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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0302/2009, της Eugenia Ioan, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
συναλλαγματική ζημία σε σχέση με την καταβολή στη Γερμανία της 
ρουμανικής της σύνταξης 

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία διαμένει στη Γερμανία, λαμβάνει ρουμανική σύνταξη. Επισημαίνει 
ότι η Citybank του Βουκουρεστίου και ο γερμανικός ασφαλιστικός φορέας («Deutsche 
Rentenversicherung») ερμηνεύουν τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 
574/72 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 1972 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 «περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους 
μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος» (άρθρο 107 
σχετικά με τη μετατροπή νομισμάτων) με διαφορετικό τρόπο, όταν μετατρέπουν τη σύνταξή 
της από ρουμανικά λέι (RON) σε ευρώ, με αποτέλεσμα συναλλαγματική ζημία που ανέρχεται 
από 25 έως 35 ευρώ. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι είναι θύμα εσφαλμένης εφαρμογής των 
διατάξεων του κανονισμού και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του 
ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα διαμένει στη Γερμανία και λαμβάνει ρουμανική σύνταξη. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που ελήφθησαν από την Επιτροπή, η σύνταξη, μετά τη μετατροπή της, 
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καταβάλλεται από τη ρουμανική τράπεζα σε ευρώ.
Η αναφέρουσα θεωρεί ότι οι κανόνες για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες εφαρμόζονται 
λανθασμένα από την τράπεζα που πραγματοποιεί τη μεταφορά και ότι, κατά συνέπεια, χάνει 
περίπου 25-35 ευρώ τον μήνα.
Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η ρουμανική τράπεζα και ο γερμανικός ασφαλιστικός φορέας 
(Rentenversicherung) ερμηνεύουν διαφορετικά τους κανόνες για τις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες. Ζητεί να επιβεβαιωθεί αν εφαρμόζεται το σημείο 5 ή το σημείο 6 του άρθρου 107 
της σχετικής οδηγίας.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Αν ένα πρόσωπο δεν διαμένει στο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο δικαιούται σύνταξη, η 
σύνταξη εξάγεται στο κράτος μέλος διαμονής του/της συνταξιούχου.

Η μέθοδος πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού 574/72, καθορίζεται από το 
παράρτημα 6 του κανονισμού 574/72. Στην περίπτωση της Ρουμανίας, οι παροχές 
καταβάλλονται άμεσα από τον αρμόδιο οργανισμό στον λογαριασμό του/της συνταξιούχου.

Σε περίπτωση απλής καταβολής μιας σύνταξης, εφαρμόζεται η συναλλαγματική ισοτιμία 
σύμφωνα με το άρθρο 107, σημείο 6, και η μετατροπή πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
ισοτιμία που δημοσιεύθηκε για την ημερομηνία καταβολής της παροχής.

Αν η περίπτωση της αναφέρουσας αφορά μόνο την απλή καταβολή της παροχής από τον 
ρουμανικό οργανισμό, δεν υπάρχει παρέμβαση στον γερμανικό ασφαλιστικό φορέα ούτε 
δυνατότητα διαφορετικής ερμηνείας του κανονισμού έτσι ώστε να επηρεασθεί το ποσό της 
καταβλητέας παροχής.

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την 
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης για τα πρόσωπα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της ΕΕ και τα μέλη των 
οικογενειών τους.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το γερμανικό Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις 17 Ιουλίου 2010, η σύνταξη που λάμβανε η 
αναφέρουσα στη Γερμανία είναι υπολογισμένη βάσει του γερμανικού νόμου (FRG) ο οποίος 
ορίζει ότι, για ορισμένες κατηγορίες ατόμων, η γερμανική σύνταξη υπολογίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις περιόδους ασφάλισης στη Γερμανία, αλλά και σε άλλα 
κράτη μέλη σαν οι εν λόγω περίοδοι ασφάλισης να είχαν συμπληρωθεί στη Γερμανία. 

Ο στόχος του συγκεκριμένου νόμου είναι να συμπεριλάβει τα άτομα με γερμανική ιθαγένεια, 
που επλήγησαν από τις συνέπειες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στο γερμανικό κοινωνικό 
σύστημα συνταξιοδότησης. 

Από το ποσό της σύνταξης που υπολογίστηκε βάσει των διατάξεων που αναφέρθηκαν 
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ανωτέρω, το επικαλυπτόμενο ποσό αλλοδαπής σύνταξης εκπίπτει (το ποσό έκπτωσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που θα είχε καταβάλει η Γερμανία για την υπό εξέταση 
χρονική περίοδο). Εφόσον, στην περίπτωση της αναφέρουσας, η αλλοδαπή σύνταξη 
καταβάλλεται σε ρουμανικό νόμισμα, ο γερμανικός φορέας πρέπει να μετατρέψει αυτό το 
ποσό σε ευρώ. 

Πριν από την 1η Μαΐου 2010, προκειμένου να καθοριστεί η ισχύουσα τιμή μετατροπής, ο 
γερμανικός φορέας εφάρμοζε το άρθρο 107 του κανονισμού 574/72. Το εν λόγω άρθρο 
καθόριζε την εφαρμοστέα συναλλαγματική ισοτιμία αν, για τους σκοπούς του υπολογισμού 
ορισμένων παροχών, πρέπει να ληφθεί υπόψη το ποσό σε άλλο νόμισμα. Οι ισοτιμίες που 
έπρεπε να χρησιμοποιούνται δημοσιεύονταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη 
Εφημερίδα σε τριμηνιαία βάση και καθορίζονταν από τον μέσο όρο τιμής για το 
προηγούμενο τρίμηνο. Κατά συνέπεια, η ισοτιμία που ίσχυε, για παράδειγμα, για τη 
μετατροπή του ποσού που θα εξέπιπτε τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούλιο καθοριζόταν 
βάσει των μέσων ισοτιμιών από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του ίδιου έτους. 

Ταυτόχρονα, όπως ενημερώθηκε η Επιτροπή με την επιστολή του Γραφείου Εθνικών 
Συντάξεων και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ρουμανίας που ελήφθη στις 16 Ιουνίου 2010, τα 
περιφερειακά συνταξιοδοτικά γραφεία που καταβάλλουν συντάξεις σε ρουμάνους 
συνταξιούχους που διαμένουν στο εξωτερικό βασίζονται στις διατάξεις της εσωτερικής 
σύμβασης για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών που σχετίζονται με πληρωμές συντάξεων 
και άλλων παροχών κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, όλες οι 
συντάξεις ρουμάνων συνταξιούχων που διαμένουν στο εξωτερικό οι οποίες μεταφέρονται σε 
λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα, καταβάλλονται από το ρουμανικό παράρτημα της Citibank 
Europe. Η Citibank χρησιμοποιεί για τη μετατροπή του ποσού της σύνταξης που 
καταβάλλεται σε ρουμανικά λέυ (RON) τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στις 10 π.μ. 
την εργάσιμη ημέρα αμέσως μετά τις 19 του συγκεκριμένου μηνός. Η πρακτική αυτή συνάδει 
με τον κανονισμό της ΕΕ, ο οποίος δεν καθόρισε τη συναλλαγματική ισοτιμία για την 
καταβολή των παροχών σε περίπτωση καταβολής της παροχής στο άτομο που κατοικεί σε 
άλλο κράτος μέλος. Σύμφωνα με το πρώην άρθρο 52 του κανονισμού 574/72, μόνο η μέθοδος 
εξαγωγής των παροχών (πληρωμές σε άτομα που διαμένουν εκτός του αρμόδιου κράτους 
μέλους) καθορίζεται στο παράρτημα 6 του κανονισμού 574/72. Η Ρουμανία δήλωσε ότι θα 
προβαίνει στην άμεση καταβολή της παροχής στο άτομο, κάτι που σημαίνει στην πράξη 
άμεση καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο κράτος μέλος. Οι νέοι κανονισμοί της 
ΕΕ δεν τροποποιούν τους ισχύοντες κανόνες. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια των περιόδων στις οποίες υπήρχε σημαντική 
διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, είναι πιθανό η ισοτιμία που χρησιμοποιείται 
για τον σκοπό της μετατροπής της αλλοδαπής σύνταξης, προκειμένου να εκπέσει το ποσό 
αυτό από τη γερμανική σύνταξη, να διαφέρει σημαντικά από την ισοτιμία που 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό της καταβολής από τη ρουμανική τράπεζα. Ο λόγος για αυτό 
ήταν ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούνταν για τον σκοπό του 
υπολογισμού της ρουμανικής σύνταξης είχαν οριστεί για περίοδο τριών μηνών, και είχαν 
καθοριστεί παραπέμποντας στη μέση συναλλαγματική ισοτιμία για τους τρεις μήνες που 
προηγούνταν της ημέρας δημοσίευσης της ισοτιμίας. Στην πράξη, η διαφορά θα ήταν 
αξιοσημείωτη αν η διακύμανση των ισοτιμιών ήταν μεγαλύτερη του 10 τοις εκατό. Αυτό 
συνέβη συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στις αρχές του 2009. 
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Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, μετά την έναρξη ισχύος των κανονισμών 883/2004 και 
987/2009, που αντικαθιστούν τους κανονισμούς 1408/71 και 574/72 από την 1η Μαΐου, 
θεσπίστηκαν νέοι κανόνες για τη μετατροπή νομισμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
κανονισμού 987/2009, η συναλλαγματική ισοτιμία είναι τώρα ημερήσια συναλλαγματική 
ισοτιμία. Η απόφαση αριθ. H 3 της 15ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την ημερομηνία που 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των τιμών μετατροπής που αναφέρονται στο 
άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/20091, καθορίζει την ημερομηνία αναφοράς. 
Σύμφωνα με το σημείο 3, στοιχείο β), της προαναφερθείσας απόφασης, όταν ένας φορέας 
κράτους μέλους, ο οποίος, για τη θεμελίωση ενός δικαιώματος και για τον πρώτο υπολογισμό 
της παροχής πρέπει να μετατρέψει ένα ποσό στο νόμισμα άλλου κράτους μέλους, 
χρησιμοποιεί την τιμή μετατροπής που δημοσιεύεται για την πρώτη ημέρα του μήνα ακριβώς 
πριν από τον μήνα κατά τον οποίο πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη. Κατά συνέπεια, η 
ημερομηνία που καθορίζει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται για τον σκοπό 
του υπολογισμού της παροχής θα είναι πιο κοντά στην ημερομηνία καταβολής της παροχής, 
κάτι που θα μειώσει τις αρνητικές συνέπειες της διακύμανσης των συναλλαγματικών
ισοτιμιών. 

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την 
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης για τα πρόσωπα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της ΕΕ και τα μέλη των 
οικογενειών τους. Το πρόβλημα της αρνητικής επίδρασης της διακύμανσης των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών θα μειωθεί με τις νέες διατάξεις της απόφασης που καθορίζει τις 
τιμές μετατροπής, εφόσον η ημερομηνία αναφοράς που καθορίζει τη συναλλαγματική 
ισοτιμία που θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσού της ρουμανικής σύνταξης το 
οποίο εκπίπτει κατά τον καθορισμό του ποσού της γερμανικής σύνταξης είναι πλέον πιο 
κοντά στην ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάζεται η παροχή στο άτομο από τη 
ρουμανική τράπεζα.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. II), που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Η αναφορά

Η αναφορά αφορά ρουμάνα πολίτη, η οποία είναι δικαιούχος συντάξεων από τη Ρουμανία και 
τη Γερμανία. Η αναφέρουσα κατοικεί στη Γερμανία και υπόκειται στη γερμανική φορολογία 
και ασφαλιστικές εισφορές υγείας. Ισχυρίζεται ότι έχει επίσης την υποχρέωση να καταβάλει 
το ποσό των φόρων και των εισφορών στην Ρουμανία, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται να είναι 
σύμφωνο με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης2.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Συνήθως, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής 

                                               
1 ΕΕ C 106 της 24.4.2010, σ. 56
2 ΕΕ L 166 της  30.4.2004
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ασφάλισης βασίζονται στην αρχή της εφαρμοστέας νομοθεσίας που καθορίζεται στο άρθρο 
11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και στη συνέχεια τις λεπτομέρειες του τίτλου ΙΙ του. 
Είναι σαφές βάσει του κανονισμού ότι, στην περίπτωση όπου ένα άτομο λαμβάνει δύο 
συντάξεις, το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για τις παροχές ασθενείας είναι το κράτος 
μέλος κατοικίας. Ο κανονισμός δεν παρέχει στο πρόσωπο το δικαίωμα να επιλέξει σε ποιο 
κράτος μέλος παραμένει ασφαλισμένο. Κατά συνέπεια, μια συνταξιούχος που λαμβάνει 
συντάξεις από τη Γερμανία και τη Ρουμανία, αλλά κατοικεί στη Γερμανία, το κράτος μέλος 
όπου θα πρέπει να ασφαλίζονται υποχρεωτικά θα είναι πάντα το κράτος μέλος κατοικίας, εν 
προκειμένω η Γερμανία. 

Όσον αφορά την καταγγελία της αναφέρουσας, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις γερμανικές 
αρχές, οι οποίες, μετά την εξέταση του θέματος, επιβεβαίωσαν με επιστολή της 15ης 
Νοεμβρίου 2011, την κατάσταση της αναφέρουσας στη Γερμανία, όπως περιγράφεται στην 
επιστολή της και την αρμοδιότητα των γερμανικών φορέων για παροχές ασθένειας, με βάση 
τις εισφορές που καταβάλλονται στη Γερμανία. Οι αρχές ενημέρωσαν ότι η ενδιαφερόμενη 
έχει διαμείνει για 16 χρόνια στη Γερμανία και λαμβάνει τη ρουμανική σύνταξη από τον 
Ιούνιο του 2006, την δε γερμανική σύνταξη από τον Ιούλιο του 2006. Ως κάτοικος 
Γερμανίας, η αναφέρουσα καλύπτεται από το εκεί σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. 
Επομένως εισπράττει τις παροχές ασθένειας σε είδος στη Γερμανία. Έχει ήδη προσπαθήσει 
να πείσει τις ρουμανικές αρμόδιες υπηρεσίες να την απαλλάξουν από τις εν λόγω εισφορές, 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή επικοινώνησε στη συνέχεια με τις ρουμανικές 
αρχές προκειμένου να διευκρινιστούν οι νομικές υποχρεώσεις βάσει του ρουμανικού δικαίου 
ενός συνταξιούχου που κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος και καταβάλλει φόρους και 
ασφαλιστικές εισφορές ασθενείας σε αυτό το άλλο κράτος μέλος. Οι ρουμανικές αρχές 
απάντησαν με επιστολή που έλαβε η Επιτροπή στις 23 Ιανουαρίου 2012.

Οι ρουμανικές αρχές ενημέρωσαν ότι μετά την έναρξη ισχύος της σύγχρονης νομοθεσίας της 
ΕΕ για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης την 1η Μαΐου 2010, δηλαδή 
τον προαναφερθέντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 987 / 20091, η Ρουμανία έχει τροποποιήσει την εθνική της νομοθεσία. Όσον αφορά τους 
συνταξιούχους οι οποίοι είναι αποδέκτες ρουμανικής δημόσιας σύνταξης και έχουν δηλώσει 
τόπο διαμονής ή κατοικίας στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, η Ρουμανία εξέδωσε το 
διάταγμα αριθ. 1285/437 του Προέδρου της Εθνικής Υπηρεσίας Συντάξεων και του 
Προέδρου της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλισης Υγείας σχετικά με την παρακράτηση των 
υποχρεώσεων προς όφελος του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υγείας2.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του διατάγματος, εάν ο αιτών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 
αποδεικνύει ότι αυτός / αυτή καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση υγείας στη χώρα 
κατοικίας του, αυτός / αυτή θα πρέπει να εξαιρούνται από την πληρωμή των υποχρεώσεων 
προς όφελος του προαναφερθέντος Ταμείου, αν το ζητήσει ρητά. Οι διατάξεις του 
διατάγματος εφαρμόζονται και στα πρόσωπα τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του, είναι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από το ρουμανικό δημόσιο συνταξιοδοτικό 
σύστημα (άρθρο 17 του διατάγματος). Σύμφωνα με το άρθρο 10, από τη στιγμή που 

                                               
1 ΕΕ L 284 της  30.10.2009
2 Ρουμανική Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 286 της 22.04.2011
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παρακρατούνται οι υποχρεώσεις, οι συνταξιούχοι δεν έχουν πλέον την ιδιότητα των 
ασφαλισμένων βάσει του ρουμανικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η ρουμανική εθνική νομοθεσία έχει τροποποιηθεί για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΕΕ για το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Η αναφέρουσα ενημερώθηκε για τις τροποποιήσεις αυτές με 
επιστολή της 24ης Μαΐου 2011, της συστήθηκε δε να προχωρήσει σύμφωνα με τις 
τροποποιημένες διατάξεις του εθνικού δικαίου. Αντίγραφο της επιστολής που εστάλη στην 
αναφέρουσα έχει επισυναφθεί στην επιστολή που ελήφθη από την Επιτροπή.

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που έλαβε από τις ρουμανικές αρχές, η Επιτροπή καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η εθνική νομοθεσία της Ρουμανίας έχει τροποποιηθεί για να συμμορφωθεί 
με το κοινοτικό δίκαιο. Κατά συνέπεια, η αναφέρουσα δεν θα πρέπει πλέον να υποχρεούται 
να καταβάλλει τις εισφορές ασφάλισης υγείας στη Ρουμανία, αφού εκπληρώσει τις 
διοικητικές της υποχρεώσεις στη Ρουμανία να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του για την 
τρέχουσα κατάσταση της στη Γερμανία, όπου διαμένει και καταβάλλει τις σχετικές εισφορές.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. III), που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013.

Η αναφέρουσα διαμένει στη Γερμανία και λαμβάνει γερμανική και ρουμανική σύνταξη.
Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί συντάξεων αλλοδαπής (Fremdrentengesetz-FRG) 
η γερμανική σύνταξη, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου βασίζεται σε περιόδους που συμπληρώθηκαν 
στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από την Επιτροπή, η ρουμανική 
σύνταξη, μετά τη μετατροπή της, καταβάλλεται από τη ρουμανική τράπεζα σε ευρώ.

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι το άρθρο 90 του κανονισμού 987/2009 σχετικά με τους κανόνες 
για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες εφαρμόζεται λανθασμένα από την Deutsche 
Rentenversicherung -DRV (ο γερμανικός ασφαλιστικός φορέας) και ότι, κατά συνέπεια, χάνει 
περίπου 25-35 ευρώ τον μήνα.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η ρουμανική τράπεζα και ο γερμανικός ασφαλιστικός φορέας 
DRV ερμηνεύουν διαφορετικά τους κανόνες για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Σε μια νέα της επιστολή με ημερομηνία 10 Δεκεμβρίου 2012, η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η 
DRV δεν συμμορφώνεται με το σημείο 3.β) της απόφασης αριθ. H31, σε σχέση με τον 
υπολογισμό της έκπτωσης της ρουμανικής της σύνταξης από τη σύνταξη που καταβάλλεται 
στη Γερμανία

Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το γερμανικό Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με επιστολή της 6ης Ιουνίου 2013, αναφέρεται στο σημείο 5 της 
απόφασης αριθ. H3 το οποίο περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με τις παροχές που πρέπει να 
αναπροσαρμόζονται τακτικά, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, και επί του οποίου τα ποσά 
                                               
1 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης αριθ. H3, 
της 15ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την ημερομηνία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των 
τιμών μετατροπής που αναφέρονται στο άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ C 106 της 24.4.2010, σ. 56.
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σε άλλα νομίσματα έχουν αντίκτυπο. Στο σημείο 5 αναφέρεται ότι ένας φορέας ο οποίος 
καταβάλλει μια παροχή η οποία υφίσταται τακτικά αναπροσαρμογή σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο, και όταν τα ποσά σε άλλο νόμισμα έχουν αντίκτυπο στην εν λόγω παροχή, κατά τον 
νέο υπολογισμό του, θα χρησιμοποιεί την τιμή μετατροπής που ισχύει την πρώτη ημέρα του 
μήνα που προηγείται του μήνα της αναπροσαρμογής, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά 
στην εθνική νομοθεσία.

Οι γερμανικές αρχές εξηγούν ότι η γερμανική σύνταξη συνιστά μια τέτοια παροχή, 
δεδομένου ότι προσαρμόζεται τακτικά σύμφωνα με την αύξηση των μέσων μισθών την 1η 
Ιουλίου κάθε έτους. Δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 31 FRG, η ρουμανική σύνταξη 
συμψηφίζεται με τη γερμανική σύνταξη εφόσον καταβάλλεται για την ίδια περίοδο 
ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή μετατροπής που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι 
εκείνη που ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα της αναπροσαρμογής, 
εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει άλλως.

Ο γερμανός νομοθέτης, ωστόσο, έχει προβλέψει ακριβώς μια τέτοια ειδική διάταξη του 
εθνικού δικαίου για τη μετατροπή του εισοδήματος από το εξωτερικό, δηλαδή την § 17α του 
βιβλίου IV του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (Sozialgesetzbuch (SGB) IV). Τα εδάφια (2) 
και (3) της διάταξης αυτής ορίζουν την ημερομηνία κατά την οποία καθορίζονται οι 
συντελεστές μετατροπής, και είχε την ακόλουθη διατύπωση από την 1η Ιουλίου 1995:

(2) Όπου το εισόδημα λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις όπου η έναρξη της παροχής ή της 
νεο-υπολογιζόμενης παροχής έγκειται στο παρελθόν, ο εφαρμοζόμενος συντελεστής μετατροπής 
είναι εκείνος του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο αρχίζει ο συμψηφισμός του εισοδήματος. 
Όπου το εισόδημα λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις όπου η έναρξη της παροχής ή της νεο-
υπολογιζόμενης παροχής δεν έγκειται στο παρελθόν, ο εφαρμοζόμενος συντελεστής μετατροπής 
είναι εκείνος του πρώτου μήνα του ημερολογιακού τριμήνου πριν εκείνο κατά τον οποίο αρχίζει 
ο συμψηφισμός του εισοδήματος. Το υπερεθνικό δίκαιο παραμένει ανεπηρέαστο. 
(3) Ο συντελεστής μετατροπής που χρησιμοποιείται εξακολουθεί να ισχύει μέχρις ότου
1. τροποποιηθεί η κοινωνική παροχή· 
2. αλλάξει το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη· ή
3. ο συντελεστής μετατροπής μεταβάλλεται άνω του 10% σε σχέση με την προηγούμενη 
αναπροσαρμογή· αυτό δεν είναι εφαρμοστέο πριν την παρέλευση τριών ημερολογιακών μηνών.
Η αλλαγή του συντελεστή μετατροπής, όπως αναφέρεται στο σημείο 3 και η νέα τιμή 
μετατροπής θα πρέπει να προσδιορίζεται με την εφαρμογή του εδαφίου (2), τηρουμένων των 
αναλογιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις γερμανικές αρχές, βάσει των 
διατάξεων αυτών, η ρουμανική σύνταξη της αναφέρουσας μετατράπηκε σε ευρώ και 
συμψηφίστηκε με τη γερμανική σύνταξη της από τον DRV. 

Οι γερμανικές αρχές διευκρινίζουν ότι μπορεί κάλλιστα η τιμή μετατροπής να έχει καθοριστεί 
μόνο μία φορά τον χρόνο, επειδή δεν έχει αλλάξει ούτε το ποσό της γερμανικής ούτε της 
ρουμανικής σύνταξης, και επειδή η συναλλαγματική ισοτιμία δεν έχει, επίσης, αλλάξει 
σημαντικά (δηλαδή περισσότερο από 10%), από την τελευταία φορά που καθορίστηκε. 

Συμπεράσματα
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Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν από τις γερμανικές αρχές σχετικά με τη εφαρμοστέα 
γερμανική νομοθεσία, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την εφαρμογή του 
κοινοτικού δικαίου σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για 
τα πρόσωπα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους.


