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Verzoekschrift 626/2000, ingediend door Klaus Schuler (Duitse nationaliteit), over een 
geval van dubbele belasting op een onroerend goed dat door erfenis is verkregen 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat een erflaatster die in Duitsland overleed maar de Franse nationaliteit 
bezat, haar vermogen aan hem heeft nagelaten. Dit is voor het grootste deel in Frankrijk 
gesitueerd. In Duitsland gelden volgens het Duitse recht voor het gehele geërfde vermogen 
successierechten. Thans maakt echter ook de Franse staat aanspraak op successierechten 
ten belope van 55%.

Volgens indiener geldt het successierecht van het land van verblijf. Hij werpt de vraag op of een 
EU-onderdaan en zijn erfgenamen, die in hun verblijfplaats hun belastingplicht integraal 
nakomen, ook nog door een andere EU-staat belast mogen worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 januari 2001. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 juni 2003

A. De feiten

Op grond van een testament is de indiener, die de Duitse nationaliteit heeft en woonachtig is 
in Duitsland, erfgenaam van de helft van de goederen van zijn tante, die in Duitsland 
woonachtig was. De twee dochters van indiener erven elk een kwart van het vermogen. Het 
vermogen bestaat hoofdzakelijk uit waardepapieren en bankrekeningen in Frankrijk (ongeveer 
70%) en in Duitsland (ongeveer 30%). Indiener is daarnaast begunstigde van een 
levensverzekering die zijn tante had afgesloten en waarin hij als begunstigde wordt vermeld.

Het Franse gedeelte van de erfenis van de indiener - met inbegrip van de door zijn tante na het 
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bereiken van de leeftijd van 70 jaar overgemaakte verzekeringspremies, verminderd met een 
aftrekbaar bedrag van 200.000 FF- is onderworpen aan successierechten ter hoogte van 55%, 
na aftrek van een franchise van 10.000 FF (ongeveer 1600 €), overeenkomstig artikel 788-II, 
van de CGI (Code Général des Impôt - Belastingwet).

Het Duitse successierecht (Erbschaftsteuergesetz-ErbStG) voorziet in een belasting van de 
erfenis van de indiener van 27%. De bevoegde Duitse belastinginstantie heeft dit percentage 
toegepast op de totale erfenis van de indiener, na aftrek van de Duitse franchise van 20.000 
DM (ongeveer 10.300 €), maar heeft hem een geringe verlaging toegekend uit hoofde van een 
bepaling die erop is gericht ongewenste effecten van de toepassing van de verschillende 
tranches van het tarief op te vangen (par. 19, lid 3 ErbStG). De Duitse fiscus heeft geen 
rekening willen houden met de in Frankrijk betaalde belasting. Volgens de Duitse 
belastingautoriteiten kan deze laatste belasting niet worden betrokken op de Duitse 
belastinginning en dus niet worden afgetrokken van het belastbare bedrag van de erfenis. Dit 
heeft tot gevolg dat indiener voor het zich in Frankrijk bevindende gedeelte van zijn erfenis 
55% moet afdragen aan de Franse fiscus en 27% aan de Duitse.

B. De nationale wetgevingen

Het verzoekschrift is hoofdzakelijk gericht tegen de aanvullende belastingheffing in 
Duitsland, doch is terug te voeren op de buitensporige gevolgen van deze dubbele 
belastingheffing, die de erfgenamen minder dan een vijfde van de erfenis laat. Daarom heeft 
de Commissie zich gebogen over de beide nationale regelingen, hun onderlinge interactie en 
hun interactie met het Gemeenschapsrecht.

Indiener heeft als Duits onderdaan waardepapieren geërfd die zich in Frankrijk bevinden en 
kan uit hoofde van het internationale recht worden onderworpen aan de wetgevingen van 
beide lidstaten. Een specifiek communautair successierecht bestaat niet. Evenmin is tussen 
Frankrijk en Duitsland een verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing met 
een clausule waarin het heffingsrecht tussen Frankrijk en Duitsland wordt verdeeld volgens de 
zogeheten "uitzonderingsmethode" of de "kredietmethode". Beide landen hebben dus hun 
respectieve nationale wetgeving kunnen toepassen, met als enige voorwaarde dat zij de 
algemene beginselen van het EG-Verdrag eerbiedigen. Indien echter een verdrag had bestaan 
naar het voorbeeld van de modelovereenkomst van de OESO inzake successierechten (1982), 
dan had artikel 7 van deze overeenkomst bepaald dat waardepapieren uitsluitend kunnen 
worden belast in het land van verblijf van de overledene; met andere woorden, Frankrijk zou 
dan geen enkele belasting hebben kunnen innen.

Veel lidstaten hebben voor de gevallen waarin de fiscale bevoegdheden van meerdere 
lidstaten elkaar overlappen en er geen belastingverdrag is gesloten, bepalingen vastgesteld om 
eventuele conflicten en dubbele belastingheffingen op te lossen of te voorkomen.

De Franse wetgeving

Uit hoofde van artikel 750 ter, lid 1 van de CGI zijn o.a. in geval van overlijden geen 
overdrachtsrechten verschuldigd voor roerende en onroerende goederen die zich binnen of 
buiten Frankrijk bevinden, met name Franse of buitenlandse tegoeden, indien de overledene 
zijn fiscale woonplaats in Frankrijk had.

Volgens lid 2 van hetzelfde artikel zijn over zich in Frankrijk bevindende roerende en 
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onroerende goederen, en met name Franse tegoeden alleen overdrachtsrechten verschuldigd 
indien de overledene niet zijn fiscale woonplaats in Frankrijk had.

Frankrijk heft aldus een belasting op alle in Frankrijk gelegen erfgoed, onafhankelijk van de 
fiscale woonplaats van de overledene. Het tarief van deze belasting is geregeld in artikel 777, 
dat een onderscheid maakt al naar gelang de graad van verwantschap van de rechthebbende: 
in rechte lijn en tussen echtelieden bedraagt het tarief 5 tot 40%, tussen broers en zussen is dit 
35 of 45%, al naar gelang de waarde van de erfenis. Tussen verwanten tot aan de vierde graad 
is er een forfaitair tarief van 55% en daarboven een tarief van 60%.

Ingeval van overdracht in verband met overlijden, geldt krachtens artikel 788, II, een 
vrijstelling van 10.000 FF op elk erfdeel.

De indiener, erfgenaam van zijn tante, en zijn dochters zijn dus belast met het tarief van 55% 
over de waarde van het in Frankrijk erfgoed verminderd met de vrijstelling van 10.000 FF per 
persoon.

Aangezien een bepaling zoals die van artikel 7 van de OESO-modelovereenkomst ontbreekt, 
is Frankrijk niet gehouden om Duitsland tegemoet te komen en af te zien van toepassing van 
de eigen nationale bepalingen. Op grond van deze laatste bepalingen is Frankrijk evenmin 
verplicht rekening te houden met de overdrachtsrechten die buiten Frankrijk worden betaald.

Overeenkomstig artikel 784 A zou Frankrijk hiertoe alleen verplicht zijn in het geval 
omschreven in artikel 750 ter, lid 1, d.w.z. indien de overledene haar fiscale woonplaats in 
Frankrijk had gehad.

De Duitse wetgeving

Duitsland, het land van verblijf van de overledene, onderwerpt evenals Frankrijk het gehele 
erfdeel aan successierechten. Duitsland kent eveneens drie verschillende tarieven, al naar 
gelang de graad van verwantschap (par. 15 ErbStG); de hoogte van de belasting wordt 
berekend aan de hand van de waarde van de erfenis, en wel volgens een schijvensysteem, 
deze schijven worden onderworpen aan progressieve tarieven van 7-30% voor erfgenamen 
vallend in categorie I (met name kinderen en echtgenoten), van 12-40% voor erfgenamen van 
categorie II (met inbegrip van o.a. de indiener als neef), en van 17-50% voor erfgenamen van 
categorie III.

Interactie van beide fiscale stelsels

Evenmin het Franse recht voorziet ook het Duitse recht in geval van ontbreken van een 
belastingverdrag, niet in het in mindering brengen van buitenlandse successierechten op de 
desbetreffende Duitse successierechten (par. 21 ErbStG).

Beide belastingregelingen volgen voor in hun land verblijvende personen wel het beginsel van 
de OESO-modelovereenkomst inzake successierechten (1982): artikel 9 B, dat betrekking 
heeft op de zogeheten minderingsmethode, bepaalt dat een belasting die is betaald in een 
ander land dat het land van verblijf van de overledene, in het land van verblijf in mindering 
wordt gebracht en wel ter hoogte van de belasting die in dit laatste land verschuldigd is. Het 
eindresultaat is een belasting die gelijk is aan het hoogste tarief van de beide landen. Deze 
methode wordt als een van de opties aangegeven (de andere is de vrijstellingsmethode) in 
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richtlijn 90/435/EEG (moedermaatschappijen/dochterondernemingen). 

Toepassing van deze laatste methode zou in het geval van de indiener tot gevolg hebben 
gehad dat de Duitse rechten tot nul worden gereduceerd. Deze mindering wordt echter beperkt 
tot de objecten genoemd in artikel 121 van de wet op waardebepalingen (Bewertungsgesetz -
BewG), en waardepapieren behoren hier niet toe.

C. Oordeel van de Commissie

De Commissie deelt de verbazing van de indiener over de hoogte van de cumulatieve 
belastingen op zijn erfenis. Zij is van oordeel dat een dubbele belastingheffing in beginsel niet 
verenigbaar is met de interne markt en dat in het onderhavige geval bovendien het 
eigendomsrecht in het geding is.

Onverenigbaarheid van dubbele belastingheffing met het Gemeenschapsrecht 

De Commissie heeft sterke twijfels ten aanzien van de vraag of toepassing van nationale 
wetgevingen die een dubbele belastingheffing tot gevolg heeft, verenigbaar is met het 
Gemeenschapsrecht. Een dubbele belastingheffing is onverenigbaar met het beginsel van de 
interne markt (artikel 14 EG-Verdrag). De verplichting van landen om zich te onthouden van 
maatregelen die de doelstellingen van het EG-Verdrag in gevaar zouden kunnen brengen 
(artikel 10 EG) brengt met zich mee dat administratieve besluiten van andere lidstaten moeten 
worden erkend. Daarnaast vormt dubbele belastingheffing een beperking op het 
kapitaalverkeer in de zin van artikel 56 van het EG-Verdrag, aangezien een individu wordt 
ontmoedigd om zijn bezittingen in een andere lidstaat te lokaliseren wanneer deze persoon 
een dubbele belastingheffing op zijn erfenis kan verwachten. Ook de vrije dienstverlening 
(artikel 49 EG-Verdrag) voor wat betreft verzekeringen is in het geding. Afhankelijk van de 
feitelijke situatie zou eveneens sprake kunnen zijn van inbreuk op het vrije verkeer van 
personen (artikelen 18, 39, 43 van het EG-Verdrag).

Niet-eerbiediging van het eigendomsrecht

In artikel 6 van het EU-Verdrag wordt impliciet verwezen naar het eigendomsrecht, zoals dit 
wordt gewaarborgd in het eerste protocol bij het Europese Verdrag inzake de rechten van de 
mens. Voorts wordt dit beginsel genoemd in artikel 17 van het EU-Handvest van de 
grondrechten. Ook dit recht lijkt niet te worden geëerbiedigd als de totale belasting op een 
erfenis uitkomt op 82%: Men zou zelfs de vraag kunnen stellen of de Franse heffing van 55% 
in het geval van de indiener wel verenigbaar is met dit grondrecht.

Mogelijke oplossingen

De Commissie is van oordeel dat beide lidstaten solidair verantwoordelijk zijn om tot een 
fiscaal resultaat te komen dat de rechten van de indiener eerbiedigt. Het is een feit dat, indien 
de belastingheffing in Frankrijk, die in strijd is met algemeen erkende internationale 
beginselen van het belastingrecht zoals verankerd in de modelovereenkomst van de OESO, 
niet had plaatsgevonden, Duitsland zijn recht op belastingheffing niet tot nul gereduceerd zou 
hebben gezien. De Commissie erkent dat dit een voor de Duitse schatkist niet erg bevredigend 
resultaat is. Niettemin mag de oplossing niet worden gevonden over de rug van de burgers, 
door hen cumulatief te belasten met twee successierechten, maar moet de oplossing worden 
gezocht en gevonden op het niveau van de beide betrokken landen.
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In een poging om een redelijk resultaat te bereiken zouden beide lidstaten zich kunnen 
baseren op de volgende overwegingen:

Voor wat betreft de verdeling van de belastingrechten kunnen onderstaande algemeen erkende 
regels worden aangetroffen in de modelovereenkomst van de OESO inzake successierechten:

• het land van verblijf van de overledene heeft het recht om tot een algemene 
belastingheffing over te gaan;

• het land van verblijf moet rekening houden met een belastingheffing in een ander land 
dan het land van verblijf van de overledene;

• voor onroerende goederen valt het recht van belastingheffing in de eerste plaats toe 
aan het land waar deze onroerende goederen zich bevinden;

• voor roerende goederen valt een exclusief recht gewoonlijk toe aan het land van 
verblijf van de overledene.

Ten aanzien van het niveau van de belastingheffing is de Commissie van oordeel dat, bij 
ontbreken van onroerende goederen, het recht van belastingheffing van het land van verblijf 
een doorslaggevende rol moet spelen, in de zin dat het in deze wetgeving vastgelegde 
percentage als leidraad moet dienen.

Zo zou bijvoorbeeld een tarief van 27% in geval van de indiener een redelijk tarief zijn. Op 
deze wijze zou rekening worden gehouden met het feit dat een simpele overdracht van de 
rekeningen van de tante ingevolge haar verhuizing naar Duitsland een definitief einde zou 
hebben gemaakt aan elk recht van de zijde van Frankrijk om belasting te heffen, een recht dat 
Frankrijk wel heeft uitgeoefend, in strijd met het eerder genoemde beginsel in de 
modelovereenkomst.

De belastingopbrengst van de toepassing van een redelijk percentage zou tussen beide 
betrokken lidstaten moeten worden verdeeld.

In het licht van bovenstaande overwegingen hebben de diensten van de Commissie beide 
lidstaten schriftelijk verzocht om in overleg tot een passende oplossing te komen.

Bijkomend aspect: de toepassing van de Duitse wet

De Commissie kan moeilijk begrijpen waarom de Duitse administratie niet ten minste de in 
Frankrijk betaalde successierechten heeft willen aftrekken van het belastbare deel van de 
erfenis, aangezien de Duitse wetgeving hier in beginsel wel in voorziet.

Het is duidelijk dat, indien slechts het netto Franse deel van de erfenis wordt overgedragen 
aan de indiener, dit deel logischerwijs slechts kan worden belast voor wat betreft de 
daadwerkelijk ontvangen bedragen. Een belastingheffing op de bruto-bedragen zou alleen 
denkbaar zijn indien voorzien was in het recht om rekening te houden met de buitenlandse 
belasting.

Aangezien de interpretatie van de wet in geval van de indiener afwijkt van alle regels en 
gebruiken van het internationale fiscale recht, is het twijfelachtig of de Duitse fiscale instantie 
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de Duitse wet correct heeft toegepast; in ieder geval druist de gevolgde interpretatie in tegen 
het algemene beginsel van proportionaliteit van het recht (fiscale rechtvaardigheid), zoals dit 
is verankerd in het Gemeenschapsrecht.

Mocht het standpunt van de Duitse fiscale autoriteit berusten op een correcte interpretatie van 
de Duitse wet, dan zal de Commissie de haar ter beschikking staande middelen gebruiken om 
toe te zien op eerbiediging van het Gemeenschapsrecht.

D. Conclusie

De dubbele belastingheffing op de erfenis, en in tweede instantie de berekening van de Duitse 
successierechten door de Duitse autoriteiten, lijken niet verenigbaar met het 
Gemeenschapsrecht. De Commissie zal de nodige stappen ondernemen om deze 
onverenigbaarheid op te heffen.

E. Suggestie van de Commissie
Indiener op de hoogte stellen van de analyse van de Commissie met het advies de resultaten af 
te wachten van de stappen die de Commissie bij de Franse en Duitse autoriteiten zal 
ondernemen. Voorts beveelt de Commissie opschorting aan van de Duitse belastingoplegging, 
ten einde deze te kunnen rectificeren als duidelijkheid is geschapen over de verenigbaarheid 
van het Duitse recht met het Gemeenschapsrecht.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007.

A. Feiten

De Commissie heeft al geantwoord op dit verzoekschrift in de Mededeling van 16 juni 2003. 
Zij kwam tot de conclusie dat er sprake zou kunnen zijn van inbreuk op de EU-wetgeving.

Daarna heeft zij geprobeerd het probleem van indiener op te lossen door zich tot de Duitse en 
Franse autoriteiten te wenden (brief van 11.6.2003 en herinnering van 21.1.2005). 
Overeenkomstig het initiatief van de Commissie hebben Duitsland en Frankrijk

1. de onderhandelingen over het 
https://iate.cdt.eu.int/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=76562
0&srcLang=en&trgLang=nl&fromresults=trueverdrag ter voorkoming van dubbele 
belasting inzake successierechten (DTAI) heropend en

2. geprobeerd om een oplossing te vinden voor de zaak van de indiener in een regeling 
voor onderling overleg.

Dientengevolge hebben Duitsland en Frankrijk het 
https://iate.cdt.eu.int/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=765620&srcL
ang=en&trgLang=nl&fromresults=trueverdrag ter voorkoming van dubbele belasting inzake 
successierechten op 6 januari 2005 geparafeerd en de verwachting is dat het dit jaar zal 
worden ondertekend.

Voor de individuele zaak van de indiener kon er tijdens de procedure voor onderling overleg 
geen oplossing worden gevonden. Het Duitse federale Ministerie van Financiën heeft echter 
het Ministerie van Financiën van de deelstaat Baden-Württemberg – dat verantwoordelijk is 
voor de heffing van de successierechten in dit geval – verzocht om een deel van de Duitse 
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successierechten kwijt te schelden.
B. Beoordeling van de Commissie

Aangezien Duitsland en Frankrijk op het punt staan om een verdrag ter voorkoming van 
dubbele belasting inzake successierechten te sluiten, is dubbele belasting op een 
grensoverschrijdende erfenis, zoals in het geval van de indiener, in de toekomst uitgesloten.

Aangezien Duitsland de Duitse successierechten van de indiener voor een deel zal 
verminderen, wordt de dubbele belasting waar de indiener mee te maken had verzacht, maar 
niet geheel opgeheven.

C. Conclusie

Daar dubbele belastingheffing na het ondertekenen en het van kracht worden van het Duits-
Franse verdrag ter voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten is uitgesloten 
en de dubbele belasting in het geval van de indiener door de kwijtschelding van de Duitse 
autoriteiten wordt verzacht, zij het niet geheel opgeheven, zal de Commissie deze zaak niet 
verder voortzetten.


