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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0607/2013, ktorú predkladá J. G. (nemecký štátny občan), o dvojitom 
zdanení nemeckých dôchodcov s pobytom vo Francúzsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, nemecký štátny občan s pobytom vo Francúzsku, ktorý poberá nemecký 
dôchodok, uvádza, že v roku 2011 mu nemecké daňové orgány doručili žiadosť o uhradenie 
nedoplatku z roku 2005. Predkladateľ petície nebol informovaný o tom, že musí zaplatiť daň 
v Nemecku aj vo Francúzsku, a namieta proti tomu, že sa od neho teraz požaduje zaplatenie 
dvojitej dane, pričom poukazuje na to, že francúzske daňové orgány mu nevyplatili náhradu, 
ako sa požaduje podľa zmluvy o dvojitom zdanení z roku 1959 medzi Francúzskom 
a Nemeckom. Predkladateľ petície chce vedieť, či je táto zmluva ešte platná, či ju možno 
bezodkladne zrušiť na základe doplňujúcich právnych predpisov, či dvojité zdaňovanie 
v Európe nie je podľa vymedzenia zakázané, či je spravodlivé a správne, aby sa od dôchodcu 
požadovalo platenie daní v dvoch krajinách, či je legálne, aby nemecké daňové orgány žiadali 
o uhradenie nedoplatku z roku 2005, pričom ho o situácii informovali až v roku 2011, či sa od 
neho v budúcnosti bude požadovať vyplnenie dvoch daňových priznaní a či je zákonom 
stanovené, že francúzske orgány môžu vyplatiť náhradu po zaplatení daní dlžných 
v Nemecku. Predkladateľ petície zároveň požaduje informácie o právnej pomoci, keďže túto 
záležitosť chce riešiť na najvyššej úrovni, a to najmä preto, lebo nemecké daňové úrady ho 
obviňujú z neplatenia. Uvádza, že nebol nikdy informovaný o žiadnych zmenách v právnych 
predpisoch a že od roku 1972 pravidelne platí dane vo Francúzsku. Tvrdí, že ide 
o diskrimináciu dôchodcov. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).
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3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

Predkladateľ petície je nemeckým štátnym občanom, ktorý má od roku 1972 pobyt vo 
Francúzsku. Pracoval však v Nemecku ako cezhraničný pracovník v zmysle dohovoru o 
dvojitom zdanení uzatvorenom medzi Francúzskom a Nemeckom. Od roku 1972 bol jeho 
príjem zo zamestnania v Nemecku zdaňovaný vo Francúzsku. Od roku 1997 je dôchodcom, 
pričom dôchodok poberá z nemeckého systému sociálneho zabezpečenia. Tento dôchodok 
stále uvádzal ako zdaniteľný príjem vo Francúzsku. 

Daňový úrad v Neubrandenburgu v októbri 2011 požiadal predkladateľa petície, aby mu 
oznámil svoj príjem od roku 2005. Dokumenty za roky 2005 – 2010 pripravil nemecký 
daňový poradca. V januári 2013 bol predkladateľ petície požiadaný, aby v krátkom čase 
zaplatil sumu 17 350 EUR, z ktorej 2 600 EUR boli úroky z omeškania. 

V tom istom čase požiadal predkladateľ petície s pomocou francúzskeho daňového poradcu o 
vrátanie dane od francúzskych daňových orgánov. Ak by si predkladateľ petície nemohol 
uplatniť nemeckú daň z nemeckého dôchodkového príjmu z jeho francúzskej dane z príjmov, 
podliehal by neobmedzenému dvojitému zdaneniu. 

Predkladateľ petície uvádza, že v dôsledku zavedenia nemeckého zdanenia svojho dôchodku 
podlieha neobmedzenému dvojitému zdaneniu aj napriek dohovoru Nemecka a Francúzska o 
dvojitom zdanení, pričom navyše musí znášať aj vysoké náklady súvisiace s dodržiavaním 
právnych predpisov, keďže musel požiadať o pomoc nemeckého aj francúzskeho daňového 
poradcu. 

V záujme objasnenia situácie predkladateľ petície predložil osem dosť presných a odborných 
otázok.

Pripomienky Komisie 

Petícia nepredstavuje ojedinelý prípad, ale týka sa významného počtu dôchodcov 
v porovnateľnej situácii, ktorí poberajú verejné dôchodky z Nemecka, ale majú pobyt v inej 
krajine. Túto skutočnosť preukazuje päť petícií predložených v predchádzajúcom období 
týkajúcich sa tej istej alebo porovnateľnej veci (petície č. 1504/2012, 1385/2012, 1307/2012, 
313/2012 a 6/2011), otázky na písomné zodpovedanie, ktoré predložili poslanci Európskeho 
parlamentu (E-013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-
004935/2011, E-008317/2011), a značný počet sťažností predložených Európskej komisii. Na 
základe toho už útvary Komisie vedia o týchto problémoch. Veľký vplyv mali zistenia 
Nemeckého spolkového dvora audítorov uvedené v jeho výročnej správe za rok 2009 o 
nedostatočnom uplatňovaní zdaňovania dôchodcov, ktorí nemajú pobyt na území Nemecka.1

Zistenia Komisie možno nájsť aj v odpovedi na petíciu č. 1504/2012, keďže závery sú v 
oboch prípadoch totožné. Útvary Komisie sa však domnievajú, že treba poukázať na tieto 
odlišnosti vo faktoch: v petícii č. 1504/2012 jej predkladateľ pracoval v Nemecku ako 
zamestnanec viac ako 20 rokov, t. j. na daňové účely a účely sociálneho zabezpečenia sa 

                                               
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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považoval za osobu s trvalým pobytom. Predkladateľ petície sa potom vrátil do Francúzska a 
poberal dôchodok z nemeckých zdrojov ako dôchodca s pobytom vo Francúzsku.

V tejto petícii však jej predkladateľ, nemecký štátny občan, mal od roku 1972 trvalý pobyt v 
dedinke na francúzskej strane hranice. Mal osobitný štatút cezhraničného pracovníka, čo 
znamená, že aj keď pracoval v pohraničnej oblasti na nemeckej strane hranice, podliehal len 
dani z príjmov v krajine trvalého pobytu, teda vo Francúzsku. Na účely sociálneho 
zabezpečenia prispieval do nemeckého systému verejných dôchodkov.

Bez ohľadu na jeho štatút bývalého cezhraničného pracovníka sú dôchodky vyplácané z 
nemeckých zdrojov na rozdiel od jeho predošlého príjmu zo zamestnania zdaniteľné v 
Nemecku. To ho dostáva do rovnakej situácie ako predkladateľa petície č. 1504/2012.

V plnej miere sa naňho preto vzťahujú zistenia k petícii č. 1504/2012 o zdaňovaní nemeckých 
dôchodkov u dôchodcov s pobytom vo Francúzsku. 


