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Comisia pentru petiții

28.2.2014

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0600/2013, adresată de Horst Izykowski, de cetățenie germană, privind 
pensionarii germani care locuiesc în străinătate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul arată că pensionarii germani care locuiesc în străinătate sunt discriminați pe baza 
legislației germane privind impozitul pe venit, nefiind eligibili pentru regimul de „separare” 
aplicabil pensionarilor care locuiesc în Germania și, astfel, trebuind să plătească impozite mai 
mari. Petiționarul solicită încetarea acestui tip de discriminare în Uniunea Europeană și cere 
ajutorul Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

De la început trebuie menționat faptul că petiția inițială din martie 2013 a fost foarte scurtă 
(cinci rânduri), precizând faptul că pensionarii nerezidenți erau tratați într-un mod mai puțin 
favorabil întrucât ei nu puteau să aplice tariful de separare în același mod ca pensionarii care 
sunt rezidenți în Germania.

Pentru o evaluare detaliată a situației petiționarului în ceea ce privește aplicarea tarifului de 
separare aplicabil soților, sunt necesare unele informații suplimentare cu privire la situația 
soției sale. Nici petiția, nici informațiile furnizate în decembrie 2013 cu privire la acțiunea în 
fața Instanței Fiscale Inferioare din Mecklenburg-Vorpommern nu oferă nicio clarificare cu 
privire la situația soției sale, cum ar fi de exemplu, reședința sa, valoarea totală a venitului 
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său, sursele acestui venit etc. Din aceste motive, Comisia nu poate să facă nicio evaluare 
suplimentară în legătură cu această petiție. 

Totuși, în pofida acestor informații limitate, este foarte probabil ca petiționarul să dorească să 
abordeze impozitarea pensiilor pentru persoanele nerezidente care a fost introdusă pentru anii 
financiari începând cu 2005. Pe baza constatărilor Curții Federale de Conturi  în raportul său 
din 2009, autoritățile fiscale germane au reorganizat punerea în aplicare a impozitării acestor 
pensionari nerezidenți aflați sub conducerea administrației fiscale din Neu-Brandenburg1. În 
consecință, pensionarii nerezidenți care primesc o pensie din Germania și care nu locuiesc 
într-o țară a căror convenție de evitare a dublei impuneri încheiată cu Germania atribuie 
Germaniei un drept de impunere pentru pensii, în calitate de stat-sursă, trebuie să depună 
declarațiile privind impozitul pe venit începând cu 2005. Dacă aceasta este problema 
determinantă, atunci petiția nu reprezintă un caz izolat, ci privește un număr semnificativ de 
pensionari, care se află într-o situație comparabilă, adică locuiesc într-o altă țară decât 
Germania, însă primesc o pensie din surse germane. Acest aspect este confirmat în cinci 
petiții care au fost depuse anterior pe teme identice sau comparabile (petițiile nr. 6/2011, 
1504/2012, 1385/2012, 1307/2012 și 313/2012), în întrebări parlamentare cu solicitare de 
răspuns scris (E-013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-
004935/2011, E-008317/2011) și într-un număr important de plângeri care au fost depuse la 
Comisia Europeană. Prin urmare, serviciile Comisiei cunosc deja aceste aspecte.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia solicită petiționarului să consulte răspunsurile sale 
la petițiile sus-menționate sau la întrebările parlamentare.

Concluzie

Având în vedere aspectele de mai sus, în cazul în care serviciile Comisiei nu primesc 
informații suplimentare care să indice faptul că subiectul petiției este diferit de cel al petițiilor 
menționate mai sus, serviciile Comisiei nu mai consideră necesară urmărirea în continuare a 
acestui caz.

                                               
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


