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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE 

Om: Andragende nr. 2334/2014 af Alexandre Lago Portela, spansk statsborger, 

for Plataforma de emigrantes retornados de la comarca de Vigo (platformen 

for tilbagevendte emigranter fra Vigo-regionen) om betaling af skat af 

udenlandske pensioner 

1. Sammendrag 

Gruppen af tilbagevendte galiciske emigranter klager over, at de skal betale skat af deres 

udenlandske pensioner, når de er bosat i Spanien. De klager også over dårlig forvaltning hos 

skattemyndighederne, idet de forsømmer at anvende aftalen fra 1966 mellem Spanien og 

Tyskland, og emigranter dermed beskattes to gange. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling 

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juli 2015). 

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6). 

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2015 

På vegne af foreningen Plataforma de emigrantes retornados de la comarca de Vigo1 

udtrykker andrageren utilfredshed med den beskatning af udenlandsk social sikringspension, 

som spanske statsborgere, der er emigreret til udlandet (f.eks. Frankrig, Tyskland og Schweiz) 

og senere vendt tilbage til Spanien, er underlagt i Spanien. Flere aspekter nævnes: 

a. Tilbagevendte spanske pensionister forskelsbehandles i forhold til spanske statsborgere, 

der kun modtager spanske pensioner. De førstnævnte skal opgive deres udenlandske 

                                                 
1 Foreningen repræsenterer tidligere spanske emigranter, der er vendt tilbage og i øjeblikket bor i Spanien. 
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pensioner1, mens sidstnævnte ikke skal. Ifølge andrageren bør de hverken skulle opgive 

disse udenlandske pensioner eller blive beskattet heraf i Spanien. 

b. I modsætning til tidligere erklæringer fra den spanske skatteforvaltning2 blev skatteyderne 

for nylig pålagt sanktioner for at have undladt at opgive den udenlandske pension. Den 

spanske stat bør som følge heraf holdes ansvarlig for forkert forvaltning. 

c. Andrageren anfægter Spaniens sondring og fortolkning af bestemmelserne i den aftale, der 

er indgået mellem Kongeriget Spanien og Forbundsrepublikken Tyskland for at undgå 

dobbeltbeskatning3 4 (den spansk-tyske aftale), om fordeling af beskatningsrettigheder for 

pensionsindkomsten, afhængigt af, om pensionen er offentlig eller privat.  

Kommissionens bemærkninger 

Generelle bemærkninger 

Under den gældende EU-lovgivning henhører direkte beskatning hovedsageligt under EU-

medlemsstaternes kompetenceområde. EU's sekundærlovgivning vedrørende direkte 

beskatning er begrænset og har ingen relevans for de forhold, der omtales i andragendet. På 

de områder, hvor der ikke findes nogen sekundær EU-lovgivning, står det i vid udstrækning 

medlemsstaterne frit for at udforme deres egne skattesystemer og beslutte, hvad der skal 

beskattes, hvornår der skal beskattes, og hvilken sats der skal beskattes efter. Det står dem 

også frit for at blive enige om, hvordan de skal udøve deres beskatningsrettigheder i bilaterale 

aftaler, som tager sigte på at begrænse eller undgå dobbeltbeskatning. Fortolkningen og 

anvendelsen af aftalerne er ikke omfattet af EU-lovgivningen5. Den eneste begrænsning er, at 

medlemsstaterne skal opfylde deres forpligtelser i henhold til traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde (TEUF). De har ikke lov til at forskelsbehandle på grundlag af 

nationalitet eller bopælssted over for statsborgere fra en medlemsstat, herunder deres egne 

statsborgere, eller over for personer, der udnytter de frihedsrettigheder, som er defineret i 

TEUF. De må heller ikke begrænse disse frihedsrettigheder uberettiget. 

Ifølge bestemmelserne om fordeling af beskatningsrettigheder i en bilateral aftale kan Spanien 

i princippet frit kildebeskatte tyske pensioner (eller andre udenlandske pensioner), som 

modtages af personer, der er bosat i Spanien. 

Specifikke bemærkninger til andragerens påstande 

A. De spanske skattebestemmelser, som andrageren gør opmærksom på6, foreskriver alene en 

fast forpligtelse, der pålægges fysiske personer med bopæl i Spanien, til at erklære deres 

                                                 
1 Dette skyldes, at de formodes at have indkomst fra to indtægtskilder. 
2 Som andrageren anfører, er udenlandske pensioner ikke skattepligtige i Spanien. 
3 Artikel 19 i aftalen om undgåelse af dobbeltbeskatning, som blev indgået mellem Spanien og Tyskland i 1966. 
4 Aftale med henblik på at undgå dobbeltbeskatning undertegnet i Madrid den 3. februar 2011 – Instrumento de 

Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República Federal de Alemania para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su 

protocolo, hecho en Madrid el 3 de febrero de 2011. 
5 Det samme gælder for så vidt angår medlemsstaternes ret til at genforhandle bestemmelserne i sådanne aftaler. 

Sådanne bestemmelser kan således udvikle sig og vil med tiden indvirke på typen af indkomst, der er 

skattepligtig i en medlemsstat. 
6 Artikel 96 Ley 35/2006 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Alemania/Alemania.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Alemania/Alemania.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Alemania/Alemania.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Alemania/Alemania.shtml
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764
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indkomst. En sådan forpligtelse opstår navnlig1, når der modtages indtægt fra mere end én 

kilde, hvis en vis bagatelgrænse overskrides, eller hvis indkomstkilden ikke er forpligtet 

til at indeholde skat i form af kildeskat.  

Kommissionen understreger således sondringen mellem forpligtelsen til at opgive 

(pensions-) indkomsten og beskatning af en sådan indkomst i Spanien. Hvis spanske 

statsborgere, der modtager spanske indtægter, undertiden ikke er forpligtet til at indgive 

en selvangivelse, medfører dette ikke nødvendigvis skattefritagelse i Spanien. På samme 

måde er spanske statsborgere, der modtager udenlandsk indkomst, som henhører under en 

forpligtelse til at afgive en selvangivelse, ikke nødvendigvis underlagt en højere 

beskatning af den udenlandske indkomst. 

De spanske betalere af (pensions-) indkomst er forpligtet til — ved betaling af indkomsten 

— at tilbageholde skat, overføre beløbet til statsbudgettet og meddele de spanske 

myndigheder de relevante oplysninger2. Således er de spanske statsborgere, der modtager 

pensioner fra Spanien, i princippet underlagt personlig indkomstskat af deres indkomst, 

idet den spanske pensionsudbetaler regelmæssigt tilbageholder skat i forbindelse med 

udbetaling. Som følge heraf kan det forekomme, at disse skatteydere, afhængig af typen 

eller størrelsen af indtægten, ikke er forpligtet til at indgive en selvangivelse, fordi de 

allerede er beskattet og de spanske myndigheder modtager de oplysninger, der er relevante 

for personlig indkomstskat, direkte fra den spanske udbetaler af den indkomst. 

På den anden side finder lignende tilbageholdelse og oplysningsforpligtelser over for de 

spanske skattemyndigheder ikke anvendelse i grænseoverskridende situationer3, hvorfor 

spanske statsborgere, der modtager udenlandske pensioner, i princippet selv skal opgive 

deres udenlandske indkomst i deres selvangivelse4. Følgelig beskattes en sådan indkomst 

(eller ej), alt efter dens art eller beløb. 

B. Med hensyn til potentiel vildledning foretaget af de spanske myndigheder er de offentlige 

myndigheders ansvar for sådan misinformation ikke omfattet af EU-lovgivningen, men 

kan eventuelt anfægtes for en national dommer i henhold til spansk lovgivning.  

C. For så vidt angår retten til at beskatte tyske pensioner, fastlægger artikel 17 og 18 i aftale 

mellem Spanien og Tyskland5 hvilken stat, der er kompetent til at beskatte pensioner. I 

henhold til disse bestemmelser, med undtagelse af pensioner, der udbetales i forbindelse 

                                                 
1 Artikel 96, stk. 3, litra a) eller c). 
2 Artikel 99 Ley 35/2006 
3 Fordi de udenlandske betalere af (pensions-) indkomst ikke altid er underlagt denne forpligtelse, skal 

oplysninger om den udenlandske (pensions-) indkomst udbetalt til borgere, der er bosiddende i Spanien, stilles til 

rådighed for de spanske skattemyndigheder på andre måder. Sådanne oplysninger vil sikre, at de spanske 

skattemyndigheder er i stand til at vurdere og eventuelt udøve deres beskatningsret for udenlandsk (pensions-) 

indkomst, på samme måde som de gør for indkomst fra spanske kilder. 
4 For at give de spanske skattemyndigheder oplysninger om den indkomst, der er opnået, og dermed blive i stand 

til reelt at vurdere den skattepligtiges skat på samme måde, som de gør for en spansk bosiddende, der kun 

modtager en spansk pension. 
5 For tiden er følgende gældende: Aftale med henblik på at undgå dobbeltbeskatning undertegnet i Madrid den 3. 

februar 2011 – Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República Federal de 

Alemania para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y 

sobre el patrimonio y su protocolo, hecho en Madrid el 3 de febrero de 2011. 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Alemania/Alemania.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Alemania/Alemania.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Alemania/Alemania.shtml
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med offentlige hverv, har Spanien ifølge aftalen – enten eksklusiv eller delt – ret til at 

beskatte pensionsindtægter, som personer, der er bosat i Spanien, modtager fra Tyskland.  

Hvis andrageren mener, at bestemmelserne i aftalen mellem Spanien og Tyskland er 

blevet fejlagtigt fortolket og anvendt af en af de kontraherende stater, kan han – foruden at 

benytte sig af de tilgængelige nationale retsmidler – iværksætte en procedure for 

dobbeltbeskatning i henhold til artikel 24 i aftalen. En sådan undersøgelse falder uden for 

Kommissionens kompetence. 

Konklusion 

På baggrund af de tilgængelige oplysninger indeholder andragendet hverken oplysninger om 

en skattemæssig forskelsbehandling i strid med EU-retten, som medfører en højere beskatning 

af en grænseoverskridende situation, eller en forkert anvendelse af EU-retten i denne sag. 

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 29. juni 2016 

Kommissionens foreløbige konklusioner i meddelelsen af 25. november 2015, er uforandrede. 

De yderligere dokumenter, som efterfølgende er modtaget fra andrageren, afspejler, hvad 

Kommissionen fremførte i sit svar.  

 

De tre dokumenter – nationale afgørelser vedrørende fortolkningen af arten af de pensioner, 

der blev modtaget i disse konkrete sager – afspejler blot, hvad Kommissionen allerede 

foreslog i sit svar: Hvis bosiddende skatteydere mener, at dobbeltbeskatningsaftalen mellem 

Spanien og de relevante lande ikke fortolkes og anvendes korrekt af de spanske myndigheder, 

kan skatteyderne benytte sig af de nationale retsmidler eller af den voldgiftsprocedure, som er 

omfattet af aftalen. Det ligger uden for Kommissionens beføjelser at vurdere 

omstændighederne i hver enkelt sag. Det forekommer Kommissionen, at dette er, hvad den 

nationale dommer gjorde - undersøgte de faktiske omstændigheder og andre forhold i de 

konkrete situationer og afgjorde til sidst sagen til fordel for skatteyderne. Det samme gør sig 

gældende for så vidt angår anerkendelse i Spanien af en vis status som invalid med henblik på 

beskatning af den relevante (invalide)pensionsindtægt. 

 

Af disse nationale afgørelser kan det ikke udledes, at alle og enhver, der er bosiddende i 

Galicien og modtager udenlandske pensioner fra Tyskland eller Schweiz – som repræsenteret 

af andrageren – befinder sig i samme identiske faktuelle situation. 

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 31. januar 2017 

Andrageren indsendte den 1. december 2016 en ny skrivelse til Udvalget for Andragender, 

hvori han giver udtryk for følgende klagepunkter: 

 Han gentager, at tilbagevendte spanske pensionister, der modtager pension fra Spanien 

og fra en anden medlemsstat, forskelsbehandles i forhold til borgere, der kun modtager 

spanske pensioner. De førstnævnte skal opgive deres udenlandske pensioner, da det 

vurderes, at der er to forskellige betalere, mens sidstnævnte anses for at modtage 

adskillige pensioner fra en enkelt betaler og behøver derfor ikke at indgive en 

selvangivelse. 

 Handicap hos pensionister er ikke automatisk anerkendt i Spanien, fordi de er i andre 

medlemsstater, og disse pensionister skal rejse sag ved domstolene for at få 
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handicappet anerkendt og nyde godt af skattefritagelserne. 

 Andrageren anfægter på ny Spaniens fortolkning af bestemmelser i bilaterale 

dobbeltbeskatningsoverenskomster om offentlige pensioner, som klagere har indbragt 

for de spanske domstole, hvor de har fået medhold.  

 

Kommissionens bemærkninger 

 

Kommissionen henviser til sine tidligere svar med hensyn til det første og det tredje 

klagepunkt. For så vidt angår det første punkt vil Kommissionen dog gerne tilføje, at 

andragerens opfattelse af den spanske lovgivning tilsyneladende ikke er helt korrekt. For det 

første kan tilfælde, hvor pensioner udbetales af to betalere, ikke sidestilles med tilfælde, hvor 

en pension udbetales af den spanske sociale sikring alene. Hvis to forskellige og separate 

enheder er involveret, er ingen af dem i stand til at vide, hvilke pensioner der modtages af 

pensionisten, eller til at beregne en skat, der er baseret på modtagerens samlede indkomst. 

Derfor skal skatteydere, der modtager indkomst fra to forskellige arbejdsgivere eller 

pensionsordninger, hvad enten de er spanske eller ej, i henhold til spansk lovgivning indsende 

en selvangivelse. Der er således ingen forskelsbehandling i det tilfælde, som andrageren 

nævner. 

 

For så vidt angår det andet klagepunkt vil Kommissionen gerne understrege, at EU-retten ikke 

harmoniserer de skatteretlige definitioner af alvorlige handicap. Derfor kan kriterierne for at 

afgøre dette spørgsmål variere fra medlemsstat til medlemsstat.  Det følger heraf, at de 

spanske myndigheder har ret til at efterprøve, om de kriterier, der gælder ifølge deres egen 

lovgivning, er opfyldt, inden indrømmelse af skattefritagelse; dette gælder også for 

pensionister, der modtager en invalidepension i henhold til lovgivningen i en anden 

medlemsstat. Det skyldes, at kriterierne for handicappede kan være forskellige i henhold til 

sidstnævnte lovgivning og muligvis ikke svarer til de spanske forhold. 

 

Dog er skatteydere, der modtager pension fra en anden medlemsstat, frit stillet med hensyn til 

at fremlægge dokumentation for, at de opfylder kravene til alvorligt handicappede i henhold 

til spansk ret. De spanske regler sondrer ikke efter, om der modtages pension fra Spanien eller 

fra en anden medlemsstat. Derfor er den spanske lovgivning tilsyneladende heller ikke i 

modstrid med EU-retten i denne henseende. 

 

6. Kommissionens svar (REV III), modtaget den 31. januar 2017 

Efter drøftelsen af andragendet på mødet i Udvalget for Andragender den 22. marts 2017, 

skrev Wikström en skrivelse til kommissær Pierre Moscovici den 18. april 2017, hvori hun 

rejste følgende spørgsmål: 

 

– Spaniens fortolkning af bestemmelserne i bilaterale 

dobbeltbeskatningsoverenskomster om offentlige pensioner medfører beskatning i 

Spanien af spanske borgere, der skattemæssigt er hjemmehørende i Spanien, af 

pensioner, der udbetales fra andre EU-lande 

 

– de vanskeligheder, som borgerne oplever med at nyde godt af skattefritagelse for 

pensioner som følge af invaliditet, fordi definitionen af begrebet invaliditet er ikke 

harmoniseret i EU. 
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Kommissær Pierre Moscovici svarede udvalgets formand ved skrivelse af 22. maj 2017, hvori 

der henvises til de argumenter, der allerede var benyttet i tidligere svar på dette andragende.  

 

For det første, at spørgsmål om fortolkning af skatteoverenskomster kun kan behandles af de 

nationale domstole og af de nationale myndigheder gennem procedurer med gensidig aftale i 

henhold til disse traktater. En sådan undersøgelse falder uden for Kommissionens 

kompetence. 

 

For det andet, at en af de vanskeligheder, som borgerne oplever med at nyde godt af 

skattefritagelse for pensioner fra andre medlemsstater som følge af invaliditet, skyldes, at 

definitionen af begrebet invaliditet er ikke harmoniseret i EU. Spanien kan derfor fastsætte 

enkeltpersoners invaliditetsgrad i henhold til sine egne regler med henblik på tildeling af de 

tilhørende skattefritagelser, der kan være forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. 

 

Det skal bemærkes, at der er en forskel mellem vurdering af invaliditet og fastsættelse og 

fordeling af fordele i tilknytning til invaliditet. Disse tre spørgsmål henhører under 

medlemsstaternes kompetence. Der er imidlertid intet til hinder for, at medlemsstaterne 

gensidigt anerkender deres invaliditetsvurderinger og på frivillig basis beslutter at tildele 

fordele, herunder skattefordele, til folk, der har fået anerkendt invaliditet i andre 

medlemsstater. 

 

Som eksempel kan nævnes, at GD for Beskæftigelse i øjeblikket støtter et pilotprojekt 

iværksat i otte medlemsstater om indførelse af et europæisk handicapkort, der er baseret på 

princippet om frivillig gensidig anerkendelse. Denne frivillige ordning vil blive indført på alle 

eller nogle af følgende områder, som medlemsstaterne har godkendt: kultur, fritid, transport 

og sport i form af prisnedsættelser eller rabatter, fri adgang eller serviceydelser.  

 

Endvidere henvistes der i Pierre Moscovicis skrivelse til Kommissionens oplæg om Europas 

sociale dimension. I dette oplæg overvejes en række scenarier for sociale politikker, herunder 

en politisk mulighed for at uddybe den sociale dimension på EU-plan, hvilket kunne 

indbefatte et europæisk handicapkort, der gælder i alle lande. Omfanget, anvendelsen og de 

fordele, der ville være tilknyttet et sådant kort (hvis det blev indført) ville dog stadig henhøre 

under medlemsstaternes kompetence. 

 

Konklusion 

 

Kommissionen bekræfter, at de komplekse elementer invaliditetsvurdering, fastsættelse af og 

berettigelse til fordele henhører under medlemsstaternes ansvarsområde. Det er ikke desto 

mindre værd at understrege, at medlemsstaterne fremover frit kan indføre frivillig gensidig 

anerkendelse af invaliditetsvurderinger og fordele knyttet til invaliditet. 


