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Subiect: Petiția nr. 0794/2019, adresată de M.V.V., de cetățenie olandeză, privind 
contribuțiile duble la sistemul de sănătate de către cetățeni olandezi 
pensionari cu reședința în Danemarca

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază contribuția dublă pe care o plătește în calitate de cetățean olandez 
pensionar cu reședința în Danemarca: pe de o parte, Țările de Jos rambursează întreaga sumă a 
cheltuielilor medicale efectuate în beneficiul cetățenilor olandezi către Danemarca. Țările de 
Jos aplică o contribuție specială cetățenilor olandezi pentru a sponsoriza acest lucru. Pe de altă 
parte, cetățeanul UE cu reședința în Danemarca contribuie la asistența medicală prin sistemul 
fiscal danez. Tratatul de evitare a dublei impuneri între cele două state nu se aplică, deoarece 
se aplică numai impozitelor olandeze pe salarii și venituri, iar contribuția plătită autorităților 
olandeze în contextul asigurării medicale nu este considerată impozit. Această dublă contribuție 
indirectă împiedică, potrivit petiționarului, libera circulație a persoanelor în UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 decembrie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 aprilie 2020

În primul rând, Comisia ar dori să sublinieze că dreptul UE în domeniul securității sociale, în 
special Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială1, 

1Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanță pentru SEE și pentru Elveția), JO L 166, 30.4.2004, 
p. 1–123.
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prevede coordonarea, și nu armonizarea, sistemelor naționale de securitate socială ale statelor 
membre. Aceasta înseamnă că fiecare stat membru este liber să stabilească detaliile propriului 
sistem de securitate socială, inclusiv prestațiile oferite, condițiile de eligibilitate, modul de 
calcul al prestațiilor, cotizațiile care trebuie plătite și drepturile dobândite. Regulamentul 
stabilește norme și principii comune care trebuie să fie respectate de toate autoritățile naționale 
atunci când aplică dreptul național. Aceste norme garantează că aplicarea diferitelor legislații 
naționale respectă principiile de bază ale egalității de tratament și nediscriminării și nu afectează 
negativ persoanele care își exercită dreptul la libera circulație în cadrul Uniunii Europene. 

Totuși, ar trebui remarcat faptul că, având în vedere diferențele dintre legislațiile naționale în 
materie de securitate socială, care nu sunt eliminate de dispozițiile privind coordonarea acestor 
sisteme, mutarea dintr-un stat membru al UE în altul poate fi mai mult sau mai puțin avantajoasă 
pentru persoana asigurată, din punctul de vedere al drepturilor și contribuțiilor, în cazuri 
particulare. După cum a menționat petiționarul, așa s-ar întâmpla în cazul în care ar decide să 
se mute în Danemarca.

Ambele sisteme naționale au logica lor și nu par a fi incompatibile cu principiile dreptului UE. 
Cu toate acestea, în cazul în care persoanele asigurate într-un stat membru, altul decât 
Danemarca, au reședința în Danemarca și își plătesc impozitele/contribuțiile la asigurările 
sociale în această țară, dispozițiile legale ar trebui să permită autorităților daneze să ia în 
considerare această situație, pentru a evita plata dublă.

Concluzie 

În absența unor informații detaliate cu privire la situația prezentată de petiționar, Comisia va 
contacta în consecință autoritățile daneze. Petiționarul va fi informat cu privire la rezultatele 
acestor contacte.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 21 decembrie 2020

Observațiile Comisiei

Serviciile Comisiei au contactat autoritățile daneze pentru a obține mai multe informații cu 
privire la situația pensionarilor rezidenți în Danemarca, care primesc o pensie exclusiv dintr-un 
alt stat membru.

Petiționarul are dreptate în legătură cu faptul că, în temeiul articolului 11 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 883/20042, persoanele cărora li se aplică acesta sunt supuse legislației 
unui singur stat membru. Acest lucru este necesar pentru a evita situația în care o persoană care 
își exercită dreptul la liberă circulație este nevoită să plătească simultan contribuții la diferite 
sisteme naționale de securitate socială. În special, în ceea ce privește contribuțiile la asigurarea 
de sănătate plătite de pensionari, articolul 30 din regulament prevede că astfel de contribuții pot 
fi percepute numai de către statul membru care suportă costul asistenței medicale a 
pensionarului. Petiționarul are dreptate, de asemenea, atunci când arată că, dacă s-ar muta în 
Danemarca în timp ce primește o pensie exclusiv din Țările de Jos, statul membru care suportă 

2Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanță pentru SEE și pentru Elveția), JO L 166, 30.4.2004, 
p. 1–123.
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aceste costuri și care ar putea, prin urmare, să colecteze respectivele contribuții ar fi Țările de 
Jos.

Autoritățile daneze au explicat serviciilor Comisiei că, așa cum a menționat petiționarul, 
sistemul public de sănătate din Danemarca este finanțat în principal prin impozite generale, care 
nu pot fi considerate contribuții la asigurările sociale. Pentru ca aceste impozite să fie 
considerate contribuții la asigurările sociale, este decisiv ca impozitul să fie „alocat în mod 
specific și direct”3 pentru finanțarea asigurărilor sociale. Acest lucru nu este valabil în cazul 
impozitelor generale, care nu sunt alocate pentru finanțarea securității sociale. Potrivit 
autorităților daneze, impozitul perceput pe pensii nu este alocat finanțării serviciilor de sănătate 
și, prin urmare, normele de coordonare din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 nu se aplică acestui 
impozit.

Prin urmare, dreptul UE nu este încălcat dacă petiționarul, după ce s-a mutat în Danemarca, are 
obligația de a plăti impozitul danez în plus față de contribuțiile la asigurările de sănătate din 
Țările de Jos, întrucât primul nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 
883/2004.

În plus, petiționarul susține că articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 ar 
trebui aplicat în cazul său pentru a-l scuti de legislația daneză în materie de securitate socială. 
În acest context, este important să subliniem din nou faptul că plățile contestate pe care ar trebui 
să le efectueze în Danemarca sunt impozite care nu intră în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004. Prin urmare, aplicarea sau nu a articolului 16 alineatul (2) 
în cazul său nu ar schimba faptul că trebuie să efectueze aceste plăți.

Concluzie 

Având în vedere cele de mai sus, se poate concluziona că nici plata contribuțiilor la asigurările 
de sănătate din Țările de Jos, nici impozitul pe pensii perceput în Danemarca nu reprezintă o 
încălcare a dreptului UE.

3 Cauza C-34/98, Comisia/Franța, Rec., 2000, p. I-995, punctul 38; Cauza C-169/98, Comisia/Franța, Rec., 2000, 
p. I-1049, punctul 35.


