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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0600/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Horst 
Izykowski, par ārvalstīs dzīvojošiem Vācijas pensionāriem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Vācijas pensionāri, kas dzīvo ārvalstīs, tiek diskriminēti 
Vācijas ienākuma nodokļa likumu dēļ, jo uz viņiem netiek attiecināti Vācijā dzīvojošiem 
pensionāriem piemērojamie noteikumi un tādējādi viņiem ir jāmaksā lielāki nodokļi. 
Lūgumraksta iesniedzējs aicina pārtraukt šādu diskrimināciju Eiropas Savienībā un lūdz 
Eiropas Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 21. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Iesākumā jānorāda, ka sākotnējais 2013. gada marta lūgumraksts bija ļoti īss (5 rindiņas) un 
tajā bija minēts, ka ārvalstīs dzīvojošo pensionāru situācija ir mazāk labvēlīga, jo sadalītā 
nodokļu likme uz viņiem netiek attiecināta tādā pašā apmērā kā uz Vācijā dzīvojošiem 
pensionāriem.

Lai detalizēti varētu izvērtēt lūgumraksta iesniedzēja situāciju saistībā ar laulātajiem 
piemērojamo sadalīto nodokļu likmi, būtu nepieciešama plašāka informācija par viņa sievas 
situāciju. Ne lūgumrakstā, ne 2013. gada decembrī sniegtajā informācijā par tiesvedību 
Meklenburgas-Priekšpomerānijas zemākās instances nodokļu tiesā nav sniegts nekāds 
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paskaidrojums par viņa sievas situāciju, piemēram, par viņas dzīvesvietu, kopējo ienākumu 
apjomu, šo ienākumu avotu utt.

Tādēļ Komisija nevar veikt nekādu turpmāku lūgumraksta izvērtēšanu.

Tomēr, neskatoties uz visai ierobežoto informāciju, iespējams, ka lūgumraksta iesniedzējs 
vēlas uzzināt par ārvalstīs dzīvojošo personu pensiju aplikšanu ar nodokļiem, kas tika ieviesta 
attiecībā uz taksācijas gadiem, sākot no 2005. gada. Pamatojoties uz Federālas revīzijas 
palātas 2009. gada ziņojumā minētajiem konstatējumiem, Vācijas nodokļu iestādes 
reorganizēja sistēmu, saskaņā ar kuru šādu ārvalstīs dzīvojošu pensionāru pensijas tiek 
apliktas ar nodokļiem, un pirmā to izdarīja Neibrandenburgas nodokļu iestāde1. Pēc tam 
ārvalstīs dzīvojošajiem pensionāriem, kuri saņem pensiju no Vācijas un dzīvo valstī, ar kuru 
noslēgtajā attiecīgajā Konvencijā par izvairīšanos no dubultas aplikšanas ar nodokļiem 
paredzēts, ka tiesības aplikt pensijas ar nodokļiem tiek piešķirtas Vācijai, tika lūgts iesniegt 
ienākumu deklarācijas par laikposmu, sākot no 2005. gada. Ja lūgumrakstā ir runa par šo 
jautājumu, tad šis nav uzskatāms par atsevišķu gadījumu, bet attiecas uz ievērojamu skaitu 
pensionāru, kuri atrodas līdzīgā situācijā, t. i., dzīvo citā valstī, nevis Vācijā, taču pensiju 
saņem no Vācijas. To apliecina 5 lūgumraksti, kas jau iepriekš iesniegti par identiskiem vai 
līdzīgiem jautājumiem (lūgumraksti Nr. 6/2011, Nr. 1504/2012, 1385/2012, 1307/2012 un 
313/2012), Eiropas Parlamenta deputātu jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (E-
013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011 un E-
008317/2011) un ievērojams skaits sūdzību, kas iesniegtas Eiropas Komisijai. Līdz ar to 
Komisijas dienesti jau ir informēti par lūgumrakstā izklāstītajiem jautājumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju iepazīties ar tās 
atbildēm uz iepriekš minētajiem lūgumrakstiem un deputātu jautājumiem.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus un ja vien Komisija nesaņems nekādu papildu 
informāciju, kas liecinātu, ka lūgumraksta temats tomēr atšķiras no iepriekš minēto 
lūgumrakstu tematiem, Komisijas dienestiem nav pamata šīs lietas tālākai izskatīšanai.

                                               
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


