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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1799/2012 af James Bainbridge, britisk statsborger, om 
ejendomsskat

1. Sammendrag

Andrageren er britisk statsborger og bor i Det Forenede Kongerige. Han føler sig 
forskelsbehandlet af myndighederne i Irland, hvor han og hans kone ejer et sommerhus, da de 
irske myndigheder anmoder dem om at betale en "husstandsafgift" for deres sommerhus i 
Irland. De fastholder, at deres faste bopæl er i Det Forenede Kongerige, og at deres hus i 
Irland blot er deres feriebolig. De betaler allerede en særlig årlig ejendomsskat for den samme 
ejendom, nemlig "Non Principal Private Residence Charge", som er en skat på private 
ferieboliger. De anser dette for at være et spørgsmål om dobbeltbeskatning, og de anmoder 
Parlamentet om at undersøge sagen. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

På det nuværende trin i udviklingen af EU-retten er der begrænset lovgivning på området for 
direkte beskatning. Da der ikke er harmonisering på dette område, henhører beskatning i det 
væsentligste under medlemsstaternes kompetence. Når medlemsstaterne udøver deres 
beføjelser på beskatningsområdet, skal de imidlertid overholde deres forpligtelser i henhold til 
TEUF. Medlemsstaterne må ikke forskelsbehandle på grundlag af nationalitet eller skabe eller 
opretholde forskelsbehandling af statsborgere fra andre medlemsstater, der udøver deres 
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friheder i henhold til TEUF. De må heller ikke anvende uberettigede restriktioner af disse 
friheder.

Kommissionen har allerede behandlet spørgsmålet om angiveligt diskriminerende 
husstandsafgift og skat på private ferieboliger i sit svar på den parlamentariske forespørgsel 
E-011451/2012.

Kommissionen mener ikke, at den irske lovgivning vedrørende husstandsafgift og skat på 
private ferieboliger er i strid med EU-lovgivningen af følgende grunde:

Husstandsafgiften finder anvendelse på alle ejere af beboelsesejendom uanset deres 
nationalitet og bopælsstatus. Dette gælder også for skatten på private ferieboliger, der kræves 
med hensyn til beboelsesejendom, der ikke ejerens faste bopæl. Skatten på private ferieboliger 
pålægges dermed enhver ejer af en anden beboelsesejendom, som er bosiddende eller ikke-
bosiddende i Irland.

I betragtning af, at bosiddende og ikke-bosiddende personer, der ejer en anden 
beboelsesejendom i Irland, på lige fod er underlagt begge afgifter, er der ikke tale om 
diskriminerende behandling med hensyn til ikke-bosiddende personer, der har deres faste 
bopæl i én medlemsstat og en anden bolig i Irland.

Endelig bemærker Kommissionen, at husstandsafgiften ikke længere er i kraft. Den blev 
erstattet af den lokale ejendomsskat den 1. juli 2013.

Konklusion

På baggrund af ovenstående betragtninger agter Kommissionen ikke at indlede 
traktatbrudsprocedure mod Irland i forbindelse med de af andrageren rejste spørgsmål.


