
Suxestión á consellería de Facenda en relación á tributación das pensións procedentes de
Alemaña

Santiago de Compostela, 23 de xullo de 2015

Sr. conselleiro.:

ANTECEDENTES

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceron 40 solicitantes da nosa
intervención referente a non aplicación do criterio do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
en canto á tributación das pensións procedentes de Alemaña.

No seu escrito, esencialmente, indícanos que non proceden as liquidacións complementarias
do IRPF anteriores ó ano 2013 e en consecuencia se deixen sen efecto ditas liquidacións
realizadas pola administración tributaria, procedendo á devolución e o reintegro das
cantidades ingresadas (voluntaria ou xiradas pola administración) correspondentes os anos
anteriores a 2013.

Ao considerar que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 da Lei do
Valedor do Pobo, e que atopa, en principio, cobertura constitucional derivada do artigo
103.1 da Constitución, admitiuse a trámite e promoveuse a investigación sumaria e informal
para o esclarecemento dos supostos en que se basea, dando conta diso a vostede para os
efectos previstos no artigo 22.1 da citada Lei do Valedor do Pobo.

ANALISE

Recibido cumprido informe por parte da conselleria, indícanos que o IRPF é un imposto
estatal do que só está cedido ás Comunidades Autónomas o 50% do importe da recadación

Expediente: L.2.Q/13843/15 ao
L.2.Q/13882/15



líquida efectivamente ingresada polos residentes no seu respectivo territorio, segundo o
disposto no apartado 2 do artigo 26 da Lei 22/2009, de 18 de decembro, pola que se regula o
sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con
Estatuto de Autonomía e se modifican determinadas normas tributarias.

Ás competencias normativas que sobre este imposto Galicia pode asumir é sobre o importe
do mínimo persoal e familiar, a escala autonómica e as deducións na cota autonómica
(artigo 46).

Para a aplicación dos tributos, a mesma Lei 22/2009 dispón no apartado 2 do artigo 54 que a
aplicación dos tributos, así como a revisión dos actos ditados no exercicio da mesma levarase
a cabo, en todo caso, polos órganos estatais que teñan atribuídas as funcións respectivas nos
seguintes tributos: a. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. (...)

Polo tanto os actos obxecto das presentes queixas non emanan desta Administración
tributaria autonómica, senón da Administración do Estado.

A pesares disto, o Goberno galego instou ao Estado español a asumir o contido das
sentenzas xudiciais que en virtude do artigo 19 do Tratado bilateral hispano-alemán
vixente ata o 31 de decembro de 2012, que exime de tributación no Estado español as
pensións percibidas en Alemaña antes do exercicio 2013, e que en consecuencia se
proceda á devolución de oficio, e dentro do ano actual, das contías ingresadas polas
persoas afectadas en concepto de imposto sobre a renda das persoas físicas.

Tendo en conta que para a aplicación dos tributos obxecto de análise, así como a revisión
dos actos ditados no exercicio da mesma, levarase a cabo, en todo caso, polos órganos
estatais que teñan atribuídas as funcións respectivas, parece claro, tal e como indican
numerosas sentenzas dos tribunais de xustiza, que as liquidacións complementarias xiradas
polo IRPF de exercicios anteriores ao ano 2013 respecto das pensións procedentes de
Alemaña, non deberían ter efectos e mesmo deberían ser reintegradas as cantidades
ingresadas por este concepto.

É por ilo polo que, dentro das capacidades e competencias descritas anteriormente, así
coma das accións levadas a cabo por esta consellería ( como a instancia feita os órganos
estatais competentes para que proceda á devolución de oficio, e dentro do ano actual, das
contías ingresadas polas persoas afectadas en concepto de imposto sobre a renda das
persoas físicas) concluímos



CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto non
artigo 32.1 dá Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar a Consellería de Facenda
seguinte suxestión:

non perder o pulo iniciado de cara a lograr por parte da administración central o
cumprimento do ditado polos tribunais, poñendo, se fora necesario, a dispor desta, canta
información, canles ou posibilidades obre no seu poder en relación cos interesados-
afectados, o fin de corrixir os feitos relatados no mais breve espazo de tempo cara a
consecución dá devolución de oficio, e dentro do ano actual, das contías ingresadas polas
persoas afectadas en concepto de imposto sobre a renda das persoas físicas.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Un atento saúdo.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


