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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

om: Andragende 0600/2013 af Horst Izykowski, tysk statsborger, om tyske 
pensionister med bopæl i udlandet

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at tyske pensionister med bopæl i udlandet diskrimineres af den tyske 
skattelovgivning, fordi den ikke giver dem adgang til den såkaldte "splitting"-ordning, som 
gælder for pensionister bosiddende i Tyskland, hvorfor de beskattes hårdere. Andrageren 
anmoder om Europa-Parlamentets støtte til at få stoppet denne form for diskrimination i Den 
Europæiske Union.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28.2.2014

Det skal i første omfang bemærkes, at det oprindelige andragende fra marts 2013 var meget 
kortfattet (5 linjer) og gik ud på, at pensionister med bopæl i udlandet var udsat for 
forskelsbehandling, fordi de i forbindelse med skatteansættelse ikke kunne anvende den 
såkaldte "splitting-tarif" i samme omfang som pensionister bosat i Tyskland.

For at kunne foretage en nærmere vurdering af andragerens situation for så vidt angår 
anvendelsen af splitting-tariffen på ægtefæller er der brug for yderligere oplysninger om 
ægtefællens situation. Imidlertid giver hverken andragendet eller den information, som blev 
fremsendt i december 2013 om søgsmålet ved skatteretten i Mecklenburg-Vorpommern, 
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mulighed for at få opklaret spørgsmålet om ægtefællens situation, herunder om hendes bopæl, 
samlede indkomst, indtægtskilder etc.

Kommissionen ser sig på den baggrund ikke i stand til at fremkomme med nogen yderligere 
vurdering af andragendet. 

På trods af den begrænsede information er det ikke desto mindre meget sandsynligt, at 
andrageren ønsker at henlede opmærksomheden på den beskatning af pensioner for personer 
med bopæl i udlandet, som er indført i Tyskland fra og med skatteåret 2005. På grundlag af en 
rapport fra den nationale tyske revisionsret (Bundesrechnungshof) fra 2009 besluttede de 
tyske skattemyndigheder at omlægge administrationen af skat fra sådanne ikke-bosiddende 
pensionister og lægge den ind under skattekontoret (Finanzamt) i Neu-Brandenburg1. Herefter 
skulle personer, der modtog en pension fra Tyskland, men var bosat i et land, hvis 
dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland gav sidstnævnte en beskatningsret som kildestat, 
indsende selvangivelser fra 2005 og frem. Hvis det er dette spørgsmål, der ligger til grund for 
andragendet, er der ikke tale om et isoleret tilfælde, idet dette problem berører et stort antal 
pensionister, som befinder sig i en lignende situation, dvs. de bor i et andet land end 
Tyskland, men modtager en pension fra tyske kilder. Dette fremgår bl.a. af de 5 andragender, 
som tidligere er indgivet om identiske eller sammenlignelige sager (andragende nr. 6/2011, 
1504/2012, 1385/2012, 1307/2012 og 313/2012), af en række skriftlige parlamentariske 
forespørgsler (E-013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-
004935/2011, E-008317/2011) samt af et stort antal klager, der er indgivet til Europa-
Kommissionen. Kommissionens tjenestegrene er således allerede opmærksomme på 
problemet.

I betragtning heraf henviser Kommissionen venligst andrageren til sine svar på ovennævnte 
andragender og skriftlige forespørgsler.

Konklusion

I lyset af ovenstående ser Kommissionens tjenestegrene ingen grund til at forfølge denne sag 
yderligere, medmindre den modtager yderligere oplysninger, som indikerer, at emnet for 
andragendet adskiller sig fra de førnævnte andragender.

                                               
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


