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1. Sammendrag

Andragerne protesterer imod, at de skal betale sociale sikringsbidrag af deres tyske pension i 
både Tyskland og Frankrig til noget, der ser ud til at være præcis det samme. De anmoder 
Europa-Parlamentet om at undersøge, hvorvidt dette er lovligt, og vil gerne vide, hvilke tiltag 
de kan iværksætte i Frankrig og/eller Tyskland for at afhjælpe denne situation og få refunderet 
de fejlagtigt opkrævede bidrag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Andragerne, der er tyske pensionister, har boet i Frankrig siden 2000. De er skattemæssig 
hjemmehørende i Frankrig. Den franske lokale skattemyndighed har siden 2004 pålagt 
andragerne at betale sociale sikringsbidrag.

Andragerne klager over, at de allerede betaler sociale sikringsbidrag af deres tyske pension i 
Tyskland, tilsyneladende med helt samme formål, og ønsker, at denne situation afhjælpes.

EU-lovgivningen på socialsikringsområdet erstatter ikke de eksisterende nationale sociale 
sikringsordninger med en enkelt europæisk ordning. Frem for at harmonisere de sociale 
sikringsordninger sikrer EU-bestemmelserne om social sikring en simpel samordning af de 
nationale ordninger. Med andre ord kan alle medlemsstater frit fastsætte de nærmere 
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retningslinjer for deres egne nationale sociale sikringsordninger, dvs. hvem der kan forsikres i 
henhold til landets lovgivning, hvilke ydelser der leveres og på hvilke betingelser, hvordan 
disse ydelser beregnes, og hvor store bidrag der skal betales. EU-lovgivningen, navnlig 
forordning (EØF) nr. 1408/711, indeholder fælles regler og principper, som skal overholdes 
under anvendelse af den nationale lovgivning. Dette sikrer, at anvendelsen af de forskellige 
nationale lovgivninger ikke har en negativ indvirkning på personer, som udøver deres ret til 
fri bevægelighed inden for EU.

I henhold til forordningens artikel 13 er personer, der er omfattet af denne forordning, alene 
undergivet lovgivningen i én medlemsstat. EF-Domstolen har afsagt en dom vedrørende det 
generelle socialsikringsbidrag ("CSG") i Frankrig. Domstolen klassificerede CSG under det 
materielle anvendelsesområde for artikel 4 i forordning (EØF) nr. 1408/71.

I sin dom af 15. februar 2000 fastslog Domstolen, at Den Franske Republik har tilsidesat de 
forpligtelser, der påhviler den i henhold til EF-traktatens artikel 48 og 52 (efter ændring nu 
artikel 39 EF og 43 EF) og artikel 13 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71, idet den har 
opkrævet et generelt socialsikringsbidrag ("contribution sociale généralisée") af 
erhvervsindtægter og indkomstsurrogater for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, 
der er bosat i Frankrig, men som i medfør af nævnte forordning ikke er omfattet af den 
franske socialsikringslovgivning.

Hvis andragerne udelukkende modtager pensioner fra Tyskland, er de ikke omfattet af den 
franske socialsikringslovgivning og bør ikke opkræves CSG af deres tyske pension.

Kommissionens tjenestegrene råder andragerne til at klage over den lokale skattemyndigheds 
afgørelse om, at de skal betale sociale sikringsbidrag under CSG-ordningen i Frankrig."

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet, 
EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1992/2006 af 
18.12.2006, EFT L 392 af 30.12.2006, s.1.
2 Sag C-169/98 Kommissionen mod Frankrig.
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