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MEMORIA DAS ACTUACIÓNS DA SECRETARIA PROVINCIAL DE 

MIGRACIÓNS - ANO 2020 
 

Atención a consultas e preguntas do colectivo de retornados de Alemaña 
respecto da temática do pago do 5 por cento das súas pensións alemás á 
Facenda alemá: 
 
- Axuda nos trámites de darse de alta no sistema fiscal xermano. 
- Axuda nos trámites de pago, transferencias bancarias á Facenda alemá e a 
súa posterior devolución (se procede) ante a Axencia Tributaria de España por 
dobre imposición internacional. 
- Consultas telefónicas periódicas con técnicos e directivos da Axencia Tributaria 
alemá sobre novidades, modificacións ou simplificaciones nos trámites 
administrativos. 
- Axuda e asesoramento nos trámites de solicitar a exención do pago do 5 por 
cento ante a Axencia Tributaria alemá por ter os ingresos por baixo do límite 
exento anual. 
- Atención a consultas e preguntas do colectivo de retornados de Alemaña para 
solicitar á Seguridade Social alemá (Deutsche Rentenversicherung) un 
certificado de ingresos anuais de pensión e (se procede) coas retencións para o 
seguro médico e seguro de asistencia por dependencia:  
- Envío de modelo de solicitude  
- Consultas telefónicas e por correo electrónico con técnicos de Deutsche 
Rentenversicherung. 
 
Prestación de axuda administrativa e consultas sobre trámites para solicitar a 
axuda económica do seguro de dependencia de Alemaña: 
 
- Reclamar ás aseguradoras competentes (Krankenkasse) os impresos de 
solicitude.  
- Axuda nos trámites en alemán. 
- Explicar aos familiares e beneficiarios os dereitos e deberes derivados, 
especial fincapé na figura de nomear a un coidador non profesional e o seu 
posterior dada de alta pola Seguridade Social alemá na Seguridade Social 
española. 
- Especial recordatorio que, aínda que en España esas prestacións están 
exentas de declarar, as prestacións estranxeiras de dependencia a AEAT 
considéraas como ingresos a declarar. 
  
Encontros con retornados de Alemaña: 
  
Encontro no mes de xaneiro en Lodoselo (Sarreaus) con retornados de 
Alemaña. Temática a tratar: o tema do 5 por cento sobre a pensión de 
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Alemaña (explícanse os casos que están obrigados a pagar e os exentos), como 
tramitar a devolución ante a Axencia Tributaria por dobre imposición 
internacional. A maiores explícase o procedemento de tramitar as axudas de 
dependencia desde o seguro médico de Alemaña. 
  
Tamén se informa aos presentes das novidades da declaración da renda 2019 
(límite exento para dobre pagador ou única pensión do estranxeiro en 14.000 
euros) e dos trámites de retornados con pensión de invalidez ou incapacidade 
laboral estranxeiros ante a Seg Social e Facenda de España. 
  
Encontro con retornados de Alemaña en Xinzo de Limia coa presenza do 
senador Juan Carlos de Francisco Rivera, a alcaldesa de Xinzo de Limia, Elvira 
Lama e o concelleiro Alberto Morais. Tamén estivo presente o presidente da 
asociación de retornados da provincia, Luís Quintas. 
 
Tema do encontro: 
- Información do senador das iniciativas pendentes a realizar ante Ministerio de 
Facenda e Seguridade Social respecto dos emigrantes retornados de Suíza e 
Alemaña. 
- Recordatorio do pago do 5 por cento da pensión Alemaña á Axencia Tributaria 
de Neubrandenburg  e que persoas son as afectadas. Repaso de casuística e 
trámites ante a autoridade alemá.  
- Tema declaración da renda 2019: casuística específica para retornados. 
- Como solicitar a devolución por dobre imposición do 5 por cento.  
- Tema seguro de dependencia alemá: repaso de casuística e trámites ante 
Krankenkasse. 
- Rogos e preguntas dos participantes. 
 
Queixas de varios retornados de Alemaña que desde xaneiro non recibiron a 
pensión complementaria ou de empresa (cantidades entre 40 a 200 euros 
mensuais): 
  
Entrou en vigor en Alemaña no mes de xaneiro 2020 unha nova regulación da 
chamada Betriebsrente (pensión da empresa) e hai unha adaptación lenta na 
execución administrativa informática, dado que se estableceu que as pensións 
de empresas inferiores a 159 euros mensuais non están suxeitas a deducións 
ao seguro médico e seguro de dependencia. Non hai unha entidade única que 
xestione esas pensións, senón ao redor de 10.000 entidades. Informouse desta 
incidencia á Consellería de Traballo e Asuntos Sociais da Embaixada de España 
en Berlín. Un dos contratempos dos atrasos do pago das pensións 
complementarias é que a nova normativa establece que por iniciativa propia os 
beneficiarios teñen que enviar anualmente unha fe de vida ou documento 
similar ás aseguradoras correspondentes, porque hai bastantes retornados que 
traballaron en medianas empresas e estas subcontrataron a xestión do fondo 
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de pensións. Como esas empresas subcontratadas desde xaneiro non recibiron 
ningunha fe de vida, atrasaron os pagos até constatar o envío da 
documentación pertinente. 
 
Encontros na comarca do Ribeiro e cidade de Ourense con retornados de 
Alemaña e os seus familiares de vacacións. 
  
Preocupación por sancións e liquidacións paralelas da Axencia Tributaria 
española respecto ao chamado Pflegegeld (prestación económica pola 
dependencia alemá) que nalgúns casos ascenden até 4000 euros en débedas 
de IRPF pendentes do IRPF. Esta prestación en Alemaña está exenta de tributar 
por tanto non é informada a Axencia Tributaria xermana. Ten - segundo 
lexislación tributaria alemá - consideración de inembargable para débedas 
tributarias, da seguridade social e de índole privada. A axencia tributaria 
española- parecer ser segundo que delegación territorial- que só considera 
exenta a prestación por dependencia española e ve esta prestación alemá como 
unha segunda pensión encuberta. Por agora a data de 31 de agosto constan na 
secretaria provincial de emigración 5 casos en Galicia, 3 en Castela e León e 4 
en Andalucia. 
  
Establécese contacto coas aseguradoras alemás (Krankenkassen) que abonan 
esta prestación económica solicitando información cantas persoas en España 
perciben esa axuda de Alemaña. A estimación pode andar polas 1000 persoas, 
sendo no ano 2017 ao redor de 700 beneficiados. 
 
Colaboración cos parlamentarios nacionais ourensáns no Congreso e Senado: 
 
Estudar con outros compañeiros do grupo socialista doutras comunidades 
autónomas de expor: 
  
a) Recoñecemento das prestacións económicas do seguro de dependencia 
como exentas a declarar ante a Axencia Tributaria en España. 
b) Expor que as achegas obrigatorias dos retornados de Alemaña ao seguro 
médico e seguro de dependencia xermano sexan recoñecidos como gastos 
deducibles na declaración da renda en España (en base a sentenza do TSJ de 
Galicia de xullo de 2019). 
  
Encontro telemática coa deputada por Alacante no Congreso, Patricia Blanquer, 
portavoz da Comisión de Facenda no Congreso dos Deputados: 
 
a) Estudar a eliminación da cota a pagar á Seguridade Social para os xubilados 
retornados de Suíza (que non cobran pensión española) atendendo asi ás 
múltiples sentenzas de diversos TSJ (Galicia, Castela e León, Castela e A 
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Mancha, Asturias) sobre a exención de ter que acollerse a un convenio especial 
coa TGSS. 
b) Estudar de considerar as achegas dos retornados de Alemaña aos seus 
seguros médicos e de dependencia como gastos deducibles na declaración da 
renda en España. 
c) Estudar a equiparar como equivalentes de exentas de declarar en España as 
prestacións económicas do seguro de dependencia de Alemaña. 
  
Elaboración de tres vídeos tutoriales para emigrantes retornados baixo a 
dirección técnica Javier Taboada Valdés (responsable de comunicación do  
grupo socialista na deputación). 
 
Temáticas: 
1. Declaración da renda 2019 aspectos xerais e específicos para os retornados. 
2. O 5 por cento sobre a pensión alemá á Axencia Tributaria de Alemaña. 
3. Como solicitar a prestación económica da Lei de dependencia alemá. 
 
Envío dos vídeos ás asociacións de emigrantes en Alemaña, secretarias de 
emigración do PSOE no resto de España. Tamén a xestorías e asesorías fiscais 
que adoitan traballar co colectivo de emigrantes retornados. Estes vídeos levan 
ao final o correo electrónico de contacto do partido en Ourense para dúbidas, 
consultas e preguntas. 
  
A consecuencia destes vídeos chegaron consultas variadas de retornados desde 
Andalucía, Asturias, Castela e León, Valencia, Castela e a Mancha, Estremadura 
e de emigrantes residentes en Alemaña. 
  
Elaboración dun vídeo informativo sobre a futura pensión básica alemá 
(Grundrente) que entra en vigor o 1 de xaneiro de 2021 e a que teñen dereito 
tamén os retornados de Alemaña se cumpren certos requisitos: 
 
a) Cotización mínima de 33 anos en Alemaña ( ou a suma entre España e 
Alemaña). 
b) Non superar os ingresos mensuais de 1250 euros individualmente. 
 
Comunicación á directiva de retornados na provincia de Ourense que a Facenda 
xermana ha establecido novos límites de exención para tributar:  
Ano fiscal 2020: 9408 euros (declaración individual, se é conxunta o dobre)  
Ano fiscal 2021: 9744 euros  
Ano fiscal 2022: 9984 euros 
  
Comunicación da Axencia Tributaria alemá que os retornados poden solicitar un 
certificado (será enviado en español e alemán) para presentar ante a Facenda 
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de España respecto as débedas tributarias dos respectivos anos fiscais e que se 
efectuou o pago das mesmas. 
 
Queixas de varios retornados de Estados Unidos (menores de 40 anos): 
  
Desde xullo 2019 están a esperar o recoñecemento dos seus estudos 
universitarios realizados en Nova York, Nova Jersey, Chicago, San Francisco e 
Florida. Todos son españois con títulos universitarios en Informática, 
Consultoría Internacional, ADE, Economía e Finanzas Internacionais, Enxeñaría 
Renovables etc e cunha ampla experiencia internacional e tamén de 
investigación universitaria. Algúns con dominio de até 5 idiomas (caso dunha 
moza con español, inglés, francés, xaponés e portugués) e por desgraza teñen 
que traballar de auxiliares administrativos nas empresas de Galicia pero realizar 
traballos relacionados coa súa gradación dado que non teñen a homologación 
dos seus estudos. Algúns deles exponse irse a Irlanda ou Dinamarca onde o 
recoñecemento adoita ser inferior a 6 meses. 
 

Área Inmigración 
 

1. Encontro en Xinzo co presidente da asociación de marroquís intercambiando 
información sobre o confinamento e os seus efectos a este colectivo, o 
ramadán, e o impedimento de poder trasladarse a Marrocos de momento por 
ter as fronteiras pechadas. 
 
2. Información ao colectivo de venezolanos de Ourense e Carballiño  e ao 
colectivo de senegaleses de Ourense sobre ofertas de emprego para persoas 
con experiencia en traballos agrícolas e gandeiros na zona do Ribeiro. 
 
3. Encontro coa directiva do colectivo de dominicanos en Ourense por mor duns 
anónimos xenófobos e racistas aparecidos no barrio do Couto contra este 
colectivo. Á reunión contou coa presenza do secretario xeral provincial, Rafael 
Rodríguez Villarino e o secretario provincial de Emigración, coa participación do 
presidente da Asociación de Dominicanos de Ourense, Luís Alberto Ramos, e o 
tesoureiro e primeiro vocal da entidade. 
  
Temas tratados:  
- Problemas laborables xurdidos pola pandemia  
- Falta de oportunidades para o colectivo mais mozo e as mulleres: información 
de acceso á universidade, homologación do bacharel dominicano, cursos de 
formación de reciclaxe profesional etc.  
- Falta de posibilidade de atopar un lugar onde practicar o softball (un derivado 
do beísbol) en Ourense. 
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4. Contacto telefónico e por correo co colectivo e directiva de retornados de 
Venezuela de Ourense e Carballiño. Consulta de trámites para varios sanitarios 
(médicos e enfermeiras) para poder ofrecer os seus servizos ante a coronacrisis 
no sistema sanitario de Galicia. Remítese á subdelegación do Goberno, colexio 
Médico de Ourense e á asociación de médicos venezolanos en España. 
  
5. Contacto telefónico co colectivo de Senegal. Preocupados pola situación dos 
vendedores ambulantes e das empregadas de fogar durante o peche durante a 
pandemia do coronavirus. 
 
6. Organización de xornada virtual o venres 18 de decembro de 2020 con Luc 
Diouf deputado de orixe senegalesa por Las Palmas de Gran Canaria e 
Secretario Federal de Inmigracións. Introdución de Uxía Tizón e peche a cargo 
de Rafael Rodríguez Villarino. Temática tratada: a inmigración en España e 
situación actual, modelos de integración e de participación política. 
 


