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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1504/2012 af Chantal Maynard, fransk statsborger, om 
dobbeltbeskatning af hendes tyske pensionsret

1. Sammendrag

Andrageren, en fransk statsborger, som arbejdede i Tyskland fra 1975 til 1995 og vendte 
tilbage til Frankrig i 1998, anfører, at hun siden har modtaget franske og tyske pensioner, som 
er blevet opgivet til de franske skattemyndigheder. I 2012 blev hun imidlertid afkrævet skat 
fra Tyskland. Hun betragter det som uretfærdigt, at hun bliver afkrævet tysk skat af 
pensionsrettigheder, der allerede er beskattet i Frankrig.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

Andrageren kritiserer den pensionsbeskatning, der blev indført i Tyskland i 2005, og som gør 
pensionsindkomst fra tyske kilder, der udbetales til skatteydere uden bopæl i Tyskland, til 
genstand for tysk personlig indkomstskat. Hun hævder, at personer, der er bosiddende i en 
anden medlemsstat end Tyskland, og som arbejdede i Tyskland i løbet af deres arbejdsliv og 
derfor har ret til pensionsudbetalinger fra Tyskland, er oppe imod betydelige ulemper, som 
angiveligt udgør en overtrædelse af EU-lovgivningen. I den forhåndenværende sag opgav 
andrageren sine tyske og franske pensioner til de franske skattemyndigheder, og de blev 
derefter beskattet i henhold til de gældende regler i Frankrig. I juli 2012 modtog andrageren 
en skrivelse fra de tyske skattemyndigheder, hvori de anmodede om betaling af 7 194 EUR 
med tilbagevirkende kraft fra 2005 og frem. Eftersom de tyske pensioner allerede var blevet 
gjort til genstand for fransk beskatning, vil disse betalinger være underlagt fuld 
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dobbeltbeskatning uden dobbeltbeskatningslempelse. Andrageren mener, at denne 
skattebehandling, som fører til dobbeltbeskatning uden lempelse, og som anvendes med 
tilbagevirkende kraft for de seneste otte år, er dybt uretfærdig.

Som udgangspunkt bør det nævnes, at andragendet er udfærdiget i temmeligt generelle
vendinger. I udgangspunktet ville det ikke alle steder være muligt klart at identificere, hvilke 
bestemmelser andrageren implicit henviser til. Dette andragende udgør imidlertid ikke et 
enkeltstående tilfælde, men berører et betydeligt antal pensionister i en lignende situation, 
som er bosiddende uden for Tyskland, men modtager en tysk offentlig pension. Dette 
bekræftes af fire andragender, der tidligere er fremsendt om identiske eller sammenlignelige 
problemstillinger (andragende nr. 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 og 6/2011), fire 
forespørgsler til skriftlig besvarelse fra medlemmer af Europa-Parlamentet (E-007723/2012; 
E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011 og E-008317/2011) samt omkring 20 klager 
fra borgere til Europa-Kommissionen. På denne baggrund var Kommissionens tjenestegrene 
allerede opmærksomme på de problemstillinger, andrageren klager over. 

Med denne indledende bemærkning in mente kan Kommissionens holdning opsummeres som 
følger: 

* Begrænset skattepligt i Tyskland

I henhold til paragraf 49, stk.1, nr. 7, i den tyske indkomstskattelov (Einkommensteuergesetz 
– EStG), er ikke-bosiddende personer, der modtager en offentlig pension fra tyske kilder, 
forpligtet til at aflevere en selvangivelse til det tyske skattemyndigheder vedrørende deres 
pensionsindkomst fra tyske kilder. Denne forpligtelse for ikke-bosiddende personer til at 
aflevere en selvangivelse i Tyskland blev indført ved artikel 1, stk. 23, i lov om 
aldersindkomst (Alterseinkünftegesetz) af 5. juli 2004 (Tysklands lovtidende (BGBl, 2004), 
del I, nr. 33, s. 1427). Denne lov trådte i kraft den 1. januar 2005 og er derefter anvendt fra 
skatteåret 2005 og frem. 

Det ser ud til, at andrageren i 2012 af skattekontoret (Finanzamt) i Neubrandenburg blev 
anmodet om at aflevere indkomstskatteangivelser fra og med 2005 vedrørende den 
pensionsindkomst, der var modtaget i de respektive år (andragendet er ikke særligt klart på 
dette punkt). Andrageren vil så skulle bære den skattemæssige byrde for de pågældende år, 
når der er udsendt en beregning af den tyske personlige indkomstskat. 

På det nuværende stadie af EU-lovgivningens udvikling er der ikke megen harmonisering på 
området direkte beskatning. Når der ingen harmonisering er, henhører beskatning (herunder 
dobbeltbeskatningsaftaler) i alt væsentligt under medlemsstaternes kompetence. Derfor står 
det Tyskland frit for at strukturere sin indkomstskattelov (beskatningsgrundlag og 
skattesatser) i overensstemmelse med landets politiske målsætninger. Følgelig henhører 
beslutningen om at beskatte pensionsindkomst under den tyske lovgivnings kompetence. 

Tyskland skal imidlertid ved udøvelsen af denne kompetence overholde sine forpligtelser i 
henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Tyskland har ikke lov til at 
forskelsbehandle på grundlag af nationalitet eller at indføre eller opretholde 
forskelsbehandling af statsborgere fra andre medlemsstater, som gør brug af deres 
frihedsrettigheder i henhold til EU-traktaten. Da ordningen med beskatning af pensionen 
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anvendes over for både bosiddende og ikke-bosiddende personer, er der imidlertid ikke tale 
om forskelsbehandling. 

Selv om den proces, der gennemføres af de tyske skattemyndigheder, formentlig vil resultere i 
yderligere skattebetalinger til de tyske skattemyndigheder, finder den lov, der blev ændret i 
2004, kun anvendelse på efterfølgende år, hvorfor bestemmelserne ikke har tilbagevirkende 
kraft. Andrageren havde således tilstrækkelig tid til at sætte sig ind i den nye lov. 
Retsprincippet "ignorantia legis non excusat" er derfor fuldt gældende i en sådan situation. 

* Dobbeltbeskatning lempes normalt via den tysk-franske dobbeltbeskatningsaftale

I henhold til den dobbeltbeskatningsaftale, der er indgået mellem Tyskland og Frankrig "les 
traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de retraite versés par 
un des Etats contractants, un Land ou par une personne morale de droit public de cet Etat ou 
Land à des personnes physiques résidents de l’autre Etat en considération de services 
administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier 
Etat » (Article 14 para (1) phrase (1) de la convention)". 

Artikel 14, stk. 2, nr. 1), præciserer, at: "Les dispositions du paragraphe (1), phrase 1 sont 
également applicables : 1. aux sommes versées au titre des assurances sociales légales…".

I henhold til disse bestemmelser i dobbeltbeskatningsaftalen har Tyskland ret til at lægge skat 
på pensionsbetalingerne til en person, der er bosiddende i Frankrig. Frankrig har imidlertid 
også ret til at beskatte denne indkomst. En mulig dobbeltbeskatning af sådanne pensioner 
undgås i henhold til artikel 20, stk. 2, litra a) cc): 

"en ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon 
suivantes:

a) Les bénéfices et autres revenues positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y 
sont imposable conformément aux dispositions de la présente Convention sont également 
imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt allemand n’est 
pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à 
un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont 
compris. Ce crédit d’impôt est égal :

…

cc) pour tous les autres revenues, au montant de l’impôt français correspondant à ces 
revenus. Cette disposition est notamment également applicable aux revenus visés aux articles 
…… et 14."

Ifølge disse bestemmelser vil andrageren blive beskattet af sin indkomst fra den tyske pension 
i både Tyskland og Frankrig. Hun vil imidlertid ikke blive udsat for dobbeltbeskatning, idet 
den tyske indkomstskat vil blive modregnet i den franske indkomstskat. Som følge heraf 
opstår der ingen dobbeltbeskatning. 

I den aktuelle sag undlod andrageren at aflevere en indkomstskatteangivelse i Tyskland, og 
derfor blev der ikke beregnet tysk indkomstskat. Andrageren hævder imidlertid, at hun 
behørigt har opgivet den tyske pensionsindkomst til de franske skattemyndigheder, og at den 
blev gjort til genstand for fransk beskatning. Eftersom der ikke havde været nogen tysk 
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indkomstskat i de tidligere skatteår tilbage til 2005, blev der ikke modregnet tysk 
indkomstskat i den franske skattebetaling. Nu, hvor de tyske myndigheder kræver den tyske 
indkomstskat tilbage til 2005, er der risiko for dobbeltbeskatning uden lempelse, fordi de 
franske myndigheder ikke tillader, at der retroaktivt modregnes tysk indkomstskat i den 
franske skat for de pågældende år. Rent faktisk var de tyske pensionsbetalinger ifølge 
andragerens oplysninger underlagt dobbeltbeskatning uden lempelse i Tyskland og Frankrig i 
skatteårene 2005 og 2006. 

Da virkningen af dobbeltbeskatningen imidlertid ikke kan tilskrives en overtrædelse af EU-
lovgivningen (men skyldes sen beregning af den tyske indkomstskat), har Kommissionens 
tjenestegrene ingen mulighed for at indlede en traktatbrudsprocedure mod Tyskland (eller 
Frankrig).

Dette vil naturligvis være et utilfredsstillende svar for andrageren og det betydelige antal 
personer, der befinder sig i lignende situationer. Andrageren vil ikke alene skulle betale tysk 
indkomstskat retroaktivt fra 2005, men hun har også haft væsentlige 
efterlevelsesomkostninger som følge af den juridiske rådgivning, hun har været nødt til 
indhente for at kunne vurdere sine tyske og franske indberetningsforpligtelser og 
mulighederne for modregning af den ubetalte tyske indkomstskat i den respektive franske 
indkomstskat. Det betydelige antal tidligere andragender, forespørgsler til skriftlig besvarelse 
og klager illustrerer tydeligt, at dette ikke er et enkeltstående tilfælde, men at mange andre 
borgere befinder sig i en lignende situation. Det bør også bemærkes, at klagerne ikke er rettet 
mod det forhold, at Tyskland lægger skat på pensionerne. Den manglende forståelse skyldes i 
langt højere grad den omstændighed, at de lovgivningsmæssige ændringer fra 2005 ikke blev 
meddelt til de ikke-bosiddende borgere, der blev berørt af disse ændringer, og at disse 
ændringer blev indført med tilbagevirkende kraft for perioder af fem eller sågar flere skatteår.

Konklusion  

På baggrund af ovennævnte betragtninger foreslås det ikke, at Kommissionen indleder en 
traktatbrudsprocedure mod Tyskland vedrørende de problemstillinger, andrageren rejser. 


