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1. Sammendrag

Andrageren er tysk statsborger og bor i Nederlandene, hvor han er bosat af skattemæssige 
årsager. Han skriver bøger på tysk for et tysk forlag, og oplyser, at de tyske myndigheder 
kræver, at han indsender selvangivelse. Han har økonomiske problemer, da han kræves at 
betale skat i to lande af samme indkomst. De tyske skattemyndigheder har oplyst, at pengene 
vil blive tilbagebetalt, men andrageren har været nødsaget til at låne penge, og har været nødt 
til at udfylde talrige formularer blot for at hans ansøgning om tilbagebetaling skulle tages i 
betragtning. Andrageren stiller spørgsmålstegn ved tilladeligheden ved den af de tyske 
skattemyndigheder fulgte procedure, og ønsker en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Beskatning af indkomst fra selvstændigt arbejde er ikke harmoniseret på EU-plan. Det er 
derfor et anliggende, som medlemsstaterne skal forholde sig til i deres nationale lovgivning 
og bilaterale overenskomster med henblik på at undgå dobbeltbeskatning.

Hvis der indtjenes en indkomst i et land, der ikke er det land, hvor personen er skattepligtig, 
kan de to berørte lande som princip begge ønske at anvende deres beskatningsregler for den 
pågældende indkomst. For at undgå dobbeltbeskatning beslutter landene normalt at fordele 
deres beskatningsret på grundlag af en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Hvor der er fastsat 
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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.

Andragerens klage vedrører ikke dobbeltbeskatning som sådan, men den procedure, som 
Tyskland anvender. Andrageren kritiserer det forhold, at der først opkræves kildeskat, som
senere tilbagebetales efter anmodning.

Ifølge artikel 9 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Tyskland og Nederlandene har 
bopælsstaten den eksklusive beskatningsret i forbindelse med indkomst fra selvstændigt
arbejde, hvis arbejdet ikke udføres i kildestaten. Ifølge de oplysninger, som andrageren har 
fremsendt, må Kommissionen formode, at andragerens bøger er skrevet i Nederlandene.
Nederlandene har derfor sandsynligvis den eksklusive beskatningsret i forbindelse med den 
indkomst, som den tyske forlægger betaler. Tyskland anerkender den nederlandske 
beskatningsret ved at tilbagebetale den opkrævede kildeskat.

Proceduren med at opkræve kildeskat og efterfølgende tilbagebetale den efter anmodning fra 
skatteyderen er ikke i sig selv i strid med EU-lovgivningen, selv om samme mekanisme ikke 
anvendes for en hjemmehørende skatteyder.

I dommen af 03. oktober 2006 i sag C-290/04, "Scorpio", præmis 38, afgjorde De Europæiske 
Fællesskabers Domstol følgende:

"36 Skatteindeholdelsesproceduren og den dertil knyttede pligtordning udgør nemlig et 
lovligt og hensigtsmæssigt middel til at sikre den skattemæssige behandling af indkomst 
for en person, som er bosiddende uden for beskatningsstaten, og til at undgå, at de 
pågældende indtægter unddrages beskatning i såvel bopælsstaten som i den stat, hvor 
tjenesteydelserne leveres. I denne forbindelse skal det påpeges, at på tidspunktet for de 
faktiske omstændigheder i hovedsagen, dvs. i 1993, var der ingen fællesskabsdirektiver 
eller andre instrumenter, som er nævnt i sagsakterne, der nævnte gensidig bistand ved 
inddrivelsen af skattekrav mellem Kongeriget Nederlandene og Forbundsrepublikken 
Tyskland.

37 Brugen af skatteindeholdelse udgør desuden et proportionelt middel til at sikre 
inddrivelse af beskatningsstatens skattekrav."

Domstolen har senere bekræftet denne holdning i dommen af 22. december 2008, sag C-
282/07, "Scorpio", præmis 38-47, hvor Domstolen fastslog følgende:

"38 Med hensyn til direkte skatter er situationen for hjemmehørende og ikke-
hjemmehørende som udgangspunkt ikke sammenlignelig" (Schumacker, præmis 31, og 
Wielockx, præmis 18).

39 A En forskelsbehandling mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende 
skatteydere kan således ikke som sådan anses for en forskelsbehandling i traktatens 
forstand (jf. Wielockx-dommen, præmis 19, og dommen i sagen Denkavit Internationaal 
og Denkavit France, præmis 44).
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40 Det skal derfor undersøges, om dette er tilfældet i hovedsagen.

41 Herved bemærkes, at den forskelsbehandling, der er indført ved den 
skattelovgivning, der er tvist om i hovedsagen, mellem kapitalindkomstmodtagende 
selskaber, og som består i anvendelse af forskellige beskatningsteknikker på grundlag 
af, om selskaberne er etableret i Belgien eller i en anden medlemsstat, vedrører 
situationer, der ikke er objektivt sammenlignelige.

42 For det første er État belges situation, når det renteudbetalende selskab og det 
selskab, der modtager renterne, er hjemmehørende i Belgien, forskellig fra den, hvor et 
selskab, der er hjemmehørende i denne stat, betaler renter til et ikke-hjemmehørende 
selskab, fordi État belge i det første tilfælde handler i egenskab af den stat, hvor 
selskaberne er hjemmehørende, og i det andet tilfælde handler i egenskab af den stat, 
hvor renterne har sin oprindelse.

43 For det andet giver rentebetaling fra et hjemmehørende selskab til et andet 
hjemmehørende selskab og rentebetaling fra et hjemmehørende selskab til et ikke-
hjemmehørende selskab anledning til særskilte former for beskatning i henhold til 
forskellige retsgrundlag.

44 Selv om det på den ene side er korrekt, at forskudsskatten ikke opkræves af renter, 
som et hjemmehørende selskab betaler til et andet hjemmehørende selskab, står det ikke 
desto mindre fast, at disse renter i henhold til bestemmelserne i CIR 1992 beskattes af 
État belge, fordi de hos sidstnævnte selskab og i samme omfang som selskabets andre 
indtægter vedbliver at være undergivet selskabsskat.

45 État belge indeholder på den anden side forskudsskat ved kilden af renter, som et 
hjemmehørende selskab betaler til et ikke-hjemmehørende selskab, i medfør af den 
mulighed, som denne stat og Storhertugdømmet Luxembourg hver for sig har forbeholdt 
sig ved fordelingen af deres beskatningskompetencer i medfør af den belgisk-
luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

46 Disse forskellige regler for skatteopkrævning udgør således en følge af den 
omstændighed, at hjemmehørende og ikkehjemmehørende rentemodtagende selskaber 
er undergivet forskellige beskatninger.

47 Disse forskellige beskatningsteknikker afspejler endelig forskellen mellem de 
situationer, hvori disse selskaber befinder sig med hensyn til inddrivning af skat."

I lyset af ovenstående skal opkrævning af skat for ikkehjemmehørende skatteydere ved hjælp 
af kildeskat generelt betragtes som værende i overensstemmelse med EU-retten.

Det er endvidere i tråd med internationalt accepterede skatteprincipper. I punkt 19 i 
bemærkning til artikel 10 i OECD's modeloverenskomst om indkomst og formue fremgår det, 
at:

"der ikke kan afgøres procedurespørgsmål i henhold til overenskomsten. Hver enkelt 
stat skal kunne anvende den procedure, der er fastsat i den nationale lovgivning. Den 
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kan enten fortsat begrænse sin beskatning til de satser, der er angivet i artiklen, eller 
beskatte fuldt ud og foretage tilbagebetaling."

Andragerens sag afviger imidlertid fra den ovenfor beskrevne retspraksis med hensyn til ét 
aspekt. I de pågældende tilfælde havde skattemyndighederne i kildestaten beskatningsret i 
henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten med hensyn til indkomst for 
ikkehjemmehørende skatteydere. Ifølge andragerens oplysninger er det i henhold til artikel 9 i 
dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Tyskland og Nederlandene bopælsstaten - i dette 
tilfælde Nederlandene - der har den eksklusive beskatningsret for indkomst fra selvstændigt
arbejde, når arbejdet ikke er udført i kildestaten. Under sådanne omstændigheder kan der 
sættes spørgsmålstegn ved, om den nævnte retspraksis berettiger den tyske praksis med først 
at opkræve kildeskat og senere tilbagebetale den.

Kommissionen er af den opfattelse, at den gældende tyske praksis er lovlig i sager som 
andragerens. Det fremgår ikke umiddelbart, at den ikke-hjemmehørende person ikke er 
skattepligtig i Tyskland, da de tyske skattemyndigheder ikke ved, hvor arbejdet er udført. Det 
er derfor rimeligt, at kildestaten sikrer sin potentielle beskatningsret ved at opkræve kildeskat, 
indtil situationen er afklaret.

Derudover ønsker Kommissionen at henlede andragerens opmærksomhed på artikel 50d, stk. 
2, i indkomstskatteloven ("Einkommensteuergesetz" = EStG), i henhold til hvilken der er 
mulighed for forudgående fritagelse for kildeskat under visse omstændigheder ("Freistellung 
im Steuerabzugsverfahren").

Kommissionen kan ikke vurdere, om kravene i artikel 50d, stk. 2, EStG, er opfyldt i 
andragerens tilfælde. Der kan dog være mulighed for, at andrageren kan undgå 
likviditetsproblemer forårsaget af opkrævning af kildeskat.

Endelig ønsker Kommissionen at understrege, at den er fuldt ud klar over behovet for at 
forenkle og forbedre de gældende procedurer for kildeskattelettelser. Kommissionen har for 
nylig vedtaget en henstilling med en klarlæggelse af, hvordan medlemsstaterne kan gøre det 
lettere for investorer, der er hjemmehørende i EU-medlemsstater, at anmode om 
kildeskattelettelser for dividender, renter og andre indtægter af værdipapirer, som er indtjent i 
andre medlemsstater. Henstillingen indeholder endvidere forslag om foranstaltninger, der kan 
træffes for at bekæmpe de skattemæssige hindringer, som finansinstitutterne står over for i 
forbindelse med deres investeringer af værdipapirer, og samtidig beskytte skatteindtægterne 
imod fejl eller svig. Henstillingen er udarbejdet som en vejledning til medlemsstaterne for at 
sikre, at procedurerne til verificering af retten til skattelettelser ikke hindrer funktionen af det 
indre marked.

Kommissionen henstiller, at andrageren underrettes herom."


