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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1162/2009 af Brian Cave, britisk statsborger, om diskriminerende 
behandling af visse kategorier af britiske pensionister, der bor i Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at han som pensioneret lærer ville blive diskrimineret med hensyn til 
indkomstskat, hvis han boede i Frankrig. Andrageren modtager en pension fra den britiske 
regering og hævder, at han ville komme til at betale højere indkomstskatter end både franske 
statsborgere med samme indkomst og andre kategorier af britiske statsborgere med bopæl i 
Frankrig, som ikke modtager pensioner fra regeringen. Ifølge andrageren ville den 
diskriminerende behandling opstå ved håndhævelsen af den franske lovgivning, som er 
vedtaget for at gennemføre dobbeltbeskatningsaftalen mellem Det Forenede Kongerige og 
Frankrig.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. november 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren, der er britisk statsborger, er en pensioneret lærer, som på nuværende tidspunkt 
har bopæl i Frankrig. Fra den britiske regering modtager han en pension, som i henhold til 
artikel 19.2 i overenskomst1 mellem Frankrig og Det Forenede Kongerige om 

                                               
1 Aftale mellem Frankrigs, Det Forenede Kongeriges og Nordirlands regeringer med henblik på at undgå 
dobbeltbeskatning og forhindre skatteunddragelse og -svig med hensyn til indkomstskat og kapitalindkomstskat, 
en protokol som blev undertegnet i London den 19. juni 2008, trådte i kraft den 18. december 2009 og blev 
offentliggjort i EUT den 9. januar 2010.
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dobbeltbeskatning skal opkræves ved kilden i Det Forenede Kongerige. Da andragerens 
pension ikke er skattepligtig i Frankrig, tager de franske myndigheder ikke højde for skat, der 
opkræves i Det Forenede Kongerige, med henblik på indrømmelse af visse skattefordele, og 
navnlig ikke skattefradrag1 for ansættelse af en arbejdstager i hjemmet, som den franske 
lovgivning2 indrømmer husstande, der er skattemæssigt hjemmehørende i Frankrig.
Andrageren mener, at han udsættes for forskelsbehandling på grundlag af nationalitet:
- i forhold til franske statsborgere (som befinder sig i en lignende situation), idet han ikke kan 
drage fordel af disse skattefordele i Frankrig,
- i forhold til andre britiske statsborgere, som er bosiddende i Frankrig og har krav på 
pensioner fra den private sektor, da artikel 19 i aftalen ikke finder anvendelse for dem. 
Overenskomsten mellem Frankrig og Det Forenede Kongerige om dobbeltbeskatning
Artikel 19 Offentlige hverv
… 2. "Pensioner og andre lignende vederlag, der udbetales af et kontraherende land eller en af 
landets lokale myndigheder, eller, i Frankrigs tilfælde, af en offentligretlig juridisk person, 
enten direkte eller ved fradrag af de midler, de dækker, til en fysisk person for tjenesteydelser 
udført for dette land, denne myndighed eller denne juridiske person, er kun skattepligtige i 
dette land. Disse pensioner er imidlertid kun skattepligtige i det andet kontraherende land, 
hvis den fysiske person har bopæl i dette land og har landets nationalitet uden samtidig at 
have det første lands nationalitet."
I det konkrete tilfælde er den offentlige pension, som Det Forenede Kongerige yder 
andrageren, der er britisk statsborger, kun skattepligtig i Det Forenede Kongerige. Hvis den 
derimod blev ydet til en fransk statsborger med bopæl i Frankrig, ville denne pension være 
skattepligtig i Frankrig.
Kommissionen konstaterer, at artikel 19.2 i overenskomsten mellem Frankrig og Det 
Forenede Kongerige i henhold til modellen i OECD-konventionen skaber en særskilt 
beskatningsordning afhængigt af pensionens offentlige art og modtagerens nationalitet. 

I den forbindelse henviser Kommissionen til Domstolens retspraksis på skatteområdet 
vedrørende foreneligheden med EU-lovgivningen af de aftalemæssige bestemmelser, der 
"omfatter forskellige tilknytningsfaktorer alt efter, om skatteyderne ... er lærere, eller om de 
er beskæftiget i den private eller den offentlige sektor. Hvad angår navnlig sidstnævnte 
kategori af arbejdstagere, er de i princippet skattemæssigt hjemmehørende i det udbetalende 
land, undtagen hvis de har det kontraherende lands nationalitet, uden at de samtidig er 
statsborgere i førstnævnte land, og i så fald er de skattemæssigt hjemmehørende i det land, de 
har bopæl i". Domstolen: "Selv om nationaliteten som sådan efter artikel ..., udgør kriteriet 
for fordelingen af den skattemæssige kompetence, kan sådanne sondringer ikke anses for at 
udgøre forskelsbehandling, der er forbudt i henhold til traktatens artikel 48. De er nemlig, da 
der ikke er truffet foranstaltninger med henblik på at forening eller harmonisering inden for 
Fællesskabets kompetenceområde, ..., et udtryk for de kontraherende parters kompetence til 
med henblik på at undgå dobbeltbeskatning at fastlægge kriterierne for deres respektive 
beskatningsbeføjelser"(dom af 12. maj 1998, C-336/96 Gilly, punkt 29 og 30). 

Kommissionen konstaterer i øvrigt, at den franske foranstaltning til støtte til ansættelse af en 
arbejdstager i hjemmet, som af andrageren hævdes udelukket for pensionister i Frankrig med 
britisk statsborgerskab, finder under alle omstændigheder ikke anvendelse for franske 
                                               
1 En skattereducering i Frankrig af en skat betalt i udlandet er ikke mulig.
2 Artikel 199, stk. 16, i den franske skattelov.
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pensionister med lav indkomst (og som i henhold til den franske lovgivning ikke er forpligtet 
til at afgive skatteangivelse). Det følger rent faktisk af forespørgsel til skriftlig besvarelse1 af 
det franske senat ved budgetministeriet, at "skattereduceringen kun kan forekomme ved 
fradrag af fysiske personers indkomstskat. Hvis den pågældende pensionist ikke skal betale 
indkomstskat, er der ikke mulighed for nogen fradrag. Endelig drager pensionister med lav 
indkomst således ikke fordel af nogen skattefordel i forbindelse med ansættelse af en 
arbejdstager i hjemmet. Denne skattemæssige foranstaltning forekommer urimelig, da 
pensionister med lav indkomst har vanskeligt ved at betale en arbejdstager, idet de ofte er i 
vanskelighed på grund af deres skrøbelige helbred …2".
Af ovenstående fremgår det, at de pågældende franske foranstaltninger ud fra et 
fællesskabsmæssigt synspunkt ikke udgør nogen forskelsbehandling. 
Kommissionen, der henviser til, at ovennævnte franske foranstaltninger ikke udgør nogen 
krænkelse af EU-retten og navnlig af den frie bevægelighed for personer (artikel 45 i TEUF), 
har ikke til hensigt at indlede en overtrædelsesprocedure mod Frankrig. Kommissionen 
foreslår, at Europa-Parlamentet underretter andrageren om ovenstående."

                                               
1 Forespørgsel til skriftlig besvarelse nr. 08053 af fru Schurch om udvidelse for pensionister af 
skattefradrag for ansættelse af arbejdstagere i hjemmet, offentliggjort i senatets officielle tidende af 
26.03.2009.

2 I svar fra ministeriet for økonomi, industri og beskæftigelse (offentliggjort i senatets officielle tidende af 
18.6.2009) redegøres der for situationen "i betragtning af dens omkostninger og i en i budgetmæssig 
henseende vanskelig situation har denne foranstaltning imidlertid været forbeholdt personer, der driver 
erhvervsmæssig virksomhed, og jobsøgende". Det præciseres, at "støtte til privatpersoners finansiering af 
anvendelse af tjenesteydelser i lyset heraf ikke blot omfatter den nævnte skattereducering, men også de sociale 
tilskud, der udbetales af staten og de regionale myndigheder..".


