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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1504/2012, którą złożyła Chantal Maynard (Francja) w sprawie 
podwójnego opodatkowania jej niemieckich świadczeń emerytalnych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest obywatelką Francji, która pracowała w Niemczech od 1975 do 1995 r. 
i powróciła do Francji w 1998 r. Twierdzi, iż od momentu powrotu otrzymuje francuskie i 
niemieckie świadczenia emerytalne, za które rozlicza się z francuskimi organami 
podatkowymi. Jednak w 2012 r. otrzymała nakaz zapłacenia podatku z niemieckiego urzędu 
podatkowego. Uważa, że nakaz zapłaty niemieckiego podatku od świadczenia emerytalnego 
opodatkowanego już we Francji jest niesprawiedliwy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Składająca petycję krytykuje wprowadzony w Niemczech w 2005 r. podatek od emerytury, 
którym obłożone są emerytury wypłacane ze źródeł niemieckich podatnikom niebędącym 
rezydentami, lecz objętym obowiązkiem uiszczania podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Twierdzi, że osoby będące rezydentami państwa członkowskiego innego niż 
Niemcy, które na pewnym etapie swojej kariery pracowały w Niemczech i z tego tytułu są 
uprawnione do świadczeń emerytalnych z Niemiec, napotykają poważne niedogodności, które 
zdaniem składającej petycję stanowią naruszenie prawa UE. W rozpatrywanej sprawie, 
składająca petycję zgłosiła francuskim organom podatkowym swoje niemieckie i francuskie 
świadczenia emerytalne, które następnie zostały opodatkowane zgodnie z zasadami 
obowiązującymi we Francji. W lipcu 2012 r. składająca petycję otrzymała od niemieckich 
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organów podatkowych pismo wzywające do zapłaty 7 194 EUR za miniony okres od 2005 r. 
Ze względu na to, że niemieckie świadczenia emerytalne zostały już opodatkowane we 
Francji, kwoty te będą podlegać podwójnemu opodatkowaniu w pełnej wysokości bez ulgi 
podatkowej związanej z podwójnym opodatkowaniem. Składająca petycję uważa, że tego 
rodzaju rozliczanie podatku prowadzące do podwójnego opodatkowania bez zastosowania 
ulgi i działające z mocą wsteczną za okres ostatnich 8 lat jest głęboko niesprawiedliwe.

Na początku należy zauważyć, że petycję sformułowano raczej ogólnie. Wyraźne określenie 
przepisów, do których odnosi się składająca petycję, nie zawsze jest możliwe. Petycja nie 
odnosi się do odosobnionego przypadku a dotyczy znacznej liczby emerytów będących w 
podobnej sytuacji, którzy rezydują poza terytorium Niemiec, ale otrzymują niemieckie 
świadczenia emerytalne. Potwierdzają to cztery petycje, które zostały wcześniej złożone w 
sprawie takich samych lub podobnych kwestii (petycje 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 i 
6/2011), cztery pisemne pytania przygotowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego 
(E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011 i E-008317/2011) oraz 
około 20 skarg złożonych przez obywateli do Komisji Europejskiej. W tym kontekście służby 
Komisji miały już wiedzę na temat kwestii, których dotyczy skarga składającej petycję.

Biorąc pod uwagę powyższy wstępny komentarz, stanowisko Komisji można streścić jak 
następuje:

* Ograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 7 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym 
(Einkommensteuergesetz – EStG), osoby niebędące rezydentami, które pobierają publiczne 
świadczenia emerytalne z Niemiec, zobowiązane są do złożenia deklaracji podatkowej 
niemieckim organom podatkowym odnośnie dochodów emerytalnych z niemieckich źródeł. 
Zobowiązanie osób niebędących rezydentami do złożenia deklaracji podatkowej w 
Niemczech zostało wprowadzone na mocy art. 1 ust. 23 ustawy o emeryturach 
(Alterseinkünftegesetz) z dnia 5 lipca 2004 r. (federalny zbiór ustaw (BGBl. 2004), część I, nr 
33, s. 1427). Ustawa ta weszła w życie dnia 1 stycznia 2005 r. i obowiązuje od roku 
podatkowego 2005.

Wydaje się, że w 2012 r. składająca petycję została wezwana przez Urząd Skarbowy 
(Finanzamt) w Neubrandenburgu do złożenia deklaracji podatkowych za okres od 2005 r. 
odnośnie dochodów emerytalnych otrzymywanych w poszczególnych latach (petycja nie była 
jasno sformułowana w tym zakresie). Po ustaleniu wysokości niemieckiego podatku 
dochodowego od osób fizycznych składająca petycję będzie zobowiązana zapłacić podatek za 
te lata.

Przy obecnym stanie prawodawstwa unijnego przewiduje się jedynie niewielki stopień 
harmonizacji w dziedzinie podatków bezpośrednich. Ze względu na brak harmonizacji 
kwestia opodatkowania (w tym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) zasadniczo 
leży w gestii państw członkowskich. W związku z tym Niemcy mają dowolność 
w kształtowaniu struktury swoich przepisów o podatku dochodowym (podstawa 
opodatkowania i stawki podatkowe) zgodnie z celami swojej polityki. Z tego względu decyzja 
dotycząca opodatkowania dochodu emerytalnego należy do kompetencji niemieckiego 
prawodawcy.
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Wykonując te uprawnienia, Niemcy muszą jednak przestrzegać swoich zobowiązań na mocy 
Traktatu o funkcjonowaniu UE. Niemcy nie mogą dyskryminować ze względu na narodowość 
ani tworzyć i utrzymywać okoliczności dyskryminujących obywateli innych państw 
członkowskich, którzy korzystają ze swobód zapisanych w traktacie UE. Ze względu na to, że 
system opodatkowania emerytur ma zastosowanie zarówno do rezydentów, jak i 
nierezydentów, nie dochodzi do dyskryminacji. 

Chociaż wszczęta przez niemieckie organy podatkowe procedura zakończy się 
prawdopodobnie dodatkowymi wpłatami podatku na rzecz niemieckich organów 
podatkowych, zmieniona w 2004 r. ustawa stosuje się jedynie do przyszłych lat, a zatem 
przepisy nie mają mocy wstecznej. Składająca petycję miała wystarczająco dużo czasu na 
zapoznanie się z nową ustawą. W takiej sytuacji ma pełne zastosowanie paremia prawnicza 
„ignorantia legis non excusat” („nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem”).

* Niemiecko-francuska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zwykle znosi 
podwójne opodatkowanie

Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Niemcami a 
Francją „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)”

Artykuł 14 ust. 2 pkt 1) przewiduje, że: Les dispositions du paragraphe (1), phrase 1 sont 
également applicables : 1. aux sommes versées au titre des assurances sociales légales…

Jak wynika z postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Niemcy są 
uprawnione do nałożenia podatku od świadczeń emerytalnych osób fizycznych będących 
rezydentami Francji. Francja jest jednak również uprawniona do opodatkowania takiego 
dochodu. Potencjalnego podwójnego opodatkowania takich świadczeń emerytalnych unika się 
na mocy art. 20 ust. 2 lit. a) 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.»

Zgodnie z tymi postanowieniami umowy niemieckie dochody emerytalne składającej petycję 
zostałyby opodatkowane zarówno w Niemczech, jak i Francji. Nie podlegałyby jednak 
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podwójnemu opodatkowaniu, ze względu na to, że niemiecki podatek dochodowy zostałby 
zaliczony na poczet francuskiego podatku dochodowego. W konsekwencji podwójne 
opodatkowanie nie miałoby miejsca.

W przedmiotowej sprawie składająca petycję nie złożyła deklaracji podatkowej w Niemczech, 
a zatem wysokość niemieckiego podatku dochodowego nie została ustalona. Składająca 
petycję twierdzi jednak, że w należyty sposób rozliczyła się z francuskimi organami 
podatkowymi z tytułu niemieckiego dochodu emerytalnego, który następnie został 
opodatkowany we Francji. Ze względu na brak niemieckiego podatku dochodowego we 
wcześniejszych latach podatkowych do 2005 r., zaliczenie niemieckiego podatku 
dochodowego na poczet francuskiego podatku nie było możliwe. Obecnie, kiedy niemieckie 
organy dochodzą zapłaty niemieckiego podatku dochodowego wstecz do 2005 r., istnieje 
ryzyko podwójnego opodatkowania bez zastosowania ulgi, ponieważ administracja francuska 
nie zezwoli na odliczenie z mocą wsteczną niemieckich podatków dochodowych od podatku 
francuskiego za poszczególne lata. W rzeczywistości, jak informuje składająca petycję, 
niemieckie świadczenia emerytalne podlegały podwójnemu opodatkowaniu bez zastosowania 
ulgi w Niemczech i Francji w latach 2005–2006.

Ze względu na to, że skutku podwójnego opodatkowania nie przypisuje się naruszeniu prawa 
UE (a zbyt późnemu ustaleniu wysokości niemieckich podatków dochodowych), służby 
Komisji nie mają możliwości rozpoczęcia przeciwko Niemcom (lub Francji) postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Co zrozumiałe, taka odpowiedź nie będzie zadowalająca ani dla składającej petycję, ani dla 
dużej liczby osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Składająca petycję nie tylko będzie 
musiała zapłacić z mocą wsteczną niemiecki podatek dochodowy od 2005 r., ale również  
ponieść wysokie koszty zastosowania przepisów w związku z koniecznością uzyskania 
konsultacji prawnych w celu ustalenia swoich niemieckich i francuskich zobowiązań 
podatkowych oraz sprawdzenia możliwości w zakresie odliczenia niezapłaconego 
niemieckiego podatku dochodowego od odpowiedniego francuskiego podatku dochodowego. 
Duża liczba składanych wcześniej petycji, pytań wymagających odpowiedzi pisemnej i skarg 
wyraźnie wskazuje, że nie jest to odosobniony przypadek i wielu obywateli znajduje się w 
podobnej sytuacji. Należy również zauważyć, że skargi nie dotyczą bezpośrednio faktu 
nałożenia przez Niemcy podatku od świadczeń emerytalnych. Brak zrozumienia wynika 
jeszcze bardziej z tego, że informacje na temat zmian prawodawczych wprowadzonych w 
2005 r. nie zostały przekazane obywatelom niebędącym rezydentami, których te zmiany 
dotyczyły, oraz że zmiany te były egzekwowane z mocą wsteczną za okresy obejmujące pięć 
lub nawet więcej lat podatkowych.

Wniosek

W świetle powyższych rozważań nie zostanie zaproponowane rozpoczęcie przez Komisję 
przeciwko Niemcom postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w odniesieniu do kwestii poruszanych przez składającą petycję.


