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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1543/2009 af Hansjoerg Zingler, tysk statsborger, om de tyske 
skattemyndigheders manglende håndhævelse af EU's principper om fri 
bevægelighed inden for Fællesskabet

1. Sammendrag

Andrageren, der oppebærer en tysk alderspension, har taget fast bopæl i Østrig. Han påpeger, 
at de tyske skattemyndigheder nægter ham ret til at fradrage det normale grundbeløb samt 
indbetalingerne til hans private sygeforsikring. Andrageren henviser i denne forbindelse til 
Domstolens afgørelse i sag C-269/07 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber v. 
Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud – arbejdskraftens frie bevægelighed – forordning 
(EØF) nr. 1612/68 – pensionsopsparingstillæg – fuld skattepligt), hvori det hedder, at 
Forbundsrepublikken Tyskland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 39 EF, 
artikel 7, stk. 2, i Rådets forordning nr. 1612/68/EØF om arbejdskraftens frie bevægelighed 
inden for Fællesskabet og artikel 18 EF, idet den har indført og opretholdt forskrifterne om 
supplerende alderspension i paragrafferne 79 til 99 i loven om indkomstbeskatning 
(Einkommensteuergesetz). Da andrageren forgæves har rettet henvendelse til SOLVIT, 
anmoder han Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

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

"Andragendet vedrører forskelsbehandling i forbindelse med indrømmelsen af bestemte 
skattefordele mellem tyske pensionister, som er underlagt ubegrænset skattepligt i Tyskland, 
og tyske pensionister, som er underlagt ubegrænset skattepligt i en anden medlemsstat.
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Andrageren, sandsynligvis en tysk statsborger, som oppebærer en tysk alderspension, har 
taget fast bopæl i Østrig, hvor han også har sin skattemæssige bopæl. Han er derfor underlagt 
ubegrænset skattepligt i Østrig, dvs. hans globalindkomst er skattepligtig der. I Tyskland er 
han kun underlagt begrænset skattepligt, dvs. det er kun hans indkomst fra tyske kilder, der 
kan beskattes der. Hertil kommer, at den indkomst, han har i Tyskland, svarer til mindre end 
90 % af hans globalindkomst. 

Han påpeger, at de tyske skattemyndigheder nægter at tildele ham det personlige fradrag på 
7.664 euro og at fradrage bidrag til hans private sygeforsikringsordning. Ifølge andrageren 
kræver de tyske skattemyndigheder, at han flytter tilbage til Tyskland, for at han kan modtage 
ovennævnte fordele. Andrageren bemærker endvidere, at en pensionist, der er underlagt 
ubegrænset skattepligt i Tyskland, ville modtage disse fordele. Sluttelig henviser andrageren i 
denne forbindelse til Domstolens afgørelse i sagen C-269/07 (Kommissionen mod Tyskland)1, 
hvor Domstolen fastslog, at forbindelsen mellem tildelingen af "Riester Rente"-fordelene og 
den ubegrænsede skattepligt i Tyskland er i strid med EU-lovgivningen. 

Af EF-Domstolens faste retspraksis følger, at "med hensyn til direkte skatter er situationen for 
hjemmehørende og ikkehjemmehørende som udgangspunkt ikke sammenlignelig" (f.eks. sag 
C-383/05, Talotta, punkt 19).
EF-Domstolen fastslog i punkt 32-34 i sag C-279/93, Schumacker, at "den indkomst, som en 
ikkehjemmehørende oppebærer på en medlemsstats område, i de fleste tilfælde udgør kun en 
del af hans totale indkomst, som samles på det sted, hvor han har bopæl. Endvidere kan den 
ikkehjemmehørendes personlige skatteevne, som afhænger af hans samlede indkomst og hans 
personlige og familiemæssige forhold, lettest bedømmes på det sted, hvor midtpunktet for 
hans livsinteresser befinder sig. Dette svarer i almindelighed til den pågældende persons 
sædvanlige bopæl. Det fremgår da også af den internationale skatteret og navnlig den 
modelkonvention vedrørende dobbeltbeskatning, som er udarbejdet af Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), at det som udgangspunkt er bopælsstaten, 
som skal beskatte skatteyderens samlede indkomst, således at der tages hensyn til 
omstændigheder, som er knyttet til dennes personlige og familiemæssige forhold. Situationen 
er anderledes for en hjemmehørende, idet den væsentligste del af skatteyderens skattepligtige 
indkomst normalt samles i bopælsstaten. Endvidere har denne stat normalt alle de 
oplysninger, der er nødvendige for at vurdere skatteyderens samlede skatteevne med 
hensyntagen til hans personlige og familiemæssige forhold. Det forhold, at en medlemsstat 
ikke indrømmer en ikkehjemmehørende visse skattemæssige fordele, som tilkommer en 
hjemmehørende, indebærer derfor ikke generelt en forskelsbehandling, idet de to kategorier af 
skattepligtige ikke befinder sig i en sammenlignelig situation."
Ovenstående personlige fradrag i Tyskland skal sikre en minimumsindkomst, der er fritaget 
for indkomstskat. Det er berettiget at reservere denne skattefordel til de hjemmehørende, 
eftersom der skal tages hensyn til de ikkehjemmehørendes personlige og familiemæssige 
forhold i deres respektive bopælsstater. Samme konklusion gælder med hensyn til fradrag af 
bidrag til andragerens private sygeforsikringsordning. Disse er personrelaterede udgifter, der 
ifølge gældende EU-lovgivning på området for direkte beskatning, kun skal fratrækkes i det 
land, hvor personen er skattepligtig. 

Domstolen anførte i ovennævnte Schumackersag, at dette imidlertid ikke gælder "i et tilfælde 

                                               
1 Også kendt som "Riester Rente-sagen"-
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som det, der foreligger i hovedsagen, hvor den ikkehjemmehørende ikke oppebærer en 
indkomst af betydning i bopælsstaten og oppebærer den væsentligste del af sin skattepligtige 
indkomst ved virksomhed i beskæftigelsesstaten, således at bopælsstaten ikke kan indrømme 
ham de fordele, han vil opnå, såfremt der tages hensyn til hans personlige og familiemæssige 
forhold. Situationen for en sådan ikkehjemmehørende og en hjemmehørende, som har 
sammenligneligt, lønnet arbejde, adskiller sig således objektivt ikke på en sådan måde, at det 
kan begrunde, at de behandles forskelligt for så vidt angår inddragelsen af skatteyderens 
personlige og familiemæssige forhold ved beskatningen. Hvad angår en ikkehjemmehørende, 
som i en anden medlemsstat end bopælsstaten oppebærer den væsentligste del af sin indkomst 
og næsten hele familiens indkomst, består forskelsbehandlingen i, at der hverken i bopæls-
eller beskæftigelsesstaten tages hensyn til vedkommendes personlige og familiemæssige 
forhold."

I sag C-391/97, Gschwind, gav Domstolen yderligere retningslinjer for fortolkningen af 
kriteriet "væsentligste del af sin skattepligtige indkomst" i Schumackerdommen. Domstolen 
afgjorde i Gschwindsagen, at ved at fastsætte en procentmæssig tærskel (90 %) og en absolut 
tærskel for indkomst, der henholdsvis beskattes i Tyskland og ikke er underlagt tysk skat, 
tager den tyske lovning specifikt hensyn til muligheden for på et tilstrækkeligt skattegrundlag 
at tage hensyn til personlige og familiemæssige omstændigheder. Det fremgår af andragerens 
udtalelser i den aktuelle sag, at den indkomst, som er oppetjent af andrageren  i Tyskland, 
ikke når nogen af disse tærskler. "Schumackerreglen" finder derfor ikke anvendelse i 
andragerens individuelle situation.

Med hensyn til Domstolens "Riester Rente"-sag, som andrageren henviser til, så er der en 
betydelig forskel mellem den sag og den foreliggende sag. Den anfægtede nationale 
foranstaltning i "Riester Rente"-sagen vedrører et pensionsopsparingstillæg, som er en social 
fordel, som ydes til arbejdstagere generelt på baggrund af deres objektive status som 
arbejdstagere. Fordelen var nærmere bestemt forbundet med det, at disse person er forsikrede 
i henhold til den tyske lovpligtige pensionsforsikringsordning, eftersom det er disse personer, 
der er hårdest ramt af nedsættelsen af den lovpligtige pension vedtaget af den tyske lovgiver. 
Dette tilfælde vedrører derfor ikke spørgsmålet om, om den berørte person var underlagt 
ubegrænset eller begrænset skattepligt. Det kan derfor ikke sammenlignes med andragerens 
tilfælde, som begrænser sig til at sikre at bidragene til dennes private sygeforsikringsordning 
fratrækkes dennes indkomstskat. Domstolens afgørelse med hensyn til Riester Rente giver 
altså ikke mulighed for at drage brugbare konklusioner vedrørende den aktuelle sag. 

Det bør derfor konkluderes, at det er op til Østrig, som andragerens skattemæssige bopæl at 
udbetale det personlige fradrags fulde beløb1 og at trække andragerens private 
sygeforsikringsordning fra, hvis dette er i overensstemmelse med fradragsretten med hensyn 
til sammenlignelige betalinger til østrigske private sygeforsikringsordninger. Der kan i den 
forbindelse f.eks. henvises til Domstolens sag Danner (C-136/00), hvor Domstolen fastslog, at 
"EF-traktatens artikel 49 skal fortolkes således, at den er til hinder for skattebestemmelser i en 
medlemsstat, hvorefter adgangen til i forbindelse med indkomstbeskatningen at fradrage 
præmier til frivillig pensionsforsikring, som indbetales til pensionsinstitutioner, der er 
etableret i andre medlemsstater, begrænses eller udelukkes - samtidig med at sådanne præmier 
kan fradrages, når de indbetales til institutioner, der er etableret i den førstnævnte medlemsstat 
[…]". Disse konklusioner kan ligeledes anvendes i den foreliggende sag. For 
                                               
1 I øjeblikket 11.000 euro.
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fuldstændighedens skyld bør det bemærkes, at hvis det ikke generelt i Østrig var muligt at få 
fradrag for bidrag til private sygeforsikringsordninger, dvs. selv i forbindelse med bidrag til 
østrigske ordninger, ville dette i forhold til andrageren kun indebære et misforhold som følge 
af sameksistensen af ikkeharmoniserede forskellige skattesystemer.

I andragerens tilfælde synes den anfægtede tyske behandling at være i overensstemmelse med 
EU-lovgivningen. Kun hvis andragerens indkomst fra kilder i Tyskland svarer til mindst 90 % 
af hans globalindkomst, vil han i henhold til den tyske lovgivning have ret til personlige 
fradrag i indkomstskatten. Dette er imidlertid ikke tilfældet her. 

Det er derfor op til Østrig, som andragerens skattemæssige bopæl, at tildele ham det 
personlige fradrag, der gælder for østrigske skattepligtige, og at fradrage bidrag til 
andragerens private sygeforsikringsordning, hvis dette er i overensstemmelse med østrigsk 
lovgivning."


