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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1307/2012, ktorú predkladá E. V., francúzska štátna príslušníčka, 
o dvojitom zdanení jej nemeckého dôchodku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, ktorá počas 30 rokov pracovala v Nemecku a od roku 2001 žije vo 
Francúzsku, v krajine, kde v roku 2009 odišla do dôchodku vo veku 60 rokov, tvrdí, že jej 
manžel nedisponuje žiadnym zdrojom príjmov a nebude mať právo na dôchodok pred rokom 
2017. Hoci vo Francúzsku už zaplatila dane, dostala v auguste 2012 žiadosť od nemeckých 
orgánov o vyplatenie 5 000 EUR ako daňového nedoplatku z jej nemeckého dôchodku, čo 
podľa nej predstavuje dvojité zdanenie. Namieta takisto proti skutočnosti, že nemecké orgány 
nezohľadňujú skutočnosť, že jej manžel nedisponuje žiadnym zdrojom príjmov, a nesúhlasia 
s rozdelením práva na zdanenie, ako je to v prípade osôb s trvalým pobytom v Nemecku.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 14. februára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013

Predkladateľka petície žije od roku 2001 vo Francúzsku po tom, čo takmer 30 rokov 
pracovala v Nemecku. V auguste 2012 ju orgán „Finanzamt Neubrandenburg“ požiadal 
o spätné zaplatenie dane z jej nemeckého dôchodku do 22. októbra 2012 od prvého dňa jej 
nástupu na dôchodok. Až dovtedy nahlasovala na zdanenie všetky svoje príjmy vrátane 
nemeckého dôchodku vo francúzskej štátnej pokladnici, a teda vyplatila svoje dane vo 
Francúzsku.

Prekladateľka petície tvrdí, že nemecký orgán Finanzamt nepovoľuje fiškálny režim 
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„Spliting“, ako by to bolo v prípade, keby žila v Nemecku. Podľa nej je toto rozdielne 
zaobchádzanie v rozpore so zásadami európskeho práva. Ak musí zaplatiť túto daň, mala by 
takisto využívať rovnaké výhody, ako Nemci, ktorí ju platia, teda okrem iného aj „Splitting“. 

Okrem toho sa predkladateľka petície pýta, prečo nebola o týchto povinnostiach informovaná 
skôr, keďže daný zákon pochádza z roku 2005. Ďalej tvrdí, že za rok 2011 jej bolo v rámci 
nemeckého dôchodku vyplatených 13 765 EUR a žiada sa od nej vyplatenie sumy 1 727,03 
EUR za ten istý rok. Každý mesiac však dostáva len 1 700 EUR na živobytie spolu so svojím 
manželom (okrem jej nemeckého dôchodku aj 160 EUR francúzskeho dôchodku a dodatočný 
podnikový dôchodok). 

Pripomienky Komisie

Nemecké daňové právne predpisy

Povinnosť francúzskych rezidentov, ktorí dostávajú nemecký dôchodok, podať daňové 
priznanie v Nemecku vychádza z článku 49 ods. 1 bod 7 nemeckého zákona o dani z príjmov 
(EStG). Táto povinnosť sa v rámci komplexnej reformy zdaňovania dôchodkov v Nemecku 
zaviedla v súlade s článkom 1 ods. 23 zákona o dôchodkoch (Alterseinkünftegesetz) z 5. júla 
2004 [Úradnej zbierky federálnych zákonov (BGBl), 2004, časť 1, č. 33, s. 1427], ktorý 
nadobudol účinnosť 1. januára 2005 a ktorý sa po prvýkrát začal uplatňovať od zdaňovacieho 
obdobia roka 2005.

Rozdielne daňové zaobchádzanie sa pri uplatňovaní nemeckých pravidiel týkajúcich sa dane 
z príjmov vo všeobecnosti týka rezidentov a nerezidentov. V článku 1 ods. 3 a článku 1a 
nemeckého zákona o dani z príjmov sa vymedzujú podmienky, podľa ktorých nerezidenti 
môžu podať žiadosť o využívanie rovnakého daňového režimu ako rezidenti. Na to je 
potrebné, aby bolo prinajmenšom 90 % príjmov zdaniteľných v Nemecku, alebo aby boli 
nezdaniteľné príjmy v Nemecku nižšie, ako je základný príjem (čo predstavuje 8 130 EUR na 
rok 2013).

V súlade s článkom 1a bod 2 nemeckého zákona o dani z príjmov manželia, ktorí nemajú 
trvalý pobyt v Nemecku, ale v inom členskom štáte EÚ/EHP, môžu požiadať o „Splitting 
tariff“. V tomto prípade sa zohľadňujú príjmy oboch manželov pri výpočte stropu 90 % 
a základný príjem sa zdvojnásobuje.

Nedostatočná harmonizácia dane z príjmov v EÚ

Právne predpisy Únie v súčasnom stave nedostatočne upravujú harmonizáciu v oblasti 
priameho zdaňovania. V dôsledku nedostatočnej harmonizácie je zdaňovanie (vrátane 
dohovorov o dvojitom zdaňovaní) výlučne v kompetencii členských štátov. Nemecko môže v 
dôsledku toho organizovať svoje právne predpisy v oblasti dane z príjmov (základu dane 
a sadzby zdaňovania) podľa svojich potrieb a želaní. 

V rámci tejto kompetencie však Nemecko musí dodržiavať povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Nemôže sa uchyľovať k diskriminácii na základe 
národnosti, ani vytvárať či zachovávať obmedzenia voči občanom iných členských štátov, 
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ktorí uplatňujú svoje slobody, ktoré im vyplývajú zo Zmluvy o EÚ. Takisto nemôže 
uplatňovať neodôvodnené obmedzenia týchto slobôd.

Súlad nemeckých ustanovení o dani z príjmov s právnymi predpismi EÚ

Analýza príslušných nemeckých právnych predpisov a najmä článkov 1 a 1a nemeckého 
zákona o dani z príjmov (Einkommensteuergesetz (EStG)) je podrobne uvedená nižšie. Z tejto 
analýzy vyplýva, že nemecké ustanovenia nie sú v rozpore s právom Únie. 

a) Rozdiel medzi rezidentmi a nerezidentmi

Pokiaľ ide o rozdiel medzi daňovníkmi-rezidentmi a daňovníkmi-nerezidentmi, podľa 
ustálenej judikatúry Súdneho dvora „v oblasti priamych daní sa situácia rezidentov a situácia 
nerezidentov v príslušnom členskom štáte vo všeobecnosti nedajú porovnať“ (pozri rozsudok 
Súdneho dvora vo veci C-234/01, Gerritse, bod 43). Podrobné vysvetlenie tohto schváleného 
rozdielu v zaobchádzaní sa uvádza najmä v uznesení Súdneho dvora vo veci Schumacker (C-
279/93) body 32 a nasl.:

„31 V oblasti priamych daní sa situácia rezidentov a situácia nerezidentov vo všeobecnosti 
nedajú porovnať.

32 Príjem vyplácaný na území štátu nerezidentovi predstavuje najčastejšie len jednu časť jeho 
celkového príjmu, centralizovaného v mieste jeho trvalého pobytu. Osobná schopnosť 
nerezidenta platiť dane vyplývajúca zo zohľadnenia jeho príjmov a osobných a rodinných 
pomerov sa môže najjednoduchšie zhodnotiť na mieste, ktoré je centrom jeho osobných 
a majetkových záujmov. Toto miesto vo všeobecnosti korešponduje s bežným miestom bydliska 
dotknutej osoby. Medzinárodné fiškálne právo, najmä model dohovoru Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v oblasti dvojitého zdanenia, uznáva, že je 
v zásade na štáte trvalého pobytu, aby vo všeobecnosti nariadil zaplatenie dane daňovníkovi 
pri zohľadnení prvkov týkajúcich sa jeho osobnej a rodinnej situácie.

33 Situácia rezidenta je iná v tom, že je nevyhnutné, aby sa jeho príjmy normálne 
centralizovali v štáte trvalého pobytu. Okrem toho tento štát vo všeobecnosti disponuje 
všetkými informáciami potrebnými na to, aby zhodnotil celkovú schopnosť daňovníka platiť 
dane pri zohľadnení jeho osobnej a rodinnej situácie.

34 V dôsledku toho skutočnosť, že členský štát neumožňuje nerezidentovi využívať niektoré 
daňové výhody, ktoré poskytuje rezidentovi, nie je vo všeobecnosti diskriminačná, pretože 
tieto dve kategórie daňovníkov sa nenachádzajú v porovnateľnej situácii.“

b) Porovnateľnosť situácie rezidenta a nerezidenta

Pri tejto záležitosti Súdny dvor takisto spomenul situácie, v ktorých je situácia daňovníka-
rezidenta a daňovníka-nerezidenta porovnateľná (zásada „Schumacker“). V tejto súvislosti 
Súdny dvor vo veci Schumacker ustanovil, že „avšak iné platí v prípade, ako je vo veci samej, 
keď nerezident nedostáva podstatný príjem v štáte svojho trvalého pobytu a podstatnú časť 
svojich zdaniteľných zdrojov čerpá z aktivity vykonávanej v štáte svojho zamestnania, a štát 
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trvalého pobytu mu nemôže udeliť výhody vyplývajúce zo zohľadnenia jeho osobnej a rodinnej 
situácie. Medzi takýmto nerezidentom a rezidentom vykonávajúcim porovnateľnú platenú 
činnosť neexistuje žiadny rozdiel v objektívnej situácii, aby dochádzalo k rozdielnemu 
zaobchádzaniu, pokiaľ ide o zohľadnenie osobnej a rodinnej situácie daňovníka na účely 
zdaňovania. Keďže ide o nerezidenta, ktorý dostáva podstatnú časť svojich príjmov a takmer 
všetky svoje rodinné príjmy v inom členskom štáte, ako je štát jeho trvalého pobytu, 
diskriminácia spočíva v tom, že sa osobná a rodinná situácia takéhoto nerezidenta 
nezohľadňuje ani v štáte trvalého pobytu, ani v štáte zamestnania.“

Vo veci Gschwind (C-391/97) Súdny dvor uviedol spôsob, ako vykladať termín „podstatná 
časť svojich príjmov“. Potvrdil, že hranica 90 % ustanovená v nemeckých právnych 
predpisoch a suma 16 260 EUR (v tom období 24 000 DEM), na základe ktorej sa uplatňuje 
rovnosť zaobchádzania s daňovníkmi-rezidentmi a daňovníkmi-nerezidentmi, je v súlade 
s právnymi predpismi EÚ. V tejto súvislosti stanovil: „Zriadením hranice príjmov ako 
percentuálnej hodnoty a hranice absolútnej sumy, ktoré sú zdaniteľné v Nemecku 
a nepodliehajú nemeckým daniam, nemecké právne predpisy berú presne do úvahy možnosť 
zohľadnenia osobnej a rodinnej situácie daňovníkov v členskom štáte trvalého pobytu na 
dostatočne zdaniteľnom základe.“

c) Základný príjem

V súlade s článkom 32b nemeckého zákona o dani z príjmov je cieľom základného príjmu 
zabezpečiť, aby bolo možné nevyhnutný minimálny príjem úplne oslobodiť od dane 
z príjmov. Keďže situácie rezidentov a nerezidentov v tomto priamom zdaňovaní nie sú vo 
všeobecnosti porovnateľné, je vhodné vyčleniť túto nezdaniteľnú sumu na daňových 
rezidentov, keďže nevyhnutný minimálny príjem nerezidentov sa musí zohľadniť v ich 
príslušnom štáte trvalého pobytu (pre podrobnejšie detaily pozri rozsudok Súdneho dvora 
Európskej únie z 12. júna 2003 vo veci C-234/01, Gerritse).

Je však vhodné poznamenať, že Nemecko upúšťa od znižovania tejto sumy v prípadoch, keď 
daňovník-nerezident získava všetky alebo takmer všetky svoje celkové príjmy z nemeckých 
zdrojov. V dôsledku toho podlieha táto kategória daňovníkov-nerezidentov rovnakému 
daňovému zaobchádzaniu ako rezidenti, pokiaľ ide o daň z príjmov (článok 1 ods. 3 
nemeckého zákona o dani z príjmov). Tento postup je v súlade s uvedenou judikatúrou 
Súdneho dvora.

d) „Splitting“

Zo záverov Súdneho dvora vo veci Schumacker a následných veciach vyplýva, že pri 
hodnotení prípadného uplatňovania zásady „Schumacker“ je podľa práva  správne 
zohľadňovať výlučne situáciu osoby, ktorá pracuje v Nemecku, a teda v tejto súvislosti nebrať 
do úvahy manžela, ktorý nepracuje v Nemecku. Nemecko nemá s jej manželom žiadne 
daňové spojenie, keďže nedostáva žiaden príjem z nemeckého zdroja. Jedinou povinnosťou 
Nemecka je v tejto fáze zdanenia zohľadniť príjmy a situáciu osoby, ktorá pracovala 
v Nemecku. Je jasné, že hneď ako nemecké orgány dospejú k záveru, že s osobou, ktorá 
pracovala v Nemecku, a teda dostáva nemecký dôchodok, je možné zaobchádzať ako 
s daňovým rezidentom, môže táto osoba využívať všetky daňové výhody spojené so štatútom 
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rezidenta vrátane tarify „Splitting“.

Keďže „Splitting“ sa udeľuje v prípade spoločného zdanenia dvoch osôb (páru), je v súlade 
s právnymi predpismi EÚ, aby Nemecko v druhom rade zohľadnilo aj zahraničné príjmy 
manžela. 

Retroaktívny účinok 

Tvrdenie sťažovateľky, že povinnosť zahraničných daňových rezidentov dostávajúcich
nemecký dôchodok podať daňové priznanie v Nemecku bola uložená retroaktívne, je 
nepresné. Súčasné znenie článku 49 ods. 1 bod 7) nemeckého zákona o dani z príjmov 
(EStG), v ktorom sa ustanovuje uvedená povinnosť, zaviedol článok 1 ods. 23 zákona z 5. júla
2004 o dôchodkoch (Altereinkünftegesetz), ktorý nadobudol účinnosť 5. januára 2005, a teda 
sa uplatňuje od daňového obdobia roka 2005 Tento pozmenený zákon sa teda uplatňoval len 
v následných situáciách, a preto nemal retroaktívny účinok. V dôsledku toho mali daňovníci 
dostatok času na to, aby sa s týmto novým zákonom oboznámili. Právna zásada „ignorantia 
legis non excusat“ (neznalosť zákona neospravedlňuje) sa v tejto situácii dokonale hodí. 

Komisia chápe problémy, s ktorými sa stretávajú staršie osoby, ktoré musia podávať daňové 
priznanie v cudzej krajine. Splnenie týchto daňových povinností je v Nemecku o to 
zložitejšie, hlavne ak sa priznanie týka viacerých rokov v minulosti. Tieto okolnosti však 
neumožňujú zaviesť právnu povinnosť vykázať príjmy a platiť dane v Nemecku. Starší alebo 
chorí nemeckí rezidenti čelia rovnakým povinnostiam.

Dvojité zohľadnenie príjmov

a) Dohovor v oblasti dvojitého zdaňovania medzi Nemeckom a Francúzskom

Žiadne legislatívne pravidlo EÚ nestanovuje štátu zdanenie v prípadoch, keď je daňovník 
fiškálne spojený s viacerými členskými štátmi. Práva na zdanenie sa rozdeľujú podľa 
dohovorov v oblasti dvojitého zdanenia uzatvorených členskými štátmi na dvojstrannom 
základe. Uplatňovanie a výklad týchto dohovorov ako takých nepatria do práva EÚ. 

V osobitnom prípade sťažovateľky je vhodné pristúpiť k zhodnoteniu dôchodkov, ktoré 
dostáva, aby sa stanovilo, či vyplývajú z článku 13 ods. 8 zmluvy o dvojitom zdanení 
(súkromné dôchodky zdaniteľné v štáte trvalého pobytu príjemcu) alebo článku 14 ods. 2 tejto 
zmluvy (dôchodky vyplácané verejnými orgánmi sociálneho zabezpečenia zdaniteľné v štáte 
platobnej agentúry). Takéto hodnotenie by záviselo od kvalifikácie každého vyplácaného 
dôchodku a keďže ide o individuálny prípad, vyplývalo by výlučne z kompetencie 
vnútroštátnych orgánov.

b) Nadmerné zdanenie už zdanených dôchodkov nemeckými daňovými orgánmi

V súlade s tým, čo sme už vysvetlili v predchádzajúcich odsekoch, nemôžeme stanoviť, či 
Nemecko má právo vyberať daň z príjmov z dôchodkov, ktoré už boli zdanené, a preto 
odpoveď na túto otázku závisí od kvalifikácie príslušných dôchodkov vnútroštátnymi 
orgánmi.

V článku 25 dohovoru o dvojitom zdanení uzatvorenom medzi Nemeckom a Francúzskom sa 
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ustanovuje postup uzatvárania vzájomných dohôd s cieľom predchádzať zdaneniu, ktoré nie 
je v súlade s dohovorom. Rozličná kvalifikácia a/alebo dvojité zdanenie dôchodkov 
Nemeckom a Francúzskom je otázka, ktorú je nutné vyriešiť v rámci postupu uzatvárania 
vzájomných dohôd ustanoveného v dohovore uzatvorenom medzi Nemeckom a Francúzskom.

Vo všeobecnosti a podľa právnych predpisov EÚ však skutočnosť, že členský štát už zdanil 
osobitný typ príjmov, nebráni inému členskému štátu pristúpiť k novému zdaneniu týchto 
príjmov, ak dospeje k záveru, že disponuje aj právom na zdanenie. 

c)
Za

medzenie dvojitého zdanenia 

Je vhodné dodať, že hoci je odstránenie dvojitého zdanenia a s tým súvisiacich problémov 
pravdepodobnou nevyhnutnou podmienkou správneho fungovania vnútorného trhu, členské 
štáty nie sú povinné toto zamedzenie vykonať. V prípade neexistencie opatrení EÚ s cieľom 
zjednotiť alebo harmonizovať zdanenie sú členské štáty naďalej oprávnené na základe zmluvy 
alebo jednostranne vymedziť kritériá rozdelenia ich právomoci zdaňovať, najmä s cieľom 
zamedziť dvojitému zdaneniu [Vec Gilly (C-336/96 z 12. mája 1998, body 24 a 30)]. Členské 
štáty vykonávajú tieto právomoci uzatváraním dohovorov o dvojitom zdanení, ktoré uplatňujú 
ich príslušné orgány pri cezhraničných situáciách. Ako to nedávno Súdny dvor Európskej únie 
zdôraznil vo veci Ciba (C-96/08 z 15. apríla 2010), „dvojité zdanenie… nepredstavuje samo 
osebe obmedzenie zakázané Zmluvou. V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že dohody 
o zamedzení dvojitého zdanenia slúžia na odstránenie alebo zmiernenie negatívnych účinkov 
na fungovanie vnútorného trhu, ktoré vyplývajú z koexistencie vnútroštátnych daňových 
systémov spomenutej v predchádzajúcom bode.“

V dôsledku toho nie je zvýšené zdanenie vyplývajúce zo skutočnosti, že nemecké príjmy sú 
zdaňované v Nemecku, ale aj vo Francúzsku, v rozpore s právnymi predpismi EÚ. Ako sa 
uvádza v predchádzajúcom texte, dvojité zdaňovanie sa môže v skutočnosti zmierniť vďaka 
dohovoru o dvojitom zdaňovaní uzatvorenému medzi Francúzskom a Nemeckom.

Politické aspekty 

Je takisto potrebné zdôrazniť, že Komisia si je vedomá toho, že podobné problémy, ako sú 
problémy, s ktorými sa stretla sťažovateľka, sa môžu často vyskytovať v cezhraničných 
situáciách pri neexistencii dvojstranných dohovorov o dvojitom zdaňovaní určených na ich 
vyriešenie. Komisia sa domnieva, že hrozí, že tieto problémy narušia dobré fungovanie 
vnútorného trhu, a v súčasnosti prijíma opatrenia na politickej úrovni v záujme ich vyriešenia. 
Vo svojom oznámení z roku 2010 s názvom Odstránenie cezhraničných daňových prekážok 
pre občanov EÚ preskúmala ťažkosti, s ktorými sa môžu občania EÚ vykonávajúci 
cezhraničné činnosti stretnúť, pokiaľ ide o spory medzi daňovými orgánmi týkajúce sa práv 
na zdaňovanie z dôvodu zložitých postupov podávania žiadostí, nedostatku jasných informácií
a iných problémov týkajúcich sa nesúladu medzi daňovými systémami1. Okrem toho Komisia 
11. novembra 2011 prijala oznámenie o prostriedkoch, ktorými by sa mohlo bojovať proti 
dvojitému zdaňovaniu jednotlivcov a podnikov v Európskej únii s cieľom zhodnotiť 
                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com
(2010)769_fr.pdf  
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a v konečnom dôsledku predložiť možné riešenia, ako je mechanizmus záväznej arbitráže1.
V nadväznosti na toto oznámenie Komisia teraz v posúdení vplyvu podrobne preskúma 
problémy a možné riešenia s cieľom spísať najvhodnejšie opatrenia na úrovni EÚ na boj proti 
dvojitému zdaňovaniu. S cieľom uskutočniť toto posúdenie vplyvu Komisia vypracovala plán 
realizácie 2 a opísala hlavné smerovanie plánovaných opatrení.

Záver

Komisia v príslušných nemeckých právnych predpisoch nezistila žiadny prvok, ktorý by 
predpokladal porušovanie práva EÚ. V dôsledku toho je problém sťažovateľky výlučne 
v kompetencii dotknutých členských štátov, Nemecka a Francúzska.

V dôsledku toho sa sťažovateľke odporúča kontaktovať vnútroštátne daňové orgány v záujme 
zhodnotenia jej daňovej situácie. Najskôr je potrebné stanoviť, či sú tieto nemecké dôchodky 
zdaniteľné v Nemecku, alebo vo Francúzsku. Ak by sa mali zdaňovať v Nemecku, treba ďalej 
overiť, či sťažovateľka spĺňa podmienky uplatňovania „Splitting tariff“. Ak sa prípadne zistí, 
že dane z nemeckých dôchodkov boli nenáležite zaplatené vo Francúzsku, je vhodné 
kontaktovať francúzske orgány a požiadať o ich vrátenie.

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com
(2011)712_fr.pdf
2http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_taxud_001_arbitration_for_do
uble_taxation_disputes_en.pdf


