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Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0600/2013, внесена от Хорст Изиковски, с германско гражданство, 
относно германските пенсионери, пребиваващи в чужбина

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че германските пенсионери, пребиваващи в 
чужбина, са подложени на дискриминация в резултат на германските закони за данък 
върху доходите, тъй като те не отговарят на изискванията на разпоредбите за 
„разделяне“, които се прилагат за пребиваващите в Германия пенсионери, и по този 
начин се облагат с по-голям данък. Вносителят на петицията призовава да се сложи 
край на тази форма на дискриминация в Европейския съюз и търси съдействието на 
Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

В самото начало трябва да се отбележи, че първоначалната петиция от март 2013 г. е 
много кратка (5 реда), като се посочва, че непребиваващите в Германия пенсионери 
биват третирани по-малко благоприятно, тъй като те не могат да прилагат разделянето 
на тарифи в същата степен, както пенсионери, които пребивават постоянно в Германия. 

За да се направи подробна оценка на положението на вносителя на петицията във 
връзка с прилагането на разделянето на тарифи, приложимо за съпрузи, е необходимо 
да се получи известна допълнителна информация относно положението на съпругата 
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му. Нито петицията, нито информацията, представена през декември 2013 г., относно 
иска в Първоинстанционния данъчен съд на Мекленбург – Предна Померания изяснява 
положението на съпругата му, като например нейното пребиваване, общата сума на 
нейния доход, източниците на този доход и т.н. 

По тези причини Комисията не може да извърши по-нататъшна оценка във връзка с 
петицията.

Въпреки ограничената информация обаче е твърде вероятно вносителят на петицията 
да има предвид данъчното облагане на пенсиите за чуждестранни лица, което беше 
въведено за данъчните години от 2005 г. нататък.  Въз основа на констатациите на 
Федералната сметна палата в доклада ѝ за 2009 г. германските данъчни органи са 
реорганизирали прилагането на данъчното облагане на такива непребиваващи 
пенсионери, като водеща е данъчната служба на Нов-Бранденбург.1 Вследствие на това 
непребиваващите пенсионери, които получават пенсия от Германия и пребивават в 
държава, чиито съответна конвенция за двойно данъчно облагане с Германия 
предоставя право на облагане на пенсиите на Германия като държава източник, са 
задължени да представят декларации за данък върху дохода, считано от 2005 г. нататък. 
Ако това е поставеният въпрос, тогава петицията не представлява изолиран случай, а 
засяга значителен брой пенсионери, които са в сравнимо положение, т.е. те пребивават 
в друга държава, различна от Германия, но получават пенсия от германски източници. 
Това е потвърдено от 5 петиции, които вече са представена по еднакви или сходни 
въпроси (Петиции № 6/2011, 1504/2012, 1385/2012, 1307/2012 и 313/2012), от 
парламентарни въпроси с искане за писмен отговор (E-013154/2013, E-007723/2012, E-
007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011, E-008317/2011) и значителен брой жалби, 
представени на Европейската комисия. В резултат на това службите на Комисията вече 
са запознати с тези въпроси.

Като се има предвид горното, Комисията учтиво насочва вносителя на петицията към 
своите отговори на гореспоменатите петиции и парламентарни въпроси.

Заключение

С оглед на изложените по-горе съображения службите на Комисията не виждат 
основания да продължават да разглеждат този случай, освен ако получат допълнителна 
информация, която посочва, че предметът на петицията е различен от посочените по-
горе петиции.

                                               
1 http://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberichte/2009/teil-ii-
einzelne-pruefungsergebnisse/allgemeine-finanzverwaltung/2009-bemerkungen-nr-41-gesetzliche-altersrenten-
von-jaehrlich-3-4-mrd-euro-unterliegen-nicht-der-inlaendischen-besteuerung


