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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning nr 1170/2007, ingiven av Peter och Maja Ulbrich 
(tyska medborgare), om dubbla avgifter

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna motsätter sig att de tvingas betala socialförsäkringsavgifter för sin tyska 
pension i både Tyskland och Frankrike, uppenbarligen i samma syfte. De begär att 
Europaparlamentet ska undersöka om detta är lagligt och vill veta vilka åtgärder de ska vidta i 
Frankrike och/eller Tyskland för att lösa problemet och få tillbaka de felaktigt uttagna 
avgifterna.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 7 april 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008

Framställarna, som är tyska pensionärer, är bosatta i Frankrike sedan 2000. De har sin hemvist 
i Frankrike i inkomstskattehänseende. Sedan 2004 begär den franska lokala 
skattemyndigheten att framställarna ska betala socialförsäkringsavgifter contributions 
sociales.

Framställarna framhåller att de redan betalar socialförsäkringsavgifter för sina pensioner i 
Tyskland, uppenbarligen i samma syfte, och vill åtgärda situationen.

Gemenskapsrätten på området social trygghet ersätter inte befintliga nationella sociala 
trygghetssystem genom ett gemensamt EU-system. Gemenskapsbestämmelserna om social 
trygghet stadgar samordning av de nationella systemen och inte harmonisering. Med andra 
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ord, varje medlemsstat har frihet att besluta om detaljerna i sina nationella system för social 
trygghet, dvs. vem som ska omfattas av lagstiftningen, vilka förmåner som ska beviljas och 
förutsättningarna för detta, hur förmånerna beräknas och hur många bidrag som ska utbetalas. 
I gemenskapsrätten, särskilt förordning (EEG) nr 1408/711, upprättas gemensamma regler och 
principer som måste iakttas vid tillämpningen av nationella lagar. Därigenom säkerställs att 
tillämpningen av de olika nationella lagstiftningarna inte på ett negativt sätt påverkar personer 
som utövar sin rätt till fri rörlighet inom EU.

I artikel 13 i förordningen stadgas att personer för vilka denna förordning gäller ska omfattas 
av lagstiftningen i endast en medlemsstat. Den allmänna sociala avgiften i Frankrike (CSG) 
har varit föremål för en dom i EG-domstolen2. EG-domstolen ansåg att CSG faller under 
tillämpningsområdet för artikel 4 i förordning nr 1408/71.

I sin dom av den 15 februari 2000 fastslog EG-domstolen att Republiken Frankrike har 
underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 48 och 52 i EG-fördraget (nu 
artiklarna 39 EG och 43 EG i ändrad lydelse) och artikel 13 i rådets 
förordning (EEG) nr 1408/71, genom att ta ut allmän social avgift (CSG) på 
förvärvsinkomster och på ersättningar som utgår i stället för sådana inkomster för anställda 
och egenföretagare som är bosatta i Frankrike men som, i enlighet med nämnda förordning, 
inte omfattas av den franska lagstiftningen om social trygghet.

Om framställarna endast erhåller pensioner från Tyskland omfattas de inte av den franska 
lagstiftningen om social trygghet och bör inte vara skyldiga att betala allmän social avgift 
(CSG) på sin tyska pension.

Kommissionen råder framställarna att överklaga den lokala skattemyndighetens beslut om att 
de ska betala till det franska systemet med allmänna sociala avgifter.

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när 
anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, EGT L 149, 5.7.1971, s. 2, 
senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1992/2006 av den 18 december 2006, 
EUT L 392, 30.12.2006, s. 1.
2 Mål C-169/98, kommissionen mot Frankrike.
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