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Betreft: Verzoekschrift 423/2011, ingediend door Vincenzo Solla (Italiaanse nationaliteit), 
over een probleem met de belasting van zijn Italiaanse pensioen terwijl hij in 
Frankrijk woont

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is al vele jaren woonachtig in Frankrijk. Toch wordt er door de Italiaanse autoriteiten 
belasting geheven over zijn Italiaanse pensioen. Dit is overeenkomstig het geldende verdrag 
inzake dubbele belastingheffing, maar heeft een verstorend en straffend effect wanneer men 
een vergelijking maakt met iemand die maar in één land heeft gewoond en gewerkt. 
Bovendien lijkt het erop dat zijn particuliere pensioen, zonder dat hij het wist, is omgezet naar 
een overheidspensioen, wat volgens het verdrag inzake dubbele belastingheffing ook 
wijzigingen tot gevolg heeft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Indiener, gepensioneerd, met de Italiaanse nationaliteit en woonachtig in Frankrijk, ontvangt 
een pensioen (ongeveer 35 000 euro per jaar) van het Italiaanse nationale instituut voor 
sociale voorzieningen (INPS) en beklaagt zich over het belastingstelsel waaraan zijn pensioen 
is onderworpen – op grond van het Frans-Italiaanse verdrag1. Uit de aangeleverde informatie 

                                               
1 Verdrag tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Italiaanse Republiek ter voorkoming 
van dubbele belastingheffing ten aanzien van de belasting op inkomen en kapitaal en ter bestrijding van 
belastingontduiking en fraude, ondertekend in Venetië op 5 oktober 1989, goedgekeurd bij wet nr. 90-456 van 1 
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blijkt dat over zijn pensioen in Italië de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen wordt 
geheven, en niet de inkomstenbelasting in Frankrijk. Indiener beklaagt zich over het feit dat 
hij een hoger bedrag aan inkomstenbelasting betaalt dan een Franse gepensioneerde voor een 
vergelijkbaar pensioen. Zijn pensioen, dat volgens hem resulteert uit eigen arbeid, is door de 
Italiaanse autoriteiten onterecht omgezet naar een overheidspensioen, wat volgens de regels 
van het verdrag het land van heffing wijzigt.

Indiener moet overigens in beide staten andere lokale belastingen betalen waarop het Frans-
Italiaanse verdrag niet van toepassing is – zoals de woonbelasting voor huurders en de 
onroerendgoedbelasting in Frankrijk, en de regionale en gemeentebelasting in Italië – wat 
ertoe leidt dat hij drie keer zoveel belasting betaalt als een Franse gepensioneerde met een 
gelijk inkomen. 

Hij vestigt ook de aandacht op het feit dat, als hij de Franse nationaliteit had gehad (dat wil 
zeggen als hij afstand had gedaan van de Italiaanse nationaliteit door de Franse nationaliteit 
aan te nemen), hij op grond van het verdrag eerder in Frankrijk inkomstenbelasting zou 
betalen dan in Italië; volgens hem is dit discriminatie op grond van nationaliteit. 

Commentaar van de Commissie

In artikel 18, lid 1 van het Frans-Italiaanse verdrag wordt gesteld dat ouderdomspensioenen in 
het algemeen alleen belastbaar zijn in het land waar de betrokken gepensioneerde woont. In 
het onderhavige geval zou Frankrijk, als de algemene regel toegepast zou moeten worden, 
aanspraak kunnen maken op een (exclusief) recht om belasting te heffen over het pensioen 
van indiener.

Lid 2 van hetzelfde artikel 18 stelt echter dat de pensioenen die betaald zijn overeenkomstig 
de wetgeving inzake de sociale zekerheid van een staat ook belastbaar zijn in deze staat. 

In artikel 19, lid 2, punt a) van het Frans-Italiaanse verdrag wordt bovendien voorzien dat de 
pensioenen van het overheidsstelsel alleen belastbaar zijn in de bronstaat, behalve – krachtens 
punt b) van hetzelfde lid – als de begunstigde de nationaliteit bezit van de staat waar hij woont 
zonder de nationaliteit te bezitten van de staat vanwaar de pensioenen afkomstig zijn. In het 
laatste geval zijn deze pensioenen van het overheidsstelsel belastbaar in de staat waar de 
begunstigde woonachtig is. 

Het pensioen wordt waarschijnlijk door de belastingautoriteiten van de twee landen gezien als 
een pensioen uit het overheidsstelsel, wat als gevolg heeft dat over het pensioen alleen de 
Italiaanse inkomstenbelasting wordt geheven (artikel 19, lid 2, punt a). Gezien het feit dat 
indiener de Italiaanse nationaliteit heeft, is artikel 19, lid 2, punt b) van het verdrag niet van 
toepassing.

Er moet worden opgemerkt dat als de belastingautoriteiten zich hebben gebaseerd op artikel 
18, lid 2, het resultaat voor de belasting op pensioenen hetzelfde zou zijn.

                                                                                                                                                  
juni 1990, in werking getreden op 1 mei 1992 en gepubliceerd bij besluit nr. 92-422 van 4 mei 1992 (PB van 
8.5.1992) (Gerectificeerd in het PB van 27.2.1993).
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Bij gebreke van unificatie- of harmonisatiemaatregelen op Europees niveau blijft de directe 
belasting hoofdzakelijk onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen. Ook is het bij gebreke 
van harmonisatie aan de lidstaten om verdragen te sluiten die erop gericht zijn dubbele 
belastingheffing te vermijden en om hun belastingbevoegdheden onderling te verdelen. Alleen 
in het geval dat de belastingwetten of de bilaterale overeenkomsten (en de bijbehorende 
nationale uitvoeringsbepalingen) discriminerende maatregelen zouden bevatten die inbreuk 
maken op de fundamentele vrijheden zoals voorzien in het Verdrag, kan de Commissie 
tussenbeide komen ten aanzien van een lidstaat.
De door indiener aangedragen informatie geven geen blijk van een situatie waarin inbreuk 
wordt gemaakt op het recht van de Europese Unie.
Zoals het Hof van Justitie al meerdere malen heeft uitgelegd, hebben de lidstaten het recht om 
in de bilaterale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing die zij 
onderling sluiten, zelf de criteria vast te stellen voor de verdeling van hun 
belastingsoevereiniteit1. 
Het Europees recht kan in de huidige staat slechts zeer beperkt optreden tegen incoherenties 
die het gevolg zijn van de verschillen tussen de belastingniveaus in de lidstaten en het feit dat 
de bilaterale overeenkomsten niet op alle belastingen op de ouderdomspensioenen van 
toepassing zijn die worden ontvangen door de gepensioneerden in de Unie die gebruik hebben 
gemaakt van hun recht op vrij verkeer. Zoals de Europese Commissie al heeft vastgesteld2, 
kunnen nationale fiscale bepalingen die zijn opgesteld met alleen (of voornamelijk) de 
nationale situatie voor ogen, leiden tot een incoherente fiscale behandeling wanneer zij in een 
grensoverschrijdende context worden toegepast. 
Het onderhavige geval is waarschijnlijk een mooi voorbeeld van de huidige grenzen van de 
interne markt. Bij de vaststelling van het daadwerkelijke belastingniveau van de 
ouderdomspensioenen die worden uitgekeerd aan burgers, doen de lidstaten er zeker alles aan 
om een totale belastingdruk te garanderen die coherent is met alle verplichte heffingen3. 
Aangezien de bepalingen die de belastingregelingen – de bilaterale overeenkomsten – en de 
lokale belastingstelsels coördineren niet aan dezelfde principes beantwoorden, is deze 
coherentie in een grensoverschrijdende situatie echter voor een deel ver te zoeken.

Conclusie
In het licht van het voorgaande stelt de Commissie indiener voor om de minnelijke procedure 
zoals voorzien in artikel 26 van het Frans-Italiaanse verdrag in gang te zetten opdat de 
autoriteiten kunnen nagaan of er middelen bestaan ter verzachting van de zware belasting van 
indiener door het feit dat de beide landen hun fiscale bevoegdheden naast elkaar uitoefenen.

                                               
1 Europese Hof van Justitie, Zaak C-336/96 (Gilly), punt 30.
2 Europese Commissie, Coördinatie van de directebelastingstelsels van de lidstaten op de interne markt, punt 1; 
COM 823 (2006).
3 Gewoonlijk hebben de lidstaten die hoge sociale bijdragen hebben, minder zware belastingen en andersom.


