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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1595/2008 af M. H., tysk statsborger, om tilskud til ejerbolig i 
forbindelse med bolig i udlandet

1. Sammendrag

Andrageren, en tysk statsborger, der betaler skat i Tyskland, hævder, at han i lyset af EF-
Domstolens dom i sag C-152/05 ansøgte om tilskud til ejerbolig i forbindelse med sin bolig i 
Spanien. Hans ansøgning blev afvist med den begrundelse, at han ikke havde angivet 
udførligt, hvor ofte han var i Tyskland, hvor han derudover kun delvist var skattepligtig. 
Endvidere skal boligen udelukkende tjene som personlig bolig og ikke lejes ud som 
feriebolig. Andrageren betragter dette som en krænkelse af hans ret til fri bevægelighed inden 
for EU. Han fremhæver, at det er umuligt at benytte sin bolig i udlandet og opholde sig i 
Tyskland samtidig, og ønsker at vide, hvordan han under disse omstændigheder kan opnå det 
pågældende tilskud.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar (modtaget den 19. juni 2009).

"Andragendet

Andrageren er en pensioneret tysk tjenestemand, der er bosiddende i Spanien. Han er 
skattepligtig i Tyskland af sine pensionsindtægter. Han har hos de tyske skattemyndigheder 
ansøgt om et såkaldt ejerboligtilskud for sin ejendom i Spanien. Dette afvistes med den 
begrundelse, at han ikke i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, hvor ofte han havde opholdt 
sig i Tyskland, og at han derfor måtte anses for værende kun begrænset skattepligtig.

Andrageren mener, at dette er i strid med de principper, som De Europæiske Fællesskabers 
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Domstol har fastsat i sin dom af 17. januar 2008 i sag C-152/05. Han anser det for at være 
selvmodsigende, at der kun kan ydes ejerboligtilskud, hvis man selv anvender ejendommen i 
udlandet, mens det samtidig kræves, at man i overvejende grad skal opholde sig i Tyskland
for at være fuldt skattepligtig. 

Kommissionens holdning til andragerens opfattelse

Retsstillingen i Tyskland

Indledningsvis skal det konstateres, at ejerboligtilskuddet i Tyskland blev afskaffet pr. 
1.1.2006 [Lov om afskaffelse af ejerboligtilskud af 22.12.2005, BGBl. I, 2005, S. 3680]. For 
ejendomme, der er opført og/eller erhvervet efter dette tidspunkt, kan der ikke længere 
ansøges om sådanne tilskud. For ejendomme, der er opført og/eller erhvervet før dette 
tidspunkt, er dette fortsat muligt, hvis den periode, inden for hvilken skatten i så fald senest 
skal fastsættes, ikke er udløbet.

I henhold til loven om ejerboligtilskud ydes der sådanne tilskud under følgende 
forudsætninger:
 Den tilskudsberettigede skal være fuldt skattepligtig.
 Boligen skal anvendes til beboelse af ydelsesmodtageren, og
 ejendommen skal være beliggende i Tyskland.
 Der kan ikke ydes tilskud til ferieboliger.

I henhold til § 1, stk. 1, i lov om indkomstskat er fysiske personer, der har bopæl eller 
sædvanligt opholdssted i Tyskland, fuldt indkomstskattepligtige.

I henhold til § 1, stk. 3, i lov om indkomstskat behandles fysiske personer, der hverken har 
bopæl eller sædvanligt opholdssted i Tyskland, efter anmodning ligeledes som fuldt 
indkomstskattepligtige, i den udstrækning de oppebærer indenlandsk indkomst, jf. § 49 i 
nævnte lov. Dette gælder kun, hvis deres indkomst i kalenderåret mindst for 90 %’s 
vedkommende er undergivet tysk indkomstskat, eller hvis den indkomst, som ikke er 
undergivet tysk indkomstskat, ikke overstiger bundfradraget (for 2009 andrager dette 7.664 
EUR).

Vurdering ud fra en EU-retlig synsvinkel

Da der ikke er gennemført en EU-retlig harmonisering af indkomstbeskatningen, står det 
medlemsstaterne frit at udforme deres nationale skattesystemer. Som følge af 
medlemsstaternes kompetence på skatteområdet kan de derfor selv bestemme, om og i så fald 
på hvilke vilkår erhvervelse af egen bolig skal fremmes skattemæssigt. Set ud fra et EU-retligt 
synspunkt bliver dette spørgsmål først aktuelt, hvis medlemsstaterne vedtager skattemæssige 
bestemmelser, der strider mod de grundlæggende friheder i EU-retten. Dette er f.eks. tilfældet, 
hvis statsborgere fra andre medlemsstater diskrimineres på grund af deres nationalitet, eller 
hvis de hæmmes i deres frie bevægelighed. 

Dette indebærer i den aktuelle sag, at der set ud fra et EU-retligt synspunkt principielt ikke er 
noget at indvende hverken mod kravet om fuld skattepligt eller mod kravet om, at 
ejendommen skal anvendes af ydelsesmodtageren selv. 
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Ud fra en EU-retlig synsvinkel har Kommissionen gjort indsigelse mod det yderligere krav 
om, at ejendommen skal være beliggende i Tyskland, og indledt en traktatbrudsprocedure 
(1999/4943). Kommissionen betvivlede, at det var foreneligt med EU-retten (artikel 18, 39 og 
43 i EF-traktaten) at gøre retten til at opnå tilskud afhængig af, at det tilskudsberettigede 
objekt var beliggende i Tyskland. I situationer, hvor fuldt skattepligtige personer er 
bosiddende i udlandet, ville de således ikke være tilskudsberettigede, hvis de ønskede at 
erhverve en privat bolig i udlandet. Dette udgør en hindring for den frie bevægelighed, der er 
forankret i EF-traktaten, og det indebærer desuden, at grænsegængere systematisk stilles 
ringere.

De Europæiske Fællesskabers Domstol har tilsluttet sig denne opfattelse, og i sin dom af 17. 
januar 2008 i sag C-152/05 fastslog Domstolen følgende: 

"Forbundsrepublikken Tyskland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 18 EF, 39 
EF og 43 EF, idet den i EigZulG’s § 2, stk. 1, første punktum, udelukker ejendomme 
beliggende i andre medlemsstater fra det ejerboligtilskud, som tildeles personer, der er fuldt 
indkomstskattepligtige."

Da ejerboligtilskuddet allerede var afskaffet, da dommen offentliggjordes, har 
Forbundsrepublikken Tysklands regering gennemført dommen ved at offentliggøre en 
bekendtgørelse (BMF-skrivelse af 13. marts 2008, IVC1 – EZ 1000/08/10001). Dette 
indebærer, at personer, der i henhold til § 1, stk. 2 og 3, i lov om indkomstskat er 
tilskudsberettigede, også kan opnå tilskud til opførelse eller anskaffelse af et hus eller en 
ejerbolig, der er beliggende i en anden EU-medlemsstat. Disse principper skal anvendes i alle 
de tilfælde, der endnu ikke er afgjort. 

Set ud fra Kommissionens synspunkt har Forbundsrepublikken Tysklands regering 
gennemført dommen korrekt og bragt de misforhold, der blev påtalt i traktatbrudsproceduren, 
ud af verden. 

Efter Kommissionens opfattelse har andrageren på baggrund af ovennævnte skrivelse 
mulighed for — selv om han bor i Spanien — i medfør af § 1, stk. 3, i lov om indkomstskat at 
ansøge om at blive behandlet som fuldt skattepligtig. En forudsætning for dette er dog, at han 
opfylder kravene i § 1, stk. 3, i lov om indkomstskat og lader 90 % af de indtægter, han har 
oppebåret i andre lande, beskatte i Tyskland eller ikke lader over 7.664 EUR beskatte i 
udlandet. 

Kommissionen kan ikke vurdere, om andrageren opfylder disse krav i detaljer, eller om 
andragerens krav på ejerboligtilskud eventuelt er forældet. Dette henhører heller ikke under 
Kommissionens kompetence. På grundlag af den gennemførte traktatbrudsprocedure og ifølge 
ovennævnte skrivelse af 13. marts 2008 har en pensioneret tysk tjenestemand, der er 
bosiddende i udlandet, og som lader sin pension beskatte i Tyskland, principielt krav på 
ejerboligtilskud for sin ejerbolig, der er beliggende i et andet EU-land, forudsat at kravene i § 
1, stk. 3, i lov om indkomstskat er opfyldt. 

Konklusion

Kommissionen foreslår, at andrageren underrettes herom."


