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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE 

Om: Andragende nr. 0233/2015 af J. P., spansk statsborger, om forskelle i 

skattelovgivningen, som virker hindrende for den fri bevægelighed for borgere og 

kapital 

1. Sammendrag 

Andrageren er spansk statsborger, som har boet i mange år i Finland og derefter i Sverige. 

Andragendet går ud på, at skattelovgivningen bør harmoniseres, fordi forskelle i 

skattelovgivningen for øjeblikket skaber hindringer for den fri bevægelighed for borgere og 

kapital inden for EU. Den kendsgerning, at nogle lande befinder sig i euro-området, mens 

andre ikke gør det, skaber også skattemæssige problemer, fordi et land vil anvende 

valutakursforskelle selv i tilfælde, hvor der faktisk ikke er tale om veksling. Andrageren 

fortæller, at han foretog en investering i euro gennem sin bank, mens han boede i Finland, 

hvorefter han solgte en del af sin investering og derefter investerede igen i euro i Finland. I 

mellemtiden var han imidlertid flyttet til Sverige, hvor han var fuld skattepligtig. Han angav 

sin fortjeneste på selvangivelsen, ca. 3500 svenske kroner eller ca. 400 euro. Der var 

imidlertid kun en fortjeneste på 219 euro i Finland. Investeringsproduktet blev dermed 

investeret til 55 %, selv om den gældende beskatning i dette tilfælde ville være 30 %. 

Andrageren ønsker at vide, om at sådan skattelovgivning er i overensstemmelse med de 

grundlæggende rettigheder, og fremfører, at EU bør udstede nye henstillinger om, hvordan 

fortjeneste og tab skal beregnes i forbindelse med forskellige investeringer. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling 

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. november 2015). 

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

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. februar 2016 

I henhold til den gældende EU-lovgivning henhører direkte beskatning hovedsageligt under 

EU-medlemsstaternes kompetenceområde. EU's sekundærlovgivning vedrørende direkte 
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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 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. Imidlertid skal de overholde deres 

forpligtelser i henhold til EU-traktaterne. I deres skattelovgivning har de således 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 eller uforholdsmæssigt. Endelig skal de overholde EU-

lovgivningens generelle principper såsom retssikkerhed.  

Hvad angår sekundær EU-lovgivning kan Kommissionen kun arbejde inden for grænserne af 

de beføjelser, som traktaterne giver den. Kommissionen har beføjelse til at fremsætte forslag 

til EU-skattelovning for at forbedre den måde, som det indre marked fungerer på, men 

medlemsstaterne skal godkende sådanne forslag enstemmigt i Rådet, før de kan blive til lov. 

Kommissionen kan også rette henstillinger til medlemsstaterne, men medlemsstaterne er ikke 

forpligtede til at følge disse henstillinger.  

Kommissionen vil gerne påpege, at den ikke har formel kompetence til at vurdere, om de 

svenske skattemyndigheder handlede i overensstemmelse med national lovgivning i dette 

tilfælde. Eftersom den svenske lovgivning ikke er helt klar på dette punkt, anbefales 

andrageren at kontakte en lokal skatterådgiver, der kan hjælpe og rådgive ham i sagen. 

Hvad angår Kommissionens rolle som EU-traktatens vogter, ser det ikke ud til, at det 

anfægtede punkt udgør en overtrædelse af EU-lovgivningen, forudsat at den nationale 

lovgivning blev fulgt korrekt i andragerens tilfælde. Der er ingen grund til at antage, at kravet 

om, at alle beløb i en selvangivelse skal opgives i national valuta, udgør en overtrædelse af 

EU's grundlæggende frihedsrettigheder. For alle skatteydere gælder de samme metoder til 

udregning af kapitalfortjenester fra investeringer, der er foretaget i en anden valuta end SEK. 

Personer, der allerede var bosiddende i Sverige, da den første investering blev foretaget, ville 

befinde sig i den samme situation som andrageren. I deres tilfælde ville der også kunne opstå 

fiktive valutafortjenester, hvis den oprindelige investering var blevet foretaget i EUR uden 

omregning til SEK, for eksempel hvis der havde været tale om penge, der var blevet arvet 

eller tjent i den valuta. Beregningsmetoden ville også kunne føre til et fiktivt valutatab, 

hvilket ville komme dem til gode. Derfor ser beregningsmetoden ikke ud til at begrænse 

nogen af de grundlæggende frihedsrettigheder. Den ser snarere ud til at være konsekvensen 

af, at forskellige valutaer sameksisterer i EU.  

På baggrund af de oplysninger, som Kommissionen har til rådighed, ser det derfor ikke ud til, 

at det anfægtede forhold udgør en overtrædelse af EU-lovgivningen.   

I lyset af ovenstående agter Kommissionen på nuværende tidpunkt ikke at udstede nogen 

henstillinger på dette område. 

 


