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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1504/2012, ingediend door Chantal Maynard (Franse nationaliteit) 
over dubbele belasting op haar Duitse pensioenrechten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft de Franse nationaliteit en heeft van 1975 tot 1995 in Duitsland gewerkt, 
waarna zij in 1998 terugkeerde naar Frankrijk. Sindsdien ontvangt zij rechtens zowel een 
Duits als een Frans pensioen dat zij opgeeft bij de Franse belastingautoriteiten. In 2012 
ontving zij echter een belastingaanslag uit Duitsland. Indienster beschouwt het als oneerlijk 
dat zij belasting moet betalen in Duitsland over pensioengelden die in Frankrijk al zijn belast.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

Indienster heeft kritiek op de in 2005 in Duitsland ingevoerde belastingheffing op pensioenen, 
waardoor pensioenen die uit Duitse bronnen aan belastingplichtige niet-ingezetenen worden 
uitgekeerd, onder de Duitse belasting op de persoonlijke inkomsten vallen. Zij beweert dat 
mensen die in een andere lidstaat dan Duitsland wonen en die tijdens hun loopbaan in 
Duitsland hebben gewerkt en derhalve recht hebben op pensioenbetalingen uit Duitsland, 
worden geconfronteerd met grote belastingteruggaven die naar men zegt een schendig van het 
EU-recht vormen. In het onderhavige geval gaf indienster haar Duitse en Franse pensioen op 
bij de Franse belastingdienst, waarna dit overeenkomstig de bestaande regels in Frankrijk 
werd belast. In juli 2012 ontving indienster een brief van de Duitse belastingdienst waarin 
werd verzocht met terugwerkende kracht vanaf 2005 7 194 euro te betalen. Omdat het Duitse 
pensioen reeds onder de Franse belasting valt, geldt voor deze betalingen een volledige 
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dubbele belasting zonder aftrek wegens dubbele aanslag. Indienster is van mening dat deze 
fiscale behandeling die dubbele belasting zonder aftrek tot gevolg heeft en die met 
terugwerkende kracht voor de afgelopen acht jaar wordt toegepast, ten zeerste onrechtvaardig 
is.

Allereerst moet worden vermeld dat het verzoekschrift in vrij algemene bewoordingen is 
gesteld. Het zou normaal niet altijd mogelijk zijn om de bepalingen waarnaar indienster 
impliciet verwijst, duidelijk vast te stellen. Het verzoekschrift beschrijft echter geen op 
zichzelf staand geval, maar betreft een aanmerkelijk aantal gepensioneerden in een 
vergelijkbare situatie van pensioengerechtigden, die buiten Duitsland wonen, maar een Duits 
openbaar pensioen ontvangen. Dit wordt aangetoond door vier eerder ingediende 
verzoekschriften over identieke of vergelijkbare kwesties (verzoekschrift nr. 1385/2012, 
1307/2012, 313/2012 en 6/2011), vier schriftelijke vragen van leden van het Europees 
Parlement (E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011 en E-
008317/2011) en ongeveer twintig door burgers bij de Europese Commissie ingediende 
klachten. Tegen deze achtergrond waren de diensten van de Commissie reeds op de hoogte 
van de kwesties waarover indienster klaagt. 

Rekening houdend met deze inleidende opmerking kan het standpunt van de Commissie als 
volgt worden samengevat: 

* Beperkte belastingplicht in Duitsland

Overeenkomstig paragraaf 49, lid 1, punt 7, van de Duitse wet op de inkomstenbelasting 
(Einkommensteuergesetz – EStG) zijn niet-ingezetenen die een openbaar pensioen uit 
Duitsland ontvangen, verplicht om bij de Duitse belastingdienst een belastingaangifte in te 
dienen met betrekking tot hun pensioeninkomsten uit Duitsland. Deze verplichting voor niet-
ingezetenen om in Duitsland een belastingaangifte in te dienen werd ingevoerd bij artikel 1, 
lid 23, van de wet op het ouderdomspensioen (Alterseinkünftegesetz) van 5 juli 2004 
(verzameling van federale wetten (BGBl. 2004), deel I, nr. 33, bladzijde 1427). Deze wet trad 
op 1 januari 2005 in werking en is bijgevolg vanaf het belastingjaar 2005 toegepast. 

Het blijkt dat het belastingkantoor (Finanzamt) Neubrandenburg indienster in 2012 heeft 
verzocht vanaf 2005 aangifte van inkomstenbelasting in te dienen met betrekking tot de 
pensioeninkomsten die zij in de respectieve jaren had ontvangen (het verzoekschrift was op 
dit punt niet erg duidelijk). Indienster zal vervolgens de belasting voor de betrokken jaren 
moeten voldoen, wanneer de aanslagen voor de Duitse inkomstenbelasting zijn verstuurd. 

In de huidige ontwikkelingsfase van het recht van de Unie is er nauwelijks sprake van 
harmonisatie op het gebied van directe belastingen. Gezien het ontbreken van harmonisatie 
zijn de belastingen (met inbegrip van de verdragen ter voorkoming van dubbele belastingen) 
hoofdzakelijk een bevoegdheid van de lidstaten. Bijgevolg is Duitsland vrij om zijn 
wetgeving inzake inkomstenbelastingen (belastinggrondslag en belastingtarieven) op basis 
van zijn beleidsdoelstellingen vorm te geven. Het besluit om de inkomsten uit pensioenen te 
belasten behoort dus tot de bevoegdheid van de Duitse wetgeving. 

Echter, bij de uitoefening van deze bevoegdheid moet Duitsland zijn verplichtingen krachtens 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie nakomen. Het is Duitsland niet 
toegestaan om te discrimineren op grond van nationaliteit of om discriminatie te creëren of in 
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stand te houden ten opzichte van burgers van andere lidstaten die hun vrijheden op grond van 
het EU-Verdrag uitoefenen. Aangezien het systeem van de belasting van pensioenen zowel 
wordt toegepast op ingezetenen als op niet-ingezetenen, is er echter geen sprake van 
discriminatie. 

De door het Duitse belastingkantoor ingeleide procedure zal weliswaar vermoedelijk leiden 
tot een aanvullende belastingafdracht aan het Duitse belastingkantoor, maar de in 2004 
gewijzigde wet geldt alleen voor de toekomst en heeft dus geen terugwerkende kracht. 
Indienster had derhalve genoeg tijd om kennis te nemen van de nieuwe wet. Het 
rechtsbeginsel "ignorantia legis non excusat" is volledig van toepassing op een dergelijke 
situatie. 

Overeenkomstig het tussen Duitsland en Frankrijk afgesloten verdrag ter voorkoming van 
dubbele belasting, « 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)

Art. 14 para (2) Nr. (1) stipule que : « Les dispositions du paragraphe (1), phrase 1 sont 
également applicables : 1. aux sommes versées au titre des assurances sociales légales… »

Overeenkomstig deze bepalingen van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting is 
Duitsland gerechtigd belasting te heffen over de pensioenbetalingen aan iemand die in 
Frankrijk woonachtig is. Frankrijk is echter ook gerechtigd deze inkomsten te belasten. Een 
mogelijke dubbele belasting van een dergelijk pensioen wordt voorkomen overeenkomstig 
artikel 20, paragraaf 2, letter a, onder cc: 

« 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 :

…

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. »

Overeenkomstig deze bepalingen zou indienster zowel in Duitsland als in Frankrijk worden 
belast over haar inkomsten van het Duitse pensioen. Zij zou echter niet aan dubbele 
belastingheffing worden onderworpen, omdat de Duitse inkomstenbelasting zou worden 
verrekend met de Franse inkomstenbelasting. Hierdoor zou er geen sprake zijn van dubbele 
belastingheffing. 
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In het onderhavige geval heeft indienster verzuimd in Duitsland een aangifte van 
inkomstenbelasting in te dienen, waardoor er geen Duitse inkomstenbelasting is aangeslagen. 
Indienster stelt echter dat zij de Duitse pensioeninkomsten naar behoren heeft opgegeven aan 
de Franse belastingdienst, waarna deze aan Franse belastingheffing zijn onderworpen. 
Aangezien er voor de voorgaande belastingjaren, teruggaand tot 2005, geen Duitse 
inkomstenbelasting is aangeslagen, kon er ook geen Duitse inkomstenbelasting worden 
verrekend met de Franse belasting. Nu de Duitse belastingdienst de Duitse 
inkomstenbelasting terugvordert tot 2005, bestaat het gevaar van dubbele belasting zonder 
aftrek, omdat de Franse overheid niet zal toestaan de Duitse inkomstenbelasting met 
terugwerkende kracht voor de respectieve jaren toe te rekenen aan de Franse belasting. In feite 
zijn de Duitse pensioenbetalingen, volgens de informatie van indienster, in de jaren 2005 en 
2006 in Duitsland en Frankrijk aan dubbele belasting zonder aftrek onderworpen. 

Omdat het effect van dubbele belastingheffing echter niet toe te rekenen is aan een schending 
van het EU-recht (maar te wijten is aan de vertraagde aanslag van de Duitse 
inkomstenbelasting), hebben de diensten van de Commissie geen speelruimte om een 
inbreukprocedure tegen Duitsland (of Frankrijk) op te starten.

Dit zal begrijpelijkerwijs een onbevredigend antwoord zijn voor indienster en de vele anderen 
die zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Indienster zal niet alleen met terugwerkende 
kracht vanaf 2005 de Duitse inkomstenbelasting moeten betalen, maar zij had ook 
aanzienlijke nalevingskosten ten gevolge van het juridisch advies dat zij moest inwinnen om 
haar Duitse en Franse aangifteverplichtingen en de mogelijkheden om de onbetaalde Duitse 
inkomstenbelasting toe te rekenen aan de respectieve Franse inkomstenbelasting te 
beoordelen. Het aanzienlijke aantal eerdere verzoekschriften, schriftelijke vragen en klachten 
geeft duidelijk aan dat dit geen op zichzelf staand geval is, maar dat vele andere burgers zich 
in een vergelijkbare situatie bevinden. Tevens moet worden opgemerkt dat de klachten niet 
gericht zijn tegen het feit dat Duitsland belasting heft over de pensioenen. Het onbegrip wordt 
veeleer veroorzaakt door het feit dat de wetswijzigingen vanaf 2005 niet zijn meegedeeld aan 
de niet-ingezetenen die de gevolgen van deze wijzigingen ondervinden en dat deze 
wijzigingen vervolgens met terugwerkende kracht zijn uitgevoerd over een periode van vijf of 
zelfs meer belastingjaren. 

Conclusie

Gezien bovenstaande overwegingen wordt niet voorgesteld dat de Commissie een 
inbreukprocedure tegen Duitsland inleidt met betrekking tot de door indiener aan de orde 
gestelde kwesties. 


