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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0281/2009 af Gordon Edwin Hall, britisk statsborger, om et problem 
med de britiske skattemyndigheder

1. Sammendrag

Andrageren, som har investeringer i forskellige lande i Europa, angiver, at han i Tyskland, 
hvor han er bosiddende, betaler skat af sine indtægtskilder på verdensplan. De britiske 
skattemyndigheder sender ham dog hvert år et momsopgørelsesskema i forbindelse med hans 
britiske indtægt. Andrageren angiver, at han som resultat betaler skat to gange af samme 
indtægt. Han hævder, at hvis han påkræves at udfylde skattevurderingsdokumenter i hvert
land, han har aktiver i, bliver han effektivt tvunget til at overføre alle sine aktiver til ét land, 
og at dette også udgør en overtrædelse af rettigheden til fri konkurrence i det indre marked 
inden for den europæiske sektor for finansielle tjenester. Han mener, at det burde være 
tilstrækkeligt at foretage en momsopgørelse på sit officielle tilholdssted og omfatte 
oplysninger om de skatter, der er betalt i andre lande.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Hvis der tjenes en erhvervsindkomst i mere end et land, eller hvis der optjenes en indkomst i 
et land, der ikke er det land, hvor personen er skattepligtig, deler de to berørte lande som 
princip normalt beskatningsretten på grundlag af en bilateral 
dobbeltbeskatningsoverenskomst. Hvor der er en sådan overenskomst, skulle der ikke 
forekomme nogen juridisk dobbeltbeskatning, hvilket betyder, at en skatteyder ikke beskattes 
af den samme indkomst mere end en gang. Dette opnås ved hjælp af den 
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undtagelsesmekanisme (dvs. skatteundtagelsen eller skattefradraget for udenlandsk indkomst), 
der anvendes af bopælsstaten.

Da der ikke findes nogen harmoniserede regler om beskatning af investeringsindkomst på 
europæisk plan, er dette et anliggende, som medlemsstaterne skal forholde sig til i deres 
nationale lovgivning. I henhold til gældende fællesskabsret har medlemsstaterne kompetence 
til indbyrdes at fastsætte kriterier for tildeling af beskatningsbeføjelser. Dette omfatter 
indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster. Medlemsstaterne skal imidlertid i udøvelsen 
af denne kompetence overholde deres forpligtelser i henhold til EF-traktaten, som betyder, at 
de, hvad angår udøvelsen af retten til fri bevægelighed i det indre marked, ikke må 
diskriminere på baggrund af nationalitet eller gøre brug af uberettigede begrænsninger. Heraf 
følger, at hver enkelt medlemsstat fastlægger sin beskatningsret individuelt.

Det er generelt en sag for de nationale domstole snarere end Fællesskabets institutioner at 
fortolke dobbeltbeskatningsoverenskomster med henblik på at fastlægge de involverede 
staters beskatningsrettigheder i tvister mellem skatteydere og nationale administrationer.

Det fremgår imidlertid af den dokumentation, som andrageren har fremsendt, at den påståede 
dobbeltbeskatning let kan fjernes. Andrageren har fremsendt en kopi af et skema, som han har 
modtaget fra de britiske myndigheder. Skemaet anvendes tilsyneladende til tilbagebetaling af 
skat, der var undtaget i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Artikel VII, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Tyskland og Det Forenede 
Kongerige omfatter enebeskatning i bopælsstaten af renteindtægter, som en person, der er 
hjemmehørende i en kontraherende stat, har optjent i en anden kontraherende stat1. Eftersom 
andrageren er skattepligtig i Tyskland, har Tyskland beskatningsret over den britiske 
renteindtægt. Det skema, som andrageren har fremsendt, kan anvendes til tilbagebetaling af 
skat, som er tilbageholdt af en britisk udbetalende myndighed (dvs. en bank eller anden 
finansiel institution), og skemaet bør udfyldes af den tyske kompetente myndighed, som 
dermed kan bekræfte, at andrageren er skattepligtig i Tyskland. Skemaet bør efterfølgende 
sendes til de britiske myndigheder, som har kompetence til at tilbagebetale skat, som tidligere 
er tilbageholdt i Det Forenede Kongerige.

I lyset af ovenstående foreslår Kommissionen, at andrageren opfordres til at kontakte den 
kompetente myndighed i Tyskland (hvor han er bosiddende) for dermed at få udfyldt skemaet.
Dette bør resultere i tilbagebetaling af skat opkrævet af de britiske skattemyndigheder, 
eftersom undtagelsesmekanismen ikke blev anvendt automatisk."

                                               
1 Artikel VII, stk. 1: Enhver renteindtægt eller royalty, som en person, der er hjemmehørende og skattepligtig i 
en anden medlemsstat, har optjent i den berørte stat, skal kun beskattes i den anden medlemsstat.


