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Angående:Framställning 1595/2008, ingiven av M. H. (tysk medborgare), om beviljande 
av ett bidrag för förvärv av privatbostad för sitt hus i utlandet

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är tysk medborgare och betalar skatt i Tyskland. Med stöd av EG-domstolens 
dom i mål C-152/05 har han lämnat in en ansökan om bidrag för förvärv av privatbostad för 
sitt hus i Spanien. Ansökan avvisades med motiveringen att framställaren på ett otillräckligt 
sätt hade visat hur ofta han var i Tyskland, där han dessutom endast var delvis skattskyldig. 
Dessutom får bostaden bara användas för eget boende och får inte hyras ut som 
semesterboende. Framställaren anser att detta kränker rätten till fri rörlighet för personer i EU. 
Framställaren undrar dessutom hur bidraget någonsin ska kunna beviljas med tanke på att man 
inte samtidigt kan använda sin utländska bostad och vara kvar i Tyskland.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 19 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009

Framställningen

Framställaren är en pensionerad tysk tjänsteman som är bosatt i Spanien. Han skattar i 
Tyskland för sina pensionsinkomster. Han har hos skattemyndigheterna i Tyskland ansökt om 
ett så kallat bidrag till förvärv av privatbostad [”Eigenheimzulage”] för sin bostad i Spanien. 
Ansökan avslogs med den motiveringen, att det inte hade framlagts tillräckliga bevis för hur 
ofta han uppehöll sig i Tyskland och att han därför måste anses som endast begränsat
skattskyldig.
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Framställaren anser att detta bryter mot de principer som Europeiska domstolen fastställt i sin 
dom i mål C-152/05 av den 17 januari 2008. Han anser det självmotsägande att bidrag till 
förvärv av privatbostad kan beviljas bara om man själv använder fastigheten i utlandet, medan 
det samtidigt krävs att man till övervägande delen ska uppehålla sig i Tyskland, så att man är 
obegränsat skattskyldig.

Kommissionens ställningstagande till framställarens åsikt

Rättssituationen i Tyskland

Inledningsvis måste det konstateras att Tyskland från och med den 1 januari 2006 avskaffat 
bidraget till förvärv av privatbostad 
[lagen om avskaffande av bidrag till förvärv av privatbostad av den 22 december 2005 
(Gesetz zur Abschaffung der Eigenheimzulage, BGBl. I 2005, s. 3680)]. För fastigheter som 
byggts och/eller förvärvats efter denna tidpunkt kan det inte längre ansökas om sådana bidrag. 
För fastigheter som byggts och/eller förvärvats före denna tidpunkt kan ansökan göras, såvida 
inte den tidsrymd inom vilken skatten i så fall senast ska fastställas har löpt ut.

Enligt lagen om bidrag till förvärv av privatbostad (Eigenheimzulagengesetz) beviljas bidrag 
till förvärv av privatbostad under följande förutsättningar:
 Den bidragsberättigade måste vara obegränsat skattskyldig.
 Bostaden måste användas för eget boende.
 Bostaden måste vara belägen i Tyskland. 
 Fritidsbostäder kommer inte i fråga för bidraget.

Enligt 1 § första stycket i inkomstskattelagen (Einkommensteuergesetz) är fysiska personer 
som är bosatta eller stadigvarande vistas i Tyskland obegränsat skattskyldiga.

Enligt 1 § tredje stycket i inkomstskattelagen kan efter ansökan också fysiska personer som 
varken har hemvist eller är stadigvarande boende i Tyskland behandlas som obegränsat 
skattskyldiga för inkomst, i den utsträckning de uppbär inkomst i Tyskland, i den bemärkelse 
som avses i 49 § i inkomstskattelagen. Detta gäller endast om minst 90 procent av den 
inkomst de uppbär under kalenderåret är inkomstskattepliktig i Tyskland eller om uppburen 
inkomst som inte är skattepliktig i Tyskland motsvarar högst det tyska grundavdraget vid 
beskattningen (vilket under 2009 uppgår till 7 664 EUR).

Bedömning ur synvinkel av gemenskapsrätten

Eftersom det inte gjorts någon gemenskapsrättslig harmonisering av inkomstbeskattningen 
står det medlemsstaterna fritt att utforma sina nationella skattesystem. Därför ska 
medlemsstaternas skattemyndigheter själva bestämma om, och i så fall under vilka 
förutsättningar, förvärv av privata bostäder ska gynnas skattemässigt. Ur synvinkel av 
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gemenskapsrätten blir frågan om detta aktuell först om medlemsstaterna utfärdar 
skatterättsliga bestämmelser som bryter mot de grundläggande friheterna inom gemenskapen. 
Detta blir fallet till exempel om medborgare i andra medlemsstater diskrimineras på grund av 
sin nationalitet eller hindras i sin fria rörlighet.

Detta innebär i det fall som nu är aktuellt, att det ur synvinkel av gemenskapsrätten i princip 
inte finns något att invända vare sig mot kravet på obegränsad skattskyldighet eller mot kravet 
på att fastigheten ska användas för eget boende.

Mot det ytterligare kravet på att fastigheten ska vara belägen i Tyskland har kommissionen 
gjort invändningar ur synvinkel av gemenskapsrätten och inlett ett fördragsbrottsförfarande 
(1999/4943). Kommissionen betvivlade att det vore förenligt med gemenskapslagstiftningen 
(artiklarna 18, 39 och 43 i EG-fördraget) att göra rätten till bidrag beroende av att det 
bidragsberättigande objektet var beläget i Tyskland. I situationer där obegränsat skattskyldiga 
personer är bosatta utomlands skulle personerna i fråga inte vara bidragsberättigade om de 
ville förvärva en privat bostad i utlandet. Detta innebar ett hinder för den fria rörligheten, som 
åtnjuter skydd enligt EG-fördraget, och dessutom ett systematiskt missgynnande av 
gränspendlare.

Europeiska domstolen har biträtt denna uppfattning och fällt följande avgörande i sin dom i 
mål C-152/05 av den 17 januari 2008:

”Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt 
artiklarna 18 EG, 39 EG och 43 EG genom att i 2 § första stycket första meningen i 
lagen om bidrag till förvärv a  privatbostad (Eigenheimzulagengesetz), i den version som 
publicerades år 1997, i dess lydelse enligt lagen med tillämpningsföreskrifter till 
2004 års budget (Haushaltsbegleitgesetz 2004), utesluta bostäder belägna i en annan 
medlemsstat från det bidrag till förvärv av bostad som beviljas personer som är obegränsat 
skattskyldiga för inkomst.”

Eftersom bidraget till förvärv av privatbostad redan avskaffats vid den tidpunkt då domen 
offentliggjordes har Förbundsrepubliken Tysklands regering genomfört domen genom att 
offentliggöra ett administrativt beslut (skrivelsen BMF-Schreiben av den 13 mars 2008, 
IVC1 — EZ 1000/08/10001). Detta innebär att personer, som enligt 
§ 1 andra och tredje stycket i inkomstskattelagen är berättigade att ingå med ansökan, också 
kan få bidrag för ett hus eller en ägobostad i en annan medlemsstat. Dessa principer ska 
tillämpas i alla de fall som fortfarande väntar på avgörande.

Ur kommissionens synvinkel har Förbundsrepubliken Tysklands regering genomfört domen 
korrekt och sålunda avskaffat det missförhållande som påtalats i fördragsbrottsförfarandet. 
Fördragsbrottsförfarandet inställdes därför.

Enligt kommissionens uppfattning har framställaren utgående från den ovannämnda 
skrivelsen möjlighet, trots att han är bosatt i Spanien, att ingå med ansökan om att i enlighet 
med § 1 tredje stycket i inkomstskattelagen behandlas som obegränsat skattskyldig. En 
förutsättning för detta är dock att han uppfyller kraven i § 1 tredje stycket i 
inkomstskattelagen och skattar i Tyskland för 90 procent av alla sina inkomster runtom i 
världen eller inte skattar för mer än 7 664 EUR utomlands.
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Om framställaren uppfyller dessa krav i detalj eller om hans ansökan eventuellt inte längre är 
giltig, det kan kommissionen inte bedöma. Det har kommissionen inte heller behörighet att 
göra. Utgående från det fullföljda fördragsbrottsförfarandet har dock, med stöd av den 
ovannämnda skrivelsen av den 13 mars 2008, en utomlands bosatt, pensionerad tysk 
tjänsteman, som i Tyskland skattar för sin pension, principiellt rätt att få bidrag till förvärv av 
privatbostad för en privatbostad som är belägen i ett annat EU-medlemsland än hans hemland, 
förutsatt att kraven i 1 § tredje stycket i Tysklands inkomstskattelag uppfylls.

Slutsats

Kommissionen föreslår att framställaren underrättas om detta.


