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1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν τόσο στη 
Γερμανία όσο και στη Γαλλία εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από τη σύνταξή τους που 
λαμβάνουν από τη Γερμανία για κάτι το οποίο, όπως φαίνεται, εξυπηρετεί τον ίδιο ακριβώς 
σκοπό. Για τον λόγο αυτόν, ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει τη 
νομιμότητα αυτής της υποχρέωσης και επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τις ενέργειες 
στις οποίες πρέπει να προβούν στη Γαλλία ή/και στη Γερμανία για την επανόρθωση της 
κατάστασης και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Οι αναφέροντες, γερμανοί δικαιούχοι σύνταξης, διαμένουν στη Γαλλία από το 2000. Η 
φορολογική τους κατοικία θεωρείται ότι βρίσκεται στη Γαλλία. Από το 2004, η γαλλική
τοπική φορολογική αρχή ζητά από τους αναφέροντες να καταβάλλουν «Contributions
Sociales».

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν ότι καταβάλλουν ήδη εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τις
συντάξεις τους στη Γερμανία, για κάτι το οποίο φαίνεται να εξυπηρετεί τον ίδιο ακριβώς
σκοπό, και ζητούν επανόρθωση αυτής της κατάστασης.
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Το δίκαιο της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα
εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης με ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα. Αντί της
εναρμόνισης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, οι κοινοτικές διατάξεις για την
κοινωνική ασφάλιση προβλέπουν απλώς τον συντονισμό αυτών των εθνικών συστημάτων. 
Με άλλα λόγια, κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να καθορίζει τις λεπτομέρειες του εθνικού
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή ποιοι ασφαλίζονται βάσει της νομοθεσίας 
του, ποιες παροχές χορηγούνται και υπό ποιες προϋποθέσεις, πώς υπολογίζονται αυτές οι 
παροχές και πόσες εισφορές πρέπει να καταβάλλονται. Το δίκαιο της ΕΕ, ειδικότερα ο
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/711 θεσπίζει κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να 
τηρούνται κατά την εφαρμογή των εθνικών νόμων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η
εφαρμογή των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών δεν επηρεάζει δυσμενώς τα πρόσωπα που 
ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 13 του κανονισμού προβλέπει ότι τα πρόσωπα για τα οποία ισχύει ο παρών 
κανονισμός υπόκεινται στη νομοθεσία ενός μόνον κράτους μέλους. Η γενική εισφορά 
κοινωνικής ασφάλισης στη Γαλλία (CSG) έχει αποτελέσει αντικείμενο απόφασης του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου2. Το ΔΕΚ κατέταξε τη CSG στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 4 του κανονισμού αριθ. 1408/71.

Στην απόφασή του της 15ης Φεβρουαρίου 2000 το ΔΕΚ δήλωσε ότι επιβάλλοντας τη γενική 
εισφορά κοινωνικής ασφάλισης («contribution sociale généralisée») στα εισοδήματα από την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς και στα υποκατάστατα εισοδήματα των 
μισθωτών εργαζομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι κατοικούν μεν στη 
Γαλλία, αλλά, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71 του Συμβουλίου, δεν υπόκεινται στη 
γαλλική νομοθεσία περί κοινωνικής ασφαλίσεως, η Γαλλική Δημοκρατία παρέβη τις 
υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 48 και 52 της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν 
τροποποιήσεως, άρθρα 39 ΕΚ και 43 ΕΚ) και από το άρθρο 13 του προπαρατεθέντος 
κανονισμού.

Εάν οι αναφέροντες λαμβάνουν συντάξεις μόνο από τη Γερμανία, δεν υπόκεινται στη 
γαλλική νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης και δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να 
καταβάλλουν CSG για τη γερμανική τους σύνταξη.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνιστούν στους αναφέροντες να ασκήσουν προσφυγή κατά των
αποφάσεων της τοπικής φορολογικής αρχής που απαιτεί εισφορά στο σύστημα CSG στη
Γαλλία.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που 
διακινούνται εντός της Κοινότητας, ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σελ. 2, κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία 
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1992/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006, 
ΕΕ L 392 της 30.12.2006, σελ. 1.
2 Υπόθεση C-169/98 Επιτροπή κατά Γαλλίας
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