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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Verzoekster protesteert tegen wat zij beschouwt als een buitensporige belasting door de Finse 
autoriteiten van pensioenen, uitbetaald aan permanent in het buitenland wonende Finnen, en 
geeft aan dat deze soms zelfs tot 35 % worden belast, zelfs indien er 
belastingsovereenkomsten bestaan tussen Finland en het betrokken land. Verzoekster, die in 
Nederland woont, betaalt 30 % belastingen op haar Finse pensioen, ondanks de 
belastingsovereenkomst tussen Finland en Nederland om deze belasting op 20 % vast te 
stellen. De klacht van verzoekster werd verworpen. Zij voert aan dat hierdoor de in het 
buitenland wonende Finnen worden gediscrimineerd tegenover de Finnen die in Finland 
wonen, en dat dit een inbreuk vormt op de bepalingen in het Verdrag over het vrije verkeer.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 mei 2003. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 juni 2005.

Feiten
Verzoekster, met de Finse nationaliteit, die sinds 1997 in Nederland woont, krijgt haar 
pensioen uitbetaald door Finland, waar het tegen een proportioneel tarief van 35 % wordt 
belast. Toen ze nog in Finland woonde en gedurende de eerste drie kalenderjaren nadat ze 
naar Nederland was verhuisd, werd ze door de Finse fiscus als een Finse ingezetene 
beschouwd, en werd haar inkomen belast volgens een progressieve schaal. De progressieve 
belasting op haar inkomen bedroeg ongeveer 30 %. Het tarief waartegen haar pensioen in 
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Finland wordt belast, nam dan ook toe, aangezien ze naar een andere lidstaat was verhuisd. Ze 
is van mening dat dit verschil in behandeling van ingezetenen en niet-ingezetenen onder de 
Finse belastingswetgeving discriminerend is en dus indruist tegen het Gemeenschapsrecht. 

Analyse
De eis van verzoekster is gegrond. Op hun inkomen uit arbeid (met inbegrip van pensioenen) 
worden niet-ingezetenen in Finland belast tegen een proportioneel tarief van 35 %, terwijl 
ingezetenen onderworpen zijn aan een progressieve belasting. Niet-ingezetenen moeten dus 
meer belastingen betalen dan ingezetenen in alle gevallen waarbij het gecombineerde effect van 
de staatsbelasting op het inkomen en de gemeentebelasting op het inkomen uit arbeid van een 
ingezetene lager ligt dan 35 %. Bovendien kunnen niet-ingezetenen in geen enkel geval genieten 
van aftrekposten en uitkeringen, die doorgaans wel worden toegepast op het bruto-inkomen uit 
arbeid van residerende belastingbetalers, zodat op die manier rekening kan worden gehouden 
met hun persoonlijke of familiale situatie. Zij kunnen evenmin een individuele belastingaanslag 
aanvragen, overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op ingezetenen. Ingezetenen 
en niet-ingezetenen worden dan ook anders behandeld. 

Indien de toepassing van de betreffende nationale wet leidt tot een hogere belastingdruk op 
het inkomen van een niet-ingezetene, vormt dit een belemmering van het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten, zoals bepaald in de artikelen 18 en 39 
van het EG-verdrag en Richtlijn 90/365/EEG. De minder gunstige behandeling van niet-
ingezetenen zou ontvangers van het Finse broninkomen, zoals gepensioneerden, die in 
Finland wonen, ervan kunnen weerhouden naar de andere lidstaten te verhuizen. Op die 
manier kunnen zij geen voordeel halen uit de mogelijkheden die voor hen werden gecreëerd 
door de betrokken bepalingen van het Gemeenschapsrecht.

Niet elke verschillende behandeling leidt tot discriminatie, die wordt verboden door het EG-
verdrag. Het is vaste rechtspraak dat er alleen sprake kan zijn van discriminatie indien er 
verschillende regels worden toegepast op gelijkaardige situaties, of indien dezelfde regel 
wordt toegepast op verschillende situaties1. Bij belastingaangelegenheden wordt er vaak van uit 
gegaan dat een niet-ingezetene zich in een verschillende situatie bevindt dan een ingezetene. Bij 
belastingaangelegenheden is de woonplaats de sleutelfactor waarop de internationale fiscale 
wetgeving zich baseert om bevoegdheden inzake belastingheffing aan soevereine staten toe te 
kennen. Zoals het Hof echter opmerkte in het arrest ‘avoir fiscal’2, zouden de vrijheden in het 
Verdrag loze begrippen worden indien dit als een algemene regel werd aangenomen. Het is 
daarentegen noodzakelijk om na te gaan of en in welke mate een verschillende behandeling 
terecht of gerechtvaardigd is, gelet op het verschil in woonplaats.

Het onderscheid tussen een ingezetene en een niet-ingezetene moet een betekenis hebben in het 
belastingsysteem. Het feit dat ingezetenen doorgaans worden belast op hun algemene inkomen, 
terwijl niet-ingezetenen worden belast op hun ter plaatse verdiende inkomen, stemt overeen met 
de belastingwetgeving van de betreffende staten en met het feit dat het de staat van verblijf is die 
het best geplaatst is om in te schatten in welke mate de belastingbetaler kan bijdragen. De situatie 
van een ingezetene en niet-ingezetene in een bepaalde staat zijn doorgaans niet vergelijkbaar, 

  
1 Zaak C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt v Roland Schumacker [1995] ECR I-00225, paragraaf 30.

2 Zaak C-270/83 Commission v France (“avoir fiscal”) [1986] ECR 273, paragraaf 18.
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aangezien er objectieve verschillen bestaan tussen beiden inzake hun bron van inkomsten, hun 
vermogen om belastingen te betalen of de mogelijkheid om rekening te houden met hun 
persoonlijke en familiale omstandigheden. Indien de twee soorten belastingbetalers zich niet in 
objectief verschillende situaties bevinden, vormt een verschillende behandeling, zoals het 
opleggen van een hogere belastingdruk aan niet-ingezetenen dan aan ingezetenen, een indirecte 
vorm van discriminatie die door het EG-Verdrag wordt verboden. 

Het onderscheid tussen de behandeling van ingezetenen en niet-ingezetenen onder de 
betreffende bepalingen van het Finse belastingrecht is niet gebaseerd op objectieve verschillen 
tussen de respectieve situaties van de twee soorten belastingbetalers. De verschillen tussen de 
behandeling van beiden vormt dan ook een indirecte vorm van discriminatie op basis van de 
nationaliteit. Ook de beperkingen die de Finse wetgeving daardoor oplegt op het uitoefenen 
van het vrije verkeer zoals bepaald in het EG-Verdrag, lijken evenmin te worden 
gerechtvaardigd door doorslaggevende redenen van algemeen belang.

Dit verzoekschrift betreft met name de Finse belastingsregels met betrekking waartoe de 
Commissie reeds in 2001 een inbreukprocedure had geopend (ref. 2000/4995) onder artikel 
226 van het EG-verdrag tegen Finland. In haar met redenen omkleed advies dat ze in 
december 2004 uitbracht, was de Commissie van mening dat Finland zijn verplichtingen 
onder artikel 28 van de EER-overeenkomst niet is nagekomen door het inkomen uit 
tewerkstelling (met inbegrip van pensioenen), dat niet-ingezetenen hebben verdiend, anders te 
behandelen dan dat van ingezetenen. De Finse regering gaf vervolgens te kennen dat ze werkt 
aan een hervorming van het bronheffingsysteem, dat het regeringsvoorstel hierover ten laatste in 
mei 2005 aan het Parlement zal worden voorgelegd, en dat de nieuwe regels wellicht begin 2006 
van kracht worden. Onlangs nog legde ook het Hoogste Administratieve Finse Gerechtshof het 
Europees Hof van Justitie vragen voor over de verenigbaarheid van de relevante wetgeving met 
de hierboven vermelde bepalingen van het Gemeenschapsrecht voor een prejudiciële beslissing 
onder artikel 234 van het EG-verdrag (zaak C-520/04 Turpeinen).

Besluit

De eis van verzoekster is gerechtvaardigd. De Commissie opende in 2001 een 
inbreukprocedure met betrekking tot de betreffende Finse nationale belastingregels en bracht 
onlangs nog een met redenen omkleed advies over deze kwestie uit bij de Finse regering. De 
verenigbaarheid met Gemeenschapsrecht van dezelfde nationale regels komt op dit moment 
eveneens aan bod in een aanhangige zaak voor het Europees Hof van Justitie. De Commissie 
zal de inbreukprocedure voor deze zaak blijven voeren wanneer en indien dit in de toekomst 
noodzakelijk blijkt.
Voorstel

Het verzoekschrift dient open te blijven tot de nationale wetgeving is aangepast aan de 
vereisten van het Gemeenschapsrecht.


