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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1504/2012 от Шантал Менар (с френско гражданство) относно 
двойно данъчно облагане на нейната германска пенсия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, френска гражданка, работила в Германия от 1975 г. до 1995 г. 
и завърнала се във Франция през 1998 г., посочва, че оттогава получава френска и 
германска пенсия, декларирани пред френската данъчна администрация. През 2012 г. 
обаче тя получава уведомление за дължим данък от Германия. Тя счита за 
несправедливо това, че се изисква да плати германски данък върху пенсия, която вече е 
обложена с данък във Франция.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 06.05.13 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20.09.13 г.

Вносителката на петицията критикува системата на данъчното облагане на пенсиите, 
въведена в Германия през 2005 г., според която пенсионните доходи от германски 
източници, изплатени на непребиваващи в страната данъчнозадължени лица, подлежат 
на германския данък върху доходите на физическите лица. Тя твърди, че лица, 
пребиваващи в държава членка, различна от Германия, и които са работили в Германия 
по време на кариерата си и по този начин имат право на пенсия от Германия, са 
изправени пред сериозни пречки, за които се твърди, че представляват нарушение на 
правото на ЕС. В съответния случай, вносителката на петицията е декларирала своята 
немска и своята френска пенсия пред френските данъчни органи, които следователно са 
били обложени съгласно правилата в сила във Франция. През юли 2012 г., вносителката 
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на петицията е получила писмо от немските данъчни органи, с което се иска 
заплащането на 7 194 евро със задна дата от 2005 г. насам. Тъй като немската пенсия 
вече е била предмет на облагане във Франция, тези суми ще бъдат предмет на двойно 
облагане, без освобождаване от двойно облагане. Вносителката на петицията счита, че 
това данъчно облагане, водещо до двойно данъчно облагане без облекчения и 
приложимо със задна дата за последните 8 години е изключително несправедливо.

От самото начало трябва да се отбележи, че петицията е формулирана по-скоро общо. 
Не би могло обикновено да бъде възможно ясното определяне на разпоредбите, на 
които вносителката на петицията се позовава по подразбиране. Независимо от това, 
петицията не представлява отделен случай, а засяга значителен брой пенсионери в 
сходна ситуация на пенсиониране, които живеят извън Германия, но получават 
държавна пенсия от Германия. В подкрепа на това са четири петиции, които са били 
внесени преди това по сходни или приравними към този въпроси (петиции. 1385/2012, 
1307/2012, 313/2012 и 6/2011), четири въпроса с искане за писмен отговор от членове на 
Европейския парламент (E-007723/2012; E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011 
и E-008317/2011) и около 20 жалби от граждани, адресирани до Европейската комисия. 
В тази връзка, службите на Комисията вече бяха запознати с въпросите, свързани с 
оплакването на вносителката на петицията. 

Предвид тази предварителна бележка, позицията на Комисията може да се обобщи, 
както следва: 

* Ограничено данъчно задължение в Германия

Съгласно член 49, параграфи 1 и 7 от немския Закон за подоходния данък 
(Einkommensteuergesetz – EStG), лица, които не пребивават в страната, получаващи 
държавна пенсия от германски източници, са задължени да подадат данъчна 
декларация пред германските данъчни органи във връзка с пенсията, която получават 
от германски източник. Това задължение на лицата, които не пребивават в Германия, да 
подават данъчна декларация в Германия е въведено от член 1, параграф 23 от Закона за 
доходите от пенсии за осигурителен стаж и възраст (Alterseinkünftegesetz) от 5 юли 
2004 г. (Федерален сборник от закони (BGBl. 2004 г.), част I, № 33, стр. 1427). Този 
закон е влязъл в сила на 1 януари 20015 г. и съответно се е прилагал считано от 
данъчната 2005 г. нататък. 

Става видно, че през 2012 г. Данъчната служба (Finanzamt) от Ньойбранденбург е 
поискала от вносителката на петицията да подаде данъчни декларации, считано от 2005 
г. във връзка с доходите от пенсии, получени през съответните години (петицията не е 
много ясна по този въпрос). Вносителката на петицията ще трябва да поеме данъчни 
отчисления за въпросните години, след като бъде издадена оценката за германския 
данък върху доходите на физическите лица. 

На настоящия етап на развитие на правото на Съюза, хармонизацията в областта на 
прякото данъчно облагане е незначителна. При липсата на хармонизация данъчното 
облагане (включително спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане) попада 
основно в правомощията на държавите членки. Следователно Германия е свободна да 
структурира законовите си разпоредби в областта на подоходното облагане (данъчна 
основа и данъчни ставки) в съответствие със своите политически цели. Съответно, 
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решението за облагане на доходите от пенсии попада в сферата на компетентност на 
германското законодателство. 

При упражняването на посочените правомощия Германия все пак трябва да спазва 
задълженията си, произтичащи от Договора за функционирането на ЕС. Не се допуска 
Германия да проявява дискриминация въз основа на гражданството или да създава или 
поддържа дискриминационно отношение спрямо граждани на други държави членки, 
които упражняват своите свободи съгласно Договора за ЕС. Тъй като системата за 
облагане на пенсиите се прилага както за жителите, така и за лицата, които не са 
жители на Германия, съответно не съществува дискриминация. 

Въпреки че процедурата, започната от германските данъчните органи, вероятно ще 
доведе до допълнителни данъчни плащания към тях, законът, изменен през 2004 г. се 
прилага само за предстоящите години и по този начин разпоредбите нямат обратно 
действие. Оттук следва, че вносителката на петицията е разполагала с достатъчно 
време, за да се запознае с новия закон. Правният принцип „непознаването на закона не 
освобождава от отговорност“ е напълно приложим по отношение на това положение. 

*Двойно данъчно облагане, обичайно освободено от двойно германско-френско 
данъчно облагане

съгласно Конвенцията за двойното данъчно облагане, подписана между Германия и 
Франция "възнагражденията, заплатите и аналогичните заплащания, както и 
пенсиите, изплащани от една от договарящите страни, провинция или от 
публичноправно юридическо лице на тази държава или от провинция на физическо 
лице, пребиваващо в друга държава поради административна или военна настояща 
или предишна служба, подлежат на данъчно облагане само в първата държава" 
(член14, параграф 1, първа алинея от конвенцията) 

В член 14, параграф 2, №1 се гласи, че: "Разпоредбите на параграф 1, първа алинея се 
прилагат също така: 1. за сумите, изплатени като законни социални застраховки..."

Съгласно тези разпоредби от Конвенцията за двойното данъчно облагане, Германия 
има право да облага с данък пенсионните плащания на лица, живеещи във Франция. 
Франция, обаче, също има право на това данъчно облагане. Възможно двойно данъчно 
облагане на тези пенсии се избягва съгласно член 20, параграф 2, буква а), вв): 

"що се отнася до лицата, пребиваващи във Франция, двойното данъчно облагане се 
избягва по следния начин:

а) печалбите и другите положителни доходи, произтичащи от Федерална Република 
Германия, които подлежат на облагане там съгласно разпоредбите на настоящата 
конвенция, подлежат също така на данъчно облагане във Франция, когато са получени 
от лице, пребиваващо във Франция. немският данък не се приспада при изчисляването 
на облагаемия доход във Франция. Обаче бенефициентът има право на данъчен кредит 
платим от френския данък, в основа на който са включени тези доходи. Този данъчен 
кредит се равнява на:

…
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вв) за всички останали доходи - на сумата на френския данък, съответстващ на тези 
доходи. Тази разпоредба се прилага също така за доходите, посочени в членове....и 14."

Съгласно тези разпоредби, вносителката на петицията ще бъде подоходно обложена за 
германската пенсия както в Германия, така и във Франция. Независимо от това, тя няма 
да бъде обект на двойно облагане, тъй като германският подоходен данък ще бъде 
кредитиран спрямо френския подоходен данък. В резултат на това няма да възникне 
двойно облагане. 

В настоящия случай, вносителката на петицията е пропуснала да внесе данъчна 
декларация в Германия и по този начин не е бил изчислен никакъв германски 
подоходен данък. Независимо от това, вносителката на петицията твърди, че надлежно 
е декларирала доходите от германската пенсия пред френските данъчни органи, които 
са били данъчно обложени във Франция. Тъй като не е имало подоходно данъчно 
облагане в Германия за предишните данъчни години назад до 2005 г., не може да бъде 
кредитиран никакъв германски подоходен данък спрямо френския данък. Сега, когато 
германските органи изискват заплащането със задна дата към 2005 г. на германския 
подоходен данък, съществува риск от двойно облагане без облекчения, тъй като 
френската администрация няма да разреши приспадането на германския подоходен 
данък върху френския данък за съответните години. Всъщност, съгласно 
информацията, получена от вносителката на петицията, сумите от германската пенсия 
са били предмет на необлекчено двойно данъчно облагане в Германия и Франция за 
2005 и 2006 г. 

Независимо от това, тъй като въздействието на двойното облагане не може да бъде 
приписано на нарушаване на правото на ЕС (но поради късно изчисляване на 
германския подоходен данък), не съществува марж за службите на Комисията за 
откриване на процедура за нарушение срещу Германия (или Франция).

Разбираемо е, че това ще представлява неудовлетворяващ отговор за вносителката на 
петицията и за съществен брой хора в сходно положение. Вносителката на петицията 
ще трябва не само да заплати германския подоходен данък със задна дата, считано от 
2005 г. насам, но тя има също така съществени разходи за съответствие в резултат на 
правните консултации, които е трябвало да получи, за да бъде оценено спазването на 
нейните данъчни задължения по отношение на Германия и на Франция, както и 
възможностите за приспадане на неплатения германски подоходен данък от съответния 
френски подоходен данък.  Значителният брой предишни петиции, въпроси с искане за 
писмен отговор и жалби ясно илюстрират, че това не представлява изолиран случай, а 
че редица други граждани се оказват в подобно положение. Следва също така да се 
отбележи, че жалбите не са насочени срещу факта, че германия налага данък върху 
пенсиите. Неразбирането е предизвикано по-скоро от факта, че законодателните 
промени от 2005 г. насам не са били съобщени на лицата, които не живеят в 
съответната държава и са засегнати от тези промени, и че впоследствие тези промени са 
били приложени със задна дата за периоди, обхващащи пет или дори повече данъчни 
години.

Заключение  
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С оглед на горепосочените съображения, няма да бъде предложено Комисията да 
открива срещу Германия процедура за нарушение във връзка с повдигнатите от 
вносителката въпроси. 


