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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0652/2010, adresată de Pierre Gérard, de cetățenie belgiană, în 
numele „Comitetului de apărare a lucrătorilor frontalieri franco-belgieni”, 
privind impozitarea pensiilor suplimentare franceze în Belgia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este președintele asociației mai sus menționate, contestă dispozițiile legii 
belgiene din 2004 privind impozitarea, așa-numita Lege Vandenbroucke, referitoare la 
impozitarea pensiilor suplimentare din Franța, care a intrat în vigoare la 2 decembrie 2009, cu 
efect retroactiv de la 1 ianuarie 2007. Petiționarul precizează că pensiile suplimentare din 
Franța acordate anterior acestei date sunt impozitate de autoritățile fiscale belgiene ca venituri 
de gradul 1, procentul dedus fiind cel mai mare, în timp ce pensiile suplimentare acordate 
ulterior acestei date sunt încadrate ca venituri de gradul 2, care beneficiază de o impozitare 
mai avantajoasă. Petiționarul consideră că această stare de fapt reprezintă o discriminare gravă 
la adresa pensionarilor mai în vârstă și, prin urmare, solicită Parlamentului European să 
analizeze această problemă serioasă, care afectează aproximativ 45 000 de pensionari belgieni 
beneficiari ai unei pensii suplimentare franceze.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Petiția

Petiționarul consideră că lucrătorii frontalieri franco-belgieni, aflați la pensie, care au 
domiciliul în Belgia și care beneficiază de o pensie suplimentară de proveniență franceză, sunt 
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discriminați sub aspect fiscal în raport cu lucrătorii care au lucrat întotdeauna într-un singur 
stat din cele două state membre. Acesta solicită sprijinul Parlamentului European pentru a 
cere amendamente la convenția fiscală între Belgia și Franța sau modificări ale legislației 
belgiene privind impozitarea.

Practic, el solicită ca lucrătorii frontalieri franco-belgieni:
1) să fie impozitați în țara sursă - respectiv, în Franța - astfel cum s-a stabilit recent, în
Protocolul adițional al Convenției fiscale franco-belgiene, în cazul lucrătorilor frontalieri 
activi;

2) sau ca impozitarea în Belgia a pensiile lor suplimentare de proveniență franceză (prin 
redistribuire) să se facă la o cotă de impozitare redusă (în raport cu cota obișnuită), prevăzută 
în Belgia pentru pensiile suplimentare (prin capitalizare) de proveniență belgiană.

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

Impozitarea lucrătorilor transfrontalieri, activi sau aflați la pensie, rămâne un subiect 
controversat din cauza lipsei unei armonizări a sistemelor de impozitare naționale ale statelor 
membre și a unei coordonări între legislațiile acestora în materie de securitate socială -
legislații coordonate între ele printr-un regulament al UE - și regulile prevăzute de convențiile 
fiscale bilaterale.
Situația cetățenilor UE care au domiciliul în Belgia și care lucrează (sau au lucrat) în Franța 
este deosebit de complexă și prezintă aspecte susceptibile de a avea un impact atât asupra 
fluxurilor migratoare, cât și asupra muncii transfrontaliere din cauza încrucișării defavorabile 
(cotizații sociale mai ridicate în Franța/impozitare directă mai ridicată în Belgia) a 
contribuțiilor obligatorii în ansamblul lor.

Modificările aduse recent convenției fiscale între cele două state membre au corectat parțial 
situația lucrătorilor activi, însă au lăsat neschimbată situația lucrătorilor aflați la pensie, din 
care fac parte majoritatea asociaților Comitetului de apărare a lucrătorilor frontalieri franco-
belgieni (CDF), al cărui președinte este petiționarul1.

După cum Comisia a observat deja2, dispozițiile fiscale naționale, elaborate ținând cont 
exclusiv (sau esențialmente) de situația națională, pot să genereze dezavantaje atunci când 
sunt aplicate într-un context transfrontalier. Însă, în starea sa actuală, dreptul Uniunii 
Europene nu permite, în principiu, remedierea unor eventuale dezavantaje de această natură. 

De altfel, statele membre pot defini, unilateral sau în cadrul unor acorduri cu alte state 
(membre), criteriile de repartizare a competențelor lor fiscale, astfel cum a recunoscut Curtea 
de Justiție3.

În general, în absența unei armonizări a legislației Uniunii Europene în materie fiscală, 
această chestiune - inclusiv încheierea de convenții fiscale - ține și astăzi de competența 
statelor membre. Comisia nu ar putea interveni decât în eventualitatea în care legislațiile sau 

                                               
1 Anexa 1 explică mai detaliat cadrul juridic și situația lucrătorilor frontalieri franco-belgieni.
2 Comisia Europeană, Coordonarea sistemelor de impozitare directă ale statelor membre pe 
piața internă, punctul 1; COM 823 (2006).
3 CJCE, cauza C-336/96 (Gilly), punctele 23 și urm.
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convențiile în cauză ar conține măsuri contrare libertăților fundamentale1.

Rezultă astfel că simplul fapt că cele două țări în discuție au atribuit competența de a impozita 
pensiile respective țării de domiciliu a interesatului nu este contrar dreptului Uniunii, în starea 
sa actuală.

Cât privește tratamentul fiscal al acestor pensii de către însuși fiscul belgian, trebuie remarcat 
faptul că diferența operată, sub aspectul cotei de impozitare, între veniturile provenite dintr-un 
sistem prin capitalizare, pe de o parte, și cele provenite dintr-un sistem de redistribuire, pe de 
altă parte, nu constituie neapărat o discriminare care să fie contrară dreptului Uniunii. De 
altfel, Comisia Europeană a examinat deja în trecut o plângere similară celei prezentate în 
această petiție, fără să constate o încălcare a dreptului Uniunii Europene2.

Totuși, din moment ce legislația fiscală și socială belgiană a suferit modificări în cursul 
ultimilor ani3, ar părea oportună inițierea unei investigații suplimentare.

Comisia propune, așadar, să se informeze petiționarul asupra faptului că se va realiza o 
examinare a modificărilor aduse legislației belgiene în cursul ultimilor ani în materie de 
tratament fiscal al pensiilor suplimentare, pentru a stabili dacă pot fi constatate încălcări ale 
dreptului UE.

                                               
1 A se vedea anexa 1, punctul 1.2.
2 A se vedea anexa 1, punctul 1.8.
3 În special, modificările aduse Legii din 28 aprilie 2003 privind pensiile suplimentare 
(„Legea Vandenbroucke”), prin Legea din 23.12.2005, articolul 104; Legea din 20.7.2006, 
articolul 45; Legea din 22.12.2008, articolul 129. A se vedea anexa 1, nota 26. Din 2009, 
Belgia și Franța au modificat, de asemenea, convenția fiscală între acestea (anexa 3).


