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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE 

Om: Andragende nr. 0941/2015 af Evangelos Tsiombanidis, græsk statsborger, om 

beskatning af landbrugsstøtte 

1. Sammendrag 

Andrageren klager over, at der i Grækenland er indført lovgivning om beskatning af 

landbrugsstøtte, der overstiger 12 000 EUR. Han påpeger, at landbrugerne allerede har haft en 

betydelig nedgang i deres årsindkomst, samtidig med at deres udgifter er steget, og at de ikke 

vil kunne betale deres lån tilbage, hvis de samtidig skal betale store beløb i skat. Han påpeger, 

at landbrugsstøtten i henhold til EU-retten skal anvendes til rationalisering og omstrukturering 

af landbrugsdriften og ikke til tilbagebetaling af gæld til banker eller staten. Han mener, at 

beskatning af EU-støtte er uacceptabelt og i strid med EU-retten. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling 

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. april 2016). 

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

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. august 2016 

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

medlemsstaternes kompetenceområde. EU's sekundærlovgivning vedrørende direkte 

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

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 efter hvilken sats der skal beskattes. Den eneste 

begrænsning er, at de skal opfylde deres forpligtelser i henhold til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). De må således ikke i deres skattelovgivning 

forskelsbehandle på grundlag af nationalitet eller bopælssted over for statsborgere fra en 

medlemsstat, herunder deres egne statsborgere, eller over for personer, der udøver de 

frihedsrettigheder, som er fastsat i TEUF. De må heller ikke begrænse disse frihedsrettigheder 
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uberettiget. 

 

Kommissionen vil gerne påpege, at den græske lovgivning ikke kan hævdes at indeholde 

nogen form for forskelsbehandling eller begrænsning, som er i strid med TEUF.   

 

For så vidt angår de konkrete skattemæssige foranstaltningers forenelighed med målene i den 

fælles landbrugspolitik må det bemærkes, at de blev besluttet inden for rammerne af ESM-

programmet, som blev undertegnet i august 2015. Kommissionen anerkendte, at den 

øjeblikkelige indførelse af disse foranstaltninger navnlig for de små og mellemstore landbrug 

kunne udgøre en for stor skattemæssig belastning, og den var derfor fortaler for en flerårig 

overgangsperiode med hensyn til gennemførelsen af disse reformer. Harmoniseringen af 

forsikringsbidragsrater for landbrugere (med dem, der gælder for lønmodtagere) vil 

eksempelvis blive afsluttet pr. 1. januar 2022, mens reglerne for landbrugernes pensionsfonds 

(OGA's) pensionsudbetalinger frem til 2031 vil blive harmoniseret proportionelt med dem, 

der gælder i resten af pensionssystemet.   

 

Desuden kan de gennemførte skattereformer ikke betragtes som værende i strid med EU-

Domstolens afgørelse i Jensen-sagen, som ikke vedrører direkte beskatning af landbrugeres 

indkomst, men drejer sig om, hvorvidt det er lovligt at modregne offentlig gæld i de direkte 

betalinger, som modtages inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik. Reformerne 

synes tværtimod at være fuldt ud i tråd med EU-Domstolens retspraksis. Det skal bemærkes, 

at Domstolen den 28. april afsagde en kendelse i sag C-462/15, Verners Pudāns, hvori den 

bekræftede sin tidligere retspraksis (navnlig sag C-427/05, Porto Antico di Genova SpA) med 

hensyn til "klausulen om fuldstændig udbetaling" (på daværende tidspunkt artikel 29, stk. 1, i 

forordning nr. 73/2009, nu artikel 11 i forordning nr. 1306/2013. Domstolen gentog, at denne 

klausul ikke hindrer medlemsstaterne i at opkræve national indkomstskat af direkte betalinger. 

Domstolen påpegede, at indkomstskatten i den pågældende sag ikke udgjorde en særlig skat 

knyttet til de direkte støtteudbetalinger, men indgik i en generel ordning. Den nationale 

indkomstskat var følgelig ikke til hinder for den effektive anvendelse af "klausulen om 

fuldstændig udbetaling", og denne klausul udelukker derfor ikke, at der opkræves almindelig 

indkomstskat af direkte betalinger. 

 

Endelig vil reformerne bringe reglerne for indkomstbeskatning af landbrugere i 

overensstemmelse med de regler, der gælder for andre skatteydere – med samme skattesats 

som for indtægter fra lønarbejde og selvstændig erhvervsvirksomhed og samme skattefradrag 

som for arbejdstagere og pensionerede – ligesom definitionen i beskatningsmæssig 

sammenhæng af professionelle landmænd vil blive strammet. 

 


