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Petição 739/1999, apresentada por Udo Kösters, de nacionalidade alemã, sobre a justeza do 
aparelho fiscal 

1. Síntese da petição 

O peticionário reside em França e trabalha na administração comunal da cidade de Sulzbach, 
no Sarre. A sua mulher é trabalhadora independente e trabalha a tempo parcial também na 
Alemanha. Uma vez que ela é tributada em França foi inserida, segundo a 
“Einkommenssteuergesetz” (lei relativa aos impostos sobre o rendimento) da RFA e a lei da 
dupla tributação entre a RFA e a França, no escalão fiscal 1 da Alemanha, que é o mais 
elevado. 

2. Admissibilidade 

Declarada admissível em 16 de Fevereiro de 2000. A Comissão foi instada a prestar 
informações (nº 4 do artigo 175º do Regimento). 

3. Resposta da Comissão, recebida em 6 de Julho de 2004 

"Estado-Membro visado: Alemanha 
 
A. Os factos 
 
O peticionário, de nacionalidade alemã, fixou-se com a família em França, onde possui uma 
casa na região fronteiriça com a Alemanha. Continua a trabalhar na função pública alemã, 
sendo o seu vencimento submetido ao imposto sobre o rendimento na Alemanha. A mulher do 
peticionário trabalha igualmente na Alemanha, mas no sector privado; o seu vencimento é 
tributável em França, enquanto país de residência. 
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O peticionário queixa-se do facto de ser actualmente tributado na Alemanha, sem que seja tida 
em conta a sua situação familiar (escalão fiscal I); antes de se mudar com a família, era 
tributado segundo o escalão III. O peticionário deseja que os trabalhadores do sector público 
continuem a ser tributados de acordo com a sua situação familiar ou, como os empregados do 
sector privado, quando fixam residência noutro Estado-Membro. 
 
B. Apreciação jurídica 
 
Segundo a legislação fiscal dos Estados-Membros implicados, o peticionário e respectiva 
família transferiram o seu domicílio fiscal da Alemanha para França ao mudar de residência. 
Eles são actualmente residentes franceses e, consequentemente, o seu vencimento global é, 
em princípio, tributável no país de residência. 
Contudo, em virtude da convenção fiscal franco-alemã, e em conformidade com um princípio 
de direito fiscal internacional, as remunerações pagas pelas caixas públicas são 
exclusivamente tributáveis no Estado das referidas caixas; o salário do peticionário é, por 
conseguinte, tributado na Alemanha, não obstante o facto de não residir no país. A Alemanha 
- como todos os países - não tem normalmente em conta a situação pessoal e familiar dos 
não-residentes, visto que incumbe em primeiro lugar ao Estado de residência fazê-lo. 
Todavia, segundo o Tratado CE, tal como interpretado pelo Tribunal de Justiça das CE no seu 
acórdão de 14 de Fevereiro de 1995 relativo ao processo Schumacker (C-279/93), o Estado 
empregador (no caso vertente, a Alemanha) é obrigado a ter em conta a situação pessoal e 
familiar de um não-residente na medida em que o Estado de residência não tem a 
possibilidade de o fazer por ausência de rendimento tributável. A Alemanha adequou a sua 
legislação a esta interpretação, prevendo, no artigo 1a da sua Lei relativa ao imposto sobre o 
rendimento (Einkommenssteuergesetz), que, nos casos em que, pelo menos, 90% do 
rendimento global dos cônjuges não-residentes seja submetido à tributação alemã ou em que 
um máximo de 24.000 marcos alemães do referido rendimento seja submetido à imposição de 
um Estado que não a Alemanha, podem os interessados pedir para ser tratados como 
residentes. No Acórdão Gschwind, de 14 de Setembro de 1999 (processo C-391/97), o 
Tribunal considerou que esses critérios alternativos não eram incompatíveis com o direito 
comunitário. 
Caso não preencha nenhum destes critérios, o peticionário será tratado, em conformidade com 
o direito comunitário (e nacional), como não-residente pelas autoridades alemãs porque o 
rendimento do casal, tributável no respectivo Estado de residência (neste caso, a França), 
deverá permitir uma tomada em consideração da sua situação pessoal e familiar. No caso em 
apreço, é perfeitamente possível que o benefício fiscal em França seja menos significativo do 
que aquele que seria concedido na Alemanha antes da mudança de residência. Porém, na 
ausência de uma harmonização dos sistemas nacionais de tributação do rendimento, é normal 
que a carga fiscal varie segundo o direito fiscal aplicável. 
 
O tratamento fiscal do peticionário não suscita, por conseguinte, quaisquer objecções a título 
do direito comunitário." 
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