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1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията възразяват срещу факта, че от тях се изисква да плащат 
социални осигуровки от немските си пенсии както на Германия, така и на Франция за 
нещо, което изглежда служи за една и съща цел. Те искат проучване от страна на 
Европейския парламент на законността на това и желаят да знаят какви действия следва 
да предприемат във Франция и/или Германия, с цел да решат въпроса и да им бъдат 
възстановени неправилно събраните вноски. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Вносителите на петицията, които са немски пенсионери, пребивават във Франция от 
2000 г. насам. Те са регистрирани с постоянно местожителство във Франция за целите 
на данъчната оценка. От 2004 г. насам, френските местни данъчни власти изискват от 
вносителите на петицията да заплащат „Contributions Sociales“ (социални осигуровки).

Вносителите на петицията се оплакват, че вече плащат социални осигуровки за 
пенсиите си в Германия, които изглежда служат за една и съща цел, и търсят решение 
на ситуацията.
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Правото на ЕС в областта на социалното осигуряване не заменя съществуващите 
национални схеми за социално осигуряване с единна европейска система. Разпоредбите 
на ЕС във връзка със социалното осигуряване не хармонизират схемите за социално 
осигуряване, а предвиждат единствено координация на тези национални системи. С 
други думи, всяка държава-членка е свободна да определя конкретните подробности, 
свързани с нейната национална система за социално осигуряване, т.е. кой се осигурява 
съгласно нейното законодателство, какви обезщетения се предоставят и при какви 
условия, как се изчисляват тези обезщетения и колко вноски трябва да се платят. 
Законодателството на ЕС, в частност Регламент (ЕИО) № 1408/711 определя общи 
правила и принципи, които трябва да се спазват при прилагането на националните 
закони. При това трябва да се гарантира, че прилагането на различните национални 
законодателства не се отразява неблагоприятно на лица, които упражняват своето 
право на свободно движение в рамките на Европейския съюз.

Член 13 от Регламента предвижда, че лицата, за които е приложим този Регламент, са 
подвластни на законодателството само на една държава-членка. Общото социално 
осигуряване във Франция („CSG“) подлежи на тълкуване от Съда на Европейските 
общности.2 СЕО класифицира CGS в материалния обхват на член 4 от Регламент № 
1408/71.

В решението си от 15 февруари 2000 г. СЕО заяви, че като налага общите социални
вноски („contribution sociale generalise“) върху доходите от заетост и заместващите 
доходи на наети и самоосигуряващи се лица, които пребивават във Франция, но които 
съгласно Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета не са подвластни на френското 
законодателство по отношение на социалното осигуряване, Френската република не е 
изпълнила задълженията си съгласно членове 48 и 52 от Договора за ЕО (след 
измененията, членове 39 и 43 ЕО) и член 13 от въпросния регламент. 

Ако вносителите на петицията получават пенсии единствено от Германия, те не са 
подвластни на френското законодателство по отношение на социалните осигуровки и 
не би трябвало да имат задължения за плащане на CSG върху немските си пенсии.

Службите на Комисията съветват вносителите на петицията да обжалват решението на 
местните данъчни власти, които изискват плащането на вноски към системата за 
социално осигуряване във Франция.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социално 
осигуряване на наети лица, на самостоятелно заети лица и на членовете на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността, ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2, последно изменен с Регламент (ЕО) № 
1992/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г., ОВ L 392, 30.12.2006 г., стр. 1.
2 Дело C-169/98 Комисия/Франция
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