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Bendt Bendtsen (PPE) og Christel Schaldemose (S&D)

(7. marts 2019)

Om: Grænsependlere, social pension, skat og mulig overtrædelse af arbejdstageres frie bevægelighed

Betingelserne for at have betalt arbejde og få udbetalt pension i tilgift til at betale skat heraf er for grænsependlere forbundet med  
store vanskeligheder.

Den  europæiske  søjle  for  sociale  rettigheder  fastslår,  at  pensionerede  arbejdstagere  har  ret  til  en  pension,  der  svarer  til  deres  
pensionsbidrag.

Når  bopælslandet  i  overensstemmelse med den relevante lovgivning afskærer  grænsependlerens ret  national  socialpension,  bør  
samme lovgivning også forhindre enhver yderligere beskatning af den pension, der blev optjent i arbejdslandet.

Grænsependlerne bør være i stand til at drage fordel på pro-rata-betingelser af  skattefordelene for den del af  deres pension,  der  
hidrører fra arbejdslandet. Pensionen bør være skattefri.

Når bopælslandet i  stedet beskatter pensionen efter credit-metoden, risikerer grænsependleren at  miste en uforholdsmæssig stor  
andel af værdien af den pension, vedkommende har bidraget til.

Er Kommissionen af den opfattelse, at arbejdskraftens frie bevægelighed og en grænsependlers sociale rettigheder er sikret, når en  
grænsependlers bopælsland i overensstemmelse med den relevante lovgivning reducerer vedkommendes nationale sociale pension  
og samtidig anvender credit-metoden til at beskatte den sociale pension fra arbejdslandet?

Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne af Marianne Thyssen
(16. maj 2019)

Kommissionen  er  enig  med  det  ærede  medlem  i,  at  pensionerede  arbejdstagere  og  selvstændige  i  overensstemmelse  med  den  
europæiske søjle for sociale rettigheder har ret til en pension, der svarer til deres bidrag og sikrer en passende indkomst (princip 15).  
Eftersom  der  ikke  findes  harmoniseringsforanstaltninger  på  EU-niveau,  henhører  den  personlige  indkomstskat  dog  under 
medlemsstaternes  ansvarsområde  og  skal  behandles  under  overholdelse  af  EU-retten.  Derfor  afhænger  skatteordningen  for  
pensioner,  der  udbetales  på  tværs  af  grænsen,  af  de  nationale  regler  i  den  medlemsstat,  hvor  modtageren  er  skattemæssigt  
hjemmehørende, og i den medlemsstat, hvorfra pensionen udbetales (kildestaten). Generelt afgør bilaterale skatteoverenskomster  
(om at lette eller fjerne dobbeltbeskatning), hvordan beskatningsretten for pensioner er fordelt mellem de involverede medlemsstater.  
Beskatning af pensioner, der er opnået i forlængelse af udøvelsen af den frie bevægelighed inden for Den Europæiske Union, er ikke i  
strid med denne frihed, så længe princippet om ligebehandling respekteres.


