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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0600/2013, ktorú predkladá Horst Izykowski (nemecký štátny občan), 
o nemeckých dôchodcoch, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície tvrdí, že nemeckí dôchodcovia, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí, sú 
vystavení diskriminácii v dôsledku nemeckých zákonov o dani z príjmu, keďže nie sú 
oprávnení využiť režim rozdelenia, ktorý sa uplatňuje na dôchodcov s pobytom v Nemecku, 
a preto platia vyššie dane. Predkladateľ petície žiada ukončenie tejto formy diskriminácie 
v Európskej únii a žiada o pomoc Európskeho parlamentu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 21. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

Na úvod treba spomenúť, že pôvodná petícia z marca 2013 bola veľmi krátka (5 riadkov) 
a uvádzalo sa v nej, že dôchodcovia, ktorí sa zdržiavajú mimo Nemecka, majú menej 
priaznivé podmienky, keďže si nemôžu uplatňovať rozdelené sadzby v rovnakej miere ako 
dôchodcovia, ktorí majú pobyt v Nemecku.

S cieľom podrobne posúdiť situáciu predkladateľa petície, pokiaľ ide o uplatňovanie 
rozdelených sadzieb vzťahujúcich sa na manželov/manželky, je potrebné mať viac informácií 
o situácii jeho manželky. Ani petícia, ani informácie poskytnuté v decembri 2013 o konaní 
pred finančným súdom nižšieho stupňa v Meklenbursku-Predpomoransku nijako neobjasňujú 
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situáciu jeho manželky, napríklad čo sa týka jej trvalého pobytu, celkovej výšky príjmu, 
zdrojov príjmu a podobne.

Z týchto dôvodov Komisia nemôže bližšie posúdiť túto petíciu. 

Napriek obmedzeným informáciám je však veľmi pravdepodobné, že predkladateľ petície 
chce riešiť zdaňovanie dôchodkov osôb bez trvalého pobytu, ktoré bolo zavedené od 
finančného roku 2005. Na základe zistení Nemeckého spolkového dvora audítorov uvedených 
v jeho správe za rok 2009 nemecké daňové orgány zmenili organizáciu uplatňovania 
zdaňovania takýchto dôchodcov bez trvalého pobytu pod vedením daňového úradu 
v Neubrandenburgu.1 Následne na to dôchodcovia bez pobytu v Nemecku poberajúci 
dôchodok z Nemecka a bývajúci v krajine, v ktorej sa podľa príslušného dohovoru o dvojitom 
zdanení s Nemeckom prisudzuje právo zdaňovania dôchodkov Nemecku ako zdrojovému 
štátu, museli od roku 2005 predkladať daňové priznania týkajúce sa dane z príjmov. Ak je 
toto ten základný problém, petícia nie je ojedinelým prípadom, ale týka sa značného počtu 
dôchodcov, ktorí sa nachádzajú v porovnateľnej situácii, teda žijú inde než v Nemecku, ale 
dôchodok poberajú z nemeckých zdrojov. Dôkazom je 5 petícií, ktoré boli predtým 
predložené v rovnakej alebo podobnej veci (petície č. 6/2011, 1504/2012, 1385/2012, 
1307/2012 a 313/2012), parlamentné otázky na písomné zodpovedanie (E-013154/2013, E-
007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011, E-008317/2011) a významný 
počet sťažností, ktoré boli predložené Európskej komisii. Na základe toho už útvary Komisie 
vedia o týchto problémoch.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Komisia odporúča predkladateľovi petície pozrieť 
si jej odpovede na petície uvedené vyššie alebo na parlamentné otázky.

Záver

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti Komisia nevidí žiaden dôvod zaoberať sa ďalej 
týmto prípadom, pokiaľ jej útvary nedostanú ďalšie informácie, ktoré by naznačovali, že sa 
predmet tejto petície líši od predmetov už spomínaných petícií.

                                               
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


