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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a külföldön letelepedett német nyugdíjasok a német 
személyijövedelemadó-törvények miatt hátrányos megkülönböztetést szenvednek el, mivel 
nem jogosultak a Németországban lakó nyugdíjasokra alkalmazandó „megosztásos” adózási 
megoldások használatára, és ennek következtében arányaiban nagyobb az adóterhelésük. A 
petíció benyújtója azt kéri, hogy vessenek véget az efféle hátrányos megkülönböztetésnek az 
Európai Unióban, és az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

Először is meg kell említeni, hogy a 2013 márciusában benyújtott eredeti petíció rendkívül 
rövid terjedelmű (5 sor), amely kimondja, hogy a németországi lakóhellyel nem rendelkező 
nyugdíjasokat kedvezőtlenebb bánásmódban részesítik, mivel a díjfelosztást nem 
alkalmazhatják hasonló mértékben, mint a Németországban állandó lakóhellyel rendelkező 
nyugdíjasok.
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A petíció benyújtója helyzetének részletesebb, a házastársakra vonatkozó díjfelosztás 
alkalmazása tekintetében történő értékelése érdekében további tájékoztatásra van szükség 
felesége helyzetével kapcsolatosan. Sem a petíció, sem pedig a Mecklenburg-Vorpommern 
adóügyi elsőfokú bíróság előtt indított eljárásról 2013 decemberében szolgáltatott információk 
nem tisztázzák a petíció benyújtója feleségének helyzetét, például lakhelyét, teljes jövedelmét, 
jövedelemforrásait stb.

Ezen okok miatt a Bizottságnak nem áll módjában további értékelést végezni a petícióval 
kapcsolatban. 

Mindazonáltal, a korlátozott információk ellenére, a petíció benyújtója nagy valószínűséggel a 
külföldön letelepedett személyek nyugdíjának a 2005. adóévtől kezdődően bevezetett 
adóztatásával kapcsolatos problémát szeretné orvosolni. A német Szövetségi Számvevőszék 
2009. évi jelentésének megállapításai alapján a német adóhatóságok a Neu-Brandenburg 
adóhivatal irányításával átszervezték a külföldi illetőségű nyugdíjasok adóztatásának 
végrehajtását1. Ennek következtében azoknak a németországi lakóhellyel nem rendelkező 
nyugdíjasoknak, akik Németországból kapnak nyugdíjat, és akiknek – az adott ország és 
Németország között érvényben levő, a kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmény 
értelmében – a forrásállamban, azaz Németországban kell adót fizetniük az onnan származó 
nyugdíjuk után, 2005-re visszamenőleg adóbevallást kell benyújtaniuk.  Amennyiben ez az 
alapvető probléma, a petíció nem egyedi esetről számol be, hiszen jelentős számú hasonló 
helyzetben lévő, német forrásból származó nyugdíjban részesülő, de Németországon kívüli 
lakhellyel rendelkező nyugdíjas nyújtott be hasonló ügyben petíciót. Ezt bizonyítja öt 
korábban beadott, azonos vagy hasonló témájú petíció (6/2011., 1504/2012., 1385/2012., 
1307/2012. és 313/2012. számú petíció), hat, európai parlamenti képviselők által benyújtott 
írásbeli kérdés (E-013154/2013., E-007723/2012.; E-007787/2012., E-011553/2012., E-
004935/2011. és E-008317/2011. számú írásbeli kérdés), és az Európai Bizottsághoz 
benyújtott számos panasz. Ennek eredményeképpen a Bizottság szolgálatai már tudatában 
vannak a petícióban leírt problémáknak.

A fentiek alapján a Bizottság a petíció benyújtója figyelmébe ajánlja a fent említett petíciókra 
és a parlamenti kérdésekre adott bizottsági válaszokat.

Következtetés

A fentiek értelmében a Bizottság szolgálatai nem látják indokoltnak tovább vizsgálódni az 
ügyben, hacsak nem kapnak további, arra utaló tájékoztatást, hogy jelen petíció tárgya 
különbözik a fent említettekétől.

                                               
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


