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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1211/2009, adresată de Leonid Brevdo, de cetățenie germană, privind 
dubla impunere între Germania și Franța

Petiția 1439/2009, adresată de Bernhard Frey, de cetățenie germană, privind 
tratamentul inechitabil în privința aplicării impozitului în cazul lucrătorilor 
frontalieri la granița dintre Germania și Franța

Petiția nr. 1610/2009, adresată de Agostino Consigliere, de cetățenie italiană, 
privind dubla impunere între Italia și Franța

1. Rezumatul petiției nr. 1211/2009

Acest petiționar german este profesor la o universitate din Franța, dar locuiește în Germania. 
Autoritățile germane consideră că ar trebui să plătească impozitul pe venit în Germania, în 
timp ce autoritățile franceze susțin interpretarea dată de petiționar acordului franco-german 
privind dubla impozitare, și anume că ar trebui să plătească impozit pe venit în temeiul 
angajării sale în sectorul public din Franța.

Rezumatul petiției nr. 1439/2009

Petiționarul este de cetățenie germană, locuiește în Franța și lucrează în Germania. Până de 
curând, angajatorul său se afla pe o rază de 30 km de granița cu Franța, ceea ce însemna că 
petiționarul era considerat lucrător frontalier și, drept urmare, plătea impozitele în Franța. 
Noul său angajator german se află dincolo de această rază de 30 km, ceea ce înseamnă că
acum veniturile petiționarului sunt impozitate de statul german, deși acesta continuă să facă 
naveta la domiciliul său din Franța. Petiționarul consideră situația ca fiind arbitrară și 
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nedreaptă.

Rezumatul petiției nr. 1610/2009

Petiționarul este pensionar și rezident în Franța. Autoritățile fiscale italiene continuă să îi 
impoziteze pensia, deși, după cum susține petiționarul, Convenția privind evitarea dublei 
impuneri încheiată între cele două țări stipulează că impozitul pe venit trebuie să fie perceput
în țara de rezidență.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1211/2009 a fost declarată admisibilă la 4 decembrie 2009. Petiția nr. 1439/2009 a 
fost declarată admisibilă la 14 ianuarie 2010. Petiția nr. 1610/2009 a fost declarată admisibilă 
la 19 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) 
din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Remarci generale privind petițiile

Conform legislației actuale a Uniunii Europene, impozitarea directă intră esențialmente în
atribuțiile statelor membre. În orice caz, atunci când își exercită drepturile fiscale, statele 
membre trebuie să-și respecte obligațiile care decurg din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. În consecință, statelor membre nu le este permisă discriminarea pe motiv de 
naționalitate sau restricționarea nejustificată a exercitării libertăților garantate de legislația 
Uniunii Europene. În aceste limite, fiecare stat membru are în principiu libertatea de a stabili
propriile sale reglementări în ceea ce privește impozitarea directă.

În timp ce în Uniunea Europeană excluderea dublei impuneri rămâne unul din principalele
obiective ale desfășurării armonioase a pieței interne, legislația comunitară actuală nu 
stabilește nici un fel de criterii generale privind distribuirea ariilor de competență între statele 
membre privind eliminarea dublei impuneri in Uniunea Europeană.

Conform precizărilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, „impozitarea veniturilor personale 
se stabilește de către statele membre, atât prin îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul
tratatelor Uniunii Europene, cât și, în special, prin evitarea oricărui fel de discriminare pe 
motiv de naționalitate.”1

În prezent, statele membre degrevează dubla impunere a venitului și a capitalului la nivel 
internațional prin măsuri interne sau prin convenții de evitare a dublei impuneri, create de cele 
mai multe ori după Convenția-model OCDE. 

Cu toate acestea, rețeaua convențiilor de evitare a dublei impuneri între statele membre nu 
este complet finalizată.
După cum a precizat Curtea, în cadrul acestor convenții, statele membre au libertatea de a 
stabili elementele de legătură în scopul atribuirii puterilor fiscale.1 Curtea adaugă că 
eventualele dezavantaje generate de exercitarea în paralel a competențelor diferitelor state 
                                               
1 Cauza 324/2000 Lankhorst-Hohorst GmbH/ Finanzamt Steinfurt [2002] Rec. I-11779, alineatul (26).
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membre în materie de impozitare nu constituie, în principiu, restricții interzise de Tratatul
CE.2

Mai mult, interpretarea prevederilor unei convenții fiscale este de competența statelor membre
contractante, atâta timp cât această chestiune nu intră în domeniul de aplicare a legislației 
comunitare.3

Documentul de lucru din 2001 al serviciilor Comisiei privind impozitarea societăților 
comerciale pe piața internă4 sugerează că există un număr semnificativ de aspecte ale dublei 
impuneri care nu sunt abordate corespunzător nici de convențiile de evitare a dublei impuneri 
dintre statele membre, nici de prevederile unilaterale privind degrevarea impunerii. În prezent, 
poziția este următoarea:

 La 27 aprilie, Comisia a lansat o consultare online a publicului privind problemele 
dublei impuneri pe piața internă cu scopul de a colecta informații despre cazurile de 
dublă impunere din cadrul acestei piețe.

 Comisia ia în considerare elaborarea unei comunicări care să prezinte dificultățile și
problemele pe care cetățenii UE le întâmpină în activitățile transfrontaliere și care să 
descrie ce măsuri s-au luat sau ar putea fi luate pentru combaterea acestor fenomene.

 Comisia ia în considerare necesitatea unor măsuri în vederea abordării problemelor 
privind dubla impunere a succesiunilor.

 Comisia analizează taxele pe dividende și dobânzi reținute la sursă în situații de natură 
transfrontalieră și dacă acestea le cauzează probleme investitorilor transfrontalieri.

 Comisia examinează dovezi ale problemelor privind dubla impunere a venitului și a 
capitalului și reflectă asupra posibilelor soluții.

Observații privind petiția nr.1211/2009

Interpretarea prevederilor convențiilor fiscale este de competența statelor membre 
cosemnatare ale UE.

În conformitate cu articolul 25 din convenția franco-germane privind dubla impunere, un 
contribuabil care face dovada dublei sale impuneri poate depune o cerere în statul în care 
domiciliază, solicitând ca autoritățile fiscale competente să aprobe rectificarea dublei 
impuneri.

Dacă în 24 de ore de la depunerea cererii de către contribuabil privind cazul său autoritățile 
competente nu ajung la nici un acord, atunci acestea pot agrea convocarea unei comisii de 
arbitraj.
În lumina celor menționate anterior, Comisia sugerează ca, în sensul articolului 25 din 
convenția franco-germane privind dubla impunere, petiționarul să contacteze autoritatea 
competentă germană și să-i expună situația.

                                                                                                                                                  
1 Cauza C-307/97, Saint-Gobain ZN, alineatul (57); C-376/03, D.//Inspecteur van de Belastingdienst, alineatul 
(52).
2 C-513/04, Kerckhaert and Morres, alineatele (19), (20) și (24) și C-194/06, Orange European Smallcap Fund.
3 Cauza C-298/05, Columbus Containers, alineatul (47).
4 SEC (2001) 1681 - http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/company_tax_study_en.pdf
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Observații privind petiția nr.1439/2009

În temeiul actualei legislații comunitare, statele membre sunt cele competente în stabilirea 
criteriilor de distribuire a puterii fiscale între ele, cu condiția ca acestea să-și îndeplinească
obligațiile stabilite prin Tratatul CE.

Curtea de Justiție a afirmat deja într-o cauză similară1 că legislația Uniunii Europene nu a fost 
încălcată.
În acest context, Comisia opinează că legislația Uniunii Europene nu a fost încălcată.

Observații privind petiția nr.1610/2009

Statele membre ale UE dețin în mod exclusiv competența de a stabili criteriile de distribuire a 
puterilor fiscale între ele.

În acest sens, curțile naționale și nu instituțiile UE sunt mai degrabă cele competente pentru 
interpretarea convențiilor de evitare a dublei impuneri cu scopul de a stabili drepturile care le 
revin statelor membre respective în materie de impozitare în disputele dintre contribuabili și 
administrațiile naționale.

În ceea ce privește forma juridică a modelului OCDE, statele membre ale OCDE nu au 
obligația legală de respecta reglementările modelului OCDE. Acest model este doar o 
recomandare și nu este obligatoriu din punct de vedere legal pentru statelor respective.
Pentru a aduce clarificări, comentariul privind modelul OCDE se referă explicit la faptul că
statele membre ale OCDE au posibilitatea de a stabili ca pensiile și alte plăți efectuate în baza 
legislației asigurărilor sociale ale unui stat contractant să fie impozitate în statul respectiv, așa 
cum procedează Italia în cazul petiționarului. De fapt, multe state membre ale UE au apelat la 
această opțiune când au negociat convențiile de evitare a dublei impuneri.

În acest context, Comisia opinează că legislația Uniunii Europene nu a fost încălcată.

                                               
1 Cauza C-336/96, Gilly, cit.


