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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0666/2008 af Gert Vercauteren, belgisk statsborger, om aftaler om at 
undgå dobbeltbeskatning og anvendelse af disse i Fællesskabet

1. Sammendrag

Andrageren gør gældende, at aftaler om dobbeltbeskatning er vigtige for, at det indre marked 
kan fungere korrekt og for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og 
arbejdskraft. Han bemærker, at EU allerede har gennemført initiativer på området for direkte 
beskatning, f.eks. direktivet om opsparing og fællesskabslovgivningen om udbytte, renter og 
royalties. Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at arbejde i retning af: 1) fastlæggelse 
af en bestemmelse i et direktiv om, at OECD's modelaftale finder anvendelse som en bilateral 
aftale, når der ikke findes nogen aftale om dobbeltbeskatning mellem to medlemsstater; 2) 
stadfæstelse af bestemmelserne om at undgå dobbeltbeskatning i et enkelt europæisk direktiv; 
3) at give Kommissionen mandat på vegne af alle medlemsstater til at indgå aftaler om at 
undgå dobbeltbeskatning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2008.

"Skatteaftaler: generelle principper

Aftaler om dobbeltbeskatning vedrørende indtægter og formuer er den vigtigste kilde i den 
internationale skatteret. Disse aftaler, som for det meste er bilaterale, udgør som helhed et 
vigtigt net, der forbinder lande over hele verden.
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De sigter på at løse uoverensstemmelser som følge af overlappende skattebeføjelser mellem 
de forskellige lande. Uoverensstemmelserne opstår på grund af forskellige landes 
sammenfaldende anvendelse af de samme skatteprincipper. Den internationale beskatning er 
baseret på en kombination af to principper: "princippet om beskatning efter indtægtskilde" og 
"princippet om beskatning ud fra bopæl". Disse principper som er almindeligt anerkendt og 
anvendt, resulterer imidlertid uundgåeligt i kompetencestrid. Ikke blot beskattes fastboende 
med national skat af deres udenlandske indkomst, men ikkebosiddende beskattes også med 
national skat af deres nationale indtægt. Da de fleste lande anvender disse to principper 
samtidigt, kan beskatningen ofte overlappe. Formålet med bilaterale skatteaftaler er derfor at 
fremme international udveksling ved at afskaffe dobbeltbeskatning som følge af overlapning.

Skatteaftalerne er i overensstemmelse med standarder, modeller (navnlig modeller udarbejdet 
af FN og OECD) og principper, der er fastsat og anerkendt på internationalt plan.

EU-medlemsstaternes skatteaftaler

Inden for EU har de bilaterale skatteaftaler udviklet sig meget hurtigt de seneste år.

Skatteaftalerne mellem de 15 gamle medlemsstater blev allerede færdiggjort den 1. januar 
2005. Selv om de 12 nye medlemsstater ikke var forpligtet til at indgå skatteaftaler med de 
andre EU-partnere inden tiltrædelsen, og selv om skatteaftaler ikke officielt indgik i 
skatteområdet i EU-retten, vil kun 11 af 351 mulige bilaterale aftaler om dobbeltbeskatning 
mellem EU-medlemsstaterne være i kraft den 1. januar 2009.

Skatteaftaler er et meget vigtigt instrument for et velfungerende indre marked, men for 
øjeblikket er der ikke indført fællesskabslovgivning for dette område. Der eksisterer heller 
ikke en europæisk model for aftaler om dobbeltbeskatning: Alle EU-medlemsstaterne følger 
den model, OECD har udarbejdet (og som de fleste af dem også er medlem af).

Skatteaftalerne og fællesskabslovgivningen

Fællesskabsretten har forrang for disse aftaler i international ret mellem medlemsstaterne, 
men anerkender udtrykkeligt deres rolle og betydning. Ikke blot anmodes medlemsstaterne i 
EF-traktatens artikel 293 om at indlede forhandlinger for at sikre "afskaffelse af 
dobbeltbeskatning inden for Fællesskabet", men der henvises også i flere direktiver 
udtrykkeligt til principperne i bilaterale aftaler (jf. særlig direktiv 90/434/EØF vedrørende 
fusioner og direktiv 90/435/EØF vedrørende moder- og datterselskaber), hvilket på en vis 
måde bidrager til fortolkningen af fællesskabslovgivningen.

Hvad angår direkte beskatning, har forholdet mellem fællesskabsretten og traktatretten 
gentagne gange vist sig at være modstridende. Disse to grene af retten opfylder særskilte mål 
samt har forskellige grundlag. Traktatretten sigter særlig på at regulere forbindelserne mellem 
landene ved at fordele de kontraherende staters beskatningskompetence, og Fællesskabets 
skatteret indgår i det store projekt med at gennemføre et indre marked uden indre grænser.

Men EF-Domstolen har ved flere lejligheder fastsat, "at selv om bestemmelser om direkte 
skatter på fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin ikke som sådanne henhører under 
Fællesskabets kompetence, skal medlemsstaterne dog overholde fællesskabsretten under 
udøvelsen af deres kompetence" trods manglende harmoniseringsforanstaltninger (C-279/93, 
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Schumacker, præmis 21).

Hvad angår fællesskabsretten, skal skatteaftalerne særlig opfylde kravene for det indre 
marked om ikkeforskelsbehandling og de fire grundlæggende friheder, der er nævnt i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I den forbindelse har flere domme fra 
EF-Domstolen1 understreget sager vedrørende forskelsbehandling af EU-borgere og -
virksomheder, som hidrører fra en formulering og/eller en anvendelse af aftaler, som er i strid 
med principperne i traktaten. EF-Domstolen kræver hermed, at visse bestemmelser i aftaler 
om dobbeltbeskatning eller bestemmelser til gennemførelse i national lovgivning tilpasses til 
de pågældende principper.

Skatteaftaler i det indre marked

Nødvendigheden af at fastsætte skatteforholdet mellem EU-medlemsstaterne nærmere og 
bringe det i overensstemmelse med Fællesskabet og fællesskabsretten er ikke et nyt krav.
Allerede i 1960'erne undersøgte Neumark-udvalget problemet med dobbeltbeskatning inden 
for det fælles marked, og det understregede nødvendigheden af en reform af systemet med 
bilaterale aftaler. I sine konklusioner foreslog udvalget at indgå en multilateral aftale med 
henblik på at undgå dobbeltbeskatning.

Kommissionen har for nylig og som led i dens generelle strategi for grænseoverskridende 
skatteproblemer, som berører fysiske personer og virksomheder, der driver virksomhed på det 
indre marked, indledt en dybtgående undersøgelse af de mulige uoverensstemmelser mellem 
EF-traktaten og de bilaterale aftaler (med hensyn til dobbeltbeskatning), som medlemsstaterne 
har indgået indbyrdes samt med tredjelande.

I juni 2005 fremlagde Kommissionen i et arbejdsdokument, som er tilgængeligt på dens 
websted2, en generel analyse af problematikken med skatteaftaler, som særlig undersøger 
virkningerne af visse domme fra EF-Domstolen på dette område samt løsningsmodeller 
såsom udarbejdelse af en EU-udgave af modellen i OECD-konventionen eller indgåelse af en 
multilateral skatteaftale på EU-plan. I november 2006 blev spørgsmålet om skatteaftaler 
behandlet på et særligt møde med medlemsstaterne i arbejdsgruppe IV vedrørende direkte 
beskatning.

Skatteaftaler og Kommissionens initiativret

Kommissionen anerkender værdien af andragerens argumenter og mener, at et 
fællesskabsretligt instrument, f.eks. et direktiv, eller en multilateral aftale kunne være et 
langsigtet mål. I betragtning af at direkte beskatning imidlertid primært hører under 
medlemsstaternes kompetence og de principper om subsidiaritet og enstemmighed, som 
danner grundlag for fællesskabsbeskatningen, foretrækker den for øjeblikket at indtage en 
mere pragmatisk holdning og henholde sig til den nuværende ramme med de bilaterale aftaler.

Den mener, at det vil være muligt at finde en tilfredsstillende løsning på de mest presserende 
                                               
1 Se f.eks. EF-Domstolens dom af 23. september 2003 i sag C-58/01 (Océ Van der Grinten), præmis 54; dom af 
12. december 2002 i sag C-385/00 (F.W.L. de Groot mod Staatssecretaris van Financiën), præmis 84, 94, 99 ff., 
dom af 8. marts 2001 i sag 397/98 (Metallgesellschaft), præmis 71 ff., dom af 18, november 1999 i sag C-
200/98 (X AB og Y AB), præmis 10 og 31.
2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/double_tax_conventions/ECLawTaxTreaties_en.pdf.
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problemer vedrørende det indre marked ved hjælp af en øget koordination af de nationale og 
traktatmæssige skattebestemmelser samt ved at forbedre procedurerne for bilæggelse af 
tvister.

Kommissionen er bekendt med virkningen af aftalerne på det indre marked, og den agter at 
afholde en offentlig høring i 2009, som både omfatter fysiske og juridiske personer, med 
henblik på at indsamle faktuelle elementer, særlig hvad angår de hindringer, som 
skatteaftalerne ikke formår at afskaffe, samt om den nuværende mekanisme til afskaffelse af 
dobbeltbeskatning.

Endelig vil Kommissionen udarbejde en meddelelse, som sammenfatter de indhentede 
oplysninger og beskriver den påtænkte opfølgning på dette område."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. september 2009.

Skatteaftaler: generelle principper

Aftaler om dobbeltbeskatning tager sigter på at løse konflikter som følge af overlappende 
skattebeføjelser mellem de forskellige lande. Formålet med bilaterale skatteaftaler er at 
fremme den internationale samhandel ved at afskaffe dobbeltbeskatning som følge af en sådan 
overlapning.

Skatteaftalerne er i almindelighed baseret på modeller (navnlig modeller udarbejdet af OECD 
og FN) og principper, der er fastlagt og anerkendt på internationalt plan.

EU-medlemsstaternes skatteaftaler

Forebyggelse og ophævelse af dobbeltbeskatning i EU sikres i dag hovedsagelig i kraft af et 
net af bilaterale skatteaftaler indgået mellem medlemsstaterne. Pr. 1. juli 2009 var dette net 
næsten fuldstændigt, da kun 11 af de 351(1) skatteaftaler, som kan indgås mellem EU-
medlemsstaterne, endnu ikke var i kraft (jf. tabellen i bilaget).

Skatteaftaler kan udgøre et vigtigt instrument for et velfungerende indre marked, men for 
øjeblikket er det kun medlemsstaterne og ikke fællesskabslovgiveren, som har kompetence til 
at forhandle dem. Der findes heller ikke en EU-model for dobbeltbeskatningsaftaler, men alle 
EU-medlemsstater tager udgangspunkt i OECD-modellen.

Skatteaftalerne og fællesskabslovgivningen

Fra en fællesskabsretlig synsvinkel skal de bilaterale skatteaftaler navnlig opfylde kravene for 
det indre marked om ikkeforskelsbehandling og de fire grundlæggende friheder, der er nævnt 
i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Således har flere domme fra EF-Domstolen omhandlet sager vedrørende forskelsbehandling 
af EU-borgere og -virksomheder, som hidrører fra en affattelse og/eller anvendelse af aftaler, 
der er i strid med principperne i traktaten.
                                               
1 Reelt 349 i betragtning af aftalen mellem de nordiske lande med henblik på at undgå dobbeltbeskatning på 
indkomst- og formueskatteområdet af 23. september 1996, der træder i stedet for eventuelle bilaterale aftaler 
mellem Danmark, Finland og Sverige. 
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Skatteaftaler og Kommissionens initiativret

Kommissionen anerkender værdien af andragerens argumenter.

I denne forbindelse undersøgte Kommissionen allerede i 2005 sammen med medlemsstaterne 
forskellige mulige løsningsmodeller, herunder udarbejdelse af en EU-udgave af OECD's 
skatteaftalemodel eller indgåelse af en multilateral skatteaftale på EU-plan. I november 2006 
var spørgsmålet om skatteaftaler ligeledes på dagsordenen på et særligt møde med 
medlemsstaterne i arbejdsgruppe IV vedrørende direkte beskatning.

Som led i det initiativ til samordning af skattesystemerne, som lanceredes i december 2006, 
undersøger Kommissionens tjenestegrene desuden i øjeblikket, hvilke foranstaltninger der 
eventuelt kan træffes navnlig på baggrund af den nye internationale udvikling, herunder bl.a. 
den nye artikel 25, stk. 5, vedrørende voldgiftsproceduren i OECD's aftalemodel. En 
pragmatisk tilgang kunne bestå i, at man baserede sig på det eksisterende net af aftaler, men 
forbedrede tvistbilæggelsesprocedurerne. F.eks. er voldgiftsklausulen i konventionen af 23. 
juli 1990 (90/436/EØF)1 i øjeblikket begrænset til tilfælde af dobbeltbeskatning, som er 
knyttet til interne afregningspriser, men kunne udvides til også at omfatte andre skattetvister.
Man kunne desuden forestille sig en bedre samordning af medlemsstaternes aftalepolitik.

På baggrund af denne udvikling kunne et fællesskabsretligt instrument, f.eks. et direktiv eller 
en multilateral aftale, udgøre et ønskeligt mål på længere sigt. Men i betragtning af 
subsidiaritetsprincippet, medlemsstaternes principielle kompetence med hensyn til direkte 
beskatning og reglen om enstemmighed på fællesskabsplan på dette område mener 
Kommissionen, at man på kortere sigt bør efterstræbe en løsning, som udmærket kunne bygge 
på den nuværende ramme med bilaterale aftaler.

Den mener således, at det vil være muligt at finde en tilfredsstillende løsning på de mest 
presserende problemer vedrørende det indre marked gennem en øget samordning af de 
nationale og aftalemæssige skattebestemmelser samt forbedring af procedurerne for 
bilæggelse af bilaterale tvister.

Kommissionens tjenestegrene, der er opmærksomme på de bilaterale aftalers indvirkning på 
det indre marked, agter derfor at undersøge muligheden for at afholde en offentlig høring for 
at indsamle faktuelle, kvantitative og kvalitative oplysninger om de problemer, som 
skatteyderne fortsat oplever trods de eksisterende skatteaftaler og nuværende mekanismer til 
begrænsning og ophævelse af dobbeltbeskatning. En sådan offentlig høring vil give 
Kommissionen bedre muligheder for at udarbejde et eventuelt politisk initiativ på dette 
område.

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=163274:cs&lang=fr&list=163274:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hw
ords=&checktexte=checkbox&visu=#texte


