
 

 

A Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 

da deputada Herminia Pouso Maneiro, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 e 

concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte 

emenda á proposición non de lei en Comisión, do Grupo Parlamentario do Bloque 

Nacionalista Galego, 09/PNC-002982 (35465), sobre as demandas que debe realizarlle 

o Goberno galego ao Goberno central en relación coa tributación das pensións das 

persoas emigrantes retornadas. 

 

Emenda de substitución 

Débese substituír o texto da parte resolutiva, polo que segue a continuación:  

“O Parlamento de Galicia acorda reiterar o texto aprobado por unanimidade no Pleno 

do Parlamento do pasado día 15 de setembro de 2015 e que dicía o seguinte: 

“O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a realizar as seguintes actuacións en 

relación coa tributación das pensións das e dos emigrantes retornados: 

1. Reclamar do Goberno do Estado e da Axencia Tributaria a realización dunha 

revisión de todas as declaracións realizadas por persoas que teñen ingresos 

procedentes de pensións de Alemaña, antes do 1 de xaneiro de 2013, e que, en 

virtude do artigo 19 do convenio bilateral hispano-alemán daquela vixente, non 

estaban sometidas a tributación no Estado español, para proceder á devolución 

das cantidades indebidamente ingresadas por estes contribuíntes. 

 

 

 

2. Reclamar do Goberno do Estado e da Axencia Tributaria o establecemento, en 

colaboración co INSS,  dun mecanismo sinxelo e áxil para a validación das 

invalideces recoñecidas por outros estados ás e aos emigrantes retornados e 

que se proceda á devolución dos ingresos indebidos das e dos contribuíntes 

que, tendo unha invalidez en grao de absoluta ou gran invalidez, teñan tributado 



 

 

polas ditas contías, en cumprimento da exención establecida en relación cos 

ditos ingresos no artigo 7 da Lei 35/2006””. 

 

 

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2015 
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