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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1543/2009, adresată de Hansjoerg Zingler, de cetățenie germană, 
privind neaplicarea de către autoritățile fiscale germane a principiilor Uniunii 
Europene privind libera circulație în interiorul Comunității

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care primește pensie pentru limită de vârstă din Germania, are domiciliul stabil în 
Austria. El subliniază faptul că autoritățile fiscale germane i-au refuzat dreptul de a-i deduce 
cuantumul de bază normal împreună cu contribuțiile pentru asigurarea sa privată de sănătate. 
În acest context, petiționarul face referire la hotărârea Curții de Justiție din cauza C-269/07, 
Comisia Comunităților Europene⁄Republica Federală Germania (Neîndeplinirea obligațiilor de 
către un stat membru – Libera circulație a lucrătorilor – Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 –
Prime pentru pensie facultativă – Supunere integrală la plata impozitului), care prevede că, 
prin adoptarea și prin menținerea în vigoare a prevederilor privind pensia facultativă pentru 
limită de vârstă cuprinse în articolele 79-99 din Legea federală privind impozitul pe venit 
(Einkommensteuergesetz), Republica Federală Germania nu și-a îndeplinit obligațiile care îi 
revin în temeiul articolului 39 CE și al articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) 
nr. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera circulație a lucrătorilor în 
cadrul Comunității, precum și în temeiul articolului 18 CE. Întrucât petiționarul a sesizat fără 
succes rețeaua SOLVIT, el solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010
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Subiectul petiției îl reprezintă diferența de tratament în ceea ce privește acordarea anumitor 
facilități fiscale între pensionarii germani care sunt supuși integral la plata impozitelor în 
Germania și pensionarii germani supuși integral la plata impozitelor în alt stat membru.

Petiționarul, cel mai probabil resortisant german, care primește pensie pentru limită de vârstă 
din Germania, are reședința permanentă și domiciliul fiscal în Austria. Prin urmare, acesta 
este suspus integral la plata impozitelor în Austria, aceasta însemnând că venitul său global 
este impozitat în Austria. În Germania, acesta este suspus doar parțial la plata impozitelor, 
adică doar venitul său din surse germane este impozabil în Germania. De asemenea, venitul 
său din Germania înseamnă mai puțin de 90% din venitul său global. 

Petiționarul indică faptul că autoritățile fiscale germane refuză să îi acorde bonificația în 
valoare de EUR 7 664 și să îi deducă contribuțiile la asigurarea sa privată de sănătate. Potrivit 
acestuia, autoritățile fiscale germane îi cer să se restabilească în Germania pentru a putea 
beneficia de facilitățile expuse mai sus. Mai mult, petiționarul menționează că aceste facilități 
ar fi acordate pensionarilor care sunt supuși integral la plata impozitelor în Germania. În 
sfârșit, petiționarul face referire în acest sens la hotărârea CJUE în cauza C-269/07 
(Comisia/Germania)1, în care CJUE a decis că orice relaționare a acordării facilităților 
„Riester Rente” cu supunerea integrală la plata impozitelor în Germania contravine dreptului 
comunitar. 

Conform jurisprudenței consacrate a Curții de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”), „în 
materie de impozitare directă, situația rezidenților și cea a nerezidenților nu sunt, ca regulă 
generală, comparabile” [de exemplu, cauza C-383/05 Talotta, alineatul (19)].
CJUE a decis în cauza C-279/93 Schumacker, alineatele (32)-(34) că „venitul obținut pe 
teritoriul unui stat membru de către un nerezident constituie, în majoritatea cazurilor, doar o 
parte a venitului său global, centralizat la locul reședinței sale. Mai mult, capacitatea 
contributivă individuală a nerezidentului, determinată prin evaluarea veniturilor sale totale, 
precum și a situației sale personale și familiale, se poate aprecia cu mai multă ușurință în 
locul unde acesta își are centrul intereselor sale personale și patrimoniale. În general, acesta 
este locul reședinței sale obișnuite. În consecință, dreptul fiscal internațional și, în special, 
modelul de convenție privind dubla impunere al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE), recunoaște, în principiu, că impozitarea globală a contribuabililor, 
ținând seama și de situația lor personală și familială, este de competența statului de 
reședință. Situația unui rezident este diferită în măsura în care cea mai mare parte a venitului 
său este concentrată, în mod normal, în statul de reședință. Mai mult, statul respectiv are la 
dispoziție toate informațiile necesare pentru a evalua capacitatea contributivă globală a 
contribuabilului, luând în considerare situația sa personală și familială. Prin urmare, faptul 
că un stat membru nu acordă unui nerezident anumite deduceri fiscale acordate rezidenților 
nu este, de regulă, o măsură discriminatorie, deoarece cele două categorii de contribuabili 
nu se află într-o situație comparabilă.”
Bonificația personală de mai sus aplicabilă în Germania este menită să garanteze că o 
proporție minimă esențială a venitului este scutită de orice impozit pe venit. Este o măsură 
legitimă să se rezerve această facilitate fiscală rezidenților, deoarece situația personală și 
familială a nerezidenților trebuie luată în considerare, în principiu, în statul lor respectiv în 

                                               
1 cunoscută ca și „cauza Riester Rente”.



CM\811111RO.doc 3/4 PE405.105v01-00

RO

care își au reședința. Aceeași concluzie se aplică și în cazul deducerii contribuțiilor 
petiționarului la asigurarea sa privată de sănătate. Acestea sunt cheltuieli personale care, 
conform dreptului comunitar în vigoare în materie de impozitare directă, pot fi deduse doar în 
statul în care se află domiciliul fiscal al contribuabilului. 

Cu toate acestea, potrivit hotărârii CJUE în cauza Schumacker, „situația este diferită în cazul 
în care nerezidentul nu obține niciun venit semnificativ în statul său de reședință și obține cea 
mai mare parte a venitului său impozabil dintr-o activitate realizată în statul în care este 
încadrat în muncă, ceea ce înseamnă că statul său de reședință nu poate să îi acorde 
facilitățile fiscale rezultate din evaluarea situației sale personale și familiale. Între situația 
unui astfel de nerezident și cea a unui rezident care desfășoară o activitate salariată 
comparabilă nu există nicio diferență obiectivă care să justifice o diferență de tratament în 
ceea ce privește luarea în considerare, în scopul impozitării, a situației personale și familiale 
a contribuabilului. În cazul unui nerezident care obține cea mai mare parte a veniturilor sale 
și cvasitotalitatea veniturilor familiei sale într-un stat membru diferit de statul de reședință, 
discriminarea constă în faptul că situația sa personală și familială nu este luată în 
considerare nici în statul membru de reședință, nici în statul în care este încadrat în muncă.”
În cauza C-391/97 Gschwind, CJUE a oferit orientări suplimentare privind modul de 
interpretare a criteriului „cea mai mare parte a venitului său impozabil”, menționat în 
hotărârea Schumacker. CJUE a hotărât în cauza Gschwind că, prin stabilirea unui prag 
procentual de 90% și, respectiv, a unui prag absolut pentru venitul impozabil în Germania 
nesupus impozitării în această țară, legislația germană ține seama, în mod specific, de 
posibilitatea de a lua în considerare, în funcție de o bază impozabilă suficientă, situația 
personală și familială a contribuabililor din statul de reședință. Din afirmațiile petiționarului 
reiese că, în cazul prezentat, venitul obținut de petiționar în Germania nu atinge niciunul 
dintre aceste praguri. Prin urmare, „regula Schumacker” nu se aplică situației specifice a 
petiționarului.

În ceea ce privește cauza „Riester Rente” a CJUE la care acesta face referire, există o 
diferență semnificativă între cazul respectiv și cazul de față. Măsura națională contestată în 
cauza Riester Rente se referă la o primă pentru pensie facultativă, care reprezintă un avantaj 
social acordat lucrătorilor pe baza situației lor obiective ca angajați. Mai exact, avantajul este 
legat de situația persoanelor asigurate în cadrul sistemului de pensii de stat, din moment ce 
acestea sunt cele mai afectate de reducerea nivelului pensiei de stat, decisă de legiuitorul 
german. Prin urmare, această situație specifică nu are nicio legătură cu supunerea integrală 
sau parțială a persoanelor în cauză la plata impozitelor. Nu poate fi astfel comparată cu 
situația petiționarului care caută doar să obțină o deducere din impozitul pe venit a 
contribuțiilor la asigurarea sa privată de sănătate. În consecință, hotărârea CJUE în cauza 
Riester Rente nu poate constitui o bază pentru formularea unor concluzii în cazul de față. 

Prin urmare, trebuie menționat că este de competența Austriei, ca stat în care își are domiciliul 
fiscal petiționarul, să îi acorda acestuia bonificația personală integrală1 și să îi deducă 
contribuțiile la asigurarea sa privată de sănătate, dacă o astfel de deducere este permisă având 
în vedere contribuțiile comparabile la sistemele private de asigurare din Austria. În acest sens, 
se poate face trimitere, de exemplu, la cauza Danner (C-136/00), în care CJUE a decis că 
„Articolul 49 CE trebuie interpretat în sensul în care exclude posibilitatea ca legislația în 

                                               
1 În prezent, 11 000 de euro.
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materie fiscală a unui stat membru să restricționeze sau să interzică deducerea în scopul 
impozitării veniturilor a contribuțiilor la sistemele facultative de pensii din alte state membre, 
permițând deducerea unor astfel de contribuții destinate instituțiilor din statul membru în 
cauză (…).” Aceste concluzii sunt aplicabile și cazului prezentat de petiționar. Cu titlu 
suplimentar, trebuie menționat că, în cazul în care deducerea contribuțiilor la sistemele private 
de asigurări de sănătate nu ar fi posibilă în Austria, în general, chiar și în cazul contribuțiilor 
la sistemele de asigurări din Austria, aceasta ar însemna pentru petiționar doar că există 
disparități rezultate din coexistența unor sisteme de impozitare nearmonizate.

În cazul petiționarului, atitudinea autorităților germane, contestată de acesta, pare să fie în 
conformitate cu dreptul comunitar. Doar situația în care venitul petiționarului obținut în 
Germania ar corespunde unui procent de cel puțin 90% din venitul său global, acesta ar avea 
dreptul la deduceri personale din impozitul pe venit prevăzut de legislația germană. Totuși, 
acest lucru nu este aplicabil în cazul de față. 

Prin urmare, este de competența Austriei, ca stat în care își are domiciliul fiscal petiționarul, 
să îi acorde acestuia bonificația personală acordată persoanelor cu domiciliul fiscal în Austria
și să îi deducă contribuțiile la asigurarea sa privată de sănătate, dacă o astfel de deducere este 
prevăzută de legislația austriacă.


