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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät vastustavat sitä, että heidän on maksettava saksalaisesta eläkkeestään 
sosiaaliturvamaksuja sekä Saksaan että Ranskaan, vaikka maksuille vaikuttaisi olevan täysin 
sama käyttötarkoitus. He pyytävät Euroopan parlamenttia tutkimaan asian laillisuutta ja 
tiedustelevat, mihin toimenpiteisiin he voisivat ryhtyä Ranskassa ja/tai Saksassa saadakseen 
oikeussuojaa ja korvauksia epäasianmukaisesti perityistä maksuista.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjät ovat saksalaisia eläkkeensaajia, jotka ovat asuneet Ranskassa vuodesta 
2000 lähtien. Ranska on heidän verotuksellinen kotipaikkansa. Ranskan paikallinen 
veroviranomainen on vaatinut vetoomuksen esittäjiltä Contributions Sociales –
sosiaaliturvamaksua vuodesta 2004.

Vetoomuksen esittäjien mukaan he maksavat eläkkeestään jo sosiaaliturvamaksua samaan 
tarkoitukseen Saksalle ja pyrkivät nyt saamaan siitä korvauksia.
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Euroopan unionin sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö ei korvaa olemassa olevia kansallisia 
sosiaaliturvamalleja yhteisellä eurooppalaisella järjestelmällä. Sosiaaliturvajärjestelmien 
yhtenäistämisen sijaan EU:n sosiaaliturvaa koskevien määräysten avulla voidaan 
yhteensovittaa kansallisia järjestelmiä. Kukin jäsenvaltio on toisin sanoen vapaa määrittämään 
kansallisen sosiaaliturvajärjestelmänsä yksityiskohdat, kuten esimerkiksi sen, mitä etuuksia 
myönnetään ja millä edellytyksillä, ketkä vakuutetaan, kuinka etuudet lasketaan ja kuinka 
monia etuuksia maksetaan. Yhteisön lainsäädännössä, erityisesti asetuksessa (ETY) N:o 
1408/711 määritellään yhteiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaan kansallisia lakeja 
sovelletaan. Näin taataan, etteivät jäsenvaltioiden kansalliset lainsäädännöt vaikuta 
epäsuotuisasti henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionin alueella.

Asetuksen 13 artiklassa säädetään, että henkilöt, joihin tätä asetusta sovelletaan, ovat vain 
yhden jäsenvaltion lainsäädännön alaisia. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut 
päätöksen2 Ranskan yleisestä sosiaaliturvasta (CSG). Tuomioistuin luokitteli CGS:n 
kuuluvaksi asetuksen 1408/71 4 artiklan soveltamisalaan.

15. helmikuuta 2000 antamassaan päätöksessä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi, että 
mikäli Ranskan tasavalta edellyttää yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja
itsenäisten ammatinharjoittajien suorittavan yleistä sosiaaliturvamaksua (CSG), se ei ole 
noudattanut EY:n perustamissopimuksen 48 ja 52 artiklan (joista on muutettuina tullut 39 ja 
EY 43 artikla) sekä sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 13 artiklan mukaisia velvoitteitaan.

Mikäli vain Saksa maksaa vetoomuksen esittäjille eläkettä, nämä eivät ole Ranskan 
sosiaaliturvaoikeuden alaisia eivätkä velvollisia maksamaan sosiaaliturvamaksua saksalaisesta 
eläkkeestään.

Komissio kehottaa vetoomuksen esittäjiä hakemaan muutosta paikallisen veroviranomaisen 
päätökseen periä näiltä ranskalaista sosiaaliturvamaksua.

                                               
1 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä, EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2, asetus viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 1992/2006, EUVL L 392, 30.12.2006, s.1.
2 Asia C-169/98, Komissio vastaan Ranskan tasavalta.
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