
CM\939058NL.doc PE513.228v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

30.4.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 1307/2012, ingediend door E.V. (Franse nationaliteit), 
over de dubbele belasting van zijn Duitse pensioen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die gedurende dertig jaar in Duitsland heeft gewerkt en sinds 2001 in Frankrijk 
woont, waar zij in 2009 op zestigjarige leeftijd met pensioen ging, geeft aan dat haar 
echtgenoot geen enkele vorm van inkomen heeft en tot 2017 niet in aanmerking zal komen 
voor een pensioen. Ondanks het feit dat ze reeds belasting betaalt in Frankrijk, kreeg ze in 
augustus 2012 van de Duitse autoriteiten een vordering om 5 000 EUR aan belastingschuld op 
haar Duitse pensioen te betalen, hetgeen vanuit het oogpunt van de indienster betekent dat ze 
dubbel belast wordt. Ze tekent ook bezwaar aan tegen het feit dat de Duitse autoriteiten het 
nalaten om rekening te houden met het feit dat haar echtgenoot geen enkele vorm van 
inkomen heeft en geen "gesplitste" regelingen toestaan zoals die gelden voor in Duitsland 
woonachtigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Indienster woont sinds 2001 in Frankrijk na bijna 30 jaar in Duitsland te hebben gewerkt. De 
"Finanzamt Neubrandenburg" heeft haar in augustus 2012 verzocht om voor 22 oktober 2012 
belasting over haar Duitse pensioen te betalen, met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag 
van haar pensioen. Zij had tot op dat moment al haar inkomsten, met inbegrip van haar Duitse 
pensioen, opgegeven aan de Franse Schatkist, en dus haar belastingen betaald in Frankrijk.
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Indienster verzet zich tegen het feit dat de Duitse Finanzamt de splittingregeling niet toestaat, 
wat wel het geval zou zijn als zij in Duitsland had gewoond. Volgens haar gaat dit verschil in 
behandeling in tegen de beginselen van het Europees recht. Als zij deze belasting moet 
betalen, wil zij dezelfde voordelen genieten als de Duitsers die deze belasting betalen, 
waaronder de splittingregeling. 

Bovendien vraagt indienster zich af waarom zij niet van tevoren op de hoogte was gesteld van 
haar verplichtingen aangezien de relevante wet dateert van 2005. Ten slotte geeft zij aan voor 
het jaar 2011 13 765 EUR te hebben ontvangen uit hoofde van haar Duitse pensioen en dat 
haar wordt verzocht 1 727,03 EUR te betalen voor datzelfde jaar. Welnu, zij ontvangt per 
maand slechts 1 700 EUR om van rond te komen met haar echtgenoot (haar Duitse pensioen, 
160 EUR aan Franse pensioengelden en een aanvullende bedrijfspensioenuitkering 
bijeengeteld).

Opmerkingen van de Commissie

Duitse belastingwetgeving

De verplichting voor Franse ingezetenen die Duitse pensioengelden ontvangen om in 
Duitsland een belastingaangifte in te dienen is gegrond op artikel 49, lid 1, punt 7 van de 
Duitse wet op de inkomstenbelasting (EStG). Deze verplichting is in het kader van een 
grondige herziening van de belastingheffing op pensioenen in Duitsland ingevoerd via artikel 
1, lid 23 van de wet op de ouderdomspensioenen (Alterseinkünftegesetz) van 5 juli 2004 
[Burgerlijk Wetboek (BGBl), 2004, deel 1, nr. 33, blz. 1427], die op 1 januari 2005 van kracht 
werd en dus voor het eerst werd toegepast op de aanslagperiode 2005.

In het algemeen worden krachtens Duitse regels voor inkomstenbelastingen verschillende 
fiscale behandelingen op ingezetenen en niet-ingezetenen toegepast. In artikel 1, lid 3, en 
artikel 1 bis van de wet op de inkomstenbelasting zijn door de Duitse wetgever de 
voorwaarden vastgelegd waaronder niet-ingezetenen een aanvraag kunnen indienen voor 
fiscale behandeling als ingezetene. Dit is het geval als ten minste 90% van het inkomen in 
Duitsland belastingplichtig is of als het inkomen dat niet in Duitsland belastingplichtig is, 
onder de basisuitkering valt (8 130 EUR voor 2013).

Overeenkomstig artikel 1 bis, punt 2, van de Duitse wet op de inkomstenbelasting kunnen 
echtgenoten die niet woonachtig zijn in Duitsland maar in een andere lidstaat van de EU/EER 
kiezen voor het "Splittingtarief". In dat geval worden de inkomsten van beide echtgenoten in 
aanmerking genomen voor de berekening van de limiet van 90% en wordt het basisinkomen 
verdubbeld.

Ontbreken van harmonisatie van de inkomstenbelasting binnen de EU

In de huidige ontwikkelingsfase van het recht van de Unie is er nauwelijks sprake van 
harmonisatie op het gebied van directe belastingen. Gezien het ontbreken van harmonisatie 
zijn de belastingen (met inbegrip van de verdragen ter voorkoming van dubbele belastingen) 
hoofdzakelijk een bevoegdheid van de lidstaten. Bijgevolg is Duitsland vrij om zijn 
wetgeving inzake inkomstenbelastingen (belastinggrondslag en belastingtarieven) op basis 
van zijn eisen en behoeften vorm te geven.
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Echter, bij de uitoefening van deze bevoegdheid moet Duitsland zijn verplichtingen krachtens 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie nakomen. Het is Duitsland niet 
toegestaan om te discrimineren op grond van nationaliteit of om beperkingen te creëren of in 
stand te houden ten opzichte van burgers van andere lidstaten die hun vrijheden op grond van 
het EU-Verdrag uitoefenen. Ook mag het land geen ongerechtvaardigde beperkingen van deze 
vrijheden toepassen.

Verenigbaarheid van de Duitse bepalingen inzake de inkomstenbelasting met de EU-
wetgeving

De relevante Duitse wetgeving, en met name de artikelen 1 en 1 bis van de Duitse wet inzake 
de inkomstenbelasting (Einkommensteuergesetz (EStG)) wordt hieronder uitvoerig 
geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat de Duitse bepalingen niet in strijd zijn met het EU-
recht.

a) Onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen

Wat betreft het onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen is overeenkomstig de 
vaste rechtspraak van het Hof van Justitie "de situatie van ingezetenen en van niet-
ingezetenen bij directe belastingen in het algemeen niet vergelijkbaar" (zie het arrest van het 
Hof van Justitie in de zaak C-234/01, Gerritse, punt 43). Een uitgebreide toelichting op dit 
aanvaarde verschil in behandeling komt met name voor in het arrest van het Hof van Justitie 
in de zaak Schumacker (C-279/93), in de punten 32 en verder:

"31 Bij de directe belastingen nu is de situatie van ingezetenen en die van niet-ingezetenen in 
het algemeen niet vergelijkbaar.

32 Het door een niet-ingezetene in een staat verworven inkomen vormt meestal slechts een 
deel van zijn totale inkomen, waarvan het zwaartepunt is geconcentreerd op de plaats waar 
hij woont. De persoonlijke draagkracht van de niet-ingezetene, die gevormd wordt door zijn 
totale inkomsten en zijn persoonlijke en gezinssituatie, kan voorts het gemakkelijkst worden 
beoordeeld op de plaats waar hij het centrum van zijn persoonlijke en vermogensrechtelijke 
belangen heeft. Die plaats correspondeert in het algemeen met de gebruikelijke woonplaats 
van de betrokkene. Ook in het internationale belastingrecht, en in het bijzonder het door de 
Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) opgestelde 
modelverdrag inzake dubbele belasting, wordt aanvaard dat het in beginsel de woonstaat is 
die bevoegd is de belastingplichtige naar het wereldinkomen te belasten, daarbij rekening 
houdend met diens persoonlijke en gezinsomstandigheden.

33 Dit is anders voor de ingezetene, aangezien in zijn geval de belangrijkste 
inkomstenbestanddelen gewoonlijk in de woonstaat zijn geconcentreerd. Voorts beschikt deze 
staat in het algemeen over de nodige gegevens om de globale draagkracht van de 
belastingplichtige, gelet op zijn persoonlijke en gezinssituatie, te kunnen beoordelen.

34 Wanneer derhalve een lidstaat een niet-ingezetene niet in aanmerking brengt voor 
bepaalde belastingvoordelen die hij aan de ingezetene verleent, dan is dat in de regel niet 
discriminerend, aangezien deze twee categorieën belastingplichtigen zich niet in een 
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vergelijkbare situatie bevinden."

b) Vergelijkbaarheid van de situatie van een ingezetene en een niet-ingezetene

Het Hof van Justitie heeft voor deze zaak ook geïnventariseerd in welke gevallen de situatie 
van een ingezetene en die van een fiscaal niet-ingezetene vergelijkbaar zijn (Schumacker-
arrest). In dat opzicht was het Hof van Justitie in de zaak Schumacker het volgende van 
mening: "Dit is echter anders in een geval als het onderhavige, waarin de niet-ingezetene 
geen inkomsten van betekenis geniet in de woonstaat en het grootste deel van zijn belastbaar 
inkomen verwerft door de arbeid verricht in een andere staat, met als gevolg dat de 
woonstaat hem niet de voordelen kan toekennen die voortvloeien uit de inaanmerkingneming 
van zijn persoonlijke en gezinssituatie. Tussen de situatie van een dergelijke niet-ingezetene 
en die van een in een soortgelijke functie werkzame ingezetene bestaat geen objectief verschil 
dat grond kan opleveren voor een verschillende behandeling ten aanzien van het in 
aanmerking nemen bij de belastingheffing van de persoonlijke en gezinssituatie van de 
belastingplichtige. In het geval van een niet-ingezetene die het grootste deel van zijn inkomen 
en nagenoeg zijn gehele gezinsinkomen verwerft in een andere lidstaat dan de woonstaat, is 
de discriminatie gelegen in het feit dat met de persoonlijke en de gezinssituatie van deze niet-
ingezetene noch in de woonstaat noch in de staat waarin hij werkzaam is, rekening wordt 
gehouden."

In de zaak Gschwind (C-391/97) heeft het Hof van Justitie verklaard hoe de term "het grootste 
deel van zijn inkomen" moet worden geïnterpreteerd. Zo heeft het Hof bekrachtigd dat de in 
de Duitse wetgeving voorziene limiet van 90% en het bedrag van 16 260 EUR (in die tijd 24 
000 DEM) op basis waarvan de gelijke behandeling van ingezeten en niet-ingezeten 
belastingplichtigen wordt toegepast, in overeenstemming waren met de EU-wetgeving. Het 
heeft naar aanleiding hiervan het volgende aangegeven: "Door de vaststelling van een 
procentuele of absolute grens voor het inkomen dat in Duitsland belastbaar is, respectievelijk 
waarover geen Duitse belasting wordt geheven, houdt de Duitse wettelijke regeling juist 
rekening met de mogelijkheid om de persoonlijke en gezinssituatie van de belastingplichtigen 
in de woonstaat op basis van een toereikende belastinggrondslag in aanmerking te nemen."

c) Basisinkomen

Overeenkomstig artikel 32 ter van de Duitse wet op de inkomstenbelasting is het 
basisinkomen bedoeld om te waarborgen dat een noodzakelijke minimuminkomen volledig 
wordt vrijgesteld van de inkomstenbelasting. Aangezien de situatie van ingezetenen en die 
van niet-ingezetenen op het gebied van directe belastingen in het algemeen niet vergelijkbaar 
zijn, is het gerechtvaardigd om deze belastingvrije som voor te behouden aan fiscale 
ingezetenen, daar het noodzakelijke minimuminkomen van niet-ingezetenen in aanmerking 
moet worden genomen in hun respectieve woonstaat (zie voor meer informatie het arrest van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 juni 2003 in de zaak C-234/01, Gerritse). 

Er zij echter opgemerkt dat Duitsland ervan af ziet deze som te verlagen in gevallen waarin de 
niet-ingezeten belastingplichtige zijn gehele of vrijwel zijn gehele wereldinkomsten in 
Duitsland verwerft. Dientengevolge worden deze niet-ingezeten belastingplichtigen 
onderworpen aan dezelfde fiscale behandeling als de ingezetenen wat betreft de 
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inkomstenbelasting (artikel 1, lid 3, van de Duitse wet op de inkomstenbelasting). Deze 
praktijk is in overeenstemming met de reeds aangehaalde jurisprudentie van het Hof.

d) "Splitting"

Uit de conclusies van het Hof in de zaak Schumacker en daarop volgende zaken blijkt dat het 
juridisch gezien juist is om bij de beoordeling van een eventuele toepassing van het 
"Schumacker"-beginsel uitsluitend de situatie te beoordelen van de persoon die in Duitsland 
werkzaam is en in dat opzicht dus de echtgenoot die niet in Duitsland werkzaam is buiten 
beschouwing te laten. Duitsland heeft in feite geen enkel fiscaal verband met de echtgenoot. 
aangezien deze geen Duitse inkomsten heeft. Duitsland is in dit stadium van de 
belastingheffing alleen verplicht om de inkomsten en de situatie in aanmerking te nemen van 
de persoon die in Duitsland heeft gewerkt. Uiteraard kan deze persoon, zodra de Duitse 
autoriteiten tot de conclusie zijn gekomen dat de persoon die in Duitsland heeft gewerkt en 
dus Duitse pensioengelden ontvangt als een fiscaal ingezetene kan worden behandeld, 
profiteren van alle belastingvoordelen die bij de status van ingezetene horen, waaronder het 
"Splittingtarief".

Aangezien "Splitting" wordt toegekend in geval van een gezamenlijke aanslag van twee 
personen (het echtpaar), is het niettemin in overeenstemming met de EU-wetgeving dat 
Duitsland in een later stadium ook rekening houdt met de buitenlandse inkomsten van de 
echtgenoot.

Effecten met terugwerkende kracht

De bewering van indienster dat de plicht van buitenlandse fiscale ingezetenen met Duitse 
pensioeninkomsten om een belastingaangifte in te dienen in Duitsland met terugwerkende 
kracht is opgelegd, is niet correct. De huidige formulering van Sec. 49(1)(7) van de wet op 
inkomstenbelasting (EStG), waarin bovenstaande plicht is vastgesteld, is ingevoerd met 
artikel 1, lid 23, van de wet op ouderdomspensioenen (Alterseinkünftegesetz) van 5 juli 2004 
(Burgerlijk Wetboek (BGBl) 2004, deel I, nr. 33, blz. 1427), die op 1 januari 2005 van kracht 
werd en derhalve werd toegepast vanaf de aanslagperiode 2005. Deze gewijzigde wet is 
derhalve alleen op latere situaties toegepast en kan dus geen effecten met terugwerkende 
kracht hebben. Dientengevolge hebben de belastingplichtigen voldoende tijd gehad om zich 
vertrouwd te maken met deze nieuwe wet. Het rechtsbeginsel "ignorantia legis non excusat"
is volledig van toepassing op een dergelijke situatie.

De Commissie begrijpt de problemen van oudere burgers die in een vreemd land een 
belastingaangifte indienen. In Duitsland is het des te moeilijker om aan deze fiscale plichten 
te voldoen, in het bijzonder wanneer het om meerdere jaren in het verleden gaat. Echter, dit 
laat de wettelijke plicht om in Duitsland aangifte te doen van inkomsten en belastingen te 
betalen onverlet. Oudere of zieke Duitse ingezetenen zijn aan dezelfde plichten onderworpen.

Dubbele inaanmerkingneming van inkomsten

a) Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Duitsland en Frankrijk
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In geen enkele wettelijke EU-regeling wordt de staat van heffing vastgesteld in het geval dat 
een belastingplichtige fiscaal gebonden is aan meerdere lidstaten. De heffingsbevoegdheid 
wordt verdeeld op grond van de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting die op 
bilaterale basis zijn gesloten tussen de lidstaten. De tenuitvoerlegging en de interpretatie van 
deze verdragen als zodanig vallen niet het onder EU-recht.

In het bijzondere geval van indienster zou het passend zijn een beoordeling te maken van de 
pensioengelden die zij heeft ontvangen om te bepalen of die vallen onder artikel 13, lid 8, van 
het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (particuliere pensioenen die belastbaar zijn 
in de woonstaat van de begunstigde) of onder artikel 14, lid 2, van dit verdrag (door nationale 
socialezekerheids- en ziekteverzekeringsinstellingen uitgekeerde pensioenen die belastbaar 
zijn in de staat van het bevoegde socialezekerheidsorgaan). Een dergelijke beoordeling is 
afhankelijk van de kwalificatie van elk uitgekeerd pensioen en valt, aangezien het een 
individueel geval betreft, uitsluitend onder de bevoegdheid van de nationale autoriteiten.

b) Overbelasting door de Duitse belastingautoriteiten van pensioenen waarop reeds 
belasting is geheven

In overeenstemming met wat we al eerder hebben uitgelegd in de voorgaande alinea's, kunnen 
wij niet bepalen of Duitsland het recht heeft om inkomstenbelasting te heffen op pensioenen 
waarop reeds belasting is geheven, aangezien het antwoord op deze vraag afhankelijk is van 
de kwalificatie van de betreffende pensioenen door de nationale autoriteiten.

Artikel 25 van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting dat is gesloten tussen 
Duitsland en Frankrijk voorziet in een minnelijke procedure ter voorkoming van 
belastingheffing die niet in overeenstemming is met het verdrag. De verschillende kwalificatie 
en/of de dubbele belasting van pensioenen door Duitsland en Frankrijk is een kwestie die 
moet worden opgelost in het kader van de minnelijke procedure waarin wordt voorzien in het 
verdrag dat is gesloten tussen Duitsland en Frankrijk.

Niettemin is het in het algemeen zo dat het feit dat een lidstaat reeds belasting heeft geheven 
op een bepaald soort inkomsten een andere lidstaat er op grond van de EU-wetgeving niet van
weerhoudt deze inkomsten opnieuw te belasten indien de betreffende lidstaat tot de conclusie 
komt dat hij ook heffingsbevoegdheid heeft.

c) Voorkomen van dubbele belasting

Er dient te worden toegevoegd dat, hoewel de voorkoming van dubbele belasting en 
aanverwante problemen waarschijnlijk een voorwaarde is voor de goede werking van de 
interne markt, de lidstaten niet verplicht zijn dit te doen. Door het ontbreken van maatregelen 
van de EU om de belastingheffing eenvormig te maken of te harmoniseren, blijven de 
lidstaten bevoegd om op basis van een verdrag of unilateraal de criteria vast te stellen voor de 
verdeling van hun heffingsbevoegdheid, met name ter voorkoming van dubbele belasting 
[Zaak Gilly (C-336/96 van 12 mei 1998, punten 24 en 30)]. De lidstaten oefenen deze 
bevoegdheden uit door verdragen ter voorkoming van dubbele belasting af te sluiten die in 
grensoverschrijdende situaties ten uitvoer worden gelegd door hun bevoegde autoriteiten. 
Zoals het HvJ-EU overigens recentelijk heeft opgemerkt in de zaak Ciba (zaak C-96/08 van 
15 april 2010), "dubbele belasting [levert] … op zich geen door het Verdrag verboden 
beperking op. Overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting strekken ertoe de 
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negatieve effecten voor de werking van de interne markt weg te werken of te verminderen die 
voortvloeien uit het in het vorige punt genoemde naast elkaar bestaan van nationale 
belastingstelsels."

Dientengevolge is elke belastingverzwaring die voortkomt uit het feit dat de Duitse inkomsten 
niet alleen in Duitsland maar ook in Frankrijk worden belast momenteel niet in strijd met de 
EU-wetgeving. Zoals hierboven al werd vermeld, kan de dubbele belasting in werkelijkheid 
worden verzacht dankzij het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting dat is gesloten 
tussen Frankrijk en Duitsland.

Politieke vraagstukken 

Tot slot is de Commissie zich ervan bewust dat problemen zoals die van indienster zich vaak 
kunnen voordoen in grensoverschrijdende situaties, ondanks het bestaan van bilaterale 
verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, die deze problemen zouden moeten 
oplossen. De Commissie vindt dat deze problemen het risico in zich dragen van het in gevaar 
brengen van de interne markt en zij zet derhalve stappen op politiek niveau om te proberen 
deze problemen op te lossen. In haar mededeling van 2010 betreffende het wegwerken van 
grensoverschrijdende fiscale obstakels voor EU-burgers heeft zij onderzocht hoe geschillen 
tussen belastingautoriteiten over heffingsbevoegdheden, ingewikkelde teruggaveprocedures, 
het ontbreken van duidelijke informatie en andere problemen als gevolg van het niet op elkaar 
aansluiten van belastingstelsels tot moeilijkheden kunnen leiden voor EU-burgers die de grens 
over trekken1. Bovendien heeft de Commissie op 11 november 2011 een mededeling 
aangenomen over de middelen die overwogen kunnen worden ter bestrijding van de dubbele 
belasting van particulieren en ondernemingen in de Europese Unie, om later mogelijke 
oplossingen te evalueren en te presenteren, waaronder een bindend arbitragemechanisme2.
De Commissie gaat de geconstateerde problemen en de te overwegen oplossingen in het kader 
van de follow-up van deze mededeling nu uitvoerig onderzoeken in een effectbeoordeling om 
te inventariseren welke maatregelen op EU-niveau het meest geschikt zijn om de dubbele 
belasting te bestrijden. Ter voorbereiding van dit werk met de effectenbeoordeling heeft de 
Commissie een routekaart3 uitgewerkt om een algemene beschrijving van het geplande 
initiatief te geven.

Conclusie

De Commissie heeft in de relevante Duitse wetgeving geen elementen geïdentificeerd die 
erop wijzen dat er inbreuk is gemaakt op het EU-recht. Dientengevolge valt het probleem van 
indienster uitsluitend onder de bevoegdheid van de betreffende lidstaten, te weten Duitsland 
en Frankrijk.

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com
(2010)769_de.pdf
2http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/com(2011)7
12_de.pdf
3http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_taxud_001_arbitration_for_dou
ble_taxation_disputes_en.pdf
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Indienster wordt in overeenstemming daarmee aangeraden contact op te nemen met de 
nationale belastingautoriteiten om haar fiscale situatie te laten beoordelen. Er moet allereerst 
worden vastgesteld of deze Duitse pensioengelden in Duitsland of in Frankrijk belastbaar zijn. 
Als er belasting op moet worden geheven in Duitsland, moet vervolgens worden nagegaan of 
indienster in aanmerking komt voor het "Splittingtarief". Als blijkt dat zij in Frankrijk ten 
onrechte belasting heeft betaald over de Duitse pensioengelden, dient eventueel contact te 
worden opgenomen met de Franse autoriteiten en om terugbetaling daarvan te worden 
verzocht.


