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Vetoomus nro 626/2000, Klaus Schuler, Saksan kansalainen, perintönä saadun 
omaisuuden kaksinkertaisesta verotuksesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Perinnön jättäjä kuoli Saksassa, mutta hän oli Ranskan kansalainen. Hän jätti pääosin 
Ranskassa olevan omaisuutensa vetoomuksen esittäjälle. Koko peritty omaisuus kuului 
Saksassa perintöveron alaisuuteen Saksan lainsäädännön mukaisesti. Nyt myös Ranskan 
valtio vaatii 55 prosentin perintöveroa. 

Vetoomuksen esittäjän mukaan perintövero määräytyy asuinmaan perusteella. Hän kysyy, 
onko EU:n kansalaisen ja hänen perijöidensä, jotka ovat verovelvollisuuden mukaisesti 
maksaneet kaikki verot asuinmaassaan, maksettava veroa myös toiseen EU:n jäsenvaltioon.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. tammikuuta 2001. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 16. kesäkuuta 2003.

A. Tosiasiat

Vetoomuksen esittäjä, Saksassa asuva Saksan kansalainen, perii testamentin nojalla puolet 
Saksassa asuneen tätinsä omaisuudesta. Vetoomuksen esittäjän kaksi tytärtä puolestaan 
perivät kumpikin neljäsosan omaisuudesta. Omaisuus koostuu pääasiassa arvopapereista ja 
pankkitileistä Ranskassa (noin 70 prosenttia) ja Saksassa (noin 30 prosenttia). Vetoomuksen 
esittäjä on lisäksi tätinsä henkivakuutuksen edunsaaja. 

Vetoomuksen esittäjän perinnön Ranskasta peräisin olevasta osuudesta – johon sisältyvät 
200 000 Ranskan frangin vähennyksen jälkeen vetoomuksen esittäjän tädin maksamat 
henkivakuutusmaksut tämän täytettyä 70 vuotta – peritään perintöveroa 55 prosenttia sen 
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jälkeen kun siitä on vähennetty 10 000 frangin (noin 1 600 euron) omavastuu Ranskan yleisen 
verolain (Code général des impôts, CGI) 788 §:n II momentin mukaisesti. 

Saksan perintöverolain (Erbschaftsteuergesetz, ErbStG) mukaisesti vetoomuksen esittäjän 
perintöön sovelletaan 27 prosentin verokantaa. Saksan sääntöjen mukaisen 20 000 Saksan 
markan (noin 10 300 euron) omavastuun vähentämisen jälkeen Saksan toimivaltainen 
verotoimisto sovelsi mainittua verokantaa vetoomuksen esittäjän koko perintöön, mutta 
myönsi tälle pienen vähennyksen eri veroluokkien soveltamisen epätoivottujen vaikutusten 
lieventämiseen tarkoitetun säännöksen (Saksan perintöverolain 19 §:n 3 momentti) nojalla. 
Verotoimistossa kieltäydyttiin ottamasta huomioon Ranskassa maksettua veroa. 
Verotoimistossa lakia tulkitaan siten, että Ranskassa maksettua veroa ei voida ottaa huomioon 
Saksan verotuksessa, eikä sitä myöskään voida vähentää perinnön veronalaisesta määrästä. 
Näin ollen vetoomuksen esittäjän Ranskasta peräisin olevasta perintöosasta verotetaan 
kumulatiivisesti sekä Ranskassa 55 prosenttia että Saksassa 27 prosenttia. 

B. Kansalliset lainsäädännöt

Vaikka vetoomus näyttääkin olevan osoitettu lähinnä Saksassa perittyä lisäverotusta vastaan, 
vetoomuksen laatimisen syynä ovat olleet kohtuuttomat seuraukset kaksoisverotuksesta, jonka 
jälkeen perillisille jää alle viidesosa perinnöstä. Tämän vuoksi komissio tutkii jäljempänä 
kumpaakin kansallista järjestelmää, niiden välistä yhteistoimintaa sekä yhteistoimintaa 
yhteisön lainsäädännön kanssa. 

Vetoomuksen esittäjään, Ranskassa sijaitsevia arvopapereita perineenä Saksan kansalaisena, 
voidaan kansainvälisen oikeuden nojalla soveltaa kummankin jäsenvaltion lainsäädäntöjä. 
Yhteisössä ei ole erityistä perintöveroa koskevaa lainsäädäntöä. Ranskan ja Saksan välillä ei 
myöskään ole kaksikertaisen verotuksen estävää yleissopimusta, joka sisältäisi 
verotusoikeuden jakavan lausekkeen tai näiden kahden valtion välisen poikkeus- tai 
hyvitysmenettelyn. Ranska ja Saksa ovat siis saaneet soveltaa omia kansallisia lakejaan, 
kunhan niissä noudatetaan Euroopan yhteisön (EY:n) perustamissopimuksen yleisperiaatteita. 
Jos maat olisivat tehneet perintöveroa koskevan OECD:n yleissopimusmallin (1982) 
mukaisen yleissopimuksen, olisi tällaisen sopimuksen 7 määräyksessä määrätty, että 
arvopapereita voidaan verottaa ainoastaan vainajan asuinmaassa, jolloin Ranska ei olisi voinut 
verottaa perintöä.

Useat valtiot ovat hyväksyneet määräyksiä ratkaistakseen itsenäisesti sellaiset tilanteet, joissa 
veroalan yleissopimuksen puuttuessa useilla valtioilla on päällekkäiset verotusoikeudet ja 
jolloin mahdolliset ristiriitatilanteet tai kaksinkertaiset verotustapaukset voivat johtaa kahden 
valtion lainsäädännön samanaikaiseen soveltamiseen.

Ranskan lainsäädäntö

Ranskan yleisen verolain 750 ter §:n 1 momentin nojalla omaisuuden luovutus ei ole 
veronalaista (kun lakia sovelletaan omaisuuden luovuttamiseen kuoleman seurauksena) 
Ranskassa tai Ranskan ulkopuolella sijaitsevan irtaimiston tai kiinteän omaisuuden osalta, 
eikä etenkään Ranskassa tai ulkomailla perittävien saatavien osalta, kun vainajan 
verotuksellinen kotipaikka on Ranskassa.
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Mainitun pykälän 2 momentin mukaisesti omaisuuden luovutus on veronalaista ainoastaan 
Ranskassa sijaitsevan irtaimiston ja kiinteän omaisuuden osalta ja etenkin Ranskassa
perittävien saatavien osalta, kun vainajan verotuksellinen kotipaikka ei ole Ranskassa.

Näin ollen Ranska verottaa koko perintöä siltä osin kuin omaisuus sijaitsee Ranskassa, 
riippumatta vainajan verotuksellisesta kotipaikasta. Veroluokasta säädetään 777 §:ssä, ja se 
riippuu perijän sukulaisuussuhteesta ja perillisryhmästä: Rintaperillisten ja puolisoiden välillä 
veroluokka on progressiivisesti 5–40 prosenttia, sisarusten välillä 35–45 prosenttia perinnön 
arvosta riippuen. Sellaisten sukulaisten osalta, jotka kuuluvat korkeintaan neljänteen 
perillisryhmään, sovelletaan 55 prosentin veroluokkaa. Neljännen perillisryhmän jälkeen 
sovelletaan 60 prosentin veroluokkaa.

Mainitun lain 788 §:n II momentissa säädetään kuoleman seurauksena tapahtuvan 
luovutuksen yhteydessä 10 000 Ranskan frangin vähennyksestä kunkin perintöosuuden osalta.

Tätinsä perivän vetoomuksen esittäjän sekä hänen tyttäriensä perinnön Ranskassa sijaitsevan 
osuuden arvosta on siis verotettu 55 prosenttia sen jälkeen kun kustakin perintöosasta on ensin 
vähennetty 10 000 Ranskan frangia.

OECD:n yleissopimusmallin 7 määräyksen kaltaisen määräyksen puuttuessa ei Ranskaa voida 
Saksaan nähden pitää velvollisena luopumaan itsenäisten kansallisten sääntöjensä 
soveltamisesta. Sääntöjensä nojalla Ranskaa ei myöskään voida vaatia ottamaan huomioon 
Ranskan ulkopuolella maksettujen verojen määrää. Mainitun lain 784 A §:n mukaisesti näin 
on toimittava vain 750 ter §:n 1 momentissa määritellyissä tapauksissa, toisin sanoen kun 
vainajan verotuksellinen kotipaikka on Ranskassa.

Saksan lainsäädäntö

Vainajan asuinmaassa Saksassa perintövero koskee koko perintöä, toisin kuin Ranskassa. 
Saksassa sovelletaan kolmea eri veroluokkaa sukulaisuussuhteesta riippuen (perintöverolain 
15 §). Maksettavan veron määrä lasketaan perintöosittain perinnön arvon mukaan. 
Perintöosiin sovelletaan progressiivista 7–30 prosentin verokantaa ensimmäiseen 
perillisryhmään kuuluvien perijöiden (etenkin lapsien ja puolisoiden) osalta, 12–40 prosentin 
verokantaa toiseen perillisryhmään kuuluvien perijöiden (joihin muun muassa vetoomuksen 
esittäjä veljen-/sisarenpoikana kuuluu) osalta sekä 17–50 prosentin verotusta kolmanteen 
perillisryhmään kuuluvien perijöiden osalta.

Verojärjestelmien välinen yhteistoiminta

Kuten Ranskan laissa, myös Saksan laissa säädetään, että verotusta koskevan yleissopimuksen 
puuttuessa ulkomailla kannettu perintövero hyvitetään Saksan perintöveroa perittäessä
(Saksan perintöverolain 21 §).

Kummassakin verojärjestelmässä seurataan näin ollen OECD:n yleissopimuksessa (1982) 
mainittua perintöveroa koskevaa periaatetta: verotusmenettelyä käsittelevässä 
9 B määräyksessä määrätään, että valtiossa, joka ei ole vainajan asuinmaa, maksettu vero 
hyvitetään asuinmaan verotuksessa enintään asuinmaan vaatiman veron määrään asti. 
Lopputuloksena veroa on maksettava korkeampaa verokantaa vaativan valtion verokannan 



PE 331.802 4/7 CM\650893FI.doc

FI

verran. Hyvitysmenettely on käytössä toisena vaihtoehtona (toinen on poikkeusmenettely) 
emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetussa direktiivissä 
90/435/ETY.

Jos hyvitysmenettelyä olisi sovellettu, olisi vetoomuksen esittäjän tapauksessa Saksan 
perintöverotusprosentiksi vähentynyt 0. Hyvitysmenettely on kuitenkin rajoitettu arvon 
määrittämisestä annetun lain (Bewertungsgesetz, BewG) 121 §:ssä lueteltuihin kohteisiin, 
joihin arvopaperit eivät sisälly.

C. Komission arvio

Komissio on yhtä yllättynyt kuin vetoomuksen esittäjä tämän saamalle perinnölle kertyneestä 
veron määrästä. Komission mukaan kaksinkertainen verotus ei ole periaatteessa 
sisämarkkinoiden mukaista, ja tässä tapauksessa kyseenalaiseksi joutuu myös omistusoikeus.

Kaksinkertaisen verotuksen ristiriita yhteisön oikeuden kanssa

Komissiolla on suuria epäilyksiä siitä, että kansallisten lakien soveltaminen, jonka tuloksena 
on kaksinkertainen verotus, olisi yhteisön oikeuden mukaista. Kaksikertainen verotus ei ole 
EY:n perustamissopimuksen 14 artiklassa säädetyn sisämarkkinoiden periaatteen mukaista. 
EY:n perustamissopimuksen 10 artiklassa säädettyyn velvollisuuteen pidättyä kaikista 
toimenpiteistä, jotka ovat omiaan vaarantamaan EY:n perustamissopimuksen tavoitteiden 
saavuttamisen, sisältyy muiden jäsenvaltioiden hallinnollisten määräysten huomioon 
ottaminen. Lisäksi kaksikertainen verotus rajoittaa EY:n perustamissopimuksen 56 artiklassa 
tarkoitettuja pääomanliikkeitä, sillä tällöin arvopapereita ei kannata sijoittaa toiseen 
jäsenvaltioon, jos perinnön yhteydessä on odotettavissa kaksinkertainen verotus. Vakuutusten 
osalta myös EY:n perustamissopimuksen 49 artiklassa mainittu palvelujen tarjoamisen vapaus 
on kyseenalaistettu. Todellisesta tilanteesta riippuen myös etenkin EY:n 
perustamissopimuksen 18, 39 ja 43 artiklan mukaista henkilöiden vapaata liikkuvuutta on 
saatettu loukata.

Omistusoikeuden noudattamatta jättäminen

Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisessä pöytäkirjassa taattuun omistusoikeuteen 
viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 17 artiklassa. Omistusoikeutta ei todellakaan näytetä kunnioitettavan, kun 
perintöveron määräksi kertyy 82 prosenttia. Voitaisiin jopa kysyä, onko Ranskan verotus, 
joka vetoomuksen esittäjän tapauksessa on 55 prosenttia, tämän perusoikeuden mukainen.

Mahdolliset ratkaisut

Komissio arvioi, että kummatkin jäsenvaltiot ovat yhteisesti vastuussa vetoomuksen esittäjän 
oikeuksia kunnioittavaan verotustulokseen pääsemisestä. On totta, että jos Ranskan verotusta 
ei olisi suoritettu kansainvälisen oikeuden laajasti tunnustettujen periaatteiden vastaisesti, 
Saksan perintöveroa ei voitaisi vähentää nollaan. Komissio tunnustaa, että tällainen 
lopputulos ei ole tyydyttävä Saksan valtionkassan kannalta. Ratkaisua ei kuitenkaan voida 
toteuttaa kansalaisten kustannuksella vaatimalla heiltä kaksinkertaista perintöveroa, vaan 
ratkaisu on löydettävä asianomaisten valtioiden välillä.
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Asianmukaista ratkaisua etsiessä kyseiset jäsenvaltiot voisivat ottaa huomioon seuraavassa 
esitettävät näkökohdat.

Perintöverotusoikeuden jakamista koskevat yleisesti tunnustetut säännöt sisältyvät OECD:n 
perintöveroa koskevan yleissopimuksen malliin, jonka mukaisesti

● vainajan asuinmaalla on oikeus kokonaisverotukseen

● asuinmaan on otettava huomioon verot, jotka on peritty toisessa maassa, joka ei ollut 
vainajan asuinmaa

● kiinteän omaisuuden osalta verotusoikeus on ensisijaisesti sillä valtiolla, jossa kiinteä 
omaisuus sijaitsee

● irtaimen omaisuuden osalta asuinmaalla on tavallisesti yksinoikeus verotukseen.

Veron määrän osalta komissio arvioi, että kiinteän omaisuuden puutteessa asuinmaan 
verotusoikeus olisi määräävä, jolloin siinä säädetty verokanta olisi paras ratkaisu. Näin ollen 
27 prosentin verokannan soveltaminen voisi olla asianmukaista vetoomuksen esittäjän 
tapauksessa. Tällöin otettaisiin huomioon se, että pelkkä tädin tilien siirtäminen Saksaan 
muuton yhteydessä olisi estänyt Ranskan verotusoikeuden, jota Ranska käytti 
yleissopimuksen mallissa esitetyn periaatteen vastaisesti.

Asianmukaisen verokannan soveltamisen tuloksena saatu verotustulos olisi jaettava 
kummankin kyseessä olevan valtion kesken.

Komission yksiköt ovat lähettäneet edelliset näkökohdat huomioon ottaen kirjeen 
kummallekin jäsenvaltiolle pyytääkseen niitä löytämään asiaan tarkoituksenmukaisen 
ratkaisun yhteisellä sopimuksella.

Toissijainen näkökohta: Saksan lain soveltaminen

Komission on vaikea ymmärtää, että Saksan hallinto ei myöntänyt perinnön verotettavaan 
osuuteen edes Ranskassa maksetun perintöveron vähennystä, sillä periaatteessa tästä 
säädetään laissa.

On selvää, että jos kyseessä on vetoomuksen esittäjälle luovutettu Ranskassa sijaitsevan 
omaisuuden nettoarvo, ei sitä loogisesti voida verottaa kuin vastaanotettujen määrien osalta. 
Ainoastaan bruttomäärien verotus voi tulla kysymykseen, jos ulkomailla maksetun veron 
verottamisesta on säädetty.

Koska vetoomuksen esittäjän tapauksessa lain tulkinta on kaukana kaikista kansainvälisen 
vero-oikeuden säännöistä ja käytännöistä, on kyseenalaista, onko verotoimisto soveltanut 
asianmukaisesti Saksan lakia. Joka tapauksessa tällainen tulkinta on ristiriidassa yhteisön 
oikeuteen kuuluvan oikeusasioiden (vero-oikeuden) yleisen suhteellisuusperiaatteen kanssa.
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Jos verotoimiston tulkinta vastaa lain asianmukaista tulkintaa, komissio ottaa käyttöön 
käytettävissään olevat keinot ja valvoo niiden avulla yhteisön oikeuden noudattamista.

D. Johtopäätös

Perinnön kaksinkertainen verottaminen ja toissijaisesti Saksan hallinnossa suoritettu Saksaan 
maksettavan perintöveron laskenta eivät näytä olevan yhteensopivia yhteisön oikeuden 
kanssa. Komissio ryhtyy tarpeellisiin toimiin näiden ristiriitaisuuksien korjaamiseksi.

E. Komission ehdotus

Vetoomuksen esittäjälle tiedotetaan komission analyysistä ja häntä kehotetaan odottamaan 
komission yksiköiden toimenpiteistä saatavia tuloksia. Vetoomuksen esittäjää kehotetaan 
myös jättämään varmuuden vuoksi Saksan verotusasia vielä auki, jotta asia voidaan korjata 
sen jälkeen kun Saksan lain yhteensopivuus yhteisön oikeuden kanssa on selvitetty.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

A. Tosiasiat

Komissio on jo vastannut vetoomukseen 16. kesäkuuta 2003 päivätyllä kirjeellä. Komissio 
tuli siihen johtopäätökseen, että kyseessä voisi olla EU:n lainsäädännön rikkominen.

Komissio on myöhemmin yrittänyt ratkaista vetoomuksen esittäjän ongelman kääntymällä 
Saksan ja Ranskan viranomaisten puoleen (11. kesäkuuta 2003 päivätty kirje ja 
21. tammikuuta 2005 päivätty muistutus). Komission aloitteen mukaisesti Saksa ja Ranska

1. käynnistivät uudelleen neuvottelut perintöveron kaksoisverotusta koskevasta 
sopimuksesta (DTAI) ja

2. yrittivät löytää ratkaisun vetoomuksen esittäjän tapaukseen keskinäisessä 
sopimusmenettelyssä.

Neuvottelujen tuloksena Saksa ja Ranska ovat parafoineet perintöveron kaksoisverotusta 
koskevan sopimuksen 6. tammikuuta 2005 ja se allekirjoitettaneen tänä vuonna.

Vetoomuksen esittäjän yksittäiseen tapaukseen ei kuitenkaan löydetty ratkaisua keskinäisessä 
sopimusneuvottelussa. Saksan valtiovarainministeriö on kuitenkin pyytänyt Baden-
Württembergin finanssiministeriötä – joka on tässä tapauksessa vastuussa perintöveron 
kannosta – perumaan osan Saksan perintöverosta.

B. Komission arvio

Koska Saksa ja Ranska ovat solmimassa perintöveron kaksoisverotusta koskevan sopimuksen, 
eri valtioissa perityn perinnön kaksoisverotus, kuten vetoomuksen esittäjän tapauksessa, ei ole 
enää tulevaisuudessa mahdollista.
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Koska Saksa alentaa osittain vetoomuksen esittäjän perintöveroa, vetoomuksen esittäjän 
kärsimä kaksoisverotus kevenee, vaikkakaan sitä ei poisteta kokonaan.

C. Johtopäätös

Koska kaksoisverotus poistuu sen jälkeen kun Saksan ja Ranskan välinen perintöveron 
kaksoisverotusta koskeva sopimus on allekirjoitettu ja se on tullut voimaan, ja vetoomuksen 
esittäjän kaksoisverotus kevenee, vaikkakaan sitä ei poisteta täysin Saksan viranomaisten 
verotuksesta luopumisella, komissio ei jatka enää tämän asian käsittelyä.


