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petíció a kettős járulékfizetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói kifogásolják annak tényét, hogy Németországban és Franciaországban 
egyaránt társadalombiztosítási járulékokat kell fizetniük német nyugdíjukból, a jelek szerint 
ugyanabból a célból. Arra kérik az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki ennek 
jogszerűségét, valamint tudni szeretnék, hogy milyen lépéseket tehetnek Franciaországban 
és/vagy Németországban az ügy orvosolása, továbbá a helytelenül kivetett járulékok 
visszatérítése érdekében. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A petíció benyújtói német nyugdíjasok, akik 2000 óta Franciaországban laknak. A 
jövedelemadó elbírálása miatt telepedtek le Franciaországban. 2004 óta a helyi francia 
adóhatóság a „Contributions Sociales” nevű járulék megfizetésére kérte a petíció benyújtóit.

A petíció benyújtói azt állítják, hogy Németországban már fizetnek szociális biztonsági 
járulékot nyugdíjuk után, amelynek láthatóan ugyanaz a célja, és ezért helyzetük orvoslását 
kérik. 
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Az uniós jog nem váltja fel a meglévő nemzeti szociális biztonsági rendszereket egy egységes 
európai rendszerrel. A szociális biztonsági rendszerek harmonizálása helyett az uniós 
rendelkezések egyszerűen csak koordinálják ezeket a nemzeti rendszereket. Másképp 
megfogalmazva, minden tagállam maga határozza meg saját nemzeti szociális biztonsági 
rendszerének részleteit, azaz hogy jogszabályai alapján ki tekintendő biztosítottnak, milyen 
ellátásokat milyen feltételek mellett adnak meg, ezeket az ellátásokat hogyan számítják ki, és 
mennyi járulékot kell fizetni. Az uniós jog, különösen a 1408/71/EGK rendelet1 megállapítja 
azokat a közös szabályokat és elveket, amelyeket a nemzeti jog alkalmazásakor be kell tartani. 
Ennek során biztosítani kell, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása nem érinti 
hátrányosan az Európai Unión belül a szabad mozgás jogát gyakorló személyeket.

A rendelet 13. cikke előírja, hogy azokra a személyekre, akikre ez a rendelet alkalmazandó, 
csak egyetlen tagállam jogszabálya vonatkozik. A franciaországi általános szociális 
hozzájárulásra (a „CSG”) az Európai Bíróság határozata2 az irányadó. Az Európai Bíróság az 
1408/7/EGK rendelet anyagi hatálya alá sorolta a CGS-t.

2000. február 15-i ítéletében az Európai Bíróság megállapította, hogy azzal, hogy az olyan, 
Franciaországban letelepedett alkalmazottak és az önálló vállalkozók munkajövedelmeire és a 
helyettesítő jövedelmeire kivetik az általános szociális hozzájárulást („contribution sociale 
généralisée”), akik egyébként a 1408/71/EGK rendelet alapján nem tartoznak a francia 
szociális biztonsági jogszabály hatálya alá, a Francia Köztársaság nem teljesítette az EK-
Szerződés 48. és 52. cikke szerinti kötelezettségeit (jelenleg, a módosítás után, az EK-
Szerződés 39. és 43. cikke), valamint az említett rendelet 13. cikkét.

Ha a petíció benyújtói csak Németországból kapnak nyugdíjat, akkor nem tartoznak a francia 
szociális biztonsági jogszabály hatálya alá, és nem kötelesek megfizetni német nyugdíjuk után 
a CSG-t.

A Bizottság szolgálatai azt tanácsolják a petíció benyújtóinak, hogy a határozattal szemben 
fellebbezzenek a helyi adóhatóságnál, amely a franciaországi CSG-rendszerhez való 
hozzájárulást követeli tőlük.

                                               
1 A Tanács 1971. június 4-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról (HL L 149., 1971.7.5., 2. o.). A legutóbb a 
2006. december 18-i 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 392., 2006.12.30., 1. o.) 
módosított rendelet.
2 A C-169/98. számú Bizottság kontra Franciaország ügy
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