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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0607/2013 af J.G., tysk statsborger, om dobbeltbeskatning af tyske 
pensionister bosiddende i Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren, en tysk statsborger bosiddende i Frankrig, som får tysk pension, anfører, at han i 
2011 af de tyske skattemyndigheder blev afkrævet betaling af restancer fra 2005. Andrageren
havde været uvidende om, at han skulle betale skat både i Tyskland og Frankrig, og 
fremsætter indsigelser mod, at han nu anmodes om at betale dobbeltskat, idet han fremhæver, 
at han ikke modtager tilbagebetaling af de franske skattemyndigheder, som det kræves i 
henhold til traktaten mellem Frankrig og Tyskland af 1959 om dobbeltbeskatning. Han vil 
gerne vide, om denne traktat stadig er gældende, om den uden videre kan ophæves af 
supplerende lovgivning, om dobbeltbeskatning i Europa ikke pr. definition er forbudt, om det 
er rimeligt og retfærdigt, at en pensionist opkræves skat i to lande, om det er lovligt, at de 
tyske myndigheder kræver betaling af restancer fra 2005, når de først har informeret ham om 
situationen i 2011, om han fremover vil blive anmodet om at udfylde to årlige selvangivelser, 
og om det ved lov er vedtaget, at de franske myndigheder kan foretage tilbagebetaling efter 
betaling af skyldig skat i Tyskland. Andrageren udbeder sig ligeledes oplysninger om 
retshjælp, eftersom han ønsker at bringe sagen op til højeste instans, navnlig fordi de tyske 
skattemyndigheder beskylder ham for ikke at betale. Han anfører, at han aldrig er blevet 
informeret om ændringer af lovgivningen, og at han siden 1972 har betalt sine skatter 
regelmæssigt i Frankrig. Han hævder, at der her er tale om forskelsbehandling af pensionister. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"Andrageren er tysk statsborger og har været bosiddende i Frankrig siden 1972, men 
arbejdede i Tyskland som grænsearbejder som omhandlet i dobbeltbeskatningsaftalen mellem 
Frankrig og Tyskland. Siden 1972 er han blevet beskattet i Frankrig af sin indkomst af den 
erhvervsmæssige beskæftigelse i Tyskland. Siden 1997 har andrageren været pensioneret og 
har modtaget en pension fra den tyske socialsikringsordning, som han altid har angivet som 
skattepligtig indkomst i Frankrig. 

I oktober 2011 anmodede skattemyndighederne i Neubrandenburg andrageren om at angive 
sin indkomst for årene 2005 og frem. En tysk skatterådgiver udarbejdede dokumenterne for 
årene 2005-2010, og i januar 2013 blev andrageren anmodet om med kort varsel at betale et 
beløb på 17 350 EUR, hvoraf 2 600 EUR var morarenter. 

Samtidig anmodede andrageren med hjælp fra en fransk skatterådgiver om tilbagebetaling fra 
de franske skattemyndigheder. Hvis andrageren ikke kunne modregne den tyske skat af den 
tyske pensionsindkomst i sin franske indkomstskat, ville han rent faktisk være underlagt ikke-
modregnet dobbeltbeskatning. 

Andrageren anfører, at han – på grund af indførelsen af den tyske beskatning af hans pension 
– er underlagt ikke-modregnet dobbeltbeskatning trods den tysk-franske 
dobbeltbeskatningsaftale, og at han desuden har haft store efterlevelsesomkostninger, da han 
har måttet indhente rådgivning fra både en tysk og en fransk skatterådgiver. 

Andrageren har fremsendt otte temmelig præcise og tekniske spørgsmål for at få skabt klarhed 
over sin situation.

Kommissionens bemærkninger 

Andragendet er ikke et isoleret tilfælde, men vedrører en lang række pensionister, der befinder 
sig i en tilsvarende situation, og som alle modtager en offentlig pension fra Tyskland, men er 
bosiddende i et andet land. Dette bekræftes af fem andragender, der tidligere er fremsendt om 
identiske eller sammenlignelige problemstillinger (andragende nr. 1504/2012, 1385/2012, 
1307/2012, 313/2012 og 6/2011), fire forespørgsler til skriftlig besvarelse fra medlemmer af 
Europa-Parlamentet (E-013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, 
E-004935/2011 og E-008317/2011) samt et betydeligt antal klager, der er indgivet til 
Kommissionen. Som følge heraf har Kommissionens tjenestegrene allerede kendskab til 
problemstillingerne i andragendet. Den tyske føderale revisionsrets konstateringer i 
årsberetningen for 2009 om manglende håndhævelse af beskatningen af pensionister 
bosiddende i udlandet havde stor indflydelse1.

I Kommissionens bemærkninger kan der i fuldt omfang henvises til svaret på andragende 
1504/2012, da konklusionen er identisk i begge tilfælde. Kommissionens tjenestegrene mener 
dog, at det er nødvendigt at understrege følgende forskel, hvad angår de faktiske forhold. I 
andragende 1504/2012 havde andrageren arbejdet i Tyskland som lønmodtager i over tyve år, 
dvs. blev betragtet som havende sit hjemsted i landet i skattemæssig henseende og med 

                                               
1 http://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberichte/2009/teil-ii-einzelne-
pruefungsergebnisse/allgemeine-finanzverwaltung/2009-bemerkungen-nr-41-gesetzliche-altersrenten-von-
jaehrlich-3-4-mrd-euro-unterliegen-nicht-der-inlaendischen-besteuerung
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hensyn til socialsikringsforhold. Andrageren vendte derpå tilbage til Frankrig og modtog 
pensioner fra tyske kilder som pensionist med bopæl i Frankrig.

I det foreliggende andragende har andrageren, der er tysk statsborger, siden 1972 været 
bosiddende i en landsby på den franske side af grænsen. Han havde status af grænsearbejder, 
det vil sige, at selv om han arbejdede i grænseområdet på den tyske side af grænsen, var han 
kun indkomstskattepligtig i bopælslandet, dvs. Frankrig. Med hensyn til socialforsikring 
bidrog han til den tyske offentlige pensionsordning.

Uanset hans status som tidligere grænsearbejder er pensionsbetalingerne fra tyske kilder i 
modsætning til hans tidligere lønindkomst skattepligtige i Tyskland. Dermed svarer hans 
situation til situationen i andragende 1504/2012.

Bemærkningerne til andragende 1504/2012 om beskatningen af tyske pensioner udbetalt til 
pensionister bosiddende i Frankrig finder således anvendelse i fuldt omfang."


