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Komisja Petycji

28.2.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0600/2013, którą złożył Horst Izykowski (Niemcy), w sprawie 
niemieckich emerytów mieszkających za granicą

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że niemieccy emeryci mieszkający za granicą są 
dyskryminowani – i ich dochody podlegają wyższemu opodatkowaniu – z powodu 
niemieckiego prawa o podatku dochodowym, ponieważ nie są oni uprawnieni do stosowania 
zasady podziału, która ma zastosowanie w przypadku emerytów mieszkających 
w Niemczech. Składający petycję wzywa do ukrócenia tej formy dyskryminacji w Unii 
Europejskiej i zwraca się o pomoc w tym względzie do Parlamentu Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Na wstępie należy zauważyć, że oryginalna petycja z marca 2013 r. była bardzo krótka 
(5 wersów) i stwierdzono w niej, że emeryci niebędący rezydentami są traktowani w sposób 
mniej korzystny, gdyż nie mogą stosować tzw. splitting tariff w takim samym zakresie, jak 
emeryci mieszkający w Niemczech.

Aby móc bardziej szczegółowo ocenić sytuację składającego petycję w odniesieniu do 
korzystania ze skali „splitting tariff”, mającej zastosowanie do współmałżonków, konieczne 
byłoby pozyskanie dalszych informacji na temat sytuacji jego żony. Ani w petycji, ani 
w przekazanych w grudniu 2013 r. informacjach dotyczących sprawy przed sądem pierwszej 
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instancji ds. podatkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego nie przedstawiono sytuacji 
jego żony, na przykład jej miejsca zamieszkania, łącznej sumy dochodów, źródeł dochodów 
itd.

W związku z tym Komisja nie może dokonać dalszej oceny przedmiotowej petycji. 

Niemniej jednak, pomimo ograniczonej ilości informacji, bardzo prawdopodobne jest, że 
składający petycję chce odnieść się do opodatkowania emerytur osób niebędących 
rezydentami, które to opodatkowanie wprowadzono począwszy od roku podatkowego 2005. 
Z ustaleń federalnego trybunału obrachunkowego zawartych w sprawozdaniu z 2009 r. 
wynika, że niemieckie organy podatkowe zreorganizowały sposób egzekwowania należności 
podatkowych emerytów niebędących rezydentami, przy czym działaniom tym przewodniczył 
urząd skarbowy w Neubrandenburgu1. W rezultacie od niebędących rezydentami emerytów 
otrzymujących emeryturę z Niemiec i zamieszkujących w państwie, które zawarło 
z Niemcami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w umowie tej przyznaje się 
Niemcom jako państwu źródła prawo do opodatkowania danych emerytur, wymagano 
złożenia zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego począwszy od 2005 r. 
Jeżeli podstawą petycji w istocie jest wspomniana kwestia, to nie dotyczy ona odosobnionego 
przypadku, lecz odnosi się do znaczącej liczby emerytów, którzy znajdują się w podobnej 
sytuacji, tj. zamieszkują w państwie innym niż Niemcy, ale otrzymują emeryturę ze źródeł 
niemieckich. Wynika to z 5 petycji, jakie wcześniej złożono w identycznych lub 
porównywalnych sprawach (petycje nr 0006/2011, 1504/2012, 1385/2012, 1307/2012 
i 0313/2012), pisemnych pytań parlamentarnych (E-013154/2013, E-007723/2012, E-
007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011, E-008317/2011) i znacznej liczby skarg, jakie 
złożono do Komisji Europejskiej. Z tego względu służby Komisji są już świadome 
omawianych kwestii.

W związku z powyższym Komisja odsyła składającego petycję do swoich odpowiedzi na 
wymienione powyżej petycje i pytania parlamentarne.

Wniosek

W świetle powyższych rozważań, o ile służby Komisji nie otrzymają dalszych informacji, 
które wskazywałyby, że przedmiot omawianej petycji jest inny niż w przypadku petycji 
wymienionych powyżej, służby Komisji nie widzą podstaw, by dalej zajmować się tą sprawą.
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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


