
CM\1022448EL.doc PE530.003v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

28.2.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0600/2013 του Horst Izykowski, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τους γερμανούς συνταξιούχους που κατοικούν στο εξωτερικό

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι γερμανοί συνταξιούχοι που κατοικούν στο εξωτερικό, 
υφίστανται διακρίσεις βάσει των γερμανικών νόμων φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι 
δεν είναι επιλέξιμοι της μεθόδου «splitting» που εφαρμόζεται στους συνταξιούχους που 
κατοικούν στη Γερμανία και, ως εκ τούτου, υφίστανται μεγαλύτερη φορολόγηση. Ο 
αναφέρων ζητεί την κατάργηση αυτής της διακριτικής μεταχείρισης εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Κατ 'αρχάς, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αρχική αναφορά του Μαρτίου 2013 ήταν πολύ 
σύντομη (5 γραμμές), αναφέρει δε ότι οι συνταξιούχοι μη μόνιμοι κάτοικοι  αντιμετωπίζονται 
λιγότερο ευνοϊκά, δεδομένου ότι δεν είναι επιλέξιμοι της μεθόδου «splitting» που 
εφαρμόζεται στους συνταξιούχους που κατοικούν στη Γερμανία.

Για μια λεπτομερή εκτίμηση της κατάστασης του αιτούντος σχετικά με την εφαρμογή του
δασμολογικού διαχωρισμού («splitting» ) που ισχύει για τους συζύγους, θα ήταν απαραίτητο 
να έχουμε κάποια περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της συζύγου του. Ούτε 
η αναφορά, ούτε οι πληροφορίες που παρείχε τον Δεκέμβριο του 2013 για την προσφυγή 
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ενώπιον του Φορολογικού Δικαστηρίου της Mecklenburg-Vorpommern δίνει κάποια
διευκρίνιση σχετικά με την κατάσταση της συζύγου του, όπως για παράδειγμα σχετικά με την  
κατοικία, το συνολικό ποσό του εισοδήματος της, τις πηγές του εισοδήματος κτλ.

Για τους λόγους αυτούς , η Επιτροπή δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω εκτίμηση σχετικά 
με την αναφορά .

Ωστόσο, παρά τις περιορισμένες πληροφορίες , είναι πολύ πιθανό ότι ο αναφέρων επιθυμεί να 
εξεταστεί το θέμα της φορολόγησης των συντάξεων για τους μη μόνιμους κατοίκους που  
εφαρμόστηκε για τα φορολογικά έτη από το 2005 και μετά. Με βάση τις αποφάσεις του 
Ομοσπονδιακού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έκθεσή του για το 2009, οι γερμανικές 
φορολογικές αρχές αναδιοργάνωσαν την επιβολή της φορολόγησης των εν λόγω 
συνταξιούχων μη κατοίκων με την Εφορία Neu-Brandenburg.1 . Κατά συνέπεια, οι 
συνταξιούχοι μη μόνιμοι κάτοικοι που λαμβάνουν σύνταξη από τη Γερμανία και κατοικούν 
σε μια χώρα, της οποίας η αντίστοιχη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με τη 
Γερμανία αποδίδει το δικαίωμα φορολόγησης των συντάξεων στη Γερμανία ως χώρα 
προέλευσης, όφειλαν να υποβάλουν δηλώσεις φόρου εισοδήματος από το 2005και εφεξής. Αν 
αυτό είναι το βασικό πρόβλημα , τότε η αναφορά δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση , αλλά 
αφορά σημαντικό αριθμό συνταξιούχων, οι οποίοι βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, 
δηλαδή κατοικούν σε άλλη χώρα από τη Γερμανία, αλλά λαμβάνουν σύνταξη από γερμανικές 
πηγές. Αυτό μαρτυρείται από 5 αναφορές που είχαν προηγουμένως υποβληθεί για όμοια ή 
παρεμφερή θέματα ( αναφορές . 6/2011 , 1504/2012 , 1385/2012 , 1307/2012 και 313 /2012) , 
με γραπτές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις ( E - 013154 / 2013 , E-007723/2012 , E-
007787/2012 , E-011553/2012 , E-004935/2011 , E-008317/2011 ) και ένα σημαντικό αριθμό 
καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή . Ως εκ τούτου , οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής είναι ήδη ενήμεροι για τα ζητήματα αυτά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω , η Επιτροπή θα παραπέμψει τον αναφέροντα στις 
απαντήσεις της στις προαναφερθείσες αναφορές και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Συμπέρασμα

Εν όψει των ανωτέρω, εκτός εάν οι υπηρεσίες της Επιτροπής λάβουν περαιτέρω πληροφορίες 
που να δείχνουν ότι το αντικείμενο της αναφοράς είναι διαφορετικό από τις αναφορές που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν βλέπουν τον λόγο για την 
περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης.

                                               
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


