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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1504/2012, της Chantal Maynard, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διπλή φορολόγηση της γερμανικής σύνταξής της

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, γαλλίδα υπήκοος που εργάσθηκε στη Γερμανία από το 1975 έως το 1995 και 
επέστρεψε στη Γαλλία το 1998, ισχυρίζεται ότι έκτοτε λαμβάνει σύνταξη τόσο από τη Γαλλία 
όσο και από τη Γερμανία, η οποία δηλώνεται στις γαλλικές φορολογικές αρχές. Ωστόσο, το 
2012 έλαβε εντολή καταβολής φόρου από τη Γερμανία. Θεωρεί άδικο να της ζητείται να 
καταβάλλει φόρο στη Γερμανία για σύνταξη που φορολογείται ήδη στη Γαλλία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 06 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για το γερμανικό καθεστώς φορολόγησης των συντάξεων που 
ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2005, το οποίο θέτει υπό φορολόγηση ατομικού εισοδήματος 
στη Γερμανία το εισόδημα από σύνταξη που προέρχεται από τη Γερμανία το οποίο 
λαμβάνουν φορολογούμενοι μη κάτοικοι ημεδαπής. Ισχυρίζεται ότι τα άτομα που κατοικούν 
σε κράτος μέλος διαφορετικό από τη Γερμανία, έχουν εργαστεί στη Γερμανία κατά τη 
διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και δικαιούνται, ως εκ τούτου, να 
λαμβάνουν σύνταξη από το γερμανικό κράτος, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια, τα οποία 
φέρεται ότι συνιστούν παραβίαση του δικαίου της ΕΕ. Εν προκειμένω, η αναφέρουσα 
δήλωσε στις γαλλικές φορολογικές αρχές τις συντάξεις που λαμβάνει από το γερμανικό και 
το γαλλικό κράτος, οι οποίες στη συνέχεια φορολογήθηκαν βάσει των κανόνων που ισχύουν 
στη Γαλλία. Τον Ιούλιο του 2012 η αναφέρουσα έλαβε επιστολή από τις γερμανικές 
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φορολογικές αρχές βάσει της οποίας καλείτο να καταβάλει το ποσό των 7.194 ευρώ 
αναδρομικά από το 2005 και έπειτα. Δεδομένου ότι οι γερμανικές συντάξεις είχαν ήδη 
φορολογηθεί από το γαλλικό κράτος, οι εν λόγω καταβληθείσες συντάξεις θα φορολογηθούν 
εις διπλούν, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τη διπλή φορολογία. Η 
αναφέρουσα πιστεύει ότι η εν λόγω φορολογική αντιμετώπιση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα 
τη διπλή, αναδρομική φορολόγησή της για τα τελευταία 8 έτη, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα 
απαλλαγής, είναι άκρως άδικη.

Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι η αναφορά συντάχθηκε με αρκετά γενικευμένο τρόπο. 
Υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν αδύνατον να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι διατάξεις στις 
οποίες παραπέμπει εμμέσως η αναφέρουσα. Ωστόσο, η αναφορά δεν αντιπροσωπεύει μια 
μεμονωμένη περίπτωση αλλά αφορά σημαντικό αριθμό συνταξιούχων που βρίσκονται σε 
παρεμφερή κατάσταση, δηλαδή κατοικούν εκτός Γερμανίας αλλά λαμβάνουν σύνταξη από το 
γερμανικό κράτος. Αυτό μαρτυρούν τέσσερις αναφορές που υποβλήθηκαν για ίδια ή 
παρόμοια θέματα (αναφορές αριθ. 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 και 6/2011), τέσσερις 
γραπτές ερωτήσεις που υπέβαλαν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (E-
007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011 και E-008317/2011) και 
περίπου 20 καταγγελίες που υποβλήθηκαν από πολίτες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των 
ανωτέρω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι ήδη ενήμερες για τα θέματα για τα οποία 
διαμαρτύρεται η αναφέρουσα. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω προκαταρκτική παρατήρηση, η θέση της Επιτροπής 
συνοψίζεται ως εξής: 

*Περιορισμένη φορολογική υποχρέωση στη Γερμανία

Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 σημείο 7 του γερμανικού νόμου σχετικά με τον φόρο 
εισοδήματος (Einkommensteuergesetz – EStG), οι μη κάτοικοι ημεδαπής που λαμβάνουν 
σύνταξη από το γερμανικό κράτος υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση στις 
γερμανικές φορολογικές αρχές όσον αφορά το εισόδημα από σύνταξη που προέρχεται από τη 
Γερμανία. Η εν λόγω υποχρέωση των μη κατοίκων ημεδαπής να υποβάλλουν φορολογική 
δήλωση στη Γερμανία θεσπίστηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 23 του νόμου για τις συντάξεις 
γήρατος (Alterseinkünftegesetz) της 5ης Ιουλίου 2004 (ομοσπονδιακή συλλογή νόμων 
(BGBl. 2004), μέρος Ι, αριθ. 33, σ. 1.427). Ο εν λόγω νόμος τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 2005 και, κατά συνέπεια, άρχισε να εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2005. 

Προκύπτει ότι το 2012 οι φορολογικές αρχές (Finanzamt) του Neubrandenburg ζήτησαν από 
την αναφέρουσα να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος για τις συντάξεις που είχε 
λάβει από το 2005 και έπειτα (η αναφορά δεν ήταν πολύ σαφής ως προς το συγκεκριμένο 
σημείο). Επομένως, η αναφέρουσα θα υποβληθεί σε φορολογική επιβάρυνση για τα 
αντίστοιχα έτη μόλις εκδοθεί η εκκαθάριση φόρου από τη φορολογία ατομικού εισοδήματος 
στη Γερμανία. 

Προς το παρόν, η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν προβλέπει εναρμόνιση στον τομέα της 
άμεσης φορολογίας. Ελλείψει εναρμόνισης, η φορολογία (συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων στον τομέα της διπλής φορολογίας) εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η Γερμανία έχει κάθε δικαίωμα να διαμορφώνει τον νόμο 
της περί φορολογίας εισοδήματος (φορολογική βάση και φορολογικοί συντελεστές) σύμφωνα 
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με τους στόχους πολιτικής της. Ομοίως, η απόφαση για τη φορολόγηση του εισοδήματος που 
προέρχεται από συντάξεις εμπίπτει στην αρμοδιότητα των γερμανών νομοθετών. 

Ωστόσο, κατά την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας, η Γερμανία οφείλει να τηρεί τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Η Γερμανία δεν 
μπορεί να εισάγει διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια ή να δημιουργεί ή να διατηρεί διακρίσεις 
εις βάρος υπηκόων άλλων κρατών μελών που ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει της 
Συνθήκης για την ΕΕ. Ωστόσο, δεδομένου ότι το σύστημα της φορολόγησης των συντάξεων 
εφαρμόζεται τόσο στους κατοίκους όσο και στους μη κατοίκους ημεδαπής, δεν εισάγεται 
διάκριση. 

Παρότι η παραπάνω διαδικασία που κίνησαν οι φορολογικές αρχές της Γερμανίας 
ενδεχομένως θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή πρόσθετων φορολογικών εισφορών προς τις 
φορολογικές αρχές της Γερμανίας, ο νόμος που τροποποιήθηκε το 2004 τέθηκε σε ισχύ μόνο 
για μελλοντικές περιπτώσεις και, ως εκ τούτου, οι διατάξεις του δεν έχουν αναδρομική ισχύ. 
Συνεπώς, η αναφέρουσα είχε στη διάθεσή της επαρκή χρόνο προκειμένου να κατανοήσει τον 
νέο νόμο. Η νομική αρχή ignorantia legis non excusat ισχύει πλήρως σε αυτήν την 
περίπτωση. 

*Συνήθης απαλλαγή από τη διπλή φορολογία βάσει της γαλλογερμανικής σύμβασης περί διπλής 
φορολογίας

Στη σύμβαση περί διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Γερμανίας και της 
Γαλλίας προβλέπεται ότι «les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les 
pensions de retraite versés par un des Etats contractants, un Land ou par une personne 
morale de droit public de cet Etat ou Land à des personnes physiques résidents de l’autre 
Etat en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont 
imposables que dans le premier Etat » (Article 14 para (1) phrase (1) de la convention). 

Το άρθρο 14 παράγραφος 2 σημείο 1 ορίζει ότι: « Les dispositions du paragraphe (1), phrase 
1 sont également applicables : 1. aux sommes versées au titre des assurances sociales 
légales… »

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις της σύμβασης περί διπλής φορολογίας, η Γερμανία 
δικαιούται να φορολογεί τα έσοδα από συντάξεις που λαμβάνει άτομο το οποίο είναι 
κάτοικος Γαλλίας. Ωστόσο, και η Γαλλία έχει αντίστοιχο δικαίωμα να φορολογεί το εν λόγω 
εισόδημα. Το ενδεχόμενο διπλής φορολόγησης των εν λόγω συντάξεων αποφεύγεται 
σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ γ): 

« en ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon 
suivantes:

a) Les bénéfices et autres revenues positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y 
sont imposable conformément aux dispositions de la présente Convention sont également 
imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt allemand n’est 
pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à 
un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont 
compris. Ce crédit d’impôt est égal :

…
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cc) pour tous les autres revenues, au montant de l’impôt français correspondant à ces 
revenus. Cette disposition est notamment également applicable aux revenus visés aux articles 
…… et 14. »

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, το εισόδημα της αναφέρουσας από τη γερμανική της 
σύνταξη φορολογείται τόσο στη Γερμανία όσο και στη Γαλλία. Ωστόσο, η αναφέρουσα δεν 
θα φορολογείται εις διπλούν, δεδομένου ότι ο γερμανικός φόρος εισοδήματος θα πιστώνεται 
έναντι του γαλλικού φόρου εισοδήματος. Ως εκ τούτου, δεν θα επιβάλλεται διπλή φορολογία. 

Στην παρούσα περίπτωση, η αναφέρουσα δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση εισοδήματος στη 
Γερμανία, με αποτέλεσμα να μην εκκαθαριστεί ο γερμανικός φόρος εισοδήματος. Ωστόσο, η 
αναφέρουσα διατείνεται ότι δήλωσε στις γαλλικές φορολογικές αρχές το εισόδημά της από τη 
γερμανική σύνταξη, το οποίο στη συνέχεια φορολογήθηκε από το γαλλικό κράτος. 
Δεδομένου ότι το εισόδημά της δεν είχε φορολογηθεί από το γερμανικό κράτος για τα 
προηγούμενα φορολογικά έτη, από το 2005 και έπειτα, ο γερμανικός φόρος εισοδήματος δεν 
πιστώθηκε έναντι του γαλλικού φόρου εισοδήματος. Τώρα που οι γερμανικές αρχές ζητούν 
την καταβολή του φόρου εισοδήματος αναδρομικά από το 2005, υπάρχει κίνδυνος διπλής 
φορολογίας χωρίς δυνατότητα απαλλαγής, διότι οι γαλλικές διοικητικές αρχές δεν θα δεχτούν 
την αναδρομική πίστωση του γερμανικού φόρου εισοδήματος στον γαλλικό για τα αντίστοιχα 
έτη. Ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέσχε η αναφέρουσα, τα εισοδήματα 
από τη γερμανική σύνταξη φορολογήθηκαν εις διπλούν άνευ απαλλαγής στη Γερμανία και 
στη Γαλλία για τα έτη 2005 και 2006. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι η διπλή φορολογία δεν οφείλεται σε παραβίαση του δικαίου της ΕΕ 
(αλλά σε καθυστερημένη εκκαθάριση των γερμανικών φόρων εισοδήματος), οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής δεν μπορούν να κινήσουν διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας (ή της 
Γαλλίας).

Είναι κατανοητό ότι αυτή η απάντηση θα δυσαρεστήσει τόσο την αναφέρουσα όσο και έναν 
σημαντικό αριθμό ατόμων που αντιμετωπίζουν παρεμφερείς καταστάσεις. Η αναφέρουσα, όχι 
μόνο θα πρέπει να καταβάλει αναδρομικά τον γερμανικό φόρο εισοδήματος για τα έτη από το 
2005 και έπειτα, αλλά έχει επίσης επωμιστεί μεγάλο κόστος συμμόρφωσης λόγω των 
νομικών διαβουλεύσεων στις οποίες έπρεπε να προβεί για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής 
της με τις φορολογικές υποχρεώσεις της στη Γερμανία και στη Γαλλία, καθώς και των 
πιθανοτήτων συμψηφισμού του μη καταβληθέντος γερμανικού φόρου εισοδήματος με τον 
αντίστοιχο γαλλικό φόρο εισοδήματος. Ο μεγάλος αριθμός των προηγούμενων αναφορών, οι 
ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης και οι καταγγελίες αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται 
για μεμονωμένη περίπτωση αλλά ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των πολιτών που 
αντιμετωπίζουν παρεμφερείς καταστάσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι καταγγελίες
δεν εστιάζουν στο γεγονός ότι η Γερμανία φορολογεί τις συντάξεις. Η σύγχυση έχει 
προκληθεί κυρίως λόγω του ότι οι νομοθετικές αλλαγές που εισήχθησαν από το 2005 δεν 
γνωστοποιήθηκαν στους μη κατοίκους ημεδαπής τους οποίους αφορούν και, στη συνέχεια, 
εφαρμόστηκαν αναδρομικά για περιόδους που κάλυπταν πέντε ή περισσότερα φορολογικά 
έτη.

Συμπεράσματα  

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, δεν θα προταθεί η κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει από την 
Επιτροπή κατά της Γερμανίας όσον αφορά τα ζητήματα που εγείρει η αναφέρουσα. 
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