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Ref.: Petiția nr. 1053/2010, adresată de Antonio și Susanna Cifelli, de cetățenie 
italiană, privind dubla impunere în Italia și Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, de cetățenie italiană, are domiciliul fiscal în Germania, dar lucrează ca șofer de 
camion pentru o companie din Italia. Prin natura muncii sale, își exercită profesia pe întreg 
teritoriul UE. Atât autoritățile fiscale din Italia, cât și cele din Germania îi percep impozite, iar 
în plus, aceste autorități își mențin pozițiile în fața opiniei relevante a experților. Practic, 
familiei i se impozitează 65 % din venituri, lăsându-i fără resursele necesare pentru trai. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 decembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 martie 2011

În stadiul actual al dreptului UE, fiscalitatea directă este, în esență, de competența statelor 
membre. Cu toate acestea, în exercitarea competențelor lor respective, acestea trebuie să-și 
respecte obligațiile prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare: TFUE) și, prin urmare, nu pot face discriminări pe baza naționalității și nici nu pot 
limita în mod nejustificat exercitarea libertăților garantate prin TFUE.

Prin urmare, după cum a confirmat Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în lipsa unor măsuri 
de unificare sau de armonizare la nivelul UE, statele membre păstrează competența de a 
defini, pe cale convențională sau unilaterală, criteriile de repartizare a competențelor lor 
fiscale, în special cu scopul de a elimina dubla impunere. În consecință, revine statelor 
membre sarcina să ia măsurile necesare pentru a preveni dubla impunere, utilizând, printre 
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altele, criteriile urmate în practica fiscală internațională1.

Italia și Germania au încheiat o convenție fiscală pentru evitarea dublei impuneri,care 
urmează modelul OCDE2. Comisia înțelege că dubla impunere la care este supus petiționarul 
este rezultatul unei diferențe de opinie între Germania și Italia în ceea ce privește modul în 
care ar trebui împărțite drepturile de impozitare a venitului său, în conformitate cu articolul 15 
din convenție, care se referă la impozitarea serviciilor personale dependente. 

Întrucât interpretarea convențiilor fiscale rămâne în sarcina statelor membre care le-au 
încheiat, revine autorităților competente ale statelor respective să soluționeze cazul rezultat al 
dublei impuneri prin intermediul unei proceduri de acord amiabil. Comisia este conștientă de 
faptul că, din nefericire, procedurile de acord amiabil din cadrul convențiilor privind dubla 
impunere nu garantează neapărat că statele contractante vor ajunge la un acord și, astfel, că 
vor remedia dubla impunere suferită de către contribuabili.

Comisia consideră evitarea dublei impuneri în cadrul UE ca fiind esențială pentru buna 
funcționare a pieței interne și este preocupată de cazurile nesoluționate în ceea ce privește 
dubla impunere. În acest scop, în 2010, Comisia a organizat o consultare publică3 pentru a-și 
face o idee asupra numărului și tipului de cazuri de dublă impunere care nu sunt soluționate în 
urma acordurilor privind dubla impunere încheiate între statele membre ale UE și pentru a 
asculta opiniile părților interesate asupra unor soluții fezabile. Pe baza acesteia, Comisia va 
emite o Comunicare în al doilea trimestru din 2011, referitoare la posibilele soluții în vederea 
abordării dublei impuneri în UE. Comisia intenționează să propună, în 2012, soluții pe baza 
rezultatelor unei evaluări a impactului.
Concluzie

Comisia consideră că situații precum cea a petiționarului, în care dubla impunere nu poate fi 
evitată, poartă riscul de a periclita funcționarea pieței interne. Aceasta intenționează să 
propună inițiative la nivel politic în încercarea de a soluționa astfel de probleme. Cu toate 
acestea, Comisia nu poate să identifice în prezent o încălcare a dreptului UE în cazul 
petiționarului și, prin urmare, nu este în măsură să intervină. Dubla impunere la care a fost 
supus petiționarul trebuie abordată de către Italia și Germania. Pe lângă posibilitatea de a 
invoca procedura de acord amiabil și de a solicita o rambursare a impozitului în conformitate 
cu articolele 26 și 29 din Convenția între Italia și Germania, Comisia recomandă 
petiționarului să recurgă la toate căile de atac disponibile la nivel național, atât în Italia cât și 
în Germania, pentru a-și susține drepturile și a obține reparații pentru dubla impunere suferită, 
întrucât numai instanțele naționale au competență în acest domeniu.

                                               
1 A se vedea, de exemplu, cauza C-128/08 Damseaux, punctul 30.
2 OCDE (2010), Modelul de convenție fiscală privind veniturile și capitalul: Versiune prescurtată - iulie 2010 
(http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/2310081E.PDF).
3 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm


