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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0607/2013 του J. G., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διπλή 
φορολόγηση των γερμανών συνταξιούχων που διαμένουν στη Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, Γερμανός υπήκοος και κάτοικος Γαλλίας, που λαμβάνει σύνταξη από τη 
Γερμανία, επισημαίνει ότι το 2011 έλαβε αίτημα από τις γερμανικές φορολογικές αρχές για 
την καταβολή καθυστερούμενων από το 2005 οφειλών. Ο αναφέρων δεν γνώριζε ότι όφειλε 
να καταβάλει φόρο τόσο στη Γερμανία όσο και στη Γαλλία και διαμαρτύρεται για το γεγονός 
ότι καλείται τώρα να πληρώνει διπλή φορολογία, επισημαίνοντας ότι δεν λαμβάνει επιστροφή 
χρημάτων από τις γαλλικές φορολογικές αρχές, όπως απαιτείται σύμφωνα με τη σύμβαση 
διπλής φορολόγησης μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας που υπογράφηκε το 1959. 
Επιθυμεί να ενημερωθεί εάν η σύμβαση αυτή εξακολουθεί να είναι έγκυρη, εάν είναι δυνατή 
η άμεση καταγγελία της μέσω συμπληρωματικής νομοθεσίας, εάν η διπλή φορολόγηση στην 
Ευρώπη δεν απαγορεύεται εξ ορισμού, εάν είναι εύλογη και δίκαιη η απαίτηση να πληρώνει 
ένας συνταξιούχος φόρους σε δύο χώρες, εάν νομιμοποιούνται οι γερμανικές φορολογικές 
αρχές να απαιτούν την καταβολή καθυστερούμενων από το 2005 οφειλών, ενώ τον 
ενημέρωσαν μόλις το 2011, εάν στο μέλλον θα υποχρεούται να υποβάλλει δύο φορολογικές 
δηλώσεις ετησίως και εάν προκύπτει από νομολογία ότι οι γαλλικές αρχές μπορούν να 
προβούν σε επιστροφή μετά την καταβολή των φόρων που αντιστοιχούν στη Γερμανία. Ο 
αναφέρων ζητεί επίσης πληροφορίες περί νομική αρωγής καθώς επιθυμεί να κάνει χρήση 
όλων των ένδικων μέσων που δικαιούται, δεδομένου ιδίως ότι κατηγορείται από τις 
γερμανικές φορολογικές αρχές για μη καταβολή φόρων. Αναφέρει ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ 
για οποιαδήποτε αλλαγή στη νομοθεσία και ότι από το 1972 πληρώνει κανονικά τους φόρους 
του στη Γαλλία. Υποστηρίζει ότι αυτό συνιστά διάκριση σε βάρος των συνταξιούχων. 

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο αναφέρων είναι γερμανός πολίτης, ο οποίος κατοικεί από το 1972 στη Γαλλία , αλλά 
εργάζεται στη Γερμανία ως μεθοριακός εργαζόμενος κατά την έννοια της Σύμβασης 
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας. 
Από το 1972 φορολογείται στη Γαλλία επί των εισοδημάτων του από τη δραστηριότητα της 
απασχόλησης στη Γερμανία. Από το 1997 είναι συνταξιούχος που λαμβάνει σύνταξη από το 
γερμανικό ταμείο κοινωνικής ασφάλισης την οποία ο ίδιος πάντα δηλώνει ως φορολογητέο 
εισόδημα στη Γαλλία.

Τον Οκτώβριο του 2011, του ζητήθηκε από την Εφορία Neubrandenburg να δηλώσει το 
εισόδημά του για τα έτη 2005 και μετά. Ένας Γερμανός φοροτεχνικού ετοίμασε τα έγγραφα 
για τα έτη 2005 - 2010 και τον Ιανουάριο του 2013 του ζητήθηκε να καταβάλει σε σύντομο 
χρονικό διάστημα το ποσό των 17.350 ευρώ εκ των οποίων 2.600 ευρώ ήταν για τόκους 
υπερημερίας.

Συγχρόνως, ο αναφέρων ζήτησε επιστροφή από τις γαλλικές φορολογικές αρχές με τη 
βοήθεια ενός γαλλικού φορολογικού συμβούλου. Στην πραγματικότητα, αν δεν ήταν σε θέση
να πιστώσει το γερμανικό φόρο επί του γερμανικού συνταξιοδοτικού εισοδήματος στο
γαλλικό φόρο εισοδήματός του, ο αναφέρων θα υπόκειτο σε διπλή φορολόγηση.

Ο αναφέρων δηλώνει ότι, λόγω της εισαγωγής της γερμανικής φορολόγησης της σύνταξής 
του, ο ίδιος υποβάλλεται σε διπλή φορολογία, παρά τη γερμανο- γαλλική Σύμβαση Αποφυγής 
Διπλής Φορολογίας, και επιπλέον, υφίσταται υψηλό κόστος συμμόρφωσης, ζητώντας τη 
συνδρομή τόσο γερμανού όσο και  γάλλου φοροτεχνικού.

Ο αναφέρων υπέβαλε 8 μάλλον ακριβή και τεχνικά ερωτήματα προκειμένου να 
αποσαφηνιστεί η κατάσταση του 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η αναφορά δεν αντιπροσωπεύει μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά αφορά ένα σημαντικό 
αριθμό των συνταξιούχων που βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση που όλοι έλαβαν
δημόσια σύνταξη από τη Γερμανία, αλλά κατοικούν σε άλλη χώρα. Αυτό μαρτυρείται από 5 
αναφορές που προηγουμένως είχαν υποβληθεί για όμοια ή παρεμφερή θέματα (αναφορές
1504/2012, 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 και 6/2011), με γραπτές ερωτήσεις των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (E-013154/2013, E-007723/2012, E-
007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011, E-008317/2011) και ένα σημαντικό αριθμό 
καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής είναι ήδη ενήμερες για τα ζητήματα της αναφοράς. Τα ευρήματα του Γερμανικού 
Ομοσπονδιακού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ετήσια έκθεση του 2009 σχετικά με την έλλειψη 
επιβολής της φορολογίας των συνταξιούχων μη-κατοίκων είχε μεγάλο αντίκτυπο.1

                                               
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-
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Πράγματι, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής αναφέρονται πλήρως στην απάντηση που έδωσε 
σχετικά με την αναφορά 1504/2012, καθώς το συμπέρασμα είναι το ίδιο και στις δύο 
περιπτώσεις. Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να 
υπογραμμισθεί η εξής διαφορά στα γεγονότα. Στην Αναφορά 1504/2012 , ο αναφέρων είχε 
εργαστεί στη Γερμανία ως υπάλληλος για περισσότερα από 20 χρόνια, δηλαδή  
αντιμετωπίζονταν ως μόνιμος κάτοικος για σκοπούς φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης. 
Ο αναφέρων στη συνέχεια επέστρεψε στη Γαλλία, λαμβάνοντας σύνταξη από γερμανικές 
πηγές ως συνταξιούχος διαμένων στη Γαλλία.

Στην παρούσα αναφορά, ωστόσο , ο αναφέρων , γερμανός υπήκοος, διέμενε από το 1972 σε 
ένα χωριό στη γαλλική πλευρά των συνόρων. Είχε την ιδιαίτερη κατάσταση του μεθοριακού 
εργαζομένου, πράγμα που σημαίνει ότι, αν και εργαζόταν στην περιοχή των συνόρων, στη 
γερμανική πλευρά των συνόρων, ήταν υποκείμενος μόνο σε φόρο εισοδήματος στη χώρα 
κατοικίας, δηλαδή τη Γαλλία. Για σκοπούς κοινωνικής ασφάλισης, συνέβαλε στο γερμανικό 
δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Ανεξάρτητα από την ιδιότητά του ως πρώην διασυνοριακού εργαζομένου, οι πληρωμές 
συντάξεων από γερμανικές πηγές είναι, σε αντίθεση με το πρώην του εισοδήματος από 
εργασία, φορολογούμενες στη Γερμανία . Αυτό τον βάζει στο ίδιο επίπεδο με την κατάσταση 
στην αναφορά 1504/2012 .

Εν κατακλείδι , εφαρμόζονται πλήρως οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την 
αναφορά 1504/2012 για τη φορολόγηση των γερμανικών συντάξεων συνταξιούχων που 
κατοικούν στη Γαλλία. 
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