜe mieć wpływ na podjęcie 
decyzji w tym przypadku. W rezultacie zawiesił toczące się postępowanie i przedłoŜył 
Trybunałowi następujące pytania: 
 
„1) Czy art. 48 Traktatu EWG moŜe ograniczyć prawo Republiki Federalnej Niemiec do 
pobierania podatku dochodowego od obywatela innego Państwa Członkowskiego? 
 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej: 
 
2) Czy art. 48 Traktatu EWG pozwala Republice Federalnej Niemiec na pobieranie wyŜszych 
podatków od dochodów osoby fizycznej, obywatelstwa belgijskiego, mającej jedyne stałe 
miejsce zamieszkania w Królestwie Belgii, gdzie przebywa ona zwyczajowo i gdzie zdobyła 
swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe, podejmującej zatrudnienie w Republice 
Federalnej Niemiec, bez przenoszenia tam swojego miejsca zamieszkania, niŜ od innej osoby 
znajdującej się w porównywalnej sytuacji, mającej miejsce zamieszkania w Republice 
Federalnej Niemiec ? 
 
3) Czy sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby osoba narodowości belgijskiej, określona w 
pytaniu drugim, osiągała swój dochód prawie wyłącznie (to jest w ponad 90 %) ze swojej 
pracy w Republice Federalnej Niemiec, a dochód ten, w myśl umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania między tym państwem a Królestwem Belgii, byłby opodatkowany tylko w 
Republice Federalnej Niemiec ? 
 
4) Czy Republika Federalna Niemiec poprzez wykluczenie z rocznego wyrównania podatku 
dochodowego oraz odmówienie moŜliwości naliczenia podatku dochodowego, bez 
uwzględnienia dochodów z tytułu zatrudnienia, osób fizycznych niemających stałego miejsca 
zamieszkania ani miejsca zwyczajowego pobytu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, 
ale które pobierają dochody z tytułu zatrudnienia, narusza art. 48 Traktatu EWG?” 
 
Pytanie pierwsze  
 
20. Poprzez pierwsze pytanie, sąd krajowy chce zasadniczo ustalić, czy art. 48 Traktatu ma być 
interpretowany jako mogący ograniczyć prawo Państwa Członkowskiego do określenia 
warunków dotyczących odpowiedzialności  podatkowej i sposobów naliczenia podatku od 
dochodów osiąganych na jego terytorium przez obywatela innego Państwa Członkowskiego. 
 
21. Aby odpowiedzieć na to pytanie naleŜy stwierdzić, Ŝe nawet jeśli przy obecnym stanie 
prawa wspólnotowego dziedzina podatków bezpośrednich nie wchodzi jako taka w zakres 
kompetencji Wspólnoty, to Państwa Członkowskie muszą wykonywać pozostałe im 
kompetencje zgodnie z prawem wspólnotowym (patrz wyrok z dnia 4 października 1991 r., 
Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, sprawa C-246/89, Zb.Orz. str. I-4585, pkt 12). 
 
22. Art. 48 ust. 2  Traktatu, szczególnie w odniesieniu do swobodnego przepływu osób 
wewnątrz Wspólnoty, oznacza zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
przynaleŜność państwową między pracownikami Państw Członkowskich w zakresie 
zatrudnienia, w szczególności, w odniesieniu do wynagrodzenia. 
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23. W tym względzie Trybunał orzekł w wyroku z dnia 8 maja 1990 r. w sprawie Biehl (C-
175/88, Zb.Orz. str. I-1779, pkt 12), Ŝe zasada równego traktowania w zakresie wynagrodzenia 
pozostałaby nieskuteczna, gdyby mogła być naruszona przez dyskryminacyjne przepisy 
krajowe dotyczące podatku dochodowego. Dlatego teŜ Rada w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 
1612/68 z dnia 15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników 
wewnątrz Wspólnoty (Dz.U. L 257, str. 2) ustanowiła wymóg, aby pracownicy będący 
obywatelami Państwa Członkowskiego mieli na terytorium innego Państwa Członkowskiego 
takie same korzyści podatkowe, jak pracownicy krajowi. 
 
24. W związku z powyŜszym na pierwsze pytanie naleŜy opowiedzieć, Ŝe art. 48 Traktatu ma 
być interpretowany jako mogący ograniczyć prawo Państwa Członkowskiego do określenia 
warunków dotyczących odpowiedzialności podatkowej i sposobów naliczania podatku od 
dochodów osiąganych na jego terytorium przez obywatela innego Państwa Członkowskiego, w 
zakresie, w jakim artykuł ten, w dziedzinie poboru podatków bezpośrednich, nie zezwala 
Państwu Członkowskiemu na mniej korzystne traktowanie obywatela innego Państwa 
Członkowskiego, który korzystając ze swojego prawa do swobodnego przepływu, jest 
zatrudniony na terytorium tego pierwszego Państwa, niŜ jednego ze swoich własnych 
obywateli, będącego w takiej samej sytuacji. 
 
 Pytanie drugie i trzecie 
 
25. Poprzez drugie i trzecie pytanie, które naleŜy rozpatrywać łącznie, sąd krajowy chce się z 
jednej strony dowiedzieć, czy art. 48 Traktatu ma być interpretowany jako stojący na 
przeszkodzie stosowaniu przepisów Państwa Członkowskiego, na mocy których pobiera się 
wyŜsze podatki od pracownika będącego obywatelem innego Państwa Członkowskiego, 
mieszkającego w tym Państwie Członkowskim, ale zatrudnionego w pierwszym Państwie 
Członkowskim, niŜ od pracownika zamieszkałego na terytorium pierwszego Państwa 
Członkowskiego i tam wykonującego takie samo zatrudnienie. Sąd krajowy pyta z drugiej 
strony, czy odpowiedź na to pytanie zaleŜy od okoliczności, Ŝe obywatel drugiego Państwa 
Członkowskiego osiąga dochód całkowicie lub prawie wyłącznie z pracy wykonywanej w 
pierwszym Państwie Członkowskim i nie osiąga w drugim Państwie Członkowskim dochodów 
wystarczających na poddanie ich opodatkowaniu pozwalającemu uwzględnić jego sytuację 
osobistą i rodzinną. 
 
26. W tym względzie naleŜy przede wszystkim przypomnieć, Ŝe zgodnie z ustalonym 
orzecznictwem, zasady równego traktowania zakazują nie tylko jawnej dyskryminacji opartej 
na przynaleŜności państwowej, ale takŜe wszelkich form ukrytej dyskryminacji, która poprzez 
zastosowanie innych kryteriów rozróŜnienia prowadzi do tego samego rezultatu (wyrok z dnia 
12 lutego 1974 r., sprawa 152/74, Sotgiu, Zb.Orz. str. 153, pkt 11). 
 
27. Prawdą jest, iŜ kwestionowane w postępowaniu głównym przepisy stosuje się niezaleŜnie 
od przynaleŜności państwowej danych podatników. 
 
28. Jednak przepisy krajowe tego rodzaju, na mocy których rozróŜnienie oparte na kryterium 
zamieszkania, zgodnie z którym odmawia się przyznania nie-rezydentom pewnych 
przywilejów podatkowych, przyznanych z drugiej strony osobom zamieszkałym na terytorium 
krajowym, moŜe szkodzić głównie obywatelom innych Państw Członkowskich. W 
rzeczywistości, nie-rezydenci są najczęściej obywatelami innych Państw. 
 
29. W takich okolicznościach przywileje podatkowe zastrzeŜone jedynie dla osób 
zamieszkałych na terytorium Państwa Członkowskiego mogą stanowić pośrednią 
dyskryminację ze względu na przynaleŜność państwową.  



 7 

 
30. NaleŜy następnie zaznaczyć, Ŝe w myśl ustalonego orzecznictwa, dyskryminacja moŜe 
zachodzić tylko przy stosowaniu róŜnych zasad do porównywalnych sytuacji lub tej samej 
zasady do róŜnych sytuacji. 
 
31. Jednak w dziedzinie podatków bezpośrednich, sytuacja rezydentów i nie-rezydentów nie 
jest, co do zasady, porównywalna. 
 
32. Dochód osiągany przez nie-rezydenta na terytorium Państwa Członkowskiego stanowi 
zazwyczaj tylko część całości jego dochodów, które głównie uzyskuje w miejscu jego 
zamieszkania. Poza tym osobista zdolność podatkowa nie-rezydenta wynikająca z 
uwzględnienia całości jego dochodów oraz jego sytuacji osobistej i rodzinnej moŜe być łatwiej 
oceniona w miejscu, w którym skupiają się jego interesy osobiste i majątkowe. W zasadzie 
miejsce to jest zazwyczaj zbieŜne z miejscem zwyczajowego przebywania danej osoby.  
Zgodnie z powyŜszym, międzynarodowe prawo podatkowe, a w szczególności modelowa 
Konwencja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w dziedzinie 
podwójnego opodatkowania dopuszcza, iŜ co do zasady opodatkowanie podatników w sposób 
całościowy naleŜy do Państwa jego zamieszkania, przy uwzględnieniu okoliczności 
związanych z jego sytuacją osobistą i rodzinną. 
 
33. Sytuacja rezydenta jest inna w zakresie, w jakim główna część jego dochodów jest w 
zasadzie skupiona w jego Państwie zamieszkania. Poza tym Państwo to posiada zazwyczaj 
wszelkie niezbędne informacje niezbędne do oceny ogólnej zdolności podatkowej podatnika, z 
uwzględnieniem jego sytuacji osobistej i rodzinnej. 
 
34. W rezultacie nieprzyznanie przez Państwo Członkowskie nie-rezydentowi pewnych 
przywilejów podatkowych, które przysługują rezydentom, nie stanowi, co do zasady, 
dyskryminacji, poniewaŜ te dwie kategorie podatników nie są w porównywalnej sytuacji. 
 
35. W takich okolicznościach art. 48 nie sprzeciwia się, co do zasady, zastosowaniu przepisów 
Państwa Członkowskiego, na mocy których pobiera się wyŜszy podatek dochodowy od nie-
rezydentów zatrudnionych w tym Państwie Członkowskim, niŜ od rezydentów mających takie 
samo zatrudnienie. 
 
36. Inaczej jest jednak w sytuacji takiej, jak w przypadku w postępowaniu głównym, w której 
nie-rezydent nie uzyskuje znaczącego dochodu w Państwie swojego zamieszkania i  otrzymuje 
podstawową część dochodów podlegających opodatkowaniu z działalności wykonywanej w 
Państwie zatrudnienia, w wyniku czego Państwo jego zamieszkania nie jest w stanie przyznać 
mu przywilejów wynikających z uwzględnienia jego sytuacji osobistej i rodzinnej. 
 
37. Nie ma pomiędzy sytuacją takiego nie-rezydenta a rezydenta wykonującego porównywalną 
działalność zarobkową Ŝadnej obiektywnej róŜnicy, mogącej uzasadniać róŜne traktowanie w 
zakresie uwzględnienia sytuacji osobistej i rodzinnej podatnika w celach opodatkowania. 
 
38. W odniesieniu do nie-rezydenta osiągającego główną część  swojego dochodu oraz prawie 
całość dochodów rodzinnych w innym Państwie Członkowskim niŜ Państwo jego 
zamieszkania, dyskryminacja polega na nieuwzględnianiu osobistej i rodzinnej sytuacji tego 
nie-rezydenta ani w Państwie zamieszkania, ani w Państwie zatrudnienia. 
 
39. NaleŜy jeszcze zastanowić się nad ewentualnym uzasadnieniem takiej dyskryminacji. 
 
40. Państwa Członkowskie, które przedstawiły swoje uwagi utrzymywały, Ŝe dyskryminujące 



 8 

traktowanie w zakresie uwzględnienia sytuacji osobistej i rodzinnej oraz przyznania taryfy 
„podziałowej” było uzasadnione koniecznością stosowania spójnych systemów podatkowych 
do nie-rezydentów. Takie uzasadnienie, oparte na konieczności zachowania spójności systemu 
podatkowego, zostało przez Trybunał przyjęte w wyroku z dnia 28 stycznia 1992 r. w sprawie 
Bachmanna (C-204/90, Zb.Orz. str. I-249, pkt 28). Według tych Państw, między 
uwzględnieniem sytuacji osobistej i rodzinnej a prawem do opodatkowania istnieje związek. 
Uwzględnienie sytuacji osobistej i rodzinnej naleŜałoby do Państwa Członkowskiego 
zamieszkania, które jako jedyne miałoby prawo do opodatkowania, a Państwo, na terytorium 
którego pracuje nie-rezydent, nie mogłoby brać pod uwagę jego sytuacji osobistej i rodzinnej, 
poniewaŜ w ten sposób sytuacja osobista i rodzinna nie-rezydenta zostałaby uwzględniona 
podwójnie i korzystałby dwa razy z przywilejów podatkowych z tym związanych. 
 
41. Ten argument nie moŜe zostać podtrzymany. W takiej sytuacji, jak w postępowaniu 
głównym, Państwo zamieszkania nie moŜe brać pod uwagę sytuacji osobistej i rodzinnej 
podatnika, poniewaŜ obowiązki podatkowe są tam niewystarczające, aby umoŜliwi ć takie 
uwzględnienie. W takiej sytuacji wspólnotowa zasada równego traktowania wymaga, aby w 
Państwie zatrudnienia sytuacja osobista i rodzinna cudzoziemca nie-rezydenta była 
uwzględniania w taki sam sposób, jak u obywateli będących rezydentami, i aby zostały mu 
przyznane takie same korzyści. 
 
42. Przedmiotowe rozróŜnienie ze sprawy w postępowaniu głównym nie jest więc w Ŝaden 
sposób uzasadnione koniecznością zapewnienia spójności stosowanego sytemu podatkowego. 
 
43. Finanzamt twierdził podczas rozprawy, Ŝe trudności administracyjne uniemoŜliwiają 
opodatkowanie przez Państwo zatrudnienia dochodów, pobieranych przez pracujących na jego 
terytorium nie–rezydentów w ich Państwie zamieszkania. 
 
44. TakŜe z tym argumentem nie moŜna się zgodzić. 
 
45. W rzeczywistości dyrektywa Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotycząca 
wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków 
bezpośrednich (Dz.U L 336, str. 15) daje moŜliwości zdobycia informacji porównywalnych do 
informacji istniejących między słuŜbami podatkowymi na poziomie krajowym. Nie ma więc 
przeszkód natury administracyjnej, uniemoŜliwiających uwzględnienie w Państwie 
zatrudnienia sytuacji osobistej i rodzinnej nie-rezydenta. 
 
46. Poza tym,  w odniesieniu w szczególności do Republiki Federalnej Niemiec, naleŜy 
stwierdzić, iŜ przyznaje ona pracownikom przygranicznym mieszkającym w Niderlandach i 
zatrudnionym w Niemczech przywileje podatkowe związane z uwzględnieniem ich sytuacji 
osobistej i rodzinnej, w tym przywilej „taryfy podziałowej”. W chwili, w której pobierają oni 
co najmniej 90 % dochodu na terytorium niemieckim, ci obywatele wspólnotowi są 
utoŜsamiani z obywatelami niemieckimi na podstawie Ausführungsgesetz Grenzgaenger 
Niederlande z dnia 21 października 1980 r. (niemiecka ustawa dotycząca stosowania protokołu 
dodatkowego z dnia 13 marca 1980 r. w sprawie konwencji z dnia 16 czerwca 1959 r. 
pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Królestwem Niderlandów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania). 
 
47. W rezultacie, na drugie i trzecie pytanie naleŜy odpowiedzieć, Ŝe art. 48 Traktatu ma być 
interpretowany jako sprzeciwiający się stosowaniu przepisów Państwa Członkowskiego 
nakładających na pracownika będącego obywatelem innego Państwa Członkowskiego, 
mieszkającego w tym Państwie i zatrudnionego na terytorium pierwszego Państwa, wyŜsze 
podatki niŜ na pracownika mieszkającego na terytorium pierwszego Państwa i wykonującego 
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tam takie samo zatrudnienie, jeśli tak jak w przypadku z postępowania głównego, obywatel 
drugiego Państwa uzyskuje swój dochód całkowicie lub prawie wyłącznie z działalności 
wykonywanej w pierwszym Państwie i nie otrzymuje w drugim Państwie dochodów 
wystarczających na opodatkowanie,  w sposób umoŜliwiający uwzględnienie jego sytuacji 
osobistej i rodzinnej. 
 
Pytanie czwarte 
 
48. Poprzez czwarte pytanie sąd krajowy chce zasadniczo ustalić, czy art. 48 Traktatu ma być 
interpretowany jako stojący na przeszkodzie wprowadzeniu przepisu w ustawodawstwie 
Państwa Członkowskiego, w dziedzinie podatków bezpośrednich, przewidującego korzyści 
proceduralne, takie jak roczne wyrównanie podatku dochodowego od wynagrodzenia i 
naliczenie przez administrację naleŜnego podatku od wynagrodzenia wynikającego z 
zatrudnienia, które są dostępne tylko dla rezydentów, wyłączając w ten sposób osoby fizyczne, 
które nie mają stałego miejsca zamieszkania ani miejsca zwyczajowego pobytu na jego 
terytorium, ale otrzymują tam dochody z tytułu zatrudnienia. 
 
49. Odpowiedzi udzielone na drugie i trzecie pytanie wykazały istnienie dyskryminacji o 
charakterze zasadniczym pomiędzy obywatelami wspólnotowymi nie będącymi rezydentami a 
obywatelami krajowymi mieszkającymi w Niemczech. NaleŜy rozwaŜyć, czy ta dyskryminacja 
zachodzi równieŜ na poziomie proceduralnym, poniewaŜ zastosowanie powyŜszej procedury 
dostosowawczej dostępne jest tylko dla obywateli będących rezydentami, a niedostępne dla 
obywateli wspólnotowych, nie będących rezydentami. JeŜeli taka dyskryminacja w danym 
przypadku występuje, naleŜy zbadać, czy jest uzasadniona. 
 
50. Tytułem wstępu naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w Niemczech naliczenie podatku od dochodów u 
źródła jest równoznaczne z pobraniem podatku dochodowego od wynagrodzenia z  tytułu 
zatrudnienia. 
 
51. Z postanowienia odsyłającego sądu krajowego wynika, Ŝe z powodu skutku zwalniającego, 
jaki wywołuje naliczenie podatku u źródła, nie-rezydenci pozbawieni są przede wszystkim, na 
podstawie uproszczeń administracyjnych, moŜliwości odwołania się, w ramach procedury 
rocznego wyrównania podatku dochodowego lub w ramach procedury naliczania przez 
administrację podatku od wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, do określonych elementów 
tworzących podstawę opodatkowania (takich jak: koszty zawodowe, szczególne wydatki lub 
tak zwane koszty wyjątkowe), które mogłyby spowodować częściowy zwrot podatku 
pobieranego u źródła. 
 
52. MoŜe z tego wyniknąć dla nie-rezydentów niekorzystna sytuacja w stosunku do 
rezydentów, dla których art. 42, 42a i 46 EStG przewidują zasadę opodatkowania 
uwzględniającą wszystkie elementy tworzące podstawę opodatkowania. 
 
53. W swoich uwagach rząd niemiecki podkreślał fakt, Ŝe w prawie niemieckim istnieje 
procedura pozwalająca podatnikom nie-rezydentom na wystąpienie do administracji 
podatkowej o wydanie im zaświadczenia podatkowego wymieniającego pewne odliczenia, do 
których mają prawo, a które administracja podatkowa musi rozłoŜyć równo, a posteriori, na 
cały rok podatkowy (art. 39d EStG). Pracodawca ma więc prawo, na podstawie powyŜszego 
artykułu w związku z art. 41c EStG, dokonać przy następnej wypłacie wynagrodzenia, zwrotu 
podatku dochodowego do tej pory naliczanego, jeśli pracownik przedstawi mu zaświadczenie 
mające skutek wsteczny. Jeśli pracodawca nie skorzysta z tego prawa, modyfikacja będzie 
mogła być przeprowadzona przez administrację podatkową z końcem roku podatkowego. 
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54. W tym względzie naleŜy jednak zaznaczyć brak charakteru wiąŜącego tych przepisów oraz 
podkreślić, Ŝe Finanzamt Köln-Altstadt, podobnie jak rząd niemiecki, nie powołały Ŝadnego 
przepisu, który nakładałby na administrację podatkową obowiązek zaradzenia w kaŜdej 
sytuacji dyskryminującym konsekwencjom wynikającym z zastosowania przedmiotowych 
przepisów EStG. 
 
55. Po drugie, jeśli nie-rezydenci nie skorzystają z powyŜszych procedur, a zrezygnują w ciągu 
roku z zatrudnienia w Państwie Członkowskim w celu zatrudnienia się w innym Państwie 
Członkowskim, lub są bezrobotni przez część roku, nie mogą otrzymać zwrotu od pracodawcy 
lub administracji podatkowej ewentualnej nadpłaty podatku. 
 
56. Z postanowienia odsyłającego wynika, Ŝe istnieje w prawie niemieckim procedura 
słuszności pozwalająca nie-rezydentom na wystąpienie do administracji podatkowej o 
ponowne zbadanie ich sytuacji i nowe obliczenie wysokości podatku. Procedura ta 
przewidziana jest w art. 163 niemieckiego kodeksu podatkowego. 
 
57. Jednak, aby spełnić wymogi art. 48 Traktatu, nie wystarczy, aby pracownik zagraniczny 
mógł powołać się na podobne środki, podejmowane w zaleŜności od przypadku przez 
administrację podatkową. W cytowanym wyroku w sprawie Biehl, Trybunał odrzucił poza tym 
podobne argumenty luksemburskiej administracji podatkowej. 
 
58. Wynika z powyŜszego, Ŝe art. 48 Traktatu nakłada obowiązek równego traktowania na 
płaszczyźnie proceduralnej dla obywateli wspólnotowych, nie będących rezydentami, i 
obywateli krajowych, będących rezydentami. Odmowa przyznania obywatelom 
wspólnotowym, nie będącym rezydentami, korzyści wynikającej z rocznego wyrównania 
podatku dochodowego, którą stosuje się do obywateli będących rezydentami, stanowi 
nieuzasadnioną dyskryminację. 
 
59. Sądowi krajowemu naleŜy więc odpowiedzieć, Ŝe art. 48 Traktatu ma być interpretowany 
jako stojący na przeszkodzie wprowadzeniu przepisu w ustawodawstwie Państwa 
Członkowskiego, w dziedzinie podatków bezpośrednich, przewidującego korzyści 
proceduralne, takie jak roczne wyrównanie podatku dochodowego od wynagrodzenia i 
naliczenie przez administrację naleŜnego podatku od wynagrodzenia wynikającego z 
zatrudnienia, które są dostępne tylko dla rezydentów, wyłączając w ten sposób osoby fizyczne, 
które nie mają stałego miejsca zamieszkania ani miejsca zwyczajowego pobytu na jego 
terytorium, ale otrzymują tam dochody z tytułu zatrudnienia. 
 

Koszty 
  

60. Koszty poniesione przez rządy duński, niemiecki, grecki, francuski, niderlandzki, 
Zjednoczonego Królestwa oraz Komisję Wspólnot Europejskich, które przedłoŜyły 
Trybunałowi swoje uwagi, nie podlegają zwrotowi. Dla stron postępowania głównego 
niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej 
przed sądem krajowym, zatem do tego sądu naleŜy zasądzenie kosztów.  

  
Na tej podstawie, 

  
TRYBUNAŁ, 

  
w odpowiedzi na pytania skierowane przez Bundesfinanzhof, na mocy postanowienia z dnia 
14 kwietnia 1993 r., orzeka, co następuje: 
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1. Art. 48 Traktatu EWG ma by ć interpretowany jako mogący ograniczyć prawo 
Państwa Członkowskiego do określenia warunków dotyczących odpowiedzialności 
podatkowej i sposobów naliczania podatku od dochodów osiąganych na jego 
terytorium przez obywatela innego Państwa Członkowskiego, w zakresie, w jakim 
artykuł ten, w dziedzinie poboru podatków bezpośrednich, nie zezwala Państwu 
Członkowskiemu na mniej korzystne traktowanie obywatela innego Państwa 
Członkowskiego, który, korzystając ze swojego prawa do swobodnego przepływu, jest 
zatrudniony na terytorium tego pierwszego Państwa, niŜ jednego ze swoich własnych 
obywateli, będącego w takiej samej sytuacji. 

 
2. Art. 48 Traktatu musi by ć interpretowany jako sprzeciwiający się stosowaniu 

przepisów Państwa Członkowskiego nakładających na pracownika będącego 
obywatelem innego Państwa Członkowskiego, mieszkającego w tym Państwie, a 
zatrudnionego na terytorium pierwszego Państwa, wyŜsze podatki niŜ na pracownika 
mieszkającego na terytorium pierwszego Państwa i wykonującego tam taką samą 
pracę, jeśli, tak jak w przypadku z postępowania głównego, obywatel drugiego 
Państwa uzyskuje swój dochód całkowicie lub prawie wyłącznie z działalności 
wykonywanej w pierwszym Państwie i nie otrzymuje w drugim Państwie dochodów 
wystarczających na ich opodatkowanie, w sposób umoŜliwiaj ący uwzględnienie jego 
sytuacji osobistej i rodzinnej. 

 
3. Art. 48 Traktatu ma by ć interpretowany jako stanowiący przeszkodę dla 

wprowadzenia przepisu w ustawodawstwie Państwa Członkowskiego, w dziedzinie 
podatków bezpośrednich, przewidującego korzyści proceduralne, takie jak roczne 
wyrównanie podatku dochodowego od wynagrodzenia i naliczenie przez 
administrację naleŜnego podatku od wynagrodzenia wynikającego z tytułu 
zatrudnienia, które są dostępne tylko dla rezydentów, wyłączając w ten sposób osoby 
fizyczne, które nie mają stałego miejsca zamieszkania ani miejsca zwyczajowego 
pobytu na jego terytorium, ale otrzymują tam dochody z tytułu zatrudnienia. 

 
 Rodríguez Iglesias  Schockweiler  Kapteyn 
 

Gulmann Mancini  Kakouris 
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