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Betreft: Verzoekschrift 0607/2013, ingediend door J.G. (Duitse nationaliteit), over een 
dubbele belastingheffing voor Duitse gepensioneerden die woonachtig zijn in 
Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een in Frankrijk woonachtig Duits staatsburger die een Duits pensioen ontvangt, 
verklaart dat hij in 2011 een vordering van de Duitse fiscus heeft ontvangen voor de betaling 
van achterstallige belastingen sinds 2005. Indiener was zich er niet van bewust dat hij 
belastingen moest betalen in zowel Duitsland als Frankrijk en verzet zich tegen deze dubbele 
belastingheffing. Daarbij wijst hij erop dat de Franse fiscus niet tot een terugbetaling overgaat 
zoals vereist is overeenkomstig het dubbelbelastingverdrag dat Frankrijk en Duitsland in 1959 
hebben gesloten. Hij wil weten of dat verdrag nog steeds van kracht is, of het middels 
aanvullende wetgeving kan worden opgeheven, of dubbele belastingheffing in Europa per 
definitie niet verboden is, of het wel eerlijk en rechtvaardig is om van gepensioneerden te 
eisen dat zij belastingen betalen in twee landen, of het wettelijk is dat de Duitse fiscus de 
betaling van achterstallige belastingen sinds 2005 eist, in de wetenschap dat deze de 
betrokken persoon pas in 2011 van de situatie in kennis heeft gesteld, of hij voortaan jaarlijks 
twee belastingaangiften zal moeten indienen en of het in de wet is voorzien dat de Franse 
autoriteiten overgaan tot een terugbetaling na de betaling van de verschuldigde belastingen in 
Duitsland. Indiener is ook op zoek naar informatie over juridische bijstand. Hij wil de zaak 
namelijk naar het hoogste niveau brengen, met name omdat de Duitse fiscus hem ervan 
beschuldigt zijn belastingen niet te betalen. Hij verklaart dat hij nooit bericht heeft gekregen 
van een wetswijziging en sinds 1972 regelmatig belastingen betaalt in Frankrijk. Hij ziet dit 
als discriminatie ten aanzien van gepensioneerden.

2. Ontvankelijkheid
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Ontvankelijk verklaard op 22 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Indiener is een Duits staatsburger die sinds 1972 in Frankrijk woonachtig is, maar in 
Duitsland heeft gewerkt als grensarbeider in de zin van het Verdrag ter afschaffing van 
dubbele belasting tussen Frankrijk en Duitsland. Sinds 1972 heeft hij in Frankrijk belasting 
betaald over zijn inkomen uit zijn beroepsactiviteit in Duitsland. Sinds 1997 ontvangt hij een 
ouderdomspensioen van de Duitse sociale zekerheid dat hij altijd heeft aangegeven als 
belastbaar inkomen in Frankrijk. 

In oktober is indiener verzocht door het belastingkantoor Neubrandenburg zijn inkomen aan 
te geven voor de jaren vanaf 2005.  Op basis van documenten opgesteld door een Duitse 
belastingadviseur voor de jaren 2005-2010 is hem in januari 2013 verzocht om op korte 
termijn het bedrag van 17 350 euro, waarvan 2 600 euro aan achterstallingheidsrente, te 
betalen. 

Tegelijkertijd heeft indiener bij de Franse fiscus een terugbetaling geëist met hulp van een 
Franse belastingadviseur. In feite zou indiener, als hij de Duitse belasting over het Duitse 
pensioeninkomen niet in mindering zou kunnen brengen op zijn Franse inkomensbelasting, 
dubbele belasting betalen. 

Indiener verklaart dat hij vanwege de Duitse belasting op zijn pensioen, dubbel wordt belast 
ondanks het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting tussen Frankrijk en Duitsland en 
bovendien hoge nalevingskosten heeft doordat hij de hulp heeft moeten inschakelen van 
zowel een Duitse als een Franse belastingadviseur. 

Indiener heeft acht redelijk nauwkeurige en technische vragen gesteld ter opheldering van zijn 
situatie.

Opmerkingen van de Commissie 

Het verzoekschrift beschrijft geen op zichzelf staand geval, maar betreft een aanmerkelijk 
aantal gepensioneerden in een vergelijkbare situatie, die allen een Duits staatspensioen 
ontvingen maar in een ander land woonachtig zijn. Dit wordt duidelijk in vijf eerder 
ingediende verzoekschriften over identieke of vergelijkbare kwesties (verzoekschrift nr. 
1504/2012, nr. 1385/2012, nr. 1307/2012, nr. 313/2012 en nr. 6/2011), in schriftelijke vragen 
van leden van het Europees Parlement (E-013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, E-
011553/2012, E-004935/2011, E-008317/2011) en een groot aantal bij de Europese 
Commissie ingediende klachten. De diensten van de Commissie zijn dan ook reeds op de 
hoogte van de in het verzoekschrift aan de orde gestelde zaken. De conclusies van de Duitse 
federale rekenkamer in haar jaarverslag van 2009 over het gemis aan belastinginkomsten van 
niet-ingezeten gepensioneerden, heeft een grote invloed gehad1.

                                               
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
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In feite kunnen de opmerkingen van de Commissie volledig verwijzen naar het antwoord op 
verzoekschrift nr. 1504/2012, aangezien de conclusie in beide gevallen identiek is.  De 
diensten van de Commissie achten het echter noodzakelijk het volgende feitelijke verschil te 
onderstrepen. Indiener van verzoekschrift nr. 1504/2012 heeft gedurende meer dan 20 jaar als 
werknemer in Duitsland gewerkt en werd dan ook als ingezetene behandeld voor belasting- en 
socialezekerheidsdoeleinden. Daarna is indiener naar Frankrijk teruggekeerd waar hij een 
ouderdomspensioen van Duitse bronnen ontvangt als in Frankrijk woonachtige 
gepensioneerde.

In onderhavig verzoekschrift woont indiener, een Duits staatsburger, sinds 1972 in een dorp 
aan de Franse kant van de grens. Hij had de bijzondere status van grensarbeider, waardoor hij 
ondanks het feit dat hij in het grensgebied aan de Duitse kant van de grens werkte, uitsluitend 
onderhavig was aan inkomensbelasting in het land van verblijf, d.w.z. Frankrijk. Voor 
socialezekerheidsdoeleinden betaalde hij premie aan het Duitse openbare pensioenstelsel.

Onafhankelijk van zijn status als voormalige grensarbeider, is de pensioenuitkering van 
Duitse bronnen, in tegenstelling tot zijn voormalige inkomen uit arbeid, belastbaar in 
Duitsland. Hierdoor is zijn situatie dezelfde als de in verzoekschrift nr. 1504/2012 beschreven 
situatie.

De opmerkingen over verzoekschrift nr. 1504/2012 over de belasting van Duitse pensioenen 
van in Frankrijk woonachtige gepensioneerden zijn dan ook volledig van toepassing. 


