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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1246/2011, adresată de Rolf Mayer, de cetățenie germană, privind 
presupusa discriminare de către autoritățile fiscale austriece

1. Rezumatul petiției

Petiționarul și soția acestuia sunt cetățeni germani pensionați și au reședința în Austria. 
Venitul petiționarului este impozitat în Germania, iar cel al soției în Austria. Petiționarul 
afirmă, într-o argumentare detaliată, că autoritățile fiscale austriece o discriminează pe soția 
sa în comparație cu cetățenii austrieci. Acesta solicită o investigație.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

În petiția sa din 10 noiembrie 2011, petiționarul face referire la problemele cu care el și soția 
sa s-au confruntat în ceea ce privește impozitarea în Austria a veniturilor lor din Germania. 

Cu toate că, din scrisoarea petiționarului din 28 decembrie 2011, reiese că anumite aspecte au 
fost clarificate mulțumită scrisorilor Ministerului Federal de Finanțe din Austria trimise la 
17 noiembrie și 7 septembrie 2011, Comisia ar dori totuși să se pronunțe asupra acestor 
aspecte. 

Înainte de a aborda în detaliu problemele specifice, Comisia ar dori să sublinieze că, în 
prezent, domeniul impozitării directe în cadrul UE este relativ puțin armonizat. În lipsa 
oricăror măsuri de unificare sau armonizare la nivel de legislație europeană, statele membre 
sunt singurele responsabile de definirea, prin tratate sau unilateral, a criteriilor de repartizare a 
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puterilor lor fiscale, în special în vederea eliminării dublei impozitări [a se vedea, de exemplu, 
hotărârea Curții de Justiție a UE (CJUE) în cauza Gilly (C–336/96 din 12 mai 1998, 
paragrafele 24 și 30)]. Statele membre exercită aceste puteri în situațiile în care încheie 
convenții privind dubla impozitare cu alte state membre sau cu țări terțe.

Lipsa armonizării din domeniul impozitării directe oferă statelor membre o anumită 
autonomie, ceea ce înseamnă că nu sunt obligate să elaboreze propria legislație fiscală în 
funcție de cea dintr-un alt stat membru în vederea evitării dublei impozitări. Mai mult, în 
conformitate cu jurisprudența CJUE, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
nu garantează cetățenilor UE faptul că schimbarea locului lor de reședință sau de muncă într-
un stat membru altul decât cel în care au locuit anterior va fi neutră din punct de vedere fiscal. 
A se vedea în special hotărârea CJUE în cauza Block (C–67/08 din 12 februarie 2009, punctul 
28 și urm.). Cu toate acestea, CJUE a confirmat, în mod sistematic, în jurisprudența sa faptul 
că statele membre trebuie ca, în exercitarea puterilor lor, să își îndeplinească obligațiile 
prevăzute de TFUE. În special, statele membre nu au dreptul de a face discriminări pe bază de 
cetățenie. De asemenea, este interzis ca statele membre să aplice restricții nejustificate ale 
libertăților fundamentale.

Principiile descrise mai sus se aplică de asemenea persoanelor care primesc o pensie din 
Germania și care au venituri din Germania, dar trăiesc în Austria.

Ca răspuns la anumite aspecte ale petiției:

(a) impozitarea pensiei germane în funcție de nivelul contribuțiilor angajat/angajator, și 
anume solicitarea petiționarului de a impozita partea din pensie care corespunde 
contribuțiilor angajatului doar cu 25 %.

Potrivit petiționarului, această problemă a fost soluționată între timp. Cu toate acestea, 
serviciile Comisiei au analizat și articolul 25 al legii austriece privind impozitul pe venit 
(EStG) și a concluzionat că aceasta nu pare a face discriminări împotriva pensionarilor străini. 
Atât articolul 25 alineatul (1) și alineatul (2) literele (a) și (b) ale EStG, referitoare la venituri 
și beneficii din fondurile de pensii, precum și articolul 25 alineatul (1) și alineatul (3) literele 
(a) și (c) ale EStG, referitoare la pensii primite în cadrul unor regimuri obligatorii de 
securitate socială, cuprind dispoziții care stabilesc tratamentul egal al pensiilor naționale și 
străine.

Orice dezavantaj pe care soția petiționarului se presupune că l-a suferit nu poate fi atribuit 
discriminării, ci mai degrabă disparității dintre sistemele de securitate socială și cele fiscale 
germane și austriece. După cum s-a subliniat mai sus, lipsa armonizării din acest domeniu 
oferă statelor membre o anumită autonomie în elaborarea propriilor reglementări fiscale.

(b) recunoașterea regimurilor de pensii private (Private Altersvorsorge), și anume 
solicitarea de a include costurile câștigurilor salariale (Werbungskosten) în venitul 
impozabil.

Comisia nu consideră acest punct ca fiind o încălcare a legislației comunitare. Din 
informațiile furnizate de petiționar, serviciile Comisiei au conchis că principala problemă nu o 
reprezintă compatibilitatea legislației fiscale austriece cu legislația comunitară, ci evaluarea 
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efectuată de administrația fiscală în legătură cu elementele cazului respectiv. În special, se 
pune problema dacă plățile din dobânzi [articolul 27 alineatele (1)-(4) ale EStG] primite în 
mod regulat de soția petiționarului trebuie echivalate cu un tip de venit din pensii sau nu. 
Analiza necesară a dispozițiilor principale ale legislației austriece este, în principiu, o 
chestiune ce revine autorităților și instanțelor austriece. În acest context, Comisia nu dispune 
de niciun indiciu care să sugereze nerespectarea de către Austria, în mod specific, a 
îndatoririlor sale prevăzute de legislația europeană, spre deosebire de aplicarea corectă a 
legislației naționale. 

(c) deductibilitatea integrală de la impozit a contribuțiilor obligatorii la sistemul de 
asigurări de sănătate german

Din corespondența petiționarului reiese că și această chestiune a fost soluționată. Cu toate 
acestea, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) punctul (4) litera (e) ultima propoziție din 
EStG, contribuțiile la sistemul de asigurări de sănătate obligatorii, naționale sau străine, sunt 
deductibile ca și costuri ale câștigurilor salariale în limita contribuțiilor obligatorii la regimul 
impus de securitate socială. Întrucât în Austria ponderea contribuției pensionarilor la sistemul 
asigurărilor obligatorii de sănătate în 2007 era de 5,10 %, un procent maxim de 5,10 % din 
pensia germană poate fi recunoscut ca reprezentând costuri ale câștigurilor salariale.

Faptul că, în Austria, contribuțiile la sistemul de asigurări de sănătate german sunt deductibile 
doar în limita sumelor care corespund contribuțiilor austriece nu constituie o încălcare a 
legislației europene. Dimpotrivă, acest lucru înseamnă că contribuțiile austriece și cele străine 
sunt tratate în același fel ca și contribuțiile din cadrul unui regim național. În această privință, 
se face referire la hotărârea CJUE în cauza Zanotti (C–56/09 din 20 mai 2010) în care CJUE a 
decis conformitatea cu legislația UE a unei norme italiene, conform căreia costurile aferente 
cursurilor la o universitate privată într-un alt stat membru sunt deductibile în limita prevăzută 
pentru cursurile de la o universitate italiană comparabilă. Observațiile CJUE din hotărârea 
Zanotti se aplică integral situației în care se află soția petiționarului. 

(d) acordarea de credit fiscal destinat pensionarilor

Comisia nu consideră nici acest punct ca fiind o încălcare a legislației comunitare. Faptul că, 
în temeiul legislației austriece, soția petiționarului nu poate solicita credit fiscal pentru 
pensionari în baza venitului său din pensia germană este în conformitate cu legislația 
europeană. În conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Acordul încheiat între Republica 
Austria și Republica Federală Germania vizând eliminarea dublei impozitări în cazul 
impozitului pe venit și al impozitului pe proprietate, Germania are dreptul de a impozita 
pensiile germane. Întrucât Austria nu are nicio putere de a impozita pensiile germane, nu este 
obligată, în principiu, să acorde avantaje fiscale corespunzătoare, și anume credit fiscal pentru 
pensionari, care înlocuiește deducerea cheltuielilor profesionale.


