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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1170/2007, którą złożyli Peter i Maja Ulbrich (Niemcy), w sprawie 
podwójnych składek ubezpieczeniowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyrażają sprzeciw w związku z faktem, że żąda się od nich płacenia 
składek na ubezpieczenie społeczne z ich niemieckiej emerytury zarówno w Niemczech, jak 
i we Francji, co wydaje się służyć dokładnie temu samemu celowi. Składający petycję 
zwracają się do Parlamentu Europejskiego o wszczęcie dochodzenia dotyczącego legalności 
takich praktyk, a także chcieliby dowiedzieć się, jakie kroki powinni podjąć we Francji i/lub 
w Niemczech w celu naprawy tej sytuacji i uzyskania zwrotu niesłusznie pobranych składek.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Składający petycję, niemieccy emeryci, mieszkają we Francji od 2000 r. Mają miejsce 
zamieszkania we Francji do celów podatkowych. Od 2004 r. lokalne francuskie władze 
podatkowe żądają od składających petycję opłacania „Contributions Sociales”.

Składający petycję twierdzą, że płacą już składki na ubezpieczenie społeczne ze swoich 
emerytur w Niemczech, co wydaje się służyć dokładnie temu samemu celowi i zwracają się 
o naprawę tej sytuacji. 

Prawo UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego nie zastępuje istniejących krajowych 
systemów zabezpieczenia społecznego jednym systemem europejskim. Przepisy UE 
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dotyczące zabezpieczenia społecznego nie harmonizują krajowych systemów zabezpieczenia 
społecznego, a jedynie zapewniają ich zwykłą koordynację. Innymi słowy, każde państwo 
członkowskie ma swobodę w określaniu szczegółów krajowego systemu zabezpieczenia 
społecznego, tj. kto podlega ubezpieczeniu na mocy jego ustawodawstwa, jakie świadczenia 
są zapewniane i na jakich warunkach, w jaki sposób są one obliczane i ile składek należy 
opłacić. W prawie UE, a w szczególności w rozporządzeniu (EWG) nr 1408/711 ustanowiono 
wspólne przepisy i zasady, które muszą być przestrzegane podczas stosowania prawa 
krajowego. W ten sposób zagwarantowano, że stosowanie różnych ustawodawstw krajowych 
nie wpływa negatywnie na osoby korzystające z prawa do swobodnego przepływu w Unii 
Europejskiej.

Art. 13 rozporządzenia stanowi, że osoba, do której stosuje się rozporządzenie, podlega 
wyłącznie ustawodawstwu jednego państwa członkowskiego. Powszechna składka na 
ubezpieczenie społeczne we Francji („CSG”) była przedmiotem orzeczenia Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości.2 ETS zaklasyfikował CGS w ramach zakresu przedmiotowego 
stosowania art. 4 rozporządzenia nr 1408/71.

W wyroku z dnia 15 lutego 2000 r. ETS orzekł, że stosując powszechną składkę na 
ubezpieczenie społeczne („contribution sociale généralisée”) do dochodów z tytułu 
zatrudnienia i dochodów z tytułu działalności osób zatrudnionych i osób prowadzących 
działalność na własny rachunek we Francji, które jednak na mocy rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1408/71 nie podlegają francuskiemu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia 
społecznego, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom wynikającym 
z art. 48 i 52 traktatu WE (po zmianie art. 39 i 43 WE) i art. 13 wspomnianego 
rozporządzenia.

Jeżeli składający petycję otrzymują tylko niemiecką emeryturę, nie podlegają francuskiemu 
ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego i nie powinni być zobowiązani do 
opłacania CSG od swojej niemieckiej emerytury.

Służby Komisji sugerują składającym petycję, aby odwołali się od decyzji lokalnych władz 
podatkowych, nakładających wymóg opłacenia składek na CSG we Francji.

                                               
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, 
Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2, rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1992/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r., Dz.U. L 392 z 30.12.2006, str.1
2 Sprawa C-169/98 Komisja przeciwko Francji
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