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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2657/2013 af Denis Dugré, fransk statsborger, om den 
franske stats opkrævning af afgift på ejendomsindtægter for en person, som 
ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Frankrig

Andragende nr. 0443/2016 af Jean Doignie, fransk statsborger, om Frankrigs 
manglende fuldbyrdelse af en dom afsagt af EU-Domstolen om 
skattespørgsmål

1. Sammendrag af andragende nr. 2657/2013

Andrageren klager over, at den franske stat pålægger personer, som ikke er skattemæssigt 
hjemmehørende i Frankrig, og som ikke er dækket af nogen social beskyttelse i Frankrig, at 
betale afgift af deres indtægter af fast ejendom, nærmere betegnet de sociale afgifter CSG 
(contribution sociale généralisée) og CRDS (contribution au remboursement de la dette 
sociale).

Sammendrag af andragende nr. 0443/2016 

Andrageren anfægter en afgift svarende til et socialt bidrag, der pålægges salg af fast 
ejendom. Han mener, at de franske myndigheder ikke har rettet sig efter Domstolens dom i 
sag C-623/13, Ministère de l'Économie et des Finances mod Gérard de Ruyter. Han gør 
endvidere opmærksom på de utallige ændringer af skatteregler, der forvirrer skatteydere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende nr. 2657/2013 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. november 
2014).
Andragende nr. 0443/2016 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. september 
2016).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 18. december 2015

Andragende nr. 2657/2013

Kommissionen er bekendt med den problemstilling, som andrageren peger på, og har 
modtaget mange tilsvarende klager. I 2013 indledte Kommissionen en traktatbrudsprocedure 
mod Frankrig (sag nr. 2013/4168) på grund af Frankrigs pålæggelse af CSG og CRDS og 
andre sociale afgifter på indtægter fra fast ejendom for personer, som er omfattet af en anden 
medlemsstats sociale sikringsordning.

Kommissionen kunne imidlertid ikke tage konkrete skridt i denne procedure, før Den 
Europæiske Unions Domstol havde afsagt dom i sag C-623/13 (De Ruyter), hvilket skete i 
februar 2015. I denne dom fandt Domstolen, at de franske afgifter, i det omfang de bidrager 
til finansieringen af obligatoriske socialsikringsordninger, har en direkte og relevant 
sammenhæng med visse af de sociale sikringsgrene, der er opregnet i artikel 4 i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 (nu artikel 3 i forordning (EF) nr. 883/2004), og dermed henhører under 
denne forordnings anvendelsesområde. Domstolen slog fast, at de pågældende afgifter rent 
faktisk er bidrag til sociale sikringsordninger. Når Frankrig pålægger personer, der er omfattet 
af en anden medlemsstats sociale sikringsordning, at betale sådanne bidrag, er der derfor tale 
om en krænkelse af artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004. I henhold til denne 
artikel er en person kun undergivet lovgivningen i én medlemsstat ad gangen og bør ikke 
betale til to sociale sikringsordninger i samme periode. 

Den 18. juni 2015 fremsendte Kommissionen en åbningsskrivelse til den franske regering, 
som blev opfordret til at fremsætte sine bemærkninger om dette spørgsmål. Den 26. oktober 
2015 fremsendte Frankrig sit svar, hvori det oplyste Kommissionen om de foranstaltninger, 
det agter at træffe for at sætte en stopper for denne krænkelse. Disse foranstaltninger omfatter 
for det første tilbagebetaling af de allerede opkrævne beløb (i strid med EU-retten) og for det 
andet et udkast til forslag om ændring af den franske lovgivning, hvorved de pågældende 
bidrag skal indbetales til to særlige fonde, som har til formål at finansiere særlige ikke-
bidragspligtige kontantydelser. På denne måde mener Frankrig, at de pågældende afgifter ikke 
længere kan betragtes som bidrag til de sociale sikringsordninger, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. 883/2004, og derfor kan opkræves. 

Kommissionen analyserer i øjeblikket det franske svar for at vurdere, om sådanne ændringer 
rent faktisk ville bringe overtrædelsen til ophør. 

Konklusion

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om udviklingen i 
traktatbrudsproceduren mod Frankrig. Det kunne dog være formålstjenligt at orientere 
andrageren om, at procedurer indledt af Kommissionen mod en medlemsstat for 
tilsidesættelse af EU-retten ikke har nogen automatisk eller umiddelbar indvirkning på 
rettighederne for enkeltpersoner og ikke kan bruges til at afgøre individuelle sager. Det kan 
derfor være i de berørte personers interesse, at de ikke afventer resultatet af 
traktatbrudsproceduren mod Frankrig, men i stedet søger juridisk rådgivning om de 
foreliggende klagemuligheder på nationalt plan. Det er rent faktisk de nationale domstole, der 
har det primære ansvar for at sikre den korrekte anvendelse af EU-lovgivningen i en 
medlemsstat. En person kan kun opnå tilbagebetaling af de betalte beløb ved at indgive et 
krav herom til de administrative myndigheder og/eller de franske domstole på grundlag af den 
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nationale lovgivning og inden for de frister, der er fastsat i samme. 

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 30. november 2016

Andragende nr. 2657/2013

Kommissionen underrettede i sit tidligere svar Udvalget for Andragender om de 
foranstaltninger, som Frankrig havde foreslået som opfølgning på Den Europæiske Unions 
Domstols (EU-Domstolen) afgørelse i sag C-623/13, de Ruyter, EU:C:2015:123. 

Den nye franske lov, der ændrer indbetalingen af de pågældende afgifter til to særlige fonde, 
som finansierer ikkebidragspligtige ydelser, trådte i kraft den 1. januar 2016. 

Kommissionen er i tæt kontakt med de franske myndigheder med henblik på at afklare alle de 
tekniske aspekter vedrørende denne lov og sikre, at den overholder EU-lovgivningen. 

Der er endnu ikke truffet afgørelse om traktatbrudsproceduren. 

Konklusion

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om udviklingen i 
traktatbrudsproceduren mod Frankrig.

5. Kommissionens svar, modtaget den 21. december 2016

Andragende nr. 0443/2016

I sine svar på andragende nr. 2657/2013 underrettede Kommissionen Udvalget for 
Andragender om de foranstaltninger, som Frankrig havde foreslået som opfølgning på 
Domstolens afgørelse i sagen de Ruyter1. 

Den nye franske lov, der ændrer fordelingen af de afgifter, der er forbundet med to særlige 
fonde, som finansierer ikkebidragspligtige ydelser, trådte i kraft den 1. januar 2016. 

Kommissionen er i tæt kontakt med de franske myndigheder med henblik på at afklare alle de 
tekniske aspekter vedrørende denne lov og sikre, at den overholder EU-lovgivningen. 

Der er endnu ikke truffet afgørelse om de næste skridt i denne sag, men Kommissionen vil 
holde Udvalget for Andragender underrettet om sagens udvikling.

6. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 31. juli 2017

Andragende nr. 2657/2013 og 0443/2016 

Begge andragender vedrører opkrævning af sociale sikringsbidrag i Frankrig på indtægter fra 
fast ejendom for personer, som ikke er omfattet af den franske sociale sikringsordning. 

Traktatbrudsproceduren nr. 2013/4168 mod Frankrig for manglende overholdelse af 
princippet om en fælles lovgivning om social sikring, jf. artikel 11 i forordning (EF) 

1 Sag C-623/13, de Ruyter, EU:C:2015:123.
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nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, er stadig åben. På grundlag af 
dette princip betaler en person sociale sikringsbidrag i en enkelt medlemsstat ad gangen. 
Frankrig kan derfor kun opkræve bidrag, der direkte finansierer dens sociale sikringsordning, 
på indkomsten for personer, der er omfattet af dens sociale sikringsordning. 

I sag C-623/13, de Ruyter, EU:C:2015:123, udtalte Domstolen for Den Europæiske Union 
(EU-Domstolen) klart, at afgifter på indtægter fra fast ejendom eller andre former for 
indkomst, der ikke er knyttet til erhvervsmæssige aktiviteter, betragtes som sociale 
sikringsydelser i henhold til EU-retten, forudsat at de direkte finansierer den nationale sociale 
sikringsordning. I sin tidligere svar om andragende 2657/2013 underrettede Kommissionen 
Udvalget for Andragender om de foranstaltninger, som Frankrig har foreslået som opfølgning 
på Domstolens afgørelse i denne sag.

Den 10. maj 2017 bekræftede EU-Domstolen i sag C-690/15, de Lobkowicz, EU:C:2017:355, 
at EU-tjenestemænd, i lighed med andre mobile arbejdstagere, ikke skal betale bidrag i to 
systemer samtidig (EU og det franske socialsikringssystem). Dette ville være i strid med 
protokollen om EU's privilegier og immuniteter, der er knyttet som bilag til traktaten, og med 
vedtægten for EU-tjenestemænd. 

Kommissionen er i tæt kontakt med de franske myndigheder for at sikre overholdelse af EU-
retten, som denne er fortolket af Domstolen. 

Konklusion

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om udviklingen i 
traktatbrudsproceduren mod Frankrig.

7. Kommissionens svar (REV III), modtaget den 31. oktober 2018

Andragende nr. 2657/2013 og 0443/2016

I sit tidligere svar oplyste Europa-Kommissionen Udvalget for Andragender om, at en ny 
franske lov, der ændrer fordelingen af de afgifter, der er forbundet med to særlige fonde, som 
finansierer ikkebidragspligtige ydelser, trådte i kraft den 1. januar 2016.

Kommissionen er stadig i færd med at analysere de tekniske aspekter af denne lov. Der er 
derfor endnu ikke truffet afgørelse om traktatbrudsproceduren. 

I begyndelsen af september 2018 underrettede de franske myndigheder desuden 
Kommissionen om, at de arbejdede på et lovforslag, der havde til formål at sikre, at det 
franske system er i overensstemmelse med EU-retten. 

Konklusion

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om udviklingen i 
traktatbrudsproceduren mod Frankrig.

8. Kommissionens svar (REV), modtaget den 6. maj 2019

Andragende nr. 2657/2013 og 0443/2016
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Den 22. december 2018 vedtog det franske parlament lov 2018-1203 om finansiering af social 
sikring for 2019. Inden for rammerne af denne lov ophæver visse bestemmelser indsamling af 
CSG (contribution sociale généralisée) og CRDS (contribution au remboursement de la dette 
sociale) på indkomster for personer, der er forsikret under andre sociale sikringsordninger end 
det franske.

Vurderingen af lov 2018-1203 viser, at fransk ret ikke længere er i strid med EU-retten, 
hvilket indebærer, at Kommissionen tager de nødvendige skridt til at afslutte traktatbrudssag 
2013/4168.

Den Europæiske Unions Domstol i sagerne de Ruyter (C-623/13) og Dreyer (C-372/18) har 
anført, at den lov, der var gældende inden ikrafttrædelsen af lov nr. 2018-1203 om 
opkrævning af socialsikringsbidrag i forbindelse med fast ejendom tilhørende personer, der 
ikke har bopæl i Frankrig, og som ikke er omfattet af den franske sociale sikringsordning, 
udgør en overtrædelse af EU-retten.

I denne forbindelse ønsker Kommissionen at understrege, at det er de nationale domstole og 
administrative organer, der har det primære ansvar for at sikre, at medlemsstaternes 
myndigheder overholder EU-retten. Det er også kun nationale domstole, der har beføjelse til 
at pålægge en medlemsstat at erstatte tab, der påføres personer som følge af medlemsstatens 
krænkelse af EU-lovgivning. 

Konklusion

Kommissionen har til hensigt at afslutte traktatbrudssag 2013/4168, og i lyset af ovenstående 
opfordres andrageren til at indlede eller søge at få adgang til ethvert middel til erstatning på 
nationalt plan for at kræve erstatning for de socialsikringsbidrag, der er opkrævet indtil 
udgangen af 2018.


