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fast ejendom

1. Sammendrag

Arveladeren, som er afgået ved døden i Tyskland, men var fransk statsborger, efterlod ifølge 
andrageren denne sin formue, som for størstedelens vedkommende befinder sig i Frankrig. 
Efter tysk ret skal der betales arveafgift af hele den arvede formue i Tyskland. Men nu 
fremsætter også den franske stat krav om en arveafgift på 55 %.

Efter andragerens opfattelse gælder skatte- og afgiftspligten i bopælslandet. Andrageren 
spørger, om en EU-borger og dennes arvinger, som fuldt ud opfylder deres skatte- og 
afgiftspligt på deres bopæl, yderligere kan pålægges skatter og afgifter af et andet EU-land.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. januar 2001). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. juni 2003.

A. De faktiske omstændigheder

I henhold til et testamente er andrageren, som er tysk statsborger og bosiddende i Tyskland, 
arving til halvdelen af sin i Tyskland bosiddende tantes formue. Andragerens to døtre arver 
hver en fjerdedel af arven. Formuen består hovedsagelig af værdipapirer og indestående på 
bankkonti i Frankrig (ca. 70 %) og Tyskland (ca. 30 %); andrageren er desuden indsat som 
begunstiget i en livsforsikring, som hans tante har tegnet.

Den franske del af andragerens arv - herunder de livsforsikringspræmier, som hans tante har 
indbetalt, efter at hun var fyldt 70 år efter fradrag af 200.000 FF - er afgiftspligtig med 55 %
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efter fratrækning af et bundfradrag på 10.000 FF (ca. 1.600 EUR) i henhold til artikel 788-II i 
den franske skattelov.

I henhold til den tyske arveafgiftslov pålægges andragerens arv en afgift på 27 %. Den 
kompetente tyske skattemyndighed har anvendt denne sats på hele andragerens arvede formue 
efter at have fratrukket det tyske bundfradrag på 20.000 DM (ca. 10.300 EUR), men har 
bevilget et mindre nedslag i henhold til en bestemmelse, der sigter mod at afbøde de uønskede 
effekter af anvendelsen af de forskellige afgiftssatser (§ 19, stk. 3, den tyske arveafgiftslov). 
Skattemyndigheden har afvist at tage hensyn til de arveafgifter, der var betalt i Frankrig. 
Ifølge dens fortolkning af loven kan denne afgift ikke fratrækkes den tyske afgift og heller 
ikke den skattepligtige arvebeholdning. Dette er årsagen til, at den franske sats på 55 % og 
den tyske sats på 27 % finder samtidig anvendelse på den franske del af andragerens arv.

B. Nationale bestemmelser

Selvom andragendet hovedsagelig er rettet mod den ekstra afgift i Tyskland, er den et 
eksempel på dobbeltbeskatningens ekstreme konsekvenser, hvor mindre end en femtedel af 
arven her går til arvingerne. Kommissionen undersøger således i det følgende de to nationale 
ordninger, deres samspil indbyrdes samt med fællesskabsbestemmelserne.

Andrageren kan i henhold til international ret, og idet han er bosiddende i Tyskland og har 
arvet aktiver, der befinder sig i Frankrig, falde under begge medlemsstaters lovgivning. Der er 
ingen specifikke fællesskabsbestemmelser vedrørende arve- og gaveafgifter. Der findes heller 
ikke nogen konvention, der forhindrer en dobbeltbeskatning i Frankrig og Tyskland, og som i 
givet fald ville have indeholdt en bestemmelse med henblik på fordeling af afgiften mellem de 
to stater efter enten exemptions- eller credit-metoden. Frankrig og Tyskland har altså kunnet 
anvende deres respektive nationale bestemmelser i det omfang, de er i overensstemmelse med 
de grundlæggende principper i EF-traktaten. Men hvis en konvention baseret på OECD's 
modelkonvention om dobbeltbeskatning (1982) var blevet indgået, ville det i artikel 7 have 
været angivet, at værdipapirer kun er afgiftspligtige i afdødes bopælsland; Frankrig kunne 
altså ikke have opkrævet afgifter for disse.

Mange stater har indført bestemmelser, der gælder for situationer, hvor flere staters 
skattemæssige kompetence overlapper hinanden, og hvor der ikke er indgået 
dobbeltbeskatningsaftaler for selvstændigt at kunne løse de konflikter, der eventuelt kan opstå 
i forbindelse med den samtidige anvendelse af de to staters lovgivninger.

Den franske lovgivning

I henhold til den franske skattelovs artikel 750 c, stk. 1, som finder anvendelse for ejerskifte 
ved dødsfald, kan der pålægges ejerskifteafgifter for fast ejendom og løsøre, som befinder sig 
i Frankrig eller uden for Frankrig, navnlig franske eller udenlandske fordringer, såfremt 
afdøde i skattemæssig henseende har bopæl i Frankrig.

Ifølge artikel 750 c, stk. 2, er det udelukkende fast ejendom og løsøre, der befinder sig i 
Frankrig og navnlig franske fordringer, der er genstand for ejerskifteafgift, når afdøde ikke 
har hjemting i Frankrig.
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I henhold til fransk lovgivning er enhver arv afgiftspligtig, så længe formuen befinder sig i 
Frankrig uafhængigt af afdødes hjemting. Afgiftssatsen fastsættes i artikel 777, i hvilken der 
skelnes i henhold til slægtsforholdet til den berettigede. For beslægtede i direkte linje og 
ægtefæller er satsen på 5-40 %, for brødre og søstre er den på 35 eller 45 % afhængig af 
arvens størrelse. Ved arv mellem beslægtede i op til fjerde grad er standardafgiften på 55 %, 
og ved beslægtede efter fjerde grad udgør den 60 %.

I forbindelse med ejerskifte ved dødsfald bevilges i henhold til artikel 788 II et bundfradrag 
på 10.000 FF pr. arvelod.

Andrageren, som er sin tantes arving, samt hans døtre må altså betale en afgift på 55 % af 
værdien af den del af arven, der befinder sig i Frankrig, efter fradrag af 10.000 FF pr. arvelod.

Idet der ikke findes en bestemmelse som artikel 7 i OECD's modelkonvention, er Frankrig 
ikke over for Tyskland forpligtet til at undlade at anvende sine nationale bestemmelser. I 
henhold til disse er Frankrig heller ikke forpligtet til at bevilge fradrag for ejerskifteafgifter, 
der er påløbet uden for Frankrig. Ifølge artikel 784 A kan et sådant fradrag kun finde 
anvendelse i de tilfælde, der angives i artikel 750 c, stk. 1, dvs. hvor afdøde havde hjemting i 
Frankrig.

Den tyske lovgivning 

Tyskland, som er afdødes bopælsland, opkræver ligesom Frankrig afgifter for hele den arvede 
formue. Tyskland anvender ligeledes tre forskellige satser afhængig af slægtsforholdet (§ 15 i 
den tyske arveafgiftslov); afgiftens beløb beregnes i forhold til arvens størrelse inddelt i rater. 
Raterne er progressive, og satserne udgør 7-30 % for arvinger i arveafgiftsklasse I (børn og 
ægtefæller), 12-40 % for arveafgiftsklasse II (bl.a. andrageren som afdødes nevø) og 17-50 %
for arveafgiftsklasse III.

Samspil mellem de to afgiftsordninger

I de tilfælde, hvor der ikke er indgået en konvention om dobbeltbeskatning, gives der efter 
tysk ret fradrag for arveafgifter i udlandet i beregningen af de tyske afgifter (§ 21 i den tyske 
arveafgiftslov). Samme regel gælder for fransk ret.

De to skattesystemer følger altså for bosiddende i landene det princip, der er formuleret i 
OECD's modelkonvention om dobbeltbeskatning (1982): Ifølge artikel 9 B, der beskriver den 
såkaldte fradragsmetode, skal der i bopælslandet gives fradrag for afgifter, der er betalt i et 
andet land, således at den endelig afgift svarer til det beløb, der skulle betales i bopælslandet. 
Det endelige resultat bliver således en afgiftssats, der svarer til den højeste af de to landes 
satser. Denne metode er bibeholdt som en af mulighederne (den anden er en metode, hvor 
beskatning helt undlades i det ene land) i direktiv 90/435/EØF (moder- og datterselskaber).

Anvendelse af denne metode ville i andragerens tilfælde have ført til, at den tyske arveafgift 
bortfaldt. Fradraget begrænser sig dog til at omfatte de poster, der angives i artikel 121 i den 
tyske lov om ejendomsvurdering, som ikke omfatter værdipapirer.
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C. Kommissionens vurdering

Kommissionen deler andragerens undren over, at arven er genstand for dobbeltbeskatning, og 
mener, at dobbeltbeskatning principielt er uforenelig med det indre marked, og at 
ejendomsretten desuden krænkes i den pågældende sag.

Dobbeltbeskatningens uforenelighed med fællesskabsbestemmelserne

Kommissionen har store betænkeligheder, for så vidt angår foreneligheden mellem en 
anvendelse af de nationale lovgivninger, der medfører dobbeltbeskatning, og 
fællesskabsbestemmelserne. Dobbeltbeskatning er uforenelig med princippet om det indre 
marked (EF-traktatens artikel 14). Pligten til at afholde sig fra at træffe foranstaltninger, der er 
egnede til at bringe virkeliggørelsen af EF-traktatens målsætning i fare (artikel 10) indebærer 
en anerkendelse af andre medlemsstaters administrative afgørelser. Dobbeltbeskatning udgør 
desuden en restriktion for kapitalbevægelser i henhold til EF-traktatens artikel 56, da en 
person er mindre tilbøjelig til at anbringe sin formue i en anden medlemsstat, hvis 
vedkommende kan forvente dobbeltbeskatning af sin arv. Den frie udveksling af 
tjenesteydelser (artikel 49) inden for forsikringer anfægtes også. I konkrete situationer kunne 
der også være tale om en krænkelse af den frie bevægelighed for personer (artikel 18, 39 og 
43).

Overtrædelse af ejendomsretten

I artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union henvises der til ejendomsretten, som 
garanteres i protokol nr. 1 til den europæiske menneskerettighedskonvention, ligesom den er 
nævnt i artikel 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Denne ret 
respekteres tydeligvis ikke, når beskatningen af en arv når op på 82 %. Der kunne endda 
sættes spørgsmålstegn ved, om den franske beskatning, der er på 55 % i andragerens tilfælde, 
er i overensstemmelse med denne grundlæggende rettighed.

Potentielle løsninger

Kommissionen vurderer, at de to stater er ansvarlige for i fællesskab at nå frem til en løsning, 
hvor der tages hensyn til andragerens rettigheder. Hvis krav om arveafgifter fra den franske 
stats side, som er i strid med de generelt anerkendte principper for international skatteret og 
principperne i OECD's modelkonvention, ikke var blevet fremsat, ville der have været 
afgiftspligt i Tyskland. Kommissionen erkender, at denne løsning ikke er tilfredsstillende for 
den tyske statskasse. Løsningen bør dog heller ikke være en byrde for borgeren. Der bør 
således ikke opkræves dobbelt arveafgift, men derimod findes en løsning de to medlemsstater 
imellem.

Under forsøget på at opnå en passende løsning kan de to stater tage udgangspunkt i følgende 
overvejelser:

Hvad angår fordelingen af afgiftspligten, findes der almindeligt anerkendte bestemmelser i 
OECD's modelkonvention om dobbeltbeskatning, i henhold til hvilken:
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• afdødes bopælsland har ret til generel beskatning,
• bopælslandet bør tage hensyn til eventuel beskatning i et andet land, hvor afdøde ikke var 

bosiddende,
• afgiftspligten for fast ejendom først og fremmest er tilknyttet den stat, hvor ejendommen 

befinder sig,
• afgiftspligten for løsøre normalt udelukkende er tilknyttet bopælslandet.

For så vidt angår beskatningsniveauet, vurderer Kommissionen, at afgiftspligten i 
bopælslandet, når der ikke er tale om løsøre, bør spille en afgørende rolle i den forstand, at 
den sats, der fastsættes inden for denne lovgivning, må være den bedste retningslinje. Således 
kunne det være passende, at anvende afgiftssatsen på 27 % i andragerens tilfælde. På den 
måde ville det være taget med i overvejelserne, at en simpel kontooverførsel fra tantens side, 
efter at hun var flyttet til Tyskland, ville have gjort en ende på enhver afgiftspligt, der måtte 
være i forhold til den franske stat, og som Frankrig gjorde gældende på trods af princippet i 
modelkonventionen.

Det skatteprovenu, der fremkommer ved anvendelsen af en passende sats, bør deles mellem 
de to stater.

I lyset af disse overvejelser har Kommissionen sendt en skrivelse til de to medlemsstater for at 
anmode dem om i fællesskab at finde en passende løsning.

Subsidiært: anvendelsen af den tyske lovgivning

Kommissionen har svært ved at forstå, at den tyske administration ikke i det mindste har 
tilladt fradrag af de franske arveafgifter i den afgiftspligtige arvebeholdning, hvilket i 
princippet er fastlagt i loven.

Det er indlysende, at hvis det, der er blevet overdraget til andrageren, er den franske andel af 
arven efter fradrag af afgifter, kan der ikke opkræves afgifter for de modtagne summer. En 
opkrævning af afgifter for bruttobeløbet kunne kun lade sig gøre, hvis det var tilladt at 
opkræve afgifter i udlandet.

Da fortolkningen af lovgivningen i andragerens sag er i strid med alle internationale 
skatteretlige regler og sædvaner, er det tvivlsomt, hvorvidt skattemyndigheden har anvendt 
den tyske lovgivning korrekt; under alle omstændigheder ville en sådan fortolkning være i 
strid med det generelt gældende proportionalitetsprincip (skattemæssig retfærdighed), som er 
en del af fællesskabsretten.

Hvis skattemyndighedens holdning var den korrekte fortolkning af loven, ville Kommissionen 
tage alle midler i brug for at sikre overholdelse af fællesskabsretten.

D. Konklusion

Dobbeltbeskatningen af arven og subsidiært de tyske myndigheders beregning af de tyske 
arveafgifter ser ud til at være i strid med fællesskabsretten. Kommissionen vil foretage sig, 
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hvad der er nødvendigt for at afhjælpe denne uoverensstemmelse.

E. Kommissionens forslag

Kommissionen foreslår, at man oplyser andrageren om Kommissionens analyse, og anbefaler 
ham at afvente resultatet af Kommissionens henvendelse til de franske og tyske myndigheder, 
og videre at man stiller den tyske afgiftsopkrævning i bero med henblik på at kunne tilpasse 
den, efter at der er taget stilling til tysk rets forenelighed med fællesskabsretten.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. januar 2007.

A. De faktiske omstændigheder

Kommissionen har allerede besvaret andragendet med dens meddelelse af 16. juni 2003. Den 
konkluderede heri, at der kunne foreligge en overtrædelse af EU-lovgivningen.

Den har siden da forsøgt at løse andragerens problemer ved at henvende sig til de tyske og 
franske myndigheder (skrivelse af 11. juni 2003 og påmindelse af 21. januar 2005). Som følge 
af Kommissionens initiativ har Tyskland og Frankrig:

1. genåbnet forhandlingerne om dobbeltbeskatningsoverenskomsten om arveafgift og
2. forsøgt at finde en løsning på andragerens sag via en gensidig anerkendelsesprocedure.

Som følge heraf paraferede Tyskland og Frankrig dobbeltbeskatningsoverenskomsten den 6. 
januar 2005, og det planlægges at underskrive den dette år.

Med hensyn til andragerens sag lykkedes det ikke at finde en løsning via den gensidige 
anerkendelsesprocedure. Det tyske forbundsfinansministerium har imidlertid anmodet 
finansministeriet i delstaten Baden-Württemberg, som i dette tilfælde er ansvarlig for 
opkrævningen af arveafgiften, om at frafalde en del af den tyske arveafgift. 

B. Kommissionens vurdering

Eftersom Tyskland og Frankrig står over for at indgå en dobbeltbeskatningsoverenskomst om 
arveafgift, vil der fremover ikke kunne opkræves dobbeltbeskatning af en 
grænseoverskridende arv, sådan som det er sket i andragerens tilfælde.

Da Tyskland vil nedsætte en del af Tysklands arveafgift over for andrageren, vil den 
dobbeltbeskatning, som andrageren er blevet pålagt, blive nedsat, men dog ikke helt ophævet. 

C. Konklusion

Eftersom den dobbelte beskatning bortfalder, når dobbeltbeskatningsoverenskomsten om 
arveafgift mellem Tyskland og Frankrig underskrives og træder i kraft, og den 
dobbeltbeskatning, som opkræves af andrageren, nedsættes, men dog ikke helt ophæves, idet 
de tyske myndigheder giver afkald på den, vil Kommissionen ikke gå videre i denne sag.


