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Betreft: Verzoekschrift 0600/2013, ingediend door Horst Izykowski (Duitse nationaliteit), 
over Duitse gepensioneerden in het buitenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt vast dat Duitse gepensioneerden die in het buitenland wonen gediscrimineerd 
worden door de Duitse wetgeving op de inkomensbelasting daar zij niet in aanmerking komen 
voor de "splitting"-regelingen die gelden voor gepensioneerden in Duitsland, en dus meer 
belasting betalen. Indiener wenst dat er een eind komt aan deze vorm van discriminatie in de 
Europese Unie en roept daarbij de hulp van het Europees Parlement in.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Vooraf zij opgemerkt dat het oorspronkelijke verzoekschrift van maart 2013 uiterst summier 
was (5 regels), en dat hierin werd gesteld dat voor niet in Duitsland woonachtige 
gepensioneerden een minder gunstige behandeling geldt, daar zij niet in dezelfde mate 
gebruik kunnen maken van de "splitting"-tarieven als gepensioneerden die er wel wonen.

Om de situatie van indiener met betrekking tot het op echtgenoten toepasselijke "splitting"-
tarief in detail te kunnen beoordelen, zou er meer informatie over de situatie van indieners 
echtgenote moeten worden verkregen. Noch het verzoekschrift, noch de in december 2013 
verstrekte informatie over de rechtszaak bij de fiscale rechtbank van de deelstaat 
Mecklenburg-Vorpommern leiden tot meer duidelijkheid omtrent de situatie van de 
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echtgenote zoals bijvoorbeeld haar woonplaats, haar totale inkomen, de bronnen van dit 
inkomen, enz.

Om deze redenen kan de Commissie geen verdere uitspraak doen over dit verzoekschrift.

Niettemin is het, ongeacht de beperkte informatie, zeer waarschijnlijk dat indiener bezwaar 
wil aantekenen tegen de belastingheffing op pensioenen van niet in Duitsland woonachtige 
personen, die is ingevoerd voor de belastingjaren vanaf 2005. Op basis van bevindingen van 
de Duitse Federale Rekenkamer in haar jaarverslag 2009 heeft de Duitse fiscus de handhaving 
van de belastingheffing ten aanzien van dergelijke niet in Duitsland woonachtige 
gepensioneerden gereorganiseerd, waarbij de belastingdienst van Neubrandenburg het 
voortouw nam1. Als gevolg hiervan werden niet in Duitsland wonende gepensioneerden die 
een Duits pensioen ontvingen en woonachtig waren in een land dat met Duitsland een 
overeenkomst over dubbele belastingheffing heeft gesloten en op grond hiervan Duitsland als 
bronland het recht toekent om belasting te heffen op pensioenen, verzocht om vanaf 2005 
verklaringen inzake inkomensbelasting te overleggen. Indien dit de achtergrond van 
onderhavig verzoekschrift is, vormt het verzoekschrift geen op zichzelf staand geval, maar 
betreft het een aanzienlijk aantal gepensioneerden die zich in een eendere situatie bevinden, 
namelijk dat zij in een ander land wonen dan Duitsland maar een pensioen uit een Duitse bron 
ontvangen. Dit wordt geboekstaafd in 5 verzoekschriften die eerder zijn ingediend over 
hetzelfde of een vergelijkbaar onderwerp (verzoekschriften nrs. 6/2011, 1504/2012, 
1385/2012, 1307/2012 en 313/2012), in schriftelijke parlementaire vragen (E-013154/2013, 
E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011, E-008317/2011) en in een 
groot aantal tot de Europese Commissie gerichte klachten. Hierdoor zijn de diensten van de 
Commissie reeds op de hoogte van deze kwestie.

Gezien het bovenstaande verwijst de Commissie indiener naar haar antwoorden op 
voornoemde verzoekschriften en parlementaire vragen.

Conclusie

Tenzij de diensten van de Commissie verdere informatie ontvangen waaruit blijkt dat het 
onderwerp van dit verzoekschrift van dat van bovengenoemde verzoekschriften verschilt, zien 
zij gezien het bovenstaande geen reden om deze zaak nader te onderzoeken.

                                               
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


