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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0607/2013, którą złożył J. G. (Niemcy), w sprawie podwójnego 
opodatkowania emerytur obywateli Niemiec zamieszkujących we Francji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel Niemiec zamieszkujący we Francji i otrzymujący niemiecką 
emeryturę, informuje, że w 2011 r. otrzymał od niemieckich organów podatkowych wezwanie 
do zapłaty zaległości od 2005 r. Składający petycję nie był świadomy, że ma obowiązek 
płacić podatek zarówno w Niemczech, jak i we Francji, oraz sprzeciwia się temu, iż teraz ma 
uiścić podwójny podatek, wskazując, że od francuskich organów podatkowych nie otrzymuje 
zwrotu wymaganego na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Francją 
a Niemcami z 1959 r. Chciałby wiedzieć, czy umowa ta jest nadal ważna, czy może być bez 
problemu uchylona dodatkowymi przepisami, czy podwójne opodatkowanie nie jest 
z definicji zakazane w Europie, czy słuszne i sprawiedliwe jest wymaganie od emeryta 
płacenia podatków w dwóch państwach, czy niemieckie organy podatkowe mają prawo żądać 
zapłaty zaległości od 2005 r., jeżeli poinformowały o sytuacji dopiero w 2011 r., czy 
w przyszłości będzie musiał wypełniać dwa zeznania podatkowe oraz czy prawo stanowi, że 
francuskie władze mogą dokonać zwrotu po uiszczeniu podatku należnego w Niemczech. 
Składający petycję oczekuje również informacji dotyczącej pomocy prawnej, ponieważ 
chciałby, aby sprawę rozpatrywano na jak najwyższym szczeblu, zwłaszcza że niemieckie 
organy podatkowe oskarżają go o niedokonanie zapłaty. Składający petycję zwraca uwagę, że 
nigdy nie został poinformowany o zmianie ustawodawstwa i od 1972 r. regularnie płaci 
podatki we Francji. Uważa, że podwójne opodatkowanie stanowi dyskryminację emerytów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Składający petycję jest niemieckim obywatelem, który od 1972 r. mieszka we Francji, ale 
pracował w Niemczech jako pracownik przygraniczny w rozumieniu konwencji w sprawie 
eliminowania podwójnego opodatkowania zawartej między Francją a Niemcami. Od 1972 r. 
we Francji płacił podatki od dochodu uzyskiwanego w ramach działalności zawodowej 
w Niemczech. Od 1997 r. jest emerytem otrzymującym świadczenie emerytalne w ramach 
niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego, które zawsze deklarował jako dochód 
podlegający opodatkowaniu we Francji.

W październiku 2011 r. Urząd Skarbowy w Neubrandenburg zwrócił się do niego 
o zgłoszenie jego dochodów począwszy od 2005 r. Niemiecki doradca podatkowy 
przygotował dokumenty za lata 2005–2010 i w styczniu 2013 r. składającego petycję 
poproszono o uiszczenie w krótkim terminie kwoty 17 350 EUR, z czego 2 600 EUR 
wyniosły odsetki za zwłokę.

Jednocześnie składający petycję, z pomocą francuskiego doradcy podatkowego, złożył 
wniosek o zwrot do francuskich organów podatkowych. W istocie gdyby składający petycję 
nie mógł odliczyć niemieckiego podatku od dochodów z tytułu otrzymywania niemieckich 
świadczeń emerytalnych od swojego podatku dochodowego we Francji, podlegałby 
nieobjętemu zwolnieniem podwójnemu opodatkowaniu.

Składający petycję twierdzi, że z powodu opodatkowania jego emerytury przez Niemcy 
podlega on nieobjętemu zwolnieniem podwójnemu opodatkowaniu mimo zawarcia konwencji 
w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania między Niemcami a Francją, a ponadto 
ponosi wysokie koszty przestrzegania przepisów w związku z korzystaniem z usług zarówno 
niemieckiego, jak i francuskiego doradcy podatkowego.

Składający petycję zadał osiem dość precyzyjnych i technicznych pytań w celu wyjaśnienia 
tej sytuacji.

Uwagi Komisji

Petycja nie odnosi się do odosobnionego przypadku, lecz dotyczy znacznej liczby emerytów 
będących w podobnej sytuacji, którzy otrzymują niemieckie świadczenia emerytalne, ale 
zamieszkują w innym kraju. Świadczy o tym pięć wcześniej złożonych petycji dotyczących 
identycznych lub podobnych kwestii (petycja 1504/2012, 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 
i 6/2011), pytania pisemne zadane przez posłów do Parlamentu Europejskiego (E-
013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011, E-
008317/2011) i duża liczba skarg zgłoszonych Komisji Europejskiej. W rezultacie służby 
Komisji zdają już sobie sprawę z problemów opisanych w przedmiotowej petycji. Ustalenia 
zawarte w sprawozdaniu rocznym niemieckiego Federalnego Trybunału Obrachunkowego z 
2009 r. dotyczącym nieegzekwowania opodatkowania emerytów niebędących rezydentami 
miały na to znaczny wpływ1.

W istocie Komisja w swoich uwagach może w pełni odesłać składającego petycję do swojej 
odpowiedzi udzielonej na petycję 1504/2012, ponieważ wniosek jest taki sam w obu 

                                               
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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przypadkach. Niemniej jednak służby Komisji uważają, że należy podkreślić następującą 
różnicę w okolicznościach tych zdarzeń. Zgodnie z informacjami z petycji 1504/2012 
składająca petycję była zatrudniona w Niemczech przez ponad 20 lat, tzn. do celów 
podatkowych i zabezpieczenia społecznego była uważana za rezydentkę. Następnie 
składająca petycję powróciła do Francji i otrzymywała świadczenie emerytalne od organów 
niemieckich jako emerytka zamieszkała we Francji.

Natomiast zgodnie z przedmiotową petycją składający petycję – obywatel Niemiec – od 
1972 r. mieszkał w miejscowości po francuskiej stronie granicy. Miał szczególny status
pracownika przygranicznego, co oznacza, że mimo iż pracował na obszarze przygranicznym 
po niemieckiej stronie granicy, podlegał tylko opodatkowaniu dochodu w kraju zamieszkania, 
tj. Francji. Aby uzyskać zabezpieczenie społeczne, opłacał składki w ramach niemieckiego 
państwowego systemu emerytalnego.

Bez względu na jego status byłego pracownika przygranicznego wypłaty świadczeń 
emerytalnych dokonywane przez organy niemieckie podlegają opodatkowaniu w Niemczech 
w przeciwieństwie do jego wcześniejszych dochodów z tytułu zatrudnienia. Powoduje to, że 
jego sytuacja jest taka sama jak sytuacja składającej petycję 1504/2012.

Z tego wniosek, że kwestie poruszone w petycji 1504/2012 dotyczące opodatkowania 
niemieckich świadczeń emerytalnych wypłacanych emerytom zamieszkującym we Francji 
mają w pełni zastosowanie do przedmiotowej petycji.


