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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1170/2007, adresată de Peter și Maja Ulbrich, de naționalitate 
germană, privind contribuțiile duble

1. Rezumatul petiției

Petiționarii obiectează împotriva faptului că trebuie să plătească contribuții sociale din 
pensiile lor germane atât în Germania, cât și în Franța, după cât se pare pentru același scop. 
Aceștia solicită Parlamentului European să examineze legalitatea acestui fapt și doresc să știe 
ce măsuri trebuie luate în Franța și/sau în Germania pentru a remedia situația și pentru a 
obține rambursarea contribuțiilor impuse în mod necorespunzător.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Petiționarii, pensionari germani, locuiesc în Franța din anul 2000. Aceștia locuiesc în Franța 
în scopuri de evaluare a impozitelor pe venit. Începând cu 2004, autoritățile fiscale locale din 
Franța au solicitat petiționarilor plata „contribuțiilor sociale”.

Petiționarii susțin că plătesc deja contribuții sociale din pensiile lor germane după cât se pare 
pentru același scop și doresc soluționarea situației. 

Legislația UE în domeniul securității sociale nu înlocuiește regimurile naționale de securitate 
socială cu un sistem european unic. În loc să armonizeze regimurile de securitate socială, 
dispozițiile UE în domeniu prevăd mai degrabă simpla coordonare a acestor sisteme. Cu alte 
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cuvinte, fiecare stat membru este liber să stabilească detaliile propriului regim de securitate 
socială, de exemplu persoanele care urmează să fie asigurate în temeiul legislației naționale, 
tipul de prestații acordate și condițiile de acordare a acestora, modul de calculare a prestațiilor 
și numărul contribuțiilor care urmează a fi plătite. Legislația UE, în special Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/711, stabilește normele și principiile comune care trebuie luate în calcul în 
momentul aplicării legilor interne. În acest mod, se asigură faptul că aplicarea diferitelor 
legislații naționale nu afectează negativ persoanele care își exercită dreptul la libera circulație
pe teritoriul Uniunii Europene.

Articolul 13 din regulament prevede că persoanele vizate de acesta cad sub incidența 
legislației unui singur stat membru. Contribuția socială generală din Franța („CSG”) a făcut 
obiectul unei hotărâri a Curții Europene de Justiție.2 CEJ a clasificat CSG în cadrul 
domeniului de aplicare material al articolului 4 din Regulamentul nr. 1408/71.

În hotărârea sa din 15 februarie 2000, CEJ a afirmat că, prin aplicarea contribuției sociale 
generale („contribution sociale généralisée”) pe veniturile din activități și pe veniturile 
substitutive aparținând persoanelor salariate și independente cu reședința în Franța, dar care, 
în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului, nu sunt vizate de legislația 
franceză în domeniul securității sociale, Republica Franceză nu și-a îndeplinit obligațiile care 
îi revin în temeiul articolelor 48 și 52 din Tratatul CE (în prezent, în urma modificării, 
articolele 39 și 43 CE) și al articolului 13 din regulamentul în cauză. 

În cazul în care petiționarii primesc pensii numai din Germania, aceștia nu sunt vizați de 
legislația franceză în domeniul securității sociale și nu datorează plata CSG din pensia lor
germană. 

Serviciile Comisiei sfătuiesc petiționarii să facă apel împotriva deciziilor luate de autoritatea 
fiscală locală care solicită contribuția la regimul CSG în Franța. 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1408/71 din 14 iunie 1971 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în 
cadrul Comunității, JO L 149 din 5.7.1971, p. 2, regulament modificat ultima oară prin Regulamentul (CE) nr. 
1992/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006, JO L 392, 30.12.2006, p.1
2 Cauza C-169/98 Comisia v Franța


	750383ro.doc

