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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0607/2013, внесена от J. G., с германско гражданство, относно 
двойното данъчно облагане на германски пенсионери, живеещи във 
Франция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, германски пенсионер, постоянно пребиваващ във Франция, 
който получава германска пенсия, посочва, че през 2011 г. е получил искане от 
данъчните органи в Германия за плащане на просрочени задължения от 2005 г. 
Вносителят на петицията не е бил осведомен,че е трябвало да плаща данък и в 
Германия, както във Франция, и възразява срещу факта, че понастоящем трябва да 
плаща двойно данъчно облагане, като посочва, че не получава възстановяване от 
данъчните органи във Франция, както се изисква съгласно Договора за двойно данъчно 
облагане от 1959 г. между Франция и Германия. Той желае да знае дали този договор 
все още е валиден, дали може още сега да бъде отменен с допълнително 
законодателство, дали двойното данъчно облагане в Европа не е по дефиниция 
забранено, дали е справедливо и равнопоставено от пенсионер да се изисква да плаща 
данъци в две държави, дали е законно данъчните органи в Германия да искат плащане 
на просрочени задължения от 2005 г., като са го информирали за ситуацията едва през 
2011 г., дали в бъдеще ще трябва да попълва две годишни данъчни декларации и дали е 
установено със закон, че френските органи могат да правят възстановяване след 
плащане на данъци, дължими в Германия. Вносителят на петицията също така иска 
информация относно правната помощ, тъй като желае да постави въпроса на най-
високо равнище, особено след като данъчните органи в Германия го обвиняват в 
неплащане. Той посочва, че никога не е бил информиран за промяна в 
законодателството и от 1972 г. плаща редовно данъците си във Франция. Твърди, че 
това представлява дискриминация по отношение на пенсионерите.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Вносителят на петицията е германски гражданин, който от 1972 г. насам пребивава във 
Франция, но работи в Германия като пограничен работник по смисъла на Спогодбата за 
избягване на двойното данъчно облагане, сключена между Франция и Германия. От 
1972 г. насам неговите доходи от трудова дейност в Германия са били облагани с 
данъци във Франция. От 1997 г. насам той е пенсионер и получава от германската 
система за социално осигуряване пенсия, която той винаги е декларирал като облагаем 
доход във Франция.

През октомври 2011 г. данъчната служба в Нойбранденбург е поискала от вносителя на 
петицията да декларира своя доход за периода от 2005 г. нататък. Германски данъчен 
консултант е изготвил документите за периода 2005 – 2010 г. и през януари 2013 г. от 
него е било поискано да заплати в кратък срок сумата от 17 350 EUR, от които 2 600 
EUR – лихви за забава на плащане. 

Същевременно вносителят на петицията е внесъл искане за възстановяване на 
средствата от френските данъчни органи с помощта на френски данъчен консултант. В 
действителност, ако вносителят на петицията не може да се ползва от кредит за 
германския данък, начислен върху дохода му от германската пенсия, въз основа на 
заплатения от него във Франция данък върху дохода, вносителят на петицията ще бъде 
обект на двойно данъчно облагане.

Вносителят на петицията посочва, че поради прилагането на германското данъчно 
облагане на неговата пенсия той е подложен на двойно данъчно облагане въпреки 
германско-френската спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и освен това 
е понесъл високи разходи за привеждане в съответствие, като е поискал съдействието 
на както на германски, така и на френски данъчен консултант. 

Вносителят на петицията е поставил 8 доста точни технически въпроса, за да се изясни 
положението, в което се намира.

Забележки на Комисията

Петицията не представлява изолиран случай, а засяга значителен брой пенсионери, 
които са в подобно положение, като всички получават обществена пенсия от Германия, 
но пребивават в друга държава. Това се потвърждава от 5 петиции, представени по-
рано по същия или по подобен въпрос (Петиции №№ 1504/2012, 1385/2012, 1307/2012, 
313/2012 и 6/2011), от писмени въпроси от членове на Европейския парламент (E-
013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011, E-
008317/2011) и значителен брой жалби, внесени в Европейската комисия. В резултат на 
това службите на Комисията вече са запознати с проблемите, представени в петицията. 
Фактите, установени от Германската федерална сметна палата в годишния ѝ доклад от 
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2009 г., относно неприлагането на данъчното облагане на пенсионери, непребиваващи в 
Германия, са оказали силно влияние1.

Всъщност бележките на Комисията могат да се отнесат изцяло към отговора, даден на 
петиция 1504/2012, тъй като заключението е идентично и в двата случая. Въпреки това 
службите на Комисията считат, че е необходимо да се изтъкнат следните разлика във 
фактите. В случая на петиция 1504/2012 вносителят на петицията е работил в Германия 
като служител в продължение на над 20 години, т.е. третиран е като местно лице за 
данъчни цели и за целите на социалната сигурност. След това вносителят се е върнал 
във Франция, като получава пенсия от германски източници като пенсионер, 
пребиваващ във Франция.

В случая на настоящата петиция обаче вносителят на петицията, германски гражданин, 
е пребивавал от 1972 г. насам в разположено близо до границата селище във Франция. 
Той има специален статут на пограничен работник, което означава, че въпреки че е 
работил в гранична зона на територията на Германия, той подлежи единствено на 
облагане с данък върху доходите в държавата на пребиваване, в случая Франция. За 
целите на социалното осигуряване той е участвал в германската система за обществено 
осигуряване.

Независимо от статута му на бивш трансграничен работник пенсионните плащания от 
германски източници, за разлика от предишната му доход от трудови правоотношения, 
подлежат на данъчно облагане в Германия. Това го поставя в същото положение както 
е в случая с петиция 1504/2012.

В заключение се прилагат изцяло бележките, направени по отношение на петиция 
1504/2012 относно данъчното облагане на германски пенсии на пенсионери, 
пребиваващи във Франция.

                                               
1 http://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberichte/2009/teil-ii-einzelne-

pruefungsergebnisse/allgemeine-finanzverwaltung/2009-bemerkungen-nr-41-gesetzliche-altersrenten-von-
jaehrlich-3-4-mrd-euro-unterliegen-nicht-der-inlaendischen-besteuerung


