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Petiţia nr. 626/2000 a d-lui Klaus Schuler (german), referitor la dubla impozitare a unei 
moşteniri

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul indică faptul că i s-a lăsat o moştenire, cea mai mare parte a acesteia este în 
Franţa, testatoarea, care era de naţionalitate franceză, decedând în Germania. Conform legii 
germane, întreaga avere este supusă impozitelor asupra dreptului de succesiune în acelaşi timp 
Guvernul francez cere impozite supra dreptului de succesiune de 55%.

Petiţionarul susţine că taxa se plăteşte în ţara de reşedinţă şi întreabă dacă un cetăţean al UE şi 
moştenitorii săi care au achitat în întregime taxele datorate în ţara lor de reşedinţă trebuie să 
mai fie taxaţi şi de alt stat membru al UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisă la data de 26 ianuarie 2001. Informaţii cerute Comisiei conform Regulii 192 
alineatul (4).

3. Răspunsul Comisiei, primit la data de 16 iunie 2003.

A. Faptele

Petiţionarul care este de naţionalitate germană şi are domiciliul în Germania, a moştenit o 
jumătate din averea lăsată prin testament de către mătuşa sa, care-şi avea domiciliul în 
Germania. Cele două fete ale petiţionarului au moştenit fiecare câte un sfert. Averea constă de 
fapt din valori mobiliare transferabile şi conturi bancare în Franţa (aproximativ 70%) şi în 
Germania (aproximativ 30%); petiţionarul este de asemenea şi beneficiarul unei poliţe de 
asigurare de viaţă făcută de mătuşa sa.

Partea franceză a averii moştenite de către petiţionar - incluzând, după deducerea unei scutiri 
fiscale de 200 000 FF, poliţa de asigurare de viaţă plătită de mătuşa sa după împlinirea vârstei 
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de 70 ani – a fost supusă unui impozit pe dreptul de succesiune de 55%, după deducerea a 10 
000 FF (~ 1 600 EUR) scutire de taxă în conformitate cu articolul 788-II al Codului general 
de impozitare.

În conformitate cu Legea germană a impozitelor pe dreptul de succesiune 
(Erbschaftsteuergesetz-ErbStG), averea moştenită de petiţionar este supusă unui impozit de 
27%. Administraţia de finanţe germană a decis să impoziteze toată moştenirea cu această 
sumă după ce s-a scăzut suma scutită de impozit în valoare de 20 000 DM (~ 10 300 EUR ) 
aplicabilă în Germania şi i s-a acordat o mică reducere în conformitate cu o prevedere pentru 
a micşora efectele nedorite ale aplicării diferitelor tranşe de impozitare (paragraful 19 
alineatul (3) ErbStG). Totuşi, a refuzat să ia în considerare impozitul plătit în Franţa, 
susţinând că impozitul nu poate înlocui impozitul din Germania şi că nu poate fi dedus din 
averea impozabilă. În consecinţă, petiţionarul este supus unui impozit cumulat pentru partea 
franceză a averii, rata impozitului francez fiind 55% şi rata impozitului german de 27%.

B. Legile naţionale

În timp ce petiţionarul pare să fie împotriva impunerii suplimentare în Germania, petiţia lui a 
fost făcută din cauza sarcinii excesive datorate acestei duble impozitări, lăsând-i pe 
moştenitori cu mai puţin de o cincime din avere. Din acest punct de vedere, Comisia va 
cerceta din nou cele două sisteme naţionale şi interacţiunea dintre ele şi dreptul comunitar.

În conformitate cu legea internaţională, reclamantul, un rezident german care a moştenit 
valori mobiliare în Franţa poate fi supus legislaţiei ambelor state membre în absenţa unei 
legislaţii comunitare specifice privitoare la impozitele pe dreptul de succesiune. Pe lângă 
aceasta, nu a fost semnat nici un acord între Franţa şi Germania pentru prevenirea unei 
impozitări duble, incluzând în special o clauză care ar fi împărţit dreptul de impozitare pe 
baza metodei de „scutire” sau „creditare”. Prin urmare, autorităţile franceze şi germane erau 
libere să aplice legile lor naţionale respective cu condiţia să respecte principiile generale ale 
Tratatului CE. Totuşi, dacă s-ar fi încheiat un acord după modelul convenţiei model OCDE 
referitor la averi, moşteniri sau donaţii (1982), acesta ar fi stipulat, în conformitate cu 
Articolul 7, că valorile mobile transferabile sunt impozitate doar în ţara de domiciliu a 
decedatului şi că prin urmare nu se va impune alt impozit de către Franţa.

În cazul unei absenţe a convenţiei de impozitare, există o suprapunere fiscală între state 
diferite; multe ţări au adoptat clauze căutând să rezolve independent orice dispute şi să 
prevină dubla impozitare care ar putea apărea din aplicarea cumulativă a legislaţiei ambelor 
state.

Legislaţia franceză

În conformitate cu articolul 750 litera b alineatul (1) al Codului general de impozitare, valorile 
mobiliare transferabile şi activele imobilizate situate în afara şi în interiorul Franţei, inclusiv 
sume de încasat franceze sau străine”, sunt supuse unei taxe pe donaţii (aplicabilă pentru 
transferul în urma decesului) în care decedatul era domiciliat în Franţa, în scopuri de 
impozitare.

În conformitate cu paragraful 2 al acestui articol, în care decedatul nu este domiciliat în Franţa 
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în scopuri de impozitare, doar valorile mobiliare transferabile şi activele imobilizate situate în
Franţa, inclusiv sume de încasat franceze , sunt obiectul taxei pe transfer.

În consecinţă, autorităţile franceze privesc orice avere situată în Franţa ca şi fiind integral
supusă impozitului din Franţa, independent de domiciliul decedatului în scopuri de 
impozitare. Scala impozitelor stabilite prin Articolul 77 variază conform gradului de înrudire 
a beneficiarului. Pe linia directă de descendenţă şi între soţi, proporţia creşte progresiv de la 
5% la 40%, în timp ce între fraţi şi surori proporţia este între 35% până la 45%, în funcţie de 
valoarea averii. Între rude până la gradul al patrulea de înrudire, se aplică o taxă unică de 
impozitare de 55%, în timp ce dincolo de al patrulea grad de înrudire, este de 60%.

În cazul transferului după deces, Articolul 788 II oferă o scutire de 10 000 FF pentru fiecare 
parte a averii.

Astfel, s-a cerut petiţionarului şi fiicelor sale, ca beneficiari ai mătuşii, să plătească un impozit 
de 55% din valoarea averii din Franţa, scăzându-se scutirea de 10 000 FF pentru fiecare dintre 
aceştia.

În absenţa vreunei prevederi similare Articolului 7 al convenţiei model OCDE, Franţa nu 
trebuie să renunţe la propriile reglementări naţionale pentru a lua în considerare situaţia din 
Germania. Conform acestor reglementări, nu se cere să înceapă impozitarea pe transfer plătit 
în afara Franţei. Conform Articolului 784, litera a, se cere să se facă acest lucru în cazul 
stabilit prin Articolul 750 litera b alin. (1), aceasta înseamnă dacă decedatul avea domiciliul în 
Franţa în scopuri impozabile.

Legislaţia germană

Germania, ca şi ţară de reşedinţă a decedatului, urmează exemplul Franţei pentru a supune 
întreaga avere impozitării germane. De asemenea aplică trei scale diferite în funcţie de gradul 
de înrudire (paragraful 15 ErbStG), suma impozitului este calculată în baza creşterii 
progresive a valorii averii pe segment. Diversele segmente sunt supuse unor rate pe baza unei 
scale mobile, de la 7% la 30% pentru gradul I (inclusiv copii şi soţi), de la 12% la 40% la 
gradul II (inclusiv petiţionarul ca nepot al testatoarei) şi de la 17% la 50% pentru gradul III.

Interacţiunea celor două sisteme de impozitare

Ca şi legea franceză, legea germană prevede stabilirea unui impozit pe avere străină contra 
taxei germane(§ 21 ErbStG) în absenţa convenţiei de impozitare.

Cele două sisteme de impozitare pentru rezidenţi sunt guvernate de principiul stabilit în 
convenţia model OCDE referitoare la averi, moşteniri şi donaţii (1982): Articolul 9B prevede 
aplicarea în statul de rezidenţă a unui impozit plătit într-un stat altul decât statul de rezidenţă 
al decedatului, până la suma impozitului datorat în cel din urmă. Rezultatul final este plata 
celei mai mari dintre ratele impozitului din fiecare stat. Aceasta este una din posibilele opţiuni 
(cealaltă fiind metoda scutirii) prevăzută în Directiva 90/435/CEE (companii mame – filiale).

Aplicarea acestei metode, care în cazul petiţionarului ar reduce la zero taxele de plată 
germane, este, în orice caz, limitată la cazurile prezentate în Articolul 121 a Actului de 
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Evaluare a Valorii (Bewertungsgesetz – BewG) care nu include valorile mobiliare 
transferabile.

C. Evaluarea Comisiei

Comisia împărtăşeşte surprinderea petiţionarului cu privire la valoarea cumulativă a 
impozitului la care este supusă moştenirea sa. Se consideră că dubla impozitare este în 
principiu incompatibilă cu piaţa internă. Mai mult, şi dreptul la proprietate este în discuţie.

Incompatibilitatea dublei impozitări cu legislaţia comunitară

Comisia are îndoieli considerabile cu privire la compatibilitatea cu legislaţia comunitară a 
legilor naţionale care, când se pun în practică, rezultă în dublă impozitare, aceasta fiind 
incompatibilă cu principiul pieţei interne (Artiolul 14 CE). Obligaţia de a se abţine de la orice 
măsură care ar putea primejdui realizarea obiectivelor Tratatului CE (Articolul 10 CE) 
implică recunoaşterea deciziilor administrative a altor state membre. În afară de aceasta dubla 
impozitare constituie o restricţie la libertatea de mişcare a capitalului (Articolul 56 CE) în aşa 
fel încât un individ este împiedicat să-şi depună valorile mobiliare în alt stat membru în 
aşteptarea că acest lucru va rezulta într-o dublă impozitare a averii sale. Principiul de libertate 
de mişcare a serviciilor (Articolul 49 CE) privitor la asigurare este de asemenea în discuţie. În 
funcţie de situaţiile care apar în practică, libertatea de mişcare a persoanelor (Articolele 18, 39 
şi 43 ale Tratatului CE) poate fi afectată.

Încălcarea dreptului la proprietate

Referinţa la dreptul la proprietate garantat în primul protocol al Convenţiei Europene pentru 
Protecţia Drepturilor Omului apare în Articolul 6 al Tratatului UE şi în Articolul 17 al Cartei 
UE a Drepturilor Fundamentale. S-ar părea că acest drept a fost limpede încălcat acolo unde 
nivelul impozitului pe moştenire se ridică la 82%. Poate fi chiar şi îndoielnic dacă taxa 
franceză de 55% în cazul petiţionarului este compatibilă cu dreptul fundamental.

Soluţii posibile

Comisia consideră că cele două state sunt amândouă responsabile pentru a găsi o soluţie 
referitoare la impozitare care să respecte drepturile petiţionarului. Este adevărat că dacă nu s-
ar fi cerut impozit în Franţa, acest lucru fiind contrar principiilor recunoscute conform legii 
internaţionale pentru impozitare şi integrat în convenţia model OCDE, nivelul impozitului 
plătibil în Germania nu s-ar fi redus la zero. Comisia recunoaşte că acest lucru este 
nesatisfăcător în măsura în care trezoreria germană este implicată. În orice caz, trebuie să se 
ajungă la o soluţie printr-o înţelegere între cele două State implicate şi nu o soluţie doar pe 
cheltuiala cetăţeanului cerându-i plata cumulativă a celor două impozite.

În căutarea unui acord potrivit, cele două State trebuie să ţină minte următoarele lucruri:

Referitor la alocarea impozitului pe moştenire, convenţia model OCDE pe averi, moşteniri şi 
donaţii conţine un număr de legi general acceptate cu rezultatul ca:

• Statul de reşedinţă a decedatului este împuternicit să perceapă impozitul global;
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• statul de reşedinţă trebuie să ia în considerare impozitul plătit în alt Stat în care decedatul 
nu era domiciliat;

• referitor la proprietatea imobiliară Statul în care aceasta se află este primul îndreptăţit să o 
impoziteze;

• referitor la proprietatea mobiliară este normal ca Statul de reşedinţă să aibă drepturi 
depline.

În ceea ce priveşte nivelul impozitului, Comisia consideră că în absenţa unor bunuri 
imobiliare, dreptul de impozitare al ţării de reşedinţă ar trebui să fie factorul determinant aşa 
încât rata sa de impozitare legală să ofere orientarea potrivită. În cazul petiţionarului, o taxă 
de 27% poate fi considerată ca potrivită. Aceasta ar trebui să ia în considerare faptul că dacă 
mătuşa petiţionarului ar fi transferat pur şi simplu conturile sale în urma mutării în Germania, 
ea ar fi mutat definitiv şi orice drept de impozitare de către Franţa, care a acţionat contrar 
principiului întrupat în convenţia model.

Impozitul datorat rezultat din aplicarea unei rate potrivite trebuie împărţit între cele două state 
implicate.

În vederea celor de mai sus, Comisia a scris celor doua state membre şi le-a cerut să găsească 
o soluţie potrivită printr-un acord comun.

Aspecte relevante punerea în aplicare a legislaţiei germane

Comisia nu înţelege de ce autorităţile germane nu au permis cel puţin deducerea taxelor 
franceze de avere din suma principală impozabilă a moştenirii, acest lucru fiind principial o 
cerinţă legală.

În mod clar, dacă partea franceză a averii transferate către petiţionar este o sumă netă, în mod 
logic impozitul poate fi impus doar pe sumele respective primite. Impozitarea sumelor brute
ar putea fi imaginabilă doar dacă taxele plătite în străinătate ar fi deduse.

Din moment ce, în cazul petiţionarului, legea este interpretată într-un fel contrat tuturor 
regulamentelor şi practicilor admise a legii internaţionale privind taxele, este puţin probabil că 
administraţia financiară germană a pus corect în aplicare legislaţia germană aplicabilă; în 
orice caz o astfel de interpretare ar încălca principiul general al proporţionalităţii legii (justiţia 
fiscală) încorporată în dreptul comunitar.

Dacă decizia Administraţiei financiare a constituit o interpretare corectă a legii, Comisia ar 
folosi orice mijloace la dispoziţia sa pentru a asigura conformitatea cu legislaţia comunitară.

D. Concluzie

Dubla impozitare a averii şi, legat de aceasta, calcularea impozitului german pe avere de către 
autorităţile germane, nu pare să fie compatibil cu legislaţia comunitară. Comisia va lua măsuri 
în scopul remedierii problemei.

E. Recomandarea Comisiei
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Să informeze petiţionarul despre evaluarea Comisiei şi să îi recomande să aştepte rezultatul 
reprezentărilor Comisiei la autorităţile franceze şi germane şi, în acelaşi timp, în propriul său 
interes să suspende plata impozitului german pentru o posibilă reglare, până după clarificarea 
situaţiei cu privire la compatibilitatea legii germane cu dreptul comunitar.

4. Răspuns ulterior al Comisiei primit în 25 ianuarie 2007.

A. Faptele

Comisia a răspuns deja la petiţie cu Comunicarea din data de 16.06.2003. S-a ajuns la 
concluzia că ar putea exista o încălcare a legislaţiei UE.

De vreme ce s-a încercat rezolvarea problemei petiţionarului prin adresarea autorităţilor 
germane şi franceze (scrisoarea din 11.06.2003 şi rapel din 21.01.2005). În conformitate cu 
iniţiativa Comisiei, Germania şi Franţa

1. au redeschis negocierile asupra Acordului privind dubla impozitare pe taxele de 
moştenire (DTAI) şi

2. au încercat să găsească o soluţie pentru cazul petiţionarului într-o procedură de acord 
reciproc.

Ca rezultat, Germania şi Franţa au iniţiat DTAI la 06.01.2005 şi se presupune că va fi semnat 
anul acesta.

Referitor la cazul individual al petiţionarului, nu se găseşte nici o soluţie în procedura 
acordului reciproc. Cu toate acestea, Ministerul Federal de Finanţe al Germaniei a cerut 
Ministerului de Finanţe din landul "Baden-Württemberg" – care este răspunzător pentru 
perceperea taxei de moştenire în acest caz – de a renunţa la o parte din taxa de moştenire 
germană. 

B. Evaluarea de către Comisie

Cum Germania şi Franţa sunt pe cale să încheie un Acord privind dubla impozitare asupra 
taxelor de moştenire, o dublă impozitare a unei moşteniri transfrontaliere, aşa cum este cazul 
petiţionarului, va fi exclusă pe viitor.

Cum Germania va reduce o parte a impozitului German pe moştenire a petiţionarului, dubla 
impozitare suferită de petiţionar va fi micşorată, deşi nu va fi în totalitate eliminată. 

C. Concluzie

Din moment ce dubla impozitare va fi exclusă după semnarea şi intrarea în vigoare a 
Acordului dintre Germania . Franţa privind dubla impozitare asupra taxelor de moştenire, iar 
dubla impozitare a petiţionarului va fi micşorată deşi nu va fi în totalitate eliminată de 
renunţarea la acest drept a autorităţilor germane, Comisia nu va mai urmări acest caz. 


