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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1307/2012, adresată de E.V., de cetățenie franceză, privind dubla 
impunere a pensiei sale germane

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care a lucrat timp de 30 de ani în Germania și locuiește în Franța din 2001, țară în 
care s-a pensionat în 2009 la vârsta de 60 de ani, menționează că soțul său nu dispune de nicio 
sursă de venit și nu va avea dreptul la o pensie înainte de 2017. În pofida faptului că plătește 
deja impozite în Franța, aceasta a primit în august 2012 o adresă din partea autorităților 
germane în care i se solicită plata sumei de 5 000 EUR reprezentând arierate fiscale aferente 
pensiei sale germane, ceea ce constituie în opinia sa dublă impunere. De asemenea, ea 
obiectează cu privire la faptul că autoritățile germane omit să ia în considerare faptul că soțul 
său nu are nicio sursă de venit și nu autorizează „separarea” regimurilor, ca în cazul 
rezidenților din Germania.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Petiționara locuiește în Franța din 2001, după ce a lucrat timp de 30 de ani în Germania. În 
august 2012, „Finanzamt Neubrandenburg” i-a solicitat să plătească, înainte de 
22 octombrie 2012, impozite pe pensia sa germană, retroactiv, începând cu prima zi de pensie. 
Ea declarase până în acel moment toate veniturile sale, inclusiv pensia germană, la autoritatea 
fiscală franceză și, prin urmare, își plătise impozitele în Franța.

Petiționara reclamă faptul că Finanzamt allemand nu permite regimul fiscal „Splitting”, de 
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care ar beneficia dacă ar trăi în Germania. În opinia ei, această diferență de tratament încalcă 
principiile dreptului european. Într-adevăr, dat fiind că trebuie să plătească acest impozit, ea 
dorește să beneficieze de aceleași avantaje ca și germanii care îl plătesc, adică de regimul 
„Splitting”. 

În plus, petiționara se întreabă de ce nu a fost informată înainte cu privire la obligațiile sale, 
din moment ce legea relevantă se află în vigoare din 2005. În sfârșit, ea semnalează că a 
primit, în 2011, 13 765 EUR, echivalentul pensiei germane și că i s-a solicitat să plătească 
pentru aceasta 1 727,03 EUR anual. Însă aceasta primește anual numai 1 700 de euro pentru a 
trăi cu soțul ei (la care se adaugă pensia sa germană, 160 de euro pensia franceză și o pensie 
suplimentară ocupațională). 

Observațiile Comisiei

Legislația fiscală germană

Obligația rezidenților francezi care primesc o pensie germană de a depune o declarație de 
impunere în Germania se întemeiază pe articolul 49 alineatul (1) punctul 7 din Legea germană 
privind impozitul pe venit (EStG). Această obligație a fost introdusă, în cadrul unei reforme 
profunde privind impozitarea pensiilor în Germania, de articolul 1 alineatul (23) din Legea 
privind veniturile pentru limită de vârstă (Alterseinkünftegesetz) din 5 iulie 2004 [Culegerea 
federală a legilor (BGBl), 2004, partea 1, nr. 33, p. 1427], care a intrat în vigoare la 
1 ianuarie 2005 și, prin urmare, a fost aplicată pentru prima dată în perioada de impunere 
2005.

În general, rezidenții și nerezidenții sunt tratați diferit în materie fiscală în temeiul normelor 
germane de impozitare a veniturilor. Articolul 1 alineatul (3) și articolul 1a din Legea 
germană privind impozitul pe venit stabilesc condițiile în care nerezidenții fiscali pot depune 
o cerere pentru a beneficia de același regim fiscal ca și rezidenții. Cele de mai sus se aplică în 
cazul în care cel puțin 90 % dintre venituri fac obiectul impozitării germane sau în care 
veniturile care nu sunt supuse impozitării germane sunt mai mici decât venitul de bază (adică 
8 130 EUR pentru 2013).

Conform articolului 1a punctul 2 din Legea germană privind impozitul pe venit, soții care nu 
își au rezidența fiscală în Germania, ci în alt stat membru al UE/SEE, pot opta pentru 
„Splitting tariff”. În acest caz, veniturile celor doi soți sunt luate în considerare la calcularea 
plafonului de 90 %, iar venitul de bază se dublează.

Lipsa armonizării impozitului pe venit în cadrul UE

În stadiul actual de dezvoltare a dreptului Uniunii, nu există nici un grad de armonizare în 
domeniul impozitării directe. În lipsa armonizării, impozitarea (inclusiv convențiile pentru 
evitarea dublei impuneri) este, în esență, de competența statelor membre. Așadar, Germania 
are libertatea de a-și structura legislația privind impozitul pe venit (baza de impozitare și cota 
de impozitare) în funcție de nevoile și de dorințele sale. 

Cu toate acestea, în exercitarea acestei competențe, Germania trebuie să-și respecte obligațiile 
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care îi revin în temeiul Tratatului privind funcționarea UE. Germania nu poate să discrimineze 
pe motiv de naționalitate, nici să creeze sau să mențină o situație de restricție împotriva 
resortisanților niciunui stat membru care își exercită libertățile în temeiul Tratatului UE. De 
asemenea, ea nu poate aplica restricții nejustificate privind aceste libertăți

Compatibilitatea dispozițiilor germane privind impozitul pe venit cu legislația UE

Legislația germană relevantă și, în special, articolele 1 și 1a din Legea germană privind 
impozitul pe venit [Einkommensteuergesetz (EStG)] este analizată în detaliu mai jos. Din 
această analiză reiese că dispozițiile germane nu încalcă dreptul Uniunii. 

(a) Diferența dintre rezidenți și nerezidenți

În ceea ce privește diferența dintre rezidenții și nerezidenții fiscali, conform jurisprudenței 
constante a Curții de Justiție, în materie de impozite directe, situația rezidenților și cea a 
nerezidenților într-un stat nu sunt, ca regulă generală, comparabile (a se vedea hotărârea 
Curții de Justiția pronunțată în cauza C-234/01, Gerritse, punctul 43). O explicație detaliată a 
acestei diferențe de tratament acceptată se regăsește în special în hotărârea Curții de Justiție 
pronunțată în cauza Schumacker (C-279/93), la punctul 32 și următoarele:

31 Însă, în materie de impozite directe, situația rezidenților și cea a nerezidenților nu sunt, ca 
regulă generală, comparabile.

32 Venitul obținut pe teritoriul unui stat de către un nerezident nu constituie, cel mai adesea, 
decât o parte din venitul său global, centralizat la locul reședinței sale. De asemenea, 
capacitatea contributivă personală a nerezidentului, rezultând din luarea în considerare a 
ansamblului veniturilor sale și a situației sale personale și familiale, se poate aprecia cu cea 
mai mare ușurință în locul unde acesta are centrul intereselor sale personale și patrimoniale. 
Acest loc corespunde în general locului reședinței sale obișnuite. În consecință, dreptul fiscal 
internațional, și în special modelul de convenție pentru evitarea dublei impuneri al 
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), recunoaște faptul că, în 
principiu, impozitarea generală a contribuabililor, ținând cont de situațiile lor personale și 
familiale, este o chestiune care ține de statul de reședință.

33 Situația unui rezident este diferită în măsura în care majoritatea veniturilor sale sunt 
centralizate în mod normal în statul membru de reședință. Mai mult, acest stat dispune în 
general de toate informațiile necesare pentru a aprecia capacitatea globală de a plăti a 
contribuabilului, ținând cont de situația sa personală și familială.

34 Prin urmare, faptul că un stat membru nu acordă unui nerezident fiscal anumite beneficii 
fiscale pe care le acordă unui rezident nu constituie, de regulă, o discriminare, deoarece 
aceste două categorii de contribuabili nu se află într-o situație comparabilă.

(b) Comparabilitatea situației unui rezident cu cea a unui nerezident
În cadrul acestei cauze, Curtea de Justiție a identificat, de asemenea, cazurile în care un 
rezident și un nerezident fiscal se află în situații comparabile (principiul „Schumacker”). În 
această privință, Curtea de Justiție a estimat, în cauza Schumacker, că totuși, situația este 
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diferită într-un caz precum cel din cauza principală, atunci când nerezidentul nu realizează 
un venit semnificativ în statul în care își are reședința și obține cea mai mare parte a 
resurselor sale dintr-o activitate desfășurată în statul membru de încadrare în muncă, astfel 
încât statul membru de reședință nu este în măsură să îi acorde avantajele care rezultă din 
luarea în considerare a situației sale personale și familiale. Între un astfel de nerezident și un 
rezident care desfășoară o activitate salariată asemănătoare nu există nicio diferență 
obiectivă care să justifice o diferență de tratament în ceea ce privește luarea în considerare, 
în scopul impozitării, a situației personale și familiale a contribuabilului. Discriminarea 
constă în faptul că situația personală și familială a unui nerezident, care obține într-un stat 
membru diferit de cel de reședință cea mai mare parte a veniturilor sale și cvasitotalitatea 
veniturilor sale familiale, nu este luată în considerare nici în statul de reședință, nici în statul 
în care este încadrat în muncă.

În cauza Gschwind (C-391/97), Curtea de Justiție a precizat modul în care trebuiau interpretați 
termenii „cea mai mare parte a veniturilor sale”. Ea a confirmat că pragul de 90 % prevăzut de 
legislația germană și suma de 16 260 EUR (la momentul respectiv 24 000 DEM) pornind de 
la care se aplică egalitatea de tratament a contribuabililor rezidenți și nerezidenți erau 
conforme legislației UE. Ea a menționat, în această privință: Totuși, prin stabilirea unui prag 
procentual și a unui prag absolut pentru veniturile impozabile respectiv în Germania și care 
nu se supun impozitului german, legislația germană ține cont în special de posibilitatea luării 
în considerare, pe o bază de impozitare suficientă, a situației personale și familiale a 
contribuabililor în statul de reședință.

(c) Venitul de bază

Conform articolului 32b din Legea germană privind impozitul pe venit, venitul de bază 
urmărește să asigure că un venit minim indispensabil beneficiază de o scutire totală a 
impozitului pe venit.  Având în vedere că situațiile rezidenților și nerezidenților în materie de 
fiscalitate directă nu sunt, în general, comparabile, este legal ca aceste sume neimpozabile să 
fie rezervate rezidenților fiscali, pentru că venitul minim indispensabil al nerezidenților 
trebuie luat în considerare în statul lor de reședință (pentru mai multe detalii, a se vedea 
hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 iunie 2003 pronunțată în cauza C-
234/01, Gerritse). 

Totuși, ar trebui observat că Germania se abține de la a reduce această sumă în cazul în care 
contribuabilul nerezident obține cea mai mare parte a resurselor sale mondiale din surse 
germane. În consecință, în ceea ce privește impozitul pe venit, această categorie de 
nerezidenți se supune aceluiași tratament fiscal ca și rezidenții [articolul 1 alineatul (3) din 
Legea germană privind impozitul pe venit]. Această practică este conformă jurisprudenței 
Curții sus-menționate.

(d) „Splitting”

Din concluziile Curții de Justiție în cauza Schumacker și din cauzele următoare reiese că este 
corect, din punct de vedere juridic, în momentul evaluării eventualei aplicări a principiului 
„Schumacker”, să se aprecieze numai situația persoanei care lucrează în Germania și, prin 
urmare, să se ignore, în această privință, cazul soțului care nu lucrează în Germania. În fapt, 
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Germania nu are nicio legătură fiscală cu soțul, pentru că acesta din urmă nu obține niciun 
venit de origine germană. Prin urmare, în acest stadiu de impozitare, Germania are obligația 
de a lua în considerare numai veniturile și situația persoanei care a lucrat în Germania. 
Bineînțeles, de îndată ce autoritățile germane ajung la concluzia că persoana care a lucrat în 
Germania și primește, prin urmare, o pensie germană, poate fi tratată ca un rezident fiscal, 
această persoană poate beneficia de toate avantajele fiscale legate de statutul de rezident, 
inclusiv de tariful de „Splitting”.

Totuși, având în vedere că „Splitting-ul” se acordă în cazul impozitării comune a două 
persoane (cuplu), Germania trebuie, în al doilea rând, conform legislației UE, să țină cont, de 
asemenea, de veniturile străine ale soțului. 

Efecte retroactive 

Afirmația reclamantei, conform căreia se impune retroactiv obligația de a depune o declarație 
fiscală în Germania, impusă persoanelor cu domiciliul fiscal în străinătate care primesc 
venituri din pensii din Germania, nu este corectă. Formularea actuală a articolului 49 
alineatul (1) punctul 7 din Legea germană privind impozitul pe venit (EStG), care prevede 
obligația de mai sus, a fost introdusă de articolul 1 alineatul (23) din Legea privind veniturile 
pentru limită de vârstă (Alterseinkünftegesetz) din 5 iulie  2004 care a intrat în vigoare la 
1 ianuarie 2005 și a fost, astfel, pusă în aplicare începând cu perioada de impunere 2005. 
Această lege modificată nu a fost aplicată, prin urmare, decât situațiilor ulterioare și, prin 
urmare, nu putea avea efecte retroactive. În consecință, contribuabilii au dispus de timp 
suficient pentru a se familiariza cu această lege nouă. Principiul juridic ignorantia legis non 
excusat se aplică în întregime în acest caz. 

Comisia înțelege problemele cu care se confruntă persoanele în vârstă care depun o declarație 
de impunere într-o țară străină. Îndeplinirea acestor obligații fiscale în Germania este cu atât 
mai dificilă, în special dacă este vorba despre mai mulți ani din trecut. Totuși, aceasta nu 
poate anula obligația legală de a declara veniturile și de a plăti taxe în Germania. Persoanele 
în vârstă sau bolnave care își au reședința în Germania au aceleași obligații.

Dubla luare în considerare a veniturilor

(a) Convenția pentru evitarea dublei impuneri încheiată între Germania și Franța

Nicio normă legislativă a UE nu stabilește care este statul de impunere, în cazul în care un 
contribuabil este legat din punct de vedere fiscal de mai multe state membre. Drepturile de 
impunere sunt repartizate în temeiul convențiilor pentru evitarea dublei impuneri încheiate de 
statele membre pe o bază bilaterală. Aplicarea și interpretarea acestor convenții ca atare nu 
intră în domeniul de aplicare al dreptului UE. 

În cazul particular al reclamantei, ar trebui să se efectueze o evaluare a pensiilor pe care ea le-
a încasat, pentru a stabili dacă ele intră în domeniul de aplicare al articolului 13 alineatul (8) 
din Convenția pentru evitarea dublei impuneri (pensii private impozabile în statul de reședință 
al beneficiarului) sau al articolului 14 alineatul (2) din această convenție (pensii plătite de 
organismele publice de securitate socială impozabile în statul organismului plătitor) O astfel 
de evaluare ar depinde de calificarea fiecărei pensii plătite și, având în vedere că este vorba 
despre un caz individual, aceasta ar ține numai de competența autorităților naționale.
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(b) Supraimpozitarea de către autoritățile fiscale germane a pensiilor deja impozitate

Conform explicațiilor de mai sus, nu putem stabili dacă Germania are dreptul de a percepe 
impozitul pe venitul din pensiile care au fost deja impozitate, întrucât răspunsul la această 
întrebare ar depinde de calificarea pensiilor vizate de autoritățile naționale.

Articolul 25 din Convenția pentru evitarea dublei impuneri încheiată între Germania și Franța 
prevede o procedură amiabilă în vederea evitării unei impuneri care nu respectă convenția. 
Calificarea diferită și/sau dubla impozitare a pensiilor de către Germania și Franța este un 
aspect care trebuie clarificat în cadrul procedurii amiabile prevăzute de convenția încheiată 
între Germania și Franța.

Totuși, în general, în temeiul legislației UE, faptul că un stat membru a impozitat deja un 
anumit tip de venit nu împiedică un alt stat membru să procedeze la o nouă impozitare a 
acestor venituri, în cazul în care acesta ajunge la concluzia că dispune, de asemenea, de un 
drept de impozitare. 

(c) Eliminarea dublei impuneri 

Ar trebui adăugat că, deși eliminarea dublei impuneri și a problemelor aferente este probabil o 
condiție prealabilă bunei funcționări a pieței interne, statele membre nu sunt obligate să facă 
acest lucru. În lipsa unor măsuri ale UE de a unifica sau de a armoniza impozitarea, statele 
membre au competența de a stabili, în baza unui tratat sau unilateral, criteriile de repartizare a 
competenței lor de impozitare, în special în vederea eliminării dublei impuneri [Cauza Gilly 
(C-336/96 din 12 mai 1998, punctele 24 și 30)]. Statele membre își exercită aceste 
competențe, încheind convenții pentru evitarea dublei impuneri care sunt puse în aplicare de 
autoritățile lor competente în situații transfrontaliere. Astfel cum CJUE a subliniat recent, de 
altfel, în cauza Ciba (C-96/08 din 15 aprilie 2010), dubla impunere…nu constituie în sine o 
restricție interzisă de tratat. În această privință, convențiile încheiate în vederea evitării 
dublei impuneri au ca rezultat eliminarea sau atenuarea efectelor negative pentru
funcționarea pieței interne care rezultă din coexistența sistemelor fiscale naționale evocate la 
punctul precedent.

În consecință, orice impozitare mai ridicată care ar decurge din faptul că veniturile germane 
sunt impozitate în Germania, dar și în Franța, nu se opune, în prezent, legislației UE. În 
realitate, astfel cum a fost menționat mai sus, dubla impunere poate fi atenuată datorită 
Convenției pentru evitarea dublei impuneri încheiată între Franța și Germania.

Aspecte politice 

În ultimul rând, trebuie subliniat, de asemenea, că Comisia este conștientă de faptul că 
probleme precum cele ale reclamantei pot apărea frecvent în situații transfrontaliere, în ciuda 
existenței unor convenții bilaterale privind evitarea dublei impuneri, pe care ar trebui să le
rezolve. Comisia consideră că problemele prezintă riscul de a pune în pericol buna 
funcționare a pieței interne și, prin urmare, adoptă inițiative la nivel politic pentru a încerca să 
le rezolve. În Comunicarea sa din 2010 intitulată „Eliminarea obstacolelor transfrontaliere 
pentru cetățenii UE”, aceasta a examinat modul în care disputele dintre autoritățile fiscale cu 
privire la drepturile de impozitare, procedurile complicate de solicitare, lipsa de informații 
clare și alte probleme de incompatibilitate între sistemele de impozitare poate crea dificultăți 
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pentru cetățenii UE care desfășoară activități transfrontaliere.1. În plus, la 11 noiembrie 2011, 
Comisia a adoptat o comunicare privind mijloacele prevăzute pentru a combate dubla 
impunere în cazul particularilor și al întreprinderilor în cadrul Uniunii Europene, în vederea 
evaluării și a prezentării ulterioare a soluțiilor posibile, cum ar fi un mecanism de arbitraj 
obligatoriu2.
În urma adoptării acestei comunicări, Comisia examinează în detaliu, într-un studiu de impact, 
problemele întâlnite și soluțiile prevăzute în vederea identificării măsurilor celor mai adecvate 
la nivelul UE în vederea combaterii dublei impuneri. În pregătirea acestui studiu de impact, 
Comisia a elaborat o foaie de parcurs 3 care oferă o descriere generală a inițiativei pe care 
intenționează să o adopte.

Concluzie

Comisia nu a identificat, în legislația germană relevantă, niciun element care ar sugera o 
încălcare a dreptului UE. În consecință, problema reclamantei ține numai de competența 
statelor membre interesate, Germania și Franța.

Astfel, reclamantei i se recomandă să contacteze autoritățile fiscale naționale, în vederea 
aprecierii situației sale fiscale. Înainte de toate, trebuie stabilit dacă aceste pensii germane se 
impozitează în Germania sau în Franța. Dacă acestea ar trebui impozitate în Germania, ar 
trebui verificat dacă reclamanta îndeplinește condițiile pentru aplicarea „Splitting tariff”. 
Eventual, dacă se dovedește că impozitele pe pensiile germane au fost plătite necorespunzător 
în Franța, ar trebui contactate autoritățile franceze și ar trebui solicitată o rambursare.

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com(2010)769_fr.pdf  
2http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/com(2011)712_fr.pdf
3http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_taxud_001_arbitration_for_double_taxation_disp
utes_en.pdf


