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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1504/2012, adresată de Chantal Maynard, de cetățenie franceză, 
privind dubla impozitare a pensiei sale germane

1. Rezumatul petiției

Petiționara, un resortisant francez care a lucrat în Germania în perioada 1975-1995 și care a 
revenit în Franța în 1998, indică faptul că, începând cu acest an, primește drepturi de pensie 
franceză și germană declarate autorităților fiscale franceze. În 2012 însă, autoritățile fiscale 
germane i-au cerut plata unui impozit. Petiționara consideră injust faptul de a trebui să 
plătească un impozit în Germania pentru drepturile sale de pensie care sunt impozitate deja în 
Franța.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Petiționarul critică impozitarea pensiilor introdusă în Germania în 2005, care supune pensiile 
din surse germane plătite contribuabililor nerezidenți impozitului pe venitul personal din 
Germania. Ea susține că persoanele fizice care își au reședința în alt stat membru decât 
Germania și care au lucrat în Germania pe parcursul carierei lor și, astfel, au dreptul la plata 
unei pensii din partea Germaniei se confruntă cu dezavantaje majore care eventual constituie 
o încălcare a legislației UE. În cazul de față, petiționara a raportat pensiile sale germană și 
franceză autorităților fiscale franceze care ulterior au fost impozitate în conformitate cu 
normele existente în Franța. În iulie 2012, petiționara a primit o scrisoare de la autoritățile 
fiscale germane prin care i se solicita plata retroactivă a 7 194 de euro, începând din 2005. 
Întrucât pensiile germane au fost deja impozitate în Franța, aceste plăți ar face obiectul unei 
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duble impuneri, fără măsuri de compensare a dublei impuneri. Petiționara consideră că acest 
tratament fiscal care duce la dublă impunere fără măsuri de compensare și care este aplicat 
retroactiv pentru ultimii opt ani este extrem de injust.

Trebuie menționat de la început că petiția a fost redactată într-un mod mai degrabă general. În 
mod obișnuit, nu a fost întotdeauna posibil să se identifice clar dispozițiile la care petiționara 
făcea trimitere în mod implicit. Cu toate acestea, .petiția nu reprezintă un caz izolat, ci 
privește un număr însemnat de pensionari aflați într-o situație similară, care își au reședința în 
afara Germaniei, dar care primesc o pensie publică din parte Germaniei. Această situație este 
demonstrată de patru petiții care au fost depuse anterior privind chestiuni identice sau 
comparabile (petițiile nr. 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 și 6/2011), de patru întrebări 
adresate de deputați în Parlamentul European (E-007723/2012; E-007787/2012, E-
011553/2012, E-004935/2011 și E-008317/2011) și de aproximativ 20 de plângeri adresate 
Comisiei Europene de către cetățeni. În acest context, serviciile Comisiei au luate deja 
cunoștință de chestiunile pe care le reclamă petiționara. 

Luând în considerare acest comentariu preliminar, poziția Comisiei poate fi rezumată după 
cum urmează: 

* Răspundere fiscală limitată în Germania

Potrivit secțiunii 49(1)(7) din Legea germană privind impozitul pe venit 
(Einkommensteuergesetz – EStG), persoanele fizice nerezidente care primesc o pensie publică 
din surse germane au obligația de a depune o declarație de impunere la autoritățile fiscale 
germane privind venitului lor provenite dintr-o pensie germană. Această obligație a 
nerezidenților de a depune o declarație de impunere în Germania a fost introdusă prin 
articolul 1 alineatul (23) din Lege privind prestațiile pentru limită de vârstă 
(Alterseinkünftegesetz) din 5 iulie 2004 [Culegerea federală de legi (BGBl. 2004), partea I, 
nr. 33, pagina 1427]. Această lege a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005 și, astfel, se aplică 
începând cu exercițiul fiscal 2005. 

Se pare că în 2012 petiționarei i-a fost solicitat de către Oficiul Fiscal (Finanzamt) din 
Neubrandenburg să depună declarații privind impozitul pe venit începând cu 2005 pentru 
veniturile din pensie primite în anii respectivi (petiția nu este foarte clară în această privință). 
Prin urmare, petiționara va trebui să suporte obligația de impozit pentru anii în cauză, din 
momentul în care au fost eliberate deciziile de impunere pentru stabilirea impozitului pe 
venitul personal din Germania. 

În stadiul actual de dezvoltare a dreptului Uniunii, există prea puțină armonizare în domeniul 
impozitării directe. În lipsa armonizării, impozitarea (inclusiv convențiile pentru evitarea 
dublei impuneri) este, în esență, de competența statelor membre. Așadar, Germania are 
libertatea de a-și structura legislația privind impozitul pe venit (baza de impozitare și cota de 
impozitare) în funcție de obiectivele politicilor sale. În consecință, decizia de a impozita 
veniturile din pensii este de competența legislației germane. 

Cu toate acestea, Germania trebuie să își respecte obligațiile care îi revin în temeiul Tratatului 
privind Funcționarea UE în exercitarea competenței în cauză. Germania nu poate să 
discrimineze pe motiv de naționalitate sau să creeze sau să mențină o situație de discriminare 
împotriva cetățenilor altor state membre care își exercită libertățile în temeiul Tratatului UE. 
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Cu toate acestea, întrucât regimul de impozitare al pensiei se aplică atât rezidenților, cât și 
nerezidenților, nu există nicio discriminare. 

Cu toate că procedura întreprinsă de autoritățile fiscale germane va rezulta probabil în plata 
unui impozit suplimentar către autoritățile fiscale germane, legislația modificată în 2004 s-a 
aplicat doar anilor ulteriori și, prin urmare, dispozițiile nu au efecte retroactive. Prin urmare, 
petiționara a avut suficient timp să ia cunoștință de noua legislație. Principiul juridic 
ignorantia legis non excusat se aplică în întregime în acest caz. 

* Dubla impunere este în mod obișnuit compensată prin Convenția de evitare a dublei 
impuneri dintre Germania și Franța

În conformitate cu Convenția de evitare a dublei impuneri semnată între Germania și Franța, 
« 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… »

Potrivit acestor dispoziții din Convenția de evitare a dublei impuneri, Germania are dreptul să 
perceapă un impozit pe plata pensiei unei persoane fizice care își are reședința în Franța. Cu 
toate acestea, Franța are, de asemenea, dreptul de a impozita veniturile respective. O 
eventuală dublă impunere asupra unor astfel de pensii este evitată în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2) litera (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. »

Potrivit acestor dispoziții, venitul petiționarei provenit din pensia germană va fi impozitat atât 
în Germania, cât și în Franța. Cu toate acestea, ea nu va face obiectul dublei impuneri, întrucât 
impozitul pe venit german va fi creditat în raport cu impozitul pe venit francez. Ca urmare, nu 
va fi cazul unei duble impuneri. 

În cazul de față, petiționara a omis să depună o declarație privind impozitul pe venit în 
Germania și, astfel, nu s-a emis nicio decizie de impunere a venitului german. Cu toate 
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acestea, petiționara afirmă că a declarat în mod corespunzător veniturile provenite din pensia 
germană autorităților fiscale franceze, venituri care ulterior au fost impozitate în Franța. 
Întrucât nu a exista niciun impozit pe venit german pentru exercițiile fiscale anterioare până în 
2005, nu poate fi creditat niciun impozit pe venit german în raport cu obligația fiscală 
franceză. Acum că autoritățile germane reclamă impozitul pe venit german începând din 
2005, există riscul unei duble impuneri fără măsuri de compensare, întrucât administrația 
franceză nu va permite imputarea retroactivă a impozitelor pe venit germane din impozitul 
francez pentru anii respectivi. De fapt, potrivit informațiilor furnizate de petiționarei, plata 
pensiei germane a făcut obiectul unei duble impuneri fără măsuri de compensare în Germania 
și Franța pentru exercițiile fiscale 2005 și 2006. 

Cu toate acestea, întrucât efectul dublei impuneri nu este imputabil unei încălcări a dreptului 
UE (dar din cauza unei decizii de impunere târzii pentru venitul german), nu există niciun 
motiv pentru care serviciile Comisiei să lanseze o procedură de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva Germaniei (sau Franței).

Este de înțeles că acesta este un răspuns nesatisfăcător pentru petiționară și numărul însemnat 
de pensionari aflați în situații similare. Petiționara va trebui nu doar să plătească retroactiv 
impozitul pe venit german începând din 2005, ci și costuri de conformitate substanțiale ca 
urmare a consultărilor juridice pe care le-a obținut pentru evaluarea obligațiilor sale de 
conformitate fiscală germană și franceză și a posibilităților de imputare a impozitului pe venit 
german neplătit din impozitul pe venit francez. Numărul însemnat de petiții anterioare, 
întrebări cu solicitare de răspuns scris și plângeri ilustrează în mod clar că acesta nu este un 
caz izolat, ci că mulți alți cetățeni se găsesc într-o situație similară. De asemenea, ar trebui 
observat că nemulțumirile nu sunt îndreptate împotriva faptul că Germania percepe un 
impozit asupra pensiilor. Neînțelegerea este cauzată în mai mare măsură de faptul că 
modificările legislative din 2005 nu au fost comunicate cetățenilor nerezidenți afectați de 
respectivele modificări și că, ulterior, respectivele modificări au fost aplicate retroactiv pentru 
perioade care acoperă cinci sau chiar mai multe exerciții fiscale.

Concluzie 

Având în vedere cele de mai sus, nu se va propune Comisiei să lanseze o procedură de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Germaniei privind problemele ridicate de 
petiționară. 


