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Om: Andragende 1870/2012 af Andreas Ebert, tysk statsborger, om hjerneflugten

1. Sammendrag

Andrageren foreslår en måde, hvorpå virkningen af hjerneflugten for landene i Europa kan 
afbødes. Han anfører, at et af resultaterne af globaliseringen kan være, at indbyggerne i land 
A, som har investeret i almen og erhvervsfaglig uddannelse af sine borgere, siden flytter til 
land B, hvor deres specialistkompetencer f.eks. kan tilvejebringe en højere indtjening og 
derved også give land B mulighed for at høste fordelen af land A's investeringer, mens land A 
mister skatteprovenu og derfor har færre ressourcer at afsætte til sin uddannelsessektor. For at 
afbøde dette problem anbefaler andrageren at indføre et Pigou-skattesystem udformet til at 
korrigere ubalancer i markedet, som skabes af sociale omkostninger, og med andre ord 
dermed afbøde de "eksterne virkninger" eller "eksternaliteter". Andrageren illustrerer dette 
ved hjælp af en beregning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"Andrageren, som er tysk statsborger, foreslår en økonomisk kompensation til lande, som er 
ramt af "hjerneflugt". Først forklarer andrageren problemstillingen: Land A afsætter en 
væsentlig andel af sit budget til uddannelse af sin befolkning. Disse borgere flytter imidlertid 
efterfølgende til land B, hvor deres færdigheder og kvalifikationer kan give et højere 
økonomisk afkast, og giver således land B muligheden for at høste fordelene af land A's 
investeringer som følge af indkomstbeskatningen af indvandreres indtægter. Andrageren 
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hævder, at land B dermed bliver "snylter" og drager nytte af udgiftsmæssige fordele (lavere 
skattebyrde som følge af lavere udgifter til uddannelse), som er baseret på eksterne 
virkninger. Resultatet bliver, at land A ikke længere vil kunne finansiere uddannelsen, og det 
deraf følgende markedssvigt vil skabe ineffektivitet.

Andrageren giver derefter et forslag til, hvordan dette problem kan afhjælpes. Ifølge 
andrageren er hovedproblemet, at indkomstskat opkræves i beskæftigelseslandet og ikke i det 
land, der sørgede for uddannelsen og dermed skabte grundlaget for den høje indkomst.
Andrageren foreslår, at denne eksternalitet fjernes ved indførelse af en Pigou-skat, der 
pålægges alle borgere i land B og derefter overføres til land A. Andrageren fremlægger 
desuden en detaljeret formel for udregning af de nødvendige skattebeløb til dækning af 
eksternaliteterne.

Kommissionens bemærkninger

a) Definition af Pigou-skat

En Pigou-skat er en skat, som pålægges en markedsaktivitet, der skaber negative 
eksternaliteter (omkostninger for andre). Skatten har til formål at rette op på et ineffektivt 
markedsudbytte, og dette gøres ved at fastsætte den på samme niveau som de negative 
eksternaliteter. Når der er negative eksternaliteter til stede, er de sociale omkostninger ved en 
markedsaktivitet ikke dækket af de private omkostninger ved aktiviteten. I et sådant tilfælde 
er markedsudbyttet ikke effektivt og kan føre til overforbrug af produktet. Et ofte benyttet 
eksempel på en sådan eksternalitet er miljøforurening.

En Pigou-skat er normalt baseret på forbrug eller anvendelse af ressourcer, som f.eks. i 
forbindelse med tobak eller miljøspørgsmål, derfor har en Pigou-skat normalt karakter af en 
indirekte skat (som f.eks. moms eller punktafgifter). Vi forstår imidlertid, at Pigou-skatten i 
forbindelse med godtgørelse for hjerneflugt ville blive pålagt som supplement til de 
indkomstskatter, der skaber det forudberegnede udligningsbeløb, som land B skal betale til 
land A. Brugen af Pigou-skat i den beskrevne kontekst ville derfor svare til en direkte skat. 

Det er af indlysende årsager næppe sandsynligt, at medlemsstater ville indføre en sådan 
Pigou-skat unilateralt, navnlig da indtægterne fra denne skat ville blive overført til en anden 
medlemsstat. 

b) Analyse 

På det nuværende stadie i udviklingen af EU-retten er der begrænset lovgivning inden for 
direkte beskatning, som grundlæggende hører under medlemsstaternes kompetence. De kan 
frit strukturere og udforme deres skattesystemer efter deres egne økonomiske behov og 
politiske mål, fastlægge hvilke forbindelser de har brug for for at kunne udøve deres 
skatteudskrivningsret og beslutte, hvad der skal beskattes og med hvilken sats. Ved udøvelsen 
af denne kompetence skal medlemsstaterne imidlertid overholde deres forpligtelser i henhold 
til EU-traktaterne. Medlemsstaterne har navnlig ikke ret til at forskelsbehandle på grundlag af 
nationalitet eller at indføre eller opretholde forskelsbehandling af medlemsstaters 
statsborgere, herunder deres egne, som gør brug af deres frihedsrettigheder i henhold til EU-
traktaten. De kan heller ikke lægge uberettigede begrænsninger på disse frihedsrettigheder

Det er således tvivlsomt, om en sådan Pigou-skat på nuværende tidspunkt kan begrundes i 
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henhold til det eksisterende traktatgrundlag for lovgivningsmæssige tiltag.

Ud fra en praktisk synsvinkel ville det også være vanskeligt at forestille sig den fornødne 
enstemmighed til et sådant tiltag, som skulle vedtages af Rådet. Der er afgjort medlemsstater, 
hvorfra mange højt kvalificerede personer flytter til andre medlemsstater for at søge bedre 
betalt beskæftigelse. De samme lande, som modtager sådanne arbejdstagere fra andre 
medlemsstater klager imidlertid over samme fænomen med at miste højt kvalificerede 
personer til andre, primært ikke-EU-lande, såsom Schweiz, Norge og især USA. Disse lande 
ville pr. definition ikke falde ind under anvendelsesområdet for en sådan ordning med 
godtgørelse for hjerneflugt. Dette kunne have negativ indvirkning på konkurrenceevnen for 
virksomheder, der er hjemmehørende i Den Europæiske Union som helhed, eftersom Pigou-
skatten ville øge udgifterne til arbejdskraft gennem pålægning af yderligere skatter.  

Det ville også være nødvendigt at tage højde for, at situationen kan ændre sig over tid, og at 
medlemsstater, der traditionelt har været udvandrerlande, ændrer sig til indvandrerlande. 
Endvidere ville der skulle tages højde for pengeoverførsler til arbejdstagernes hjemlande, som 
ofte udgør en betydelig del af disse landes BNP. Desuden ville oprindelsesmedlemsstaten 
være nødt til at kompensere for ekstra kvalifikationer, hvis sådanne højt kvalificerede 
personer vendte tilbage til deres hjemland med yderligere uddannelse og erfaring fra 
beskæftigelseslandet. 

Disse betragtninger illustrerer, at en sådan kompensation for hjerneflugt ville rejse spørgsmål, 
der rækker langt ud over andragerens forslag.

Konklusion

Kommissionen konkluderer derfor, at et lovgivningsmæssigt tiltag i stil med andragerens 
forslag ville være problematisk både med hensyn til retsgrundlag og chancerne for at opnå 
enighed mellem medlemsstaterne."


