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Ref.: Petiția nr. 0607/2013, adresată de J.G., de cetățenie germană, privind dubla 
impozitare a pensiilor cetățenilor germani cu domiciliul în Franța

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, resortisant german cu domiciliul în Franța care beneficiază de pensie din 
Germania, indică faptul că în 2011 a primit din partea autorităților fiscale germane solicitarea 
de a plăti arierate din 2005. Petiționarul n avut cunoștință de faptul că avea obligația de a plăti 
impozit atât în Germania, cât și în Franța și obiectează cu privire la dubla impozitare, 
subliniind faptul că autoritățile fiscale franceze nu îi rambursează sumele plătite cu titlu de 
impozit, astfel cum se prevede în Tratatul privind dubla impozitare din 1959, semnat între 
Franța și Germania. Petiționarul dorește să afle dacă acest tratat este încă în vigoare, dacă 
acest tratat poate fi abrogat tacit de acte legislative suplimentare, dacă dubla impozitare nu 
este, prin definiție, interzisă în Europa, dacă este corect și legal ca un pensionar să aibă 
obligația de a plăti același impozit în două țări, dacă este legal ca autoritățile fiscale germane 
să solicite plata arieratelor din 2005, informându-l în acest sens în 2011, dacă, în viitor, va 
avea obligația de a completa două declarații de impunere anuale și dacă s-a stabilit prin lege 
ca autoritățile franceze să ramburseze sumele plătite cu titlu de impozit după plata impozitelor 
în Germania. Petiționarul solicită și informații cu privire la asistența juridică, deoarece dorește 
să facă cunoscută această chestiune la cel mai înalt nivel, în special din cauza faptului că 
autoritățile fiscale germane îl acuză de neplata obligațiilor fiscale. El declară că nu a fost 
niciodată informat cu privire la modificarea legislației și din 1972 își plătește impozitele în 
mod regulat în Franța. Petiționarul susține că această chestiune constituie o discriminare 
împotriva pensionarilor. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
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[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Petiționarul este un cetățean german care își are domiciliul în Franța din 1972, dar a lucrat ca 
lucrător frontalier în sensul Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între Franța și 
Germania. Din 1972, i-a fost impozitat în Franța venitul său obținut din activitatea sa în 
câmpul muncii din Germania. Din 1997, el este pensionar și primește pensie de la fondul de 
securitate socială german, pe care a declarat-o mereu ca venit impozitabil în Franța. 

În octombrie 2011, petiționarului i-a fost solicitat de către Oficiul Fiscal din Neubrandenburg 
să declare venitul său începând cu 2005. Un consultant fiscal german a pregătit documentația 
pentru perioada 2005-2010, iar în ianuarie 2013, i s-a solicitat să plătească într-un termen 
scurt suma de 17 350 EUR, dintre care 2 600 EUR erau penalități de întârziere. 

Simultan, petiționarul a solicitat o rambursare autorităților fiscale franceze, cu ajutorul unui 
consultant fiscal francez. De fapt, dacă nu ar putea să crediteze impozitul german pe venitul 
obținut din pensia germană în declarația de venit din Franța, petiționarul ar face obiectul unei 
duble impuneri. 

Petiționarul declară că, din cauza introducerii impozitului german pentru pensia sa, el face 
obiectul unei duble impuneri, în ciuda Convenției de evitare a dublei impuneri dintre Franța și 
Germania. În plus, el suportă costuri ridicate de conformitate, solicitând asistență atât din 
partea unui consultant german, cât și a unui consultant francez. 

Petiționarul a depus opt întrebări destul de precise și tehnice pentru a-și clarifica situația.

Observațiile Comisiei 

Petiția nu reprezintă un caz izolat, ci privește un număr semnificativ de petiționari care se află 
într-o situație similară, toți primind o pensie publică din Germania, dar având domiciliul în 
altă țară. Această situație este demonstrată de cinci petiții care au fost depuse privind chestiuni 
identice sau comparabile (petițiile nr. 1504/2012, 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 și 6/2011), 
de întrebări cu solicitare de răspuns scris adresate de deputați în Parlamentul European (E-
013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011, E-
008317/2011) și de un număr semnificativ de plângeri adresate Comisiei Europene. Ca 
urmare, serviciile Comisiei au deja cunoștință de problemele ridicate în petiție. Au avut o 
influență considerabilă constatările Curții de Conturi Federale a Germaniei din raportul său 
anual din 2009 privind neaplicarea impozitării pensionarilor nerezidenți1.

De fapt, observațiile Comisiei pot face trimitere complet la răspunsul dat petiției 
nr. 1504/2012, întrucât concluzia este identică în ambele cazuri. Cu toate acestea, serviciile 
Comisiei consideră că este necesar să se evidențieze următoarele diferențe privind faptele. În 
petiția nr. 1504/2012, petiționarul a lucrat în Germania ca angajat pentru mai mult de 20 de 
ani, adică fost tratat ca rezident în scopuri fiscale și de securitate socială. Ulterior, petiționarul 

                                               
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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s-a întors în Franța, primind pensia din surse germane în calitate de pensionar cu reședință în 
Franța.

Cu toate acestea, în prezenta petiție, petiționarul, cetățean german, își are reședința din 1972 
într-un sat de pe partea franceză a frontierei. El a avut statutul special de lucrător frontalier, 
însemnând că, deși lucra în domeniul frontalier pe partea germană a frontierei, era supus 
numai impozitului pe venit în țara de reședință, adică Franța. Pentru asigurări sociale, el 
contribuia la programul de pensii publice german.

Indiferent de statutul său de fost lucrător transfrontalier, pensia plătită din surse germane este 
impozitabilă în Germania, spre deosebire de venitul său anterior obținut de la locul de muncă. 
Astfel situația sa este similară celei din petiția nr. 1504/2012.

În concluzie, se aplică pe deplin observațiile formulate pentru petiția nr. 1504/2012 privind 
impozitarea pensiilor germane ale pensionarilor cu domiciliul în Franța. 


