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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0786/2011 af P. S., italiensk statsborger, om anvendelse af det 
europæiske rentebeskatningsdirektiv på EU's egne tjenestemænd

1. Sammendrag

Andrageren anmoder EU's institutioner om at kontrollere, at deres egne ansatte, 
medlemmerne af Europa-Parlamentet og medlemmerne af Europa-Kommissionen overholder 
forpligtelserne i henhold til rentebeskatningsdirektivet 2003/48/EF, idet de for en stor dels 
vedkommende har skattemæssig bopæl i en anden stat end den, hvor de udfører deres 
funktioner.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012.

Det endelige formål med direktiv 2003/48/EF1 er at muliggøre, at indtægter fra opsparing 
gøres til genstand for reel beskatning i overensstemmelse med lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor den retmæssige ejer, der er en fysisk person, har sin skattemæssige bopæl. 
I denne henseende giver medlemsstaterne automatisk oplysninger (eller i en overgangsperiode 
indeholder og overfører skat i Luxembourgs og Østrigs tilfælde) til personens bopælsland. Det 
er op til den økonomiske operatør, der foretager indtægtsbetalingen, den såkaldte betalende 
agent, at kontrollere den retmæssige ejers bopæl. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de opgaver, som er nødvendige for at gennemføre direktivet, 
udføres af de betalende agenter, som er etableret på deres territorium, og at Kommissionens 
eller Parlamentets ansatte samt medlemmer af Europa-Parlamentet og Kommissionen ikke får 

1 EUT L 157 af 26.6.2003, s. 38.
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særbehandling i henhold til direktiv 2003/48/EF.

Kommissionen bekræfter endvidere, at den har truffet foranstaltninger til at give sine ansatte 
alle de nødvendige oplysninger, for så vidt angår direktiv 2003/48/EF. I 2005 udstedte 
Kommissionen den administrative meddelelse 45/2005, hvori den forklarede direktivet. Hvert 
år afholder Kommissionens modtagelseskontor en konference om dette emne. Det interne 
websted indeholder yderligere oplysninger herom på en særlig side.

Kommissionen har imidlertid ikke midler til at kontrollere, om dens ansatte overholder de 
nationale forpligtelser til at angive deres indtægter fra opsparinger korrekt i deres 
skattemæssige bopælsland. Dette vedrører private oplysninger om de ansattes opsparinger og 
individuelle forpligtelser i forhold til deres nationale skattemyndigheder. Direktivet giver ikke 
Kommissionen som institution, og i endnu mindre grad som arbejdsgiver, beføjelse til at 
kontrollere sådanne oplysninger. 

For at sikre en mere konsekvent behandling af retmæssige ejere fra betalende agenters side 
præciseres det i Kommissionens forslag fra 2008 om at ændre direktiv 2003/48/EF, som i 
øjeblikket drøftes i Rådet, at når den betalende agent har et officielt dokument, der beviser, at 
den retmæssige ejers skattemæssige bopæl er i en anden medlemsstat end den, hvor den 
retmæssige ejer har sin faste adresse på grund af diplomatiske privilegier eller andre 
internationale regler, er den skattemæssige bopæl i henhold til direktiv 2003/48/EF den 
skattemæssige bopæl i henhold til dette officielle dokument.

Konklusion

Med hensyn til Kommissionens ansattes forpligtelser vedrørende direktiv 2003/48/EF er 
Kommissionens rolle begrænset til at meddele reglerne til de ansatte. Dette sker systematisk. 

Kommissionens svar (REV), modtaget den 30. januar 2013

Kommissionen kan kun bekræfte de bemærkninger, som den har fremsat i sin første 
meddelelse. De ansatte kan desuden, som angivet af andrageren, hvis de ønsker at informere 
sig yderligere om deres skattemæssige forpligtelser, rådføre sig – gratis og via 
Kommissionens modtagelseskontor, der giver de ansatte praktiske oplysninger – med en 
advokat, der har en solid baggrund inden for skattelovgivning.

Hvad angår anvendelse af artikel 13 i PPI (Protokollen vedrørende privilegier og 
immuniteter), der er en del af traktaterne, bemærker Kommissionen, at bestemmelsen 
anvendes generelt og uanset individuelle omstændigheder. Indvirkningen af artikel 13 
afhænger af, hvor tjenestemanden var bosat, da han tiltrådte tjeneste. Kommissionen er ikke i 
stand til at bedømme rimeligheden af denne bestemmelse. Kommissionen skal overholde og 
anvende den. Den direkte beskatning af enkeltpersoner er på dette stadie af udviklingen af 
EU-retten kun harmoniseret i begrænset omfang, og de forskellige niveauer og typer af skat, 
som er gældende for tjenestemænd, der betragtes som havende skattemæssig bopæl i deres 
hjemland, er en konsekvens af de eksisterende forskellige nationale skatteordninger. Eftersom 
borgernes retsstilling i de forskellige medlemsstater derfor er forskellig, finder Kommissionen 
ikke anvendelsen af bestemmelsen diskriminerende.
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Især med hensyn til rentebeskatningsdirektivet fastsætter artikel 3 heri en minimumsstandard 
med henblik på at fastlægge den retmæssige ejers identitet og adresse, hvilket ikke forpligter 
medlemsstater til at kontrollere dennes faktiske skattemæssige bopæl (undtagen hvis den 
retmæssige ejer anmoder om, at der tages hensyn til, at hans faktiske bopæl er etableret i et 
tredjeland). Enhver national foranstaltning, som er mere vidtgående end disse mindstekrav, 
men overholder det endelige mål med rentebeskatningsdirektivet, der sigter mod at sikre 
muligheden for beskatning i overensstemmelse med de gældende beskatningsregler i det land, 
som er faktisk skattemæssig bopæl, er acceptabel set ud fra et EU-lovgivningsmæssigt 
synspunkt.

De administrative problemer, som skatteydere med skattemæssig bopæl i Italien og permanent 
bopæl i andet land støder på, skal primært behandles af de italienske myndigheder.

Kommissionens tjenestegrene har allerede henvendt sig til de italienske myndigheder med en 
række spørgsmål om de to afgifter, der for nylig blev indført i Italien på fast ejendom og 
finansielle aktiviteter, for så vidt angår italienske skatteydere i udlandet (henholdsvis IVIE og 
IVAFE). I forbindelse med dette direktiv blev spørgsmålet om fortolkningen af de lovgivende 
bestemmelser som følge af cirkulæret af 2. juli 2012 også bragt op. Visse ændringer af den 
eksisterende lovgivning er medtaget i stabilitetsloven af 29. december 2012. På dette stadie 
udtaler Kommissionen sig endnu ikke endeligt om overensstemmelsen mellem EU-retten og 
de nationale foranstaltninger, som de fortolkes af administrationen.

Kommissionens tjenestegrene bekræfter ligeledes, at meddelelsen af 27. juni 2012 
(COM(2012)0351) fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om konkrete tiltag til 
at styrke bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse, bl.a. i forbindelse med tredjelande, 
afspejler deres syn på spørgsmålet. Kommissionen vedtog desuden en detaljeret handlingsplan 
(COM(2012)0722) den 6. december 2012 som opfølgning på sin meddelelse fra juni.

5.  Kommissionens svar (II), modtaget den 31. marts 2014

De yderligere oplysninger, som andrageren har fremsendt, vedrører de initiativer, som 
Kommissionens tjenestegrene iværksatte i 2012, for så vidt angår IVIE's forenelighed med 
EU-lovgivningen. 

De nationale retlige rammer er blevet ændret betydeligt siden slutningen af 2013, og 
Kommissionens tjenestegrene skal derfor vurdere IVIE's forenelighed i lyset af den nylige 
reform af beskatningen af fast ejendom i Italien. 

6.  Kommissionens svar (III), modtaget den 12. december 2014

IVIE:

Efter ikrafttrædelsen af reformen af beskatningen af fast ejendom i Italien i 2014, hvori fast 
ejendom, der anvendes af skatteyderen som primær bopæl, er fritaget, har det vist sig, at IVIE 
på fast ejendom, der anvendes som primær bopæl af skatteyderen, men som er beliggende i 
EU og EØS, kan være i strid med princippet om ikke-forskelsbehandling, der er sikret 
gennem artikel 49 og 63 i TEUF og artikel 31 og 40 i EØS-aftalen. 
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Kommissionens tjenestegrene vil tage passende initiativer med henblik på at anmode de 
italienske myndigheder om at fjerne en sådan skattemæssig forskelsbehandling, hvis den ikke 
er berettiget.

Finanspolitisk overvågning (RW):

IVIE's deklaratoriske forpligtelse på RW-formularen, som finder anvendelse på EU-
tjenestemænd, synes ikke i sig selv at være i strid med EU-lovgivningen, idet den er en 
modalitet, som generelt finder anvendelse på alle skatteydere, der besidder ejendomme i 
udlandet. 

7.  Kommissionens svar (IV), modtaget den 29. april 2015

Efter ikrafttrædelsen af reformen af beskatningen af fast ejendom i Italien i 2014, hvori fast 
ejendom, der anvendes af skatteyderen som primær bopæl, er fritaget, har det vist sig, at IVIE 
på fast ejendom, der anvendes som primær bopæl af en skatteyder, men som er beliggende i 
EU og EØS, kan være i strid med princippet om ikke-forskelsbehandling, der er sikret 
gennem artikel 49 og 63 i TEUF og artikel 31 og 40 i EØS-aftalen. 

Kommissionens tjenestegrene har iværksat en administrativ procedure (EU-Pilot), hvori den 
har anmodet de italienske myndigheder om at fjerne en sådan skattemæssig 
forskelsbehandling, hvis den ikke er berettiget. Såfremt de italienske myndigheder nægter at 
ændre de eksisterende regler, kan Kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure under 
henvisning til artikel 258 i TEUF1. 

8.  Kommissionens svar (REV.V), modtaget den 27. januar 2016

Efter en administrativ procedure (EU Pilot 7399/15/TAXU) indledt af Kommissionens 
tjenestegrene har de italienske myndigheder forpligtet sig til at afskaffe diskrimineringen af 
personer, der skattemæssigt er hjemmehørende i Italien, og som ejer fast ejendom og 
anvender denne som primær bopæl i en anden EU-medlemsstat eller EØS-stat end Italien. 
Artikel 1.162 i stabilitetsloven3 fra 2016 om ændring af de relevante bestemmelser i dekret 
201/2011 trådte i kraft den 1. januar 2016. 

1 Andrageren holdes underrettet via offentliggørelse af en IP på følgende internetadresse: 
Europa.eu/rapid/search.htm
2 16. I artikel 19 i ovennævnte dekret 201/2011, ophøjet til lov, efter ændring, ved lov nr. 214/2011, affattes stk. 
15a således: "15a. Den i stk. 13 omhandlede afgift finder ikke anvendelse på besiddelse af den primære bopæl og 
dens faste inventar eller det fælles hjem, der tildeles ægtefællen efter en separationsbekendtgørelse eller en 
bekendtgørelse om omstødelse eller opløsning af ægteskabet eller ophør af dettes civilretlige virkninger, med 
undtagelse af ejendomme, der klassificeres i Italien i tingbogen klasse A/1, A/8 og A/9, som er pålagt en sats 
nedsat med 0,4 % og et fradrag på op til 200 EUR for den periode, for hvilken ejendommen anvendes til 
ovenstående formål. Hvis ejendommen anvendes som hovedbopæl for adskillige afgiftspligtige personer, bør de 
kunne drage fordel af fradrag i forhold til deres andel af den ejendom, der anvendes til dette formål."
3 Gazzetta Ufficiale (det italiensk statstidende) af 30.12.2015, nr. 302.


