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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0737/2018 af Boris Stein, tysk statsborger, om påstået 
overtrædelse af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Tyskland og Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren er primært bosiddende i Frankrig, hvor han har betalt skat i de seneste år. Han er 
blevet kontrolleret af både de tyske og de franske kompetente skattemyndigheder. Tyskland 
ville ikke acceptere de skatter, der er betalt i Frankrig, hvorfor der har fundet 
dobbeltbeskatning sted.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. januar 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. juni 2019

Den beskrivelse af omstændighederne, som gives i andragendet, er temmelig uklar, og det gør 
det vanskeligt for Kommissionen at vurdere det.

Andrageren synes at have boet i Frankrig i længere tid. I medfør af dobbeltbeskatningsaftalen 
mellem Frankrig og Tyskland har de franske skattemyndigheder anset andrageren for at være 
bosiddende i Frankrig. Andrageren havde været genstand for en skatterevision udført af 
skattekontoret i Saarbrücken, som konkluderede, at midtpunktet for hans livsinteresser var i 
Tyskland, og de tyske skattemyndigheder anså ham derfor for bosiddende i Tyskland for så 
vidt angår anvendelsen af den tysk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Dette havde til følge, at de samme indtægter blev beskattet både af Frankrig og Tyskland og 
ikke blev fritaget for dobbeltbeskatning. Dette var tilsyneladende sket i henhold til en 



PE638.810v01-00 2/4 CM\1185176DA.docx

DA

gensidig aftaleprocedure i henhold til artikel 25 og muligvis artikel 25a1 i den tysk-franske 
dobbeltbeskatningsoverenskomst:

Artikel 25

1) Enhver der godtgør, at foranstaltninger truffet af de kontraherende staters 
skattemyndigheder for vedkommende har medført eller kan forventes at medføre 
dobbeltbeskatning for så vidt angår de skatter, der er omhandlet i artikel 1, kan rette 
en anmodning til den stat, hvori vedkommende er bosiddende.

2) Anerkendes denne anmodning som berettiget, kan den kompetente myndighed i 
denne stat indgå en aftale med den kompetente myndighed i den anden stat med 
henblik på at undgå dobbeltbeskatning.

3) De kontraherende staters kompetente myndigheder indgår aftale for at undgå 
dobbeltbeskatning i tilfælde, der ikke er omfattet af nærværende overenskomst, samt 
for at løse de problemer eller tvivlstilfælde, som anvendelsen af nærværende 
overenskomst måtte give anledning til. 

4) Skulle det vise sig, at det for at nå til enighed ville være formålstjenligt med 
forhandlinger, overlades disse til et blandet udvalg bestående af repræsentanter for de 
kontraherende staters forvaltninger, som udpeges af de kompetente myndigheder.

Denne gensidige aftaleprocedure synes ikke at have ført til afskaffelse af dobbeltbeskatning. I 
dobbeltbeskatningsoverenskomsten indgår der ikke en bindende tvistbilæggelsesmekanisme.

Andrageren henviser også til en domstolsafgørelse, i henhold til hvilken andrageren 
(skattemæssigt) er hjemmehørende i Tyskland. Andrageren har imidlertid ikke angivet 
nærmere oplysninger om denne dom (f.eks. domsnummeret samt hvilken domstol og hvilke 
skatteår der er tale om).

Andrageren anmodede derpå om modregning af den skat, der allerede var blevet betalt i 
Frankrig, i hans skyldige tyske indkomstskat. Dette blev afvist af de tyske skattemyndigheder. 
De franske myndigheder afviste også anmodningen om tilbagebetaling af den franske 
indkomstskat, som han havde betalt. Andrageren er derfor fanget i en uløst situation med 
dobbeltbeskatning. 

Kommissionens bemærkninger 

Kommissionen kan ikke vurdere de faktiske omstændigheder i den foreliggende sag. 
Vurdering af specifikke forhold og omstændigheder, der er relevante for anvendelsen af den 
nationale lovgivning på en bestemt situation, er en opgave for den nationale forvaltning og de 
nationale domstole, som bærer hovedansvaret for at sikre, at medlemsstaternes myndigheder 
overholder EU-lovgivningen i individuelle tilfælde.

Der findes ingen EU-lovgivning, der fastsætter, i hvilken medlemsstat en skatteyder vil blive 
beskattet, hvis vedkommende har bånd til mere end én medlemsstat. Dette spørgsmål 
behandles normalt i dobbeltbeskatningsaftaler, som indgås mellem de berørte medlemsstater. 

1 Artikel 25a blev indført i forbindelse med en ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten i 1989 og vedrører 
muligheden for et voldgiftsnævn, igen uden bindende virkning.
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Medlemsstaterne har inden for rammerne af disse overenskomster frihed til at fastsætte 
tilknytningsfaktorer med henblik på fordelingen af beskatningsrettigheder2. Anvendelsen og 
fortolkningen af disse overenskomster er ikke underlagt EU-retten.

Dette blev bekræftet i dom af 12. februar 2009 i sag C-67/08, Block, hvor Den Europæiske 
Unions Domstol fastslog: 

30 Der er imidlertid ikke på fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin hvad angår 
en situation som den, der foreligger i hovedsagen, fastsat generelle kriterier for 
fordelingen af medlemsstaternes kompetence vedrørende ophævelsen af 
dobbeltbeskatning inden for Det Europæiske Fællesskab. Når bortses fra Rådets 
direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder‑ og 
datterselskaber fra forskellige medlemsstater (EFT L 225, s. 6), konventionen af 23. 
juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af 
forbundne foretagenders overskud (EFT L 225, s. 10) og Rådets direktiv 2003/48/EF 
af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger 
(EUT L 157, s. 38), er der ikke hidtil inden for rammerne af fællesskabsretten fastsat 
nogen som helst foranstaltning med henblik på vedtagelse af ensartede eller 
harmoniserede regler med det formål at afskaffe dobbeltbeskatning (jf. Kerckhaert og 
Morres-dommen, præmis 22, og Columbus Container Services-dommen, præmis 45).

31 Det følger heraf, at medlemsstaterne på fællesskabsrettens nuværende 
udviklingstrin har en vis autonomi på området, forudsat at fællesskabsretten 
overholdes, og at de derfor ikke er forpligtede til at tilpasse deres eget skattesystem til 
de forskellige beskatningssystemer i de øvrige medlemsstater med henblik på navnlig 
at undgå dobbeltbeskatning, som opstår ved at medlemsstaterne parallelt udøver 
deres beskatningskompetence, eller til, som en konsekvens heraf, at tillade, at der i et 
tilfælde som det i hovedsagen omhandlede kan fradrages arveafgift betalt i en anden 
medlemsstat end den, hvori arvingen er bosiddende (jf. i denne retning Columbus 
Container Services-dommen, præmis 51).

På den anden side erklærede Kommissionen i sin meddelelse "Dobbeltbeskatning i det indre 
marked"3, at formålet med og virkningen af indgåelsen mellem to medlemsstater af en 
konvention om undgåelse af dobbeltbeskatning er at fjerne eller afbøde visse konsekvenser af 
ukoordineret udøvelse af deres beskatningsbeføjelser, som kan begrænse udøvelsen af den frie 
bevægelighed, der er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 
afskrække derfra eller gøre det mindre attraktivt. 

Det var i tråd hermed, Kommissionen fremlagde et forslag til direktiv med en bindende 
voldgiftsmekanisme, som blev vedtaget af Rådet som direktiv (EU) 2017/1852 om 
skattetvistbilæggelsesmekanismer i Den Europæiske Union4. Medlemsstaterne har indtil den 
30. juni 2019 til at gennemføre direktivet, som kun gælder for skatteår efter den 1. januar 
2018. 

2 Dom i sag C-307/97, Saint-Gobain, præmis 57, og sag C-376/03, D, præmis 52.
3 COM(2011) 712 final.
4 Rådets direktiv (EU) 2017/1852 af 10. oktober 2017 om skattetvistbilæggelsesmekanismer i Den Europæiske 
Union (EUT L 265 af 14.10.2017, s. 1).



PE638.810v01-00 4/4 CM\1185176DA.docx

DA

Konklusion

I lyset af ovenstående agter Kommissionen ikke at gribe ind på andragerens vegne.


