
CM\810969RO.doc PE440.061v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

<Commission>{PETI}Comisia pentru petiții</Commission>

25.3.2010

<TitreType>COMUNICARE CĂTRE 
MEMBRI</TitreType>

Ref.: Petiția nr. 1162/2009, adresată de Brian Cave, de cetățenie britanică, privind 
tratamentul discriminatoriu al anumitor categorii de pensionari britanici care 
locuiesc în Franța

1. Rezumatul petiției

Petiționarul explică faptul că, în calitate de profesor ieșit la pensie, domiciliat în Franța, este 
discriminat în ceea ce privește impozitul pe venit. Petiționarul, care beneficiază de o pensie 
din partea guvernului britanic, susține că plătește impozite pe venit mai mari atât față de 
cetățenii francezi care au același venit, cât și față de alte categorii de resortisanți britanici care 
își au domiciliul în Franța, dar care nu beneficiază de pensii din partea guvernului. Potrivit 
petiționarului, tratamentul discriminatoriu s-ar datora aplicării legislației franceze, adoptate în 
vederea punerii în aplicare a Convenției privind dubla impozitare încheiată între Regatul Unit 
și Franța. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul, cetățean britanic, este un profesor pensionat și locuiește în prezent în Franța. 
Acesta primește din partea guvernului britanic o pensie care, în conformitate cu articolul 19 
alineatul (2) din Convenția1 FR-RU pentru evitarea dublei impuneri, face obiectul reținerilor 
                                               
1 Convenție încheiată între guvernului Republicii Franceze și guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și al 
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la sursă în Regatul Unit. Din moment ce pensia petiționarului nu este supusă impozitării în 
Franța, administrația fiscală franceză nu ține seama de impozitul reținut de Regatul Unit în 
calcularea anumitor avantaje fiscale, în special reducerea impozitului1 pentru angajarea de 
personal la domiciliu, pe care legislația franceză2 o acordă căminelor domiciliate fiscal în 
Franța. Petiționarul consideră că a suferit o discriminare pe motiv de cetățenie:
- în raport cu cetățenii francezi (aflați într-o situație similară), deoarece nu poate beneficia de 
aceste avantaje fiscale în Franța;
- în raport cu ceilalți cetățeni britanici care locuiesc în Franța și care beneficiază de pensii din 
sectorul privat, deoarece articolul 19 din Convenție nu li s-ar aplica acestora. 
Convenția FR/RU pentru prevenirea dublei impuneri
Articolul 19 – Funcții publice
… 2. „Pensiile și alte remunerații similare plătite de un stat parte la Convenție sau de una 
dintre colectivitățile sale locale ori, în cazul Franței, de o persoană juridică de drept public, fie 
în mod direct, fie prin prelevarea din fondurile constituite în acest sens, către o persoană fizică 
pentru serviciile aduse statului, colectivității sau persoanei juridice respective sunt impozabile 
numai în acel stat membru. Totuși, pensiile sunt impozabile doar în celălalt stat parte la 
Convenție dacă persoana fizică își are reședința pe teritoriul acestuia și este cetățean al 
statului respectiv, fără a fi și cetățean al primului stat parte la Convenție.”
În cazul de față, pensia publică pe care Regatul Unit o varsă petiționarului de cetățenie 
britanică este impozabilă doar în Regatul Unit. Dacă, în schimb, ar fi vărsată unei persoane de 
cetățenie franceză cu reședința în Franța, această pensie ar fi impozabilă în Franța.
Comisia constată că, urmând modelul de convenție al OCDE, articolul 19 alineatul (2) din 
Convenția FR/RU instituie un regim fiscal diferențiat în funcție de natura publică a pensiei și 
de cetățenia beneficiarului. 

În acest sens, Comisia face trimitere la jurisprudența în materie fiscală a Curții de Justiție 
referitoare la compatibilitatea cu dreptul european a dispozițiilor conținute de acordurile 
convenite, care „includ factori de apropiere diferiți în funcție de statutul 
contribuabililor…dacă aceștia sunt profesori... sau nu, ori în funcție de încadrarea acestora 
în sectorul public sau în cel privat. În cazul specific al acestei ultime categorii de lucrători, ei 
sunt, în principiu, supuși impozitării în statul care efectuează plata, cu excepția cazului în 
care sunt cetățeni ai unui alt stat parte la acord, fără a fi și resortisanți ai primului stat, 
situație în care sunt supuși impozitării în statul în care își au reședința”. Potrivit Curții de 
Justiție, „deși criteriul de cetățenie apare ca atare la articolul…, în scopul repartizării 
competenței fiscale, astfel de diferențieri nu ar trebui considerate ca discriminări interzise în 
temeiul articolului 48 din Tratat. În fapt, în lipsa unor măsuri de unificare și armonizare în 
cadrul Comunității..., ține de competența părților la acord să definească criteriile de 
repartizare între ele a competențelor de impozitare în vederea eliminării dublei impuneri” 
(hotărârea din 12 mai 1998, C-336/96 Gilly, punctele 29 și 30). 

De asemenea, Comisia constată că măsura statului francez cu privire la ajutorul pentru 
angajarea de personal la domiciliu, pe care petiționarul o contestă din cauza excluderii 
pensionarilor de cetățenie britanică care locuiesc în Franța, nu este, în niciun caz, aplicabilă 
                                                                                                                                                  
Irlandei de Nord pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii și fraudelor fiscale în materie de 
impozitare a veniturilor și a câștigurilor de capital, împreună un protocol, semnată la Londra la 19.6.2008 și 
intrată în vigoare la 18.12.2009, publicată în JO la 9.1.2010.
1 Nu este posibilă o reducere a impozitului în Franța în baza unui impozit vărsat în străinătate.
2 Articolul 199-VI din Codul general de impozitare.
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pensionarilor francezi cu venituri mici (și care, potrivit legislației franceze, nu sunt obligați să 
prezinte o declarație fiscală). În fapt, din întrebarea scrisă1 adresată de Senatul francez 
ministrului însărcinat cu bugetul, rezultă că „reducerea impozitului nu se poate face decât ca 
deducere a impozitului pe venit al persoanelor fizice. Dacă pensionarul în cauză nu este 
supus impozitului pe venit, nu este posibilă nicio deducere. În final, pensionarii cu venituri 
mici nu beneficiază, prin urmare, de ajutoare fiscale pentru angajarea de personal la 
domiciliu. Această măsură fiscală pare injustă, deoarece pensionarii cu venituri mici nu își 
pot permite să plătească personal angajat la domiciliu, deși sunt deseori constrânși să o facă 
din cauza stării lor de sănătate precare…2.”
Din cele expuse mai sus, reiese că, din punct de vedere comunitar, respectivele măsuri ale 
statului francez nu reprezintă o discriminare.
Având în vedere că aceste măsuri ale statului francez nu încalcă dreptul european și, în 
special, nici principiul liberei circulații a persoanelor (articolul 45 TFUE), Comisia nu 
intenționează să inițieze o procedură de încălcare a legislației comunitare împotriva Franței. 
Comisia sugerează Parlamentului să informeze petiționarul în acest sens.

                                               
1 Întrebarea scrisă nr. 08053, adresată de d-na Schurch, privind extinderea la categoria pensionarilor a creditului 
fiscal pentru angajarea de personal la domiciliu, publicată în JO Senat din 26.3.2009.

2 Răspunsul Ministerului Economiei, Industriei și Muncii (publicat în JO Senat din 18.6.2009) prezintă astfel 
situația: „având în vedere costurile și într-un context bugetar dificil, această măsură a fost rezervată 
persoanelor care exercită o activitate profesională sau care se află în căutarea unui loc de muncă.” Se 
precizează că „în această situație, ajutorul pentru finanțarea angajării unor servicii de către persoanele fizice 
nu se poate aprecia doar în temeiul reducerilor fiscale menționate, ci și în funcție de alocările cu caracter social 
vărsate de stat și de colectivitățile teritoriale..”.


