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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE 

Om: Andragende nr. 0152/2015 af G. K., østrigsk statsborger, om overførsel af 

personoplysninger til ikke–EU–organer og vedtagelsen af lovgivning om 

videregivelse af skatteoplysninger fra EU’s finansielle institutioner 

1. Sammendrag 

Andrageren klager over, at visse finansielle institutioner gør betalinger betinget af en 

livsforsikring i henhold til tidligere fremlæggelse af data, der indberettes til dem direkte fra de 

amerikanske skattemyndigheder. Derfor anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at 

vedtage en beslutning, hvori Europa-Kommissionen opfordres til at foreslå lovgivning, i 

henhold til hvilken overførsel af personoplysninger til organer, der ikke hører under EU, skal 

godkendes af den kompetente kommissær. Han anmoder endvidere Europa-Parlamentet om at 

vedtage en beslutning, der opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå lovgivning, ifølge 

hvilken finansielle institutioner vil være forpligtet til i forbindelse med udveksling af data i 

beskatningsøjemed at give oplysninger, som vil hjælpe skatteyderne med at opnå 

skattefritagelser eller -nedsættelser. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling 

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. oktober 2016). 

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

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. oktober 2016 

Andragendet  

 

Andrageren klager over, at visse forsikringsselskaber (i det foreliggende tilfælde i Østrig) har 

gjort forsikringsydelser afhængige af kundens samtykke til videregivelse af visse 

kontooplysninger til de amerikanske skattemyndigheder, IRS (US Internal Revenue Service).   

 

Dette er tilsyneladende en følge af den amerikanske lov om efterrettelighed vedrørende 
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beskatning af konti i udlandet (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA)) og dens 

gennemførelsesbestemmelser, som bl.a. skal rette op på den omstændighed, at visse 

amerikanske skatteydere med en udenlandsk konto ikke overholder den amerikanske 

skattelovgivning, og straffe udenlandske finansielle institutioner (som f.eks. 

forsikringsselskaber) økonomisk, hvis de ikke leverer kontooplysninger. Hvis en udenlandsk 

jurisdiktion indgår en mellemstatslig aftale om gennemførelse af FATCA, kan det forenkle 

indberetningen og andre efterlevelsesbyrder for de finansielle institutioner i det pågældende 

land.  

  

 

Næsten alle OECD-lande har indgået sådanne aftaler, hvoraf der findes forskellige typer. 

Ifølge offentlige oplysninger har Østrig indgået en mellemstatslig aftale, i henhold til hvilken 

de østrigske finansielle institutioner skal registreres hos de amerikanske skattemyndigheder, 

IRS, og videresende kontooplysninger direkte til IRS (uden de østrigske skattemyndigheders 

mellemkomst, som det er tilfældet i andre typer af mellemstatslige aftaler). Ifølge østrigsk 

lovgivning forudsætter denne meddelelse, at kunden giver afkald på bankhemmeligheden og 

giver sit samtykke til dataoverførslen. Dataene for kunder, der ikke har givet deres samtykke, 

vil (kun) blive fremsendt i sammenfattet og anonymiseret form til IRS, som derefter kan 

sende en officiel anmodning til de østrigske myndigheder om at fremlægge 

kontooplysningerne (disse myndigheder er i henhold til den mellemstatslige aftale forpligtede 

til at fremlægge disse oplysninger efter anmodning).  

 

Andrageren ønsker at gøre enhver overførsel af personoplysninger, navnlig kontooplysninger, 

til modtagere i tredjelande betinget af en tilladelse fra den kompetente kommissær, og at 

tilføje et krav om, at enhver overførsel til skattemæssige formål også bør omfatte oplysninger, 

som ville gøre det muligt for kunderne at gøre krav på skattemæssige fordele (f.eks. 

fradragsberettigede omkostninger). 

 

 

Kommissionens bemærkninger  

 

* Hvad angår andragerens anmodning om, at Europa-Parlamentet vedtager en beslutning, 

hvori Europa-Kommissionen opfordres til at foreslå lovgivning, i henhold til hvilken 

overførsel af personoplysninger til ikke-EU-organer skal godkendes af den kompetente 

kommissær: 

 

Europa-Parlamentet har sammen med sin medlovgiver, Rådet, for nylig har vedtaget et 

omfattende regelsæt om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (forordning (EU) nr. 

2016/679 — den generelle forordning om databeskyttelse), der trådte i kraft i maj 2016 og vil 

finde anvendelse fra maj 2018 (hvor det gældende direktiv 95/46/EF vil blive ophævet).  

 

 

Hverken den generelle forordning om databeskyttelse eller direktiv 95/46/EF giver mulighed 

for at betinge en overførsel af personoplysninger til tredjelande af, at den forinden godkendes 

af et medlem af Europa-Kommissionen (eller for den sags skyld af kollegiet som helhed).  

Dette er ikke den struktur, som EU's lovgiver har fundet hensigtsmæssig til at sikre 

beskyttelse af EU-registreredes personoplysninger.  I stedet er det op til de nationale 

tilsynsmyndigheder at overvåge lovligheden af databehandling (herunder dataoverførsler til 
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tredjelande) for så vidt angår de krav, der er fastsat i EU-lovgivningen.  

 

Hvad angår national lovgivning er det Kommissionens opfattelse, at det i henhold til den 

østrigske lov om databeskyttelse (Datenschutzgesetz 2000, herefter "loven"), når 

personoplysninger overføres til tredjelande, der ikke anses for at sikre et tilstrækkeligt 

beskyttelsesniveau, som i det foreliggende tilfælde1, forholder sig således, at dataeksportøren 

er forpligtet til at anmelde sådanne overførsler til den østrigske tilsynsmyndighed (jf. lovens 

paragraf 13, stk. 6).  Dette burde sikre, at den østrigske tilsynsmyndighed vil blive informeret 

om enhver overførsel af personoplysninger fra Østrig til et tredjeland (ikke-EU-land), 

herunder når formålet vedrører FATCA.  

 

Opmærksomheden henledes på, at enhver kan indgive en anmodning til tilsynsmyndigheden 

om beskyttelse af sine rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af 

personoplysninger (jf. artikel 28, stk. 4, i direktiv 95/46/EF og paragraf 30 i loven).  Dette 

burde gøre det muligt for andrageren at anmode om en undersøgelse af eventuelle 

dataoverførsler vedrørende ham, der finder sted på grundlag af den mellemstatslige aftale 

mellem Østrig og USA med hensyn til gennemførelsen af FATCA.  

 

* Hvad angår andragerens anmodning om, at Europa-Parlamentet vedtager en beslutning, 

der opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå lovgivning, ifølge hvilken finansielle 

institutioner vil være forpligtet til i forbindelse med udveksling af data i beskatningsøjemed at 

give oplysninger, som vil hjælpe skatteyderne med at opnå skattefritagelser eller -

nedsættelser: 

 

I henhold til EU-traktaterne er lovgivningsmæssige foranstaltninger truffet af EU på det 

finanspolitiske område hovedsagelig begrænset til harmonisering af lovgivning om indirekte 

skatter, i det omfang en sådan harmonisering er nødvendig for at sikre det indre markeds 

oprettelse og funktion og for at undgå konkurrenceforvridning.  Bortset herfra står det 

medlemsstaterne frit for at indgå den type af aftaler, som Republikken Østrig har indgået med 

USA for at lette gennemførelsen af FATCA. 

 

Det bør bemærkes, at der allerede længe har eksisteret en høj grad af konvergens på 

internationalt plan, når det gælder udveksling af oplysninger om finansielle konti.  

 Efter at Rådet for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) i juli 

2014 godkendte OECD's fælles indberetningsstandard i forbindelse med automatisk 

udveksling af oplysninger om finansielle konti, forpligtede mere end 100 jurisdiktioner 

(herunder samtlige EU-medlemsstater) sig til at muliggøre (gensidig) automatisk udveksling 

af oplysninger. Den såkaldte globale OECD-standard fastsætter, hvilke oplysninger om 

finansielle konti der skal udveksles, hvilke finansielle institutioner der har indberetningspligt, 

hvilke typer af konti og skatteydere, der er omfattet, samt fælles procedurer for passende 

omhu, der skal følges af de finansielle institutioner. For så vidt angår de oplysninger, der skal 

udveksles, er der navnlig tale om kontoens saldo eller værdi, samt eventuelle renter eller 

udbytte.  

 

                                                 
1 Kommissionen har for nylig vedtaget en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau 

for så vidt angår databeskyttelsesskjoldet mellem EU og USA (EU-US Privacy Shield), som 

imidlertid kun vedrører overførsel af personoplysninger til kommercielle formål fra EU til 

enheder i USA, som er registreret i forbindelse med databeskyttelsesskjoldet. 
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Inden for EU finder udvekslinger mellem medlemsstaterne sted på grundlag af de regler, der 

er fastsat i Rådets direktiv 2014/107/EU (om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår 

obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet)1, som blev 

vedtaget af EU-lovgiveren med henblik på gennemførelse af OECD's globale standard på EU-

plan 

Hverken OECD's globale standard eller direktiv 2014/107/EU indeholder bestemmelser, som 

forpligter finansielle institutioner til også at fremsende oplysninger, der kan støtte en 

kontohavers anmodning om skattefritagelse eller -nedsættelse i forbindelse med udveksling af 

data i beskatningsøjemed.  

 

Dette burde imidlertid ikke betyde, at en kontohaver som andrageren ikke råder over noget 

middel til at fremsætte sådanne krav, da der ikke er grund til at antage, at han ville være 

udelukket fra at sende oplysninger, der ville være nyttige for hans sag, direkte til IRS.  

 

Konklusion 

 

I lyset af ovenstående mener Kommissionen ikke, at den kan imødekomme andragerens 

anmodning.  

 

 

                                                 
1 EFU L 359 af 16.12.2014, s. 1. 


