
CM\1006104SK.doc PE521.568v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre petície

20.9.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1504/2012, ktorú predkladá Chantal Maynard, francúzska štátna 
občianka, o dvojitom zdanení nároku na nemecký dôchodok

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, francúzska štátna občianka, ktorá od roku 1975 do roku 1995 
pracovala v Nemecku a v roku 1998 sa vrátila do Francúzska, uvádza, že odvtedy je 
poberateľkou francúzskeho a nemeckého dôchodku, ktorý oznámila francúzskym daňovým 
orgánom. V roku 2012 jej však nemecké orgány doručili výzvu na zaplatenie dane. 
Predkladateľka petície sa domnieva, že je nespravodlivé, aby musela v Nemecku zaplatiť daň 
z nároku na dôchodok, ktorý je už zdanený vo Francúzsku.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 20. septembra 2013)

Predkladateľka petície kritizuje systém zdanenia dôchodkov zavedený v Nemecku v roku 
2005, podľa ktorého podlieha dôchodkový príjem z nemeckých zdrojov vyplácaný daňovým 
poplatníkom, ktorí nemajú v Nemecku trvalé bydlisko, nemeckej dani z príjmu fyzických 
osôb. Tvrdí, že osoby, ktoré majú pobyt v inom členskom štáte ako Nemecko a ktoré 
pracovali počas svojej kariéry v Nemecku, a teda majú nárok na dôchodkové dávky 
z Nemecka, čelia problémom, ktoré údajne predstavujú porušenie práva EÚ. V tomto prípade 
predkladateľka petície oznámila francúzskym daňovým orgánom svoj nemecký a francúzsky 
dôchodok, ktoré boli potom zdanené podľa aktuálnych pravidiel vo Francúzsku. 
Predkladateľke petície doručili v júli 2012 list nemeckých daňových orgánov, v ktorom ju 
žiadajú o spätné vyplatenie sumy 7,194 EUR od roku 2005. Keďže nemecký dôchodok už bol 
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zdanený vo Francúzsku, táto platba bude predmetom úplného dvojitého zdanenia bez daňovej 
úľavy pri dvojitom zdanení. Predkladateľka petície sa domnieva, že tento daňový režim, 
výsledkom ktorého je dvojité zdanenie bez úľavy a ktorý sa uplatňuje spätne za posledných 8 
rokov, je skutočne nespravodlivý.

Hneď na začiatku treba poznamenať, že petícia bola napísaná pomerne všeobecne. Spravidla 
by nebolo vždy možné jasne určiť ustanovenia, na ktoré predkladateľka petície výslovne 
odkazuje. Petícia však nepredstavuje ojedinelý prípad, ale týka sa významného počtu 
dôchodcov v porovnateľnej situácii, keď dôchodcovia, ktorí majú pobyt v inej krajine ako 
Nemecko, sú poberateľmi nemeckého štátneho dôchodku. Túto skutočnosť preukazujú štyri 
petície predložené v predchádzajúcom období, týkajúce sa tej istej alebo porovnateľnej otázky 
(petície č. 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 a 6/2011), štyri otázky na písomné zodpovedanie, 
ktoré predložili poslanci Európskeho parlamentu (E-007723/2012, E-007787/2012, E-
011553/2012, E-004935/2011 a E-008317/2011), a približne 20 sťažností, ktoré predložili 
občania Európskej komisii. Na základe toho už útvary Komisie boli informované o otázkach, 
ktoré uvádza predkladateľka petície vo svojej sťažnosti. 

Vzhľadom na túto predbežnú pripomienku možno stanovisko Komisie zhrnúť takto: 

* Obmedzená daňová povinnosť v Nemecku

V článku 49 ods. 1 bod 7 nemeckého zákona o dani z príjmov (Einkommensteuergesetz –
EStG) sa uvádza, že nerezidenti poberajúci štátny dôchodok z nemeckých zdrojov, sú povinní 
predložiť nemeckým daňovým orgánom daňové priznanie súvisiace s ich dôchodkovým 
príjmom z nemeckých zdrojov. Táto povinnosť nerezidentov , týkajúca sa podávania 
daňového priznania v Nemecku bola ustanovená článkom 1 ods. 23 zákona o dôchodkových 
príjmoch (Alterseinkünftegesetz) z 5. júla 2004 [Federálna zbierka zákonov (BGBl. 2004), 
časť I, č. 33, s. 1427]. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2005, a teda sa uplatňoval 
od daňového roka 2005. 

Zdá sa, že v roku 2012 požiadal daňový úrad (Finanzamt) Neubrandenburg predkladateľku 
petície, aby v súvislosti s dôchodkovým príjmom, ktorý poberala za príslušné roky, podala 
daňové priznanie k dani z príjmov od roku 2005 (petícia nebola v tomto bode veľmi jasná). 
Po vydaní výmeru nemeckej dane z príjmu fyzických osôb bude musieť predkladateľka 
petície odviesť daň za uvedené roky. 

Právne predpisy Únie v súčasnom stave nedostatočne upravujú harmonizáciu v oblasti 
priameho zdaňovania. V dôsledku nedostatočnej harmonizácie je zdaňovanie (vrátane 
dohovorov o dvojitom zdaňovaní) výlučne v kompetencii členských štátov. Nemecko môže 
preto organizovať svoje právne predpisy v oblasti dane z príjmov (základ dane a sadzba 
zdaňovania) podľa cieľov svojej politiky. Vzhľadom na to je rozhodnutie o zdanení príjmu 
z dôchodku v právomoci nemeckej legislatívy. 

V rámci tejto kompetencie však Nemecko musí dodržiavať povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Nemôže sa uchyľovať k diskriminácii na základe 
národnosti ani vytvárať či zachovávať obmedzenia voči občanom iných členských štátov, 
ktorí uplatňujú svoje slobody, ktoré im vyplývajú zo Zmluvy o EÚ. Nejde však o prípad 
diskriminácie, keďže systém zdaňovania dôchodkov sa uplatňuje na rezidentov aj 
nerezidentov. 
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Aj keď bude postup nemeckých daňových orgánov pravdepodobne viesť k dodatočným 
odvodom daní týmto orgánom, zákon novelizovaný v roku 2004 sa uplatňuje len na budúce 
roky, a ustanovenia tak nemajú nijaký retroaktívny účinok. Predkladateľka petície mala teda 
dostatok času na to, aby sa s novým zákonom oboznámila. Právna zásada „ignorantia legis 
non excusat“ (neznalosť zákona neospravedlňuje) sa úplne vzťahuje na túto situáciu. 

* Úľava od dvojitého zdanenia, ktorá sa spravidla uplatňuje na nemecko-francúzske dvojité 
zdanenie

V dohovore o dvojitom zdanení uzatvorenom medzi Nemeckom a Francúzskom sa 
ustanovuje: „ 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.“ (článok 14 ods. 1 prvá veta dohovoru) 

V článku 14 ods. 2 bod 1 sa ustanovuje, že: „Les dispositions du paragraphe (1), phrase 1 
sont également applicables : 1. aux sommes versées au titre des assurances sociales 
légales… .“

Podľa týchto ustanovení dohovoru o dvojitom zdanení je Nemecko oprávnené vyberať daň 
z dôchodkov vyplácaných osobám s riadnym pobytom vo Francúzsku. Francúzsko je však 
takisto oprávnené zdaniť tento príjem. Prípadnému dvojitému zdaneniu týchto dôchodkov sa 
zabráni prostredníctvom článku 20 ods. 2 písm. a) bod 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.“

Podľa týchto ustanovení by predkladateľka odviedla daň z príjmu zo svojho nemeckého 
dôchodku v Nemecku aj Francúzsku. Nevzťahovalo by sa na ňu však dvojité zdanenie, keďže 
nemecká daň z príjmu by sa započítala oproti francúzskej dani z príjmu. Preto sa nevykoná 
dvojité zdanenie. 

V tomto prípade predkladateľka petície nepredložila daňové vyhlásenie k dani z príjmu 
v Nemecku, a preto nemecké orgány nevydali daňový výmer. Predkladateľka petície však 
tvrdí, že francúzskym daňovým orgánom riadne oznámila príjem z nemeckého dôchodku, 
ktorý bol potom zdanený vo Francúzsku. Keďže za predchádzajúce daňové roky až do roku 
2005 neexistovala nemecká daň z príjmu, oproti francúzskej dani nebolo možné započítať 



PE521.568v01-00 4/4 CM\1006104SK.doc

SK

nijakú nemeckú daň z príjmu. Keďže si však nemecké orgány uplatňujú nárok na nemeckú 
daň z príjmu spätne do roku 2005, existuje riziko dvojitého zdanenia bez úľavy, keďže 
francúzske správne orgány nedovolia spätné započítanie nemeckých daní z príjmu oproti 
francúzskej dani za príslušné roky. V skutočnosti sa podľa informácií, ktoré uvádza 
predkladateľka petície, vzťahovalo na nemecký dôchodok dvojité zdanenie bez úľavy 
v Nemecku a Francúzsku za roky 2005 a 2006. 

Keďže však účinok dvojitého zdanenia nemožno pripísať porušeniu práva EÚ (ale neskorému 
vydaniu nemeckého daňového výmeru), útvary Komisie nemajú priestor na začatie konania 
vo veci porušenia predpisov voči Nemecku (alebo Francúzsku).

Táto odpoveď bude, pochopiteľne, pre predkladateľku petície a značný počet osôb 
v porovnateľnej situácii neuspokojivá. Predkladateľka petície bude musieť nielen spätne 
zaplatiť nemeckú daň z príjmu od roku 2005, ale tiež jej vznikli značné náklady na dodržanie 
súladu z dôvodu právnych konzultácií, ktoré jej boli poskytnuté s cieľom posúdiť jej 
dodržiavanie nemeckých a francúzskych daňových povinností a možnosti na započítanie 
nezaplatenej nemeckej dane z príjmu oproti príslušnej francúzskej dani z príjmu. Významný 
počet predchádzajúcich petícií, otázok na písomné zodpovedanie a sťažností jasne preukazuje, 
že toto nie je ojedinelý prípad a že mnoho ďalších občanov sa nachádza v porovnateľnej 
situácii. Treba tiež poznamenať, že sťažnosti nie sú namierené proti skutočnosti, že Nemecko 
vyberá daň z dôchodkov. Neporozumenie je viac spôsobené skutočnosťou, že legislatívne 
zmeny od roku 2005 neboli oznámené nerezidentom, ktorých sa tieto zmeny týkajú, a že sa 
tieto zmeny presadzovali spätne za obdobie piatich alebo viac fiškálnych rokov.

Záver  

Vzhľadom na uvedené okolnosti sa nenavrhne, aby Komisia začala konanie vo veci porušenia 
právnych predpisov proti Nemecku v súvislosti s otázkami, ktoré uviedla predkladateľka 
petície. 


