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Ref.: Petiția nr. 1595/2008, adresată de M. H., de naționalitate germană, privind 
acordarea unei subvenții pentru proprietate imobiliară pentru casa sa din 
străinătate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este cetățean german și își plătește impozitele în Germania. Pe baza hotărârii 
Curții Europene de Justiție în cauza C-152/05, petiționarul a depus o cerere de acordare a unei 
subvenții pentru proprietate imobiliară pentru casa sa din Spania. Această cerere a fost 
respinsă pe motiv că petiționarul nu a demonstrat într-o suficientă măsură frecvența cu care se 
află în Germania și că el este doar parțial contribuabil în Germania. În plus, locuința ar trebui 
să fie folosită doar pentru uz propriu și nu să fie închiriată pe post de casă de vacanță. 
Petiționarul consideră că acest lucru reprezintă o încălcare a dreptului de liberă circulație a 
persoanelor în cadrul Uniunii. Petiționarul dorește să afle în ce mod poate obține această 
subvenție, din moment ce nu poate să-și folosească în același timp atât locuința din 
străinătate, cât și reședința din Germania. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

Petiția
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Petiționarul este funcționar pensionat de cetățenie germană și locuiește în Spania. Pentru 
pensia pe care o primește plătește impozite în Germania. Petiționarul a depus la autoritățile 
financiare din Germania o cerere de acordare a unei subvenții pentru proprietate imobiliară 
pentru imobilul său din Spania. Această cerere a fost respinsă pe motiv că petiționarul nu a 
demonstrat într-o suficientă măsură frecvența cu care se află în Germania și că, prin urmare, el 
este contribuabil în Germania doar într-o măsură limitată.

Petiționarul consideră acest refuz o încălcare a principiilor stabilite de Curtea Europeană de 
Justiție în hotărârea pronunțată la 17 ianuarie 2008 în cauza C-152/05. Potrivit acestuia, ar 
exista o contradicție în faptul că subvenția pentru proprietate imobiliară poate fi acordată 
numai dacă imobilul din străinătate este utilizat de proprietar în scop personal, în timp ce, 
simultan, pentru a fi considerat contribuabil integral, există condiția ca reședința principală să 
fie în Germania.

Avizul Comisiei cu privire la poziția petiționarului

Situația juridică în Germania

În primul rând, trebuie atrasă atenția asupra faptului că sistemul subvențiilor pentru proprietăți 
imobiliare din Germania a fost abrogat la 1 ianuarie 2006 [Lege din 22 decembrie 2005
privind abrogarea subvențiilor pentru proprietăți imobiliare, BGBl. I, 2005, S. 3680]. Pentru 
imobilele construite și/sau achiziționate după această dată nu se mai poate solicita plata 
acestei subvenții. Pentru imobilele construite și/sau achiziționate înainte de această dată, plata 
acestei subvenții este încă posibilă, cu condiția ca termenul pentru stabilirea impozitului să nu 
fi expirat.

În conformitate cu Legea privind subvențiile pentru proprietate imobiliară, acestea se acordă 
în următoarele condiții:
 solicitantul trebuie să fie contribuabil integral;
 locuința trebuie să fie ocupată personal;
 imobilul trebuie să fie situat pe teritoriul țării.  
 Casele de vacanță sunt excluse de la plata acestei subvenții.

În conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Legea privind impozitul pe venit, persoanele 
fizice care își au domiciliul sau reședința obișnuită pe teritoriul țării sunt supuse integral 
impozitului pe venit.

În conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din Legea privind impozitul pe venit, persoanele 
fizice care nu își au nici domiciliul, nici reședința obișnuită pe teritoriul țării pot fi de 
asemenea considerate, la cerere, supuse integral impozitului pe venit în sensul articolului 49 
din legea privind impozitul pe venit. Această opțiune se aplică numai cu condiția ca cel puțin 
90% din veniturile acestor persoane pe anul calendaristic respectiv să fie supuse fiscalității 
germane sau ca veniturile care nu sunt supuse fiscalității germane să nu depășească pragul de 
bază (anume 7 664 euro pentru anul 2009).

Evaluare în raport cu legislația comunitară
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În lipsa unei armonizări juridice la nivelul CE a impozitelor pe venit, statele membre dispun 
de libertatea de a-și organiza propriile sisteme fiscale. Prin urmare, decizia dacă și în ce 
condiții construcția unei locuințe proprii poate beneficia de avantaje fiscale rămâne la 
latitudinea statelor membre. Dreptul comunitar este relevant numai în situația în care statele 
membre adoptă dispoziții de natură fiscală care încalcă libertățile fundamentale prevăzute de 
dreptul comunitar. O astfel de situație ar fi de exemplu aceea în care resortisanți ai altor state 
membre ar fi discriminați pe motiv de naționalitate sau în care dreptul la liberă circulație al 
acestora ar fi îngrădit. 

În cazul de față, acest aspect se traduce prin faptul că, în principiu, nici legătura dintre plata 
subvenției și obligația fiscală nelimitată, nici condiția ocupării locuinței în scop personal nu 
pot conduce la formularea unei obiecții în temeiul dreptului comunitar.

În ceea ce privește condiția suplimentară potrivit căreia imobilul trebuie să fie situat în 
Germania, aceasta a fost contestat de Comisie, care a inițiat o procedură de încălcare a 
dreptului comunitar (1999-4943). Comisia a pus sub semnul îndoielii compatibilitatea cu 
dreptul comunitar (articolele 18, 39 și 43 din Tratatul CE) a legăturii dintre dreptul la 
subvenție și cerința ca imobilul subvenționat să fie situat în Germania. În situațiile în care 
contribuabilii integrali și-ar avea domiciliul în străinătate, aceștia ar fi excluși de la plata 
subvenției dacă ar dori să-și achiziționeze o locuință în străinătate.  O astfel de excludere ar 
împiedica libera circulație protejată de tratatele comunitare și ar constitui un dezavantaj 
sistematic pentru lucrătorii transfrontalieri.

Curtea Europeană de Justiție a subscris la această poziție, pronunțându-se după cum urmează 
în hotărârea sa din 17 ianuarie 2008 din cauza C-152/08:

„Prin faptul că, la articolul 2 alineatul (1) prima teză din Legea privind subvențiile pentru 
proprietate imobiliară (Eigenheimzulagengesetz), în versiunea publicată în 1997, astfel cum a 
fost modificată prin Legea de însoțire a bugetului din 2004 (Haushaltsbegleitgesetz 2004), 
exclude locuințele situate într-un alt stat membru de la beneficiul subvenției pentru 
proprietate imobiliară acordate persoanelor supuse în totalitate impozitului pe venit, 
Republica Federală Germania nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 
18 CE, 39 CE și 43 CE”.

Întrucât la publicarea acestei hotărâri sistemul subvențiilor pentru proprietate imobiliară 
fusese deja abrogat, guvernul Republicii Federale Germania a transpus hotărârea prin 
publicarea unui decret administrativ (nota ministrului federal de finanțe din 13 martie 2008, 
IVC1 – EZ 1000/08/10001). Potrivit acestuia, persoanele îndreptățite la plata subvenției în 
temeiul articolului 1 alineatele (2) și (3) din Legea privind impozitul pe venit pot beneficia de 
plata acestei subvenții și pentru construcția sau achiziția unei case sau a unui apartament într-
un alt stat membru. Aceste principii se aplică în toate cazurile care au rămas deschise.

Din punctul de vedere al Comisiei, guvernul Republicii Federale Germania a transpus corect 
hotărârea și a rectificat deficiențele imputate în procedura de încălcare. În consecință, 
procedura de încălcare a tratatului a fost închisă.

În opinia Comisiei, petentul ar putea solicita, pe baza notei ministrului federal de finanțe, să 
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fie considerat contribuabil integral, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din Legea 
privind impozitele pe venit, deși locuiește în Spania. Totuși, petentul trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute la articolul 1 alineatul (3) din legea privind impozitele pe venit, anume fie 
cel puțin 90% din veniturile acestuia, încasate oriunde pe mapamond, trebuie să fie impozitate 
în Germania, fie veniturile pentru care acesta plătește impozite în străinătate trebuie să fie 
inferioare sumei de 7 664 EUR. 

Comisia nu poate verifica dacă aceste condiții sunt îndeplinite în cazul de față, nici dacă 
termenul limită pentru cererea petentului de acordare a subvenției pentru proprietate 
imobiliară a expirat. În plus, acest aspect nici nu se regăsește între competențele Comisiei. 
Totuși, având în vedere procedura de încălcare a tratatului și nota ministrului federal de 
finanțe din 13 martie 2008, un funcționar german pensionat care locuiește în străinătate și a 
cărui pensie de vârstă este impozitată în Germania, poate, în mod fundamental, să solicite 
plata unei subvenții pentru proprietate imobiliară pentru locuința sa aflată într-un alt stat 
membru al UE în condițiile stabilite la articolul 1 alineatul (3) din Legea privind impozitul pe 
venit. 

Concluzii

Comisia propune ca petentul să fie informat în consecință. 


