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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0600/2013 dėl Vokietijos pensininkų, gyvenančių užsienyje, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Horst Izykowski

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad užsienyje gyvenantys Vokietijos pensininkai diskriminuojami 
dėl Vokietijos pajamų mokesčio įstatymų, nes jie negali pasinaudoti „padalijimo“ 
priemonėmis, kurios taikomos Vokietijoje gyvenantiems pensininkams, ir todėl yra 
apmokestinami didesniu tarifu. Peticijos pateikėjas prašo panaikinti šią diskriminacijos rūšį 
Europos Sąjungoje ir prašo Europos Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Iš pradžių reikia paminėti, kad pradinė 2013 m. kovo mėn. peticija buvo labai trumpa (5 
eilutės) ir joje buvo tvirtinama, kad pensininkų nerezidentų padėtis yra mažiau palanki, nes jie 
negali taikyti padalijimo tarifo (angl. splitting tariff) tokiu pat mastu kaip Vokietijoje 
gyvenantys pensininkai.

Siekiant išsamiau įvertinti peticijos pateikėjo nurodytas aplinkybes dėl padalijimo tarifo 
taikymo sutuoktiniams būtina gauti daugiau informacijos apie jo žmonos padėtį. Nei peticija, 
nei 2013 m. gruodžio mėn. Meklenburgo-Priešakinės Pomeranijos Mažesnių mokesčių teisme 
pateikta informacija apie veiksmus nesuteikia konkrečių žinių apie jo žmonos padėtį, pvz., jos 
gyvenamąją vietą, bendrą pajamų sumą, šių pajamų šaltinius ir pan.
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Todėl Komisija negali toliau vertinti šios peticijos. 

Vis dėlto, nepaisant ribotos informacijos, labai tikėtina, kad peticijos pateikėjas kreipiasi dėl 
nerezidentų pensijų apmokestinimo, kuris pradėtas taikyti nuo 2003 finansinių metų. 
Remiantis 2009 m. Federalinių audito rūmų ataskaitoje pateiktais faktais, Vokietijos mokesčių 
institucijos pertvarkė tokių pensininkų nerezidentų apmokestinimą vadovaujant Naujojo 
Brandenburgo Mokesčių tarnybai1. Paskui buvo pareikalauta, kad pensininkai nerezidentai, 
gyvenantys šalyje ir gaunantys Vokietijos pensiją, ir kuriems pagal atitinkamą Konvenciją su 
Vokietija dėl dvigubo apmokestinimo taikoma pensijų, gaunamų Vokietijoje, apmokestinimo 
teisė, nuo 2005 m. pradėtų teikti pajamų mokesčio deklaraciją. Tuo atveju, jeigu tai – esminė 
problema, peticijoje pateikiamas ne pavienis atvejis, o ji yra susijusi su daugybe pensininkų, 
atsidūrusių panašioje padėtyje, t. y. gyvenančių ne Vokietijoje, o kitoje šalyje, bet gaunančių 
Vokietijos pensiją. Tai patvirtina 5 peticijos, kurios dėl tokių pačių arba panašių klausimų 
buvo pateiktos anksčiau (peticijos Nr. 6/2011, 1504/2012, 1385/2012, 1307/2012 ir 
313/2012), rašytiniai Parlamento klausimai (E-013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, 
E-011553/2012, E-004935/2011, E-008317/2011) ir daugybė Europos Komisijai pateiktų 
skundų. Todėl Komisijos tarnybos jau informuotos apie šias problemas.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija sutiktų perduoti peticijos pateikėjui 
atsakymus į pirmiau minėtas peticijas ar Parlamento klausimus.

Išvada

Atsižvelgdamos į ankstesnius svarstymus, Komisijos tarnybos nemato priežasties toliau 
nagrinėti šią bylą, nebent gautų daugiau informacijos, nurodančios, kad ši peticija pateikta dėl 
kitos priežasties nei pirmiau minėtos peticijos.“

                                               
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


