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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0423/2011, adresată de Vincenzo Solla, de cetățenie italiană, privind o 
problemă de impozitare a pensiei sale în Italia pe durata șederii sale în Franța

1. Rezumatul petiției

Petiționarul locuiește în Franța de mulți ani. Cu toate acestea, autoritățile fiscale italiene îi 
percep impozit pe pensia acumulată în Italia. Acest lucru este în concordanță cu acordul în 
vigoare privind dubla impozitare, dar are un efect de sancționare și denaturare atunci când se 
referă la o persoană care a trăit și a lucrat într-o singură țară. În plus, pensia sa privată pare să 
se fi transformat fără știrea acestuia într-o pensie publică, lucru care schimbă de asemenea 
parametrii potrivit acordului privind dubla impozitare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Petiționarul, pensionat, de cetățenie italiană, cu domiciliul în Franța și care primește o pensie 
(de aproximativ 35 000 de euro pe an) de la Institutul pentru bunăstare socială din Italia 
(INPS) reclamă regimul fiscal la care este supusă pensia sa, în temeiul acordului franco-
italian1. Potrivit informațiilor furnizate, pensia sa este supusă impozitului pe venit pentru 
                                               
1 Acord încheiat între guvernul Republicii Franceze și guvernul Republicii Italiene privind evitarea dublei 
impozitări cu privire la impozitele pe venit și pe capital și împiedicarea evaziunii și fraudei fiscale, semnat la 
Veneția la 5 octombrie 1989, aprobat prin Legea nr. 90-456 din 1 iunie 1990, care a intrat în vigoare la 1 mai 
1992 și a fost publicat în Decretul nr. 92-422 din 4 mai 1992 (MO din 8.5.1992) (rectificare la MO din 
27.2.1993).
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persoanele fizice în Italia și nu este supusă impozitului pe venit în Franța. Petiționarul s-a 
plâns că plătește un impozit pe venit mai mare decât impozitul care ar fi plătit pentru o pensie 
franceză în același cuantum. Într-adevăr, conform petiționarului, pensia sa fiind o pensie 
privată a fost în mod incorect reclasificată de către autoritățile italiene ca pensie publică, ceea 
ce schimbă țara de impozitare în temeiul normelor acordului.

În ambele state, petiționarul plătește, de asemenea, alte impozite locale, cărora nu li se aplică 
acordul franco-italian – cum ar fi impozitul pe proprietate în Franța, precum și impozitul 
regional și municipal în Italia – ceea ce conduce la un impozit de trei ori mai mare decât cel 
plătit pentru o pensie franceză cu o valoare echivalentă.

De asemenea, petiționarul atrage atenția asupra faptului că, dacă ar fi cetățean francez (adică 
dacă ar renunța la cetățenia italiană și ar deveni cetățean francez), în temeiul acordului, ar 
plăti impozitul pe venit în Franța, și nu în Italia; acest lucru constituie o discriminare pe motiv 
de cetățenie, potrivit petiționarului.

Observațiile Comisiei

Articolul 18 alineatul (1), din acordul franco-italian prevede că, în general, pensiile se 
impozitează numai în statul de reședință. În acest caz, dacă s-ar aplica regula generală, Franța 
ar putea revendica dreptul (exclusiv) de impozitare a pensiei petiționarului.

Cu toate acestea, articolului 18 alineatul (2) prevede că pensiile plătite în temeiul legislației 
privind securitatea socială a unui stat pot fi impozitate, de asemenea, în statul respectiv.

Pe de altă parte, articolul 19 alineatul (2) litera (a) din acordul franco-italian prevede că 
pensiile publice sunt impozabile numai în statul sursă, cu excepția cazului în care – în 
conformitate cu litera (b) a aceluiași alineat – beneficiarul este cetățean al statului de reședință 
și nu deține cetățenia statului din care provine pensia. În acest caz din urmă, aceste pensii 
publice sunt impozitate în statul de reședință a beneficiarului.

Pensia este, probabil, considerată de către autoritățile fiscale din ambele țări drept o pensie 
publică, ceea ce are drept consecință doar aplicarea impozitului pe venitul italian [articolul 19 
alineatul (2) litera (a)]. Din moment ce petiționarul are cetățenie italiană, articolul 19 alineatul 
(2) litera (b) din acord nu se aplică.

Trebuie remarcat faptul că, în cazul în care autoritățile fiscale s-ar baza pe articolul 18 
alineatul (2) pentru impozitarea pensiilor, rezultatul ar fi același.

În absența unor măsuri de unificare și de armonizare în cadrul UE, impozitarea directă 
continuă să țină în principal de competența statelor membre. De asemenea, în lipsa unei 
armonizări, este de competența statelor membre să încheie acorduri pentru evitarea dublei 
impozitări și să distribuie între ele competențele fiscale. Comisia poate interveni în ceea ce 
privește un stat membru doar în cazul în care legislațiile fiscale sau acordurile bilaterale (și 
dispozițiile naționale de punere în aplicare) ar conține măsuri discriminatorii care afectează 
exercitarea libertăților fundamentale prevăzute în tratat.

Informațiile furnizate de petiționar nu prezintă o situație care constituie o încălcare a 
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legislației Uniunii Europene.
Astfel cum a explicat în mod repetat Curtea de Justiție, statele membre au dreptul de a stabili 
în mod liber criteriile de repartizare a suveranității lor fiscale în acordurile bilaterale de 
eliminare a dublei impozitări încheiate între ele1.

În stadiul actual, legislația europeană nu poate aborda decât într-un mod foarte limitat 
incoerențele care rezultă din diferențele între nivelurile de impozitare din statele membre și 
din faptul că acordurile bilaterale nu se aplică tuturor impozitelor percepute pentru pensiile 
primite de pensionarii din Uniunea Europeană care și-au exercitat dreptul la libera circulație. 
După cum a observat deja Comisia Europeană2, dispozițiile fiscale naționale elaborate luând 
în considerare exclusiv (sau în principal) situația națională pot conduce la un tratament fiscal 
incoerent atunci când sunt aplicate în context transfrontalier.
Cazul de față este probabil o bună ilustrare a limitelor actuale ale pieței interne. La 
determinarea nivelului efectiv de impozitare a pensiilor plătite rezidenților, statele membre 
garantează, desigur, o presiune fiscală globală în concordanță cu toate taxele obligatorii3. Cu 
toate acestea, în context transfrontalier, având în vedere că dispozițiile care coordonează 
sistemele de impozitare – acordurile bilaterale – și regimurile de taxe locale nu respectă 
aceleași principii, această coerență este parțial pierdută.
Concluzie

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia sugerează petiționarului să apeleze la 
procedura de soluționare pe cale amiabilă prevăzută la articolul 26 din acordul dintre Franța și 
Italia pentru a permite autorităților să examineze dacă există modalități de a reduce taxele 
mari impuse petiționarului din cauza exercitării în paralel a competențelor fiscale ale celor 
două țări.

                                               
1 CJCE, cauza C-336/96 (Gilly), punctul 30.
2 Comisia Europeană, Coordonarea sistemelor de impozitare directă ale statelor membre pe piața internă, punctul 
1; COM 823 (2006).
3 În general, statele membre care au un nivel ridicat al contribuțiilor de securitate socială au impozite mai mici și 
invers.


