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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1211/2009, ingediend door Leond Brevdo (Duitse nationaliteit),
over dubbele belasting tussen Duitsland en Frankrijk

Verzoekschrift 1439/2009, ingediend door Bernhard Frey (Duitse nationaliteit), 
over oneerlijke fiscale behandeling van grensarbeiders tussen Duitsland en 
Frankrijk

Verzoekschrift 1610/2009, ingediend door Agostino Consigliere (Italiaanse 
nationaliteit), over dubbele belastingheffing tussen Italië en Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een Duitse en in Duitsland woonachtige professor aan een Franse universiteit. De 
Duitse autoriteiten zijn van mening dat indiener loonbelasting dient te betalen in Duitsland, 
terwijl de Franse autoriteiten het eens zijn met indieners interpretatie van het Frans-Duitse 
verdrag tot het vermijden van dubbele belasting, namelijk dat hij loonbelasting moet betalen 
voortvloeiend uit zijn dienstverband in de overheidssector in Frankrijk.

Samenvatting van verzoekschrift 1439/2009

Indiener heeft de Duitse nationaliteit, woont in Frankrijk en werkt in Duitsland. Tot voor kort 
werkte hij binnen een strook van dertig kilometer aan de grens met Frankrijk, wat betekende 
dat hij gold als grensarbeider en belasting betaalde in Frankrijk. Zijn nieuwe Duitse 
werkgever is buiten de 30 km-zone gevestigd, waardoor hij nu in Duitsland belasting moet 
betalen, al blijft hij pendelen naar zijn Franse woonplaats. Hij acht deze situatie arbitrair en 
oneerlijk
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Samenvatting van verzoekschrift 1610/2009

Indiener is gepensioneerd en woont in Frankrijk. De Italiaanse belastingdienst gaat door met 
belasting te heffen op zijn pensioen, hoewel volgens indiener de overeenkomst ter vermijding 
van dubbele belastingheffing tussen de twee landen bepaalt dat inkomstenbelasting moet 
worden geheven in het land waar men woont.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1211/2009 ontvankelijk verklaard op 4 december 2009. Verzoekschrift 
1439/2009 ontvankelijk verklaard op 14 januari 2010. Verzoekschrift 1610/2009 ontvankelijk 
verklaard op 19 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Algemene opmerkingen over de verzoekschriften

In de huidige fase van de EU-wetgeving valt de heffing van directe belastingen in wezen 
onder de bevoegdheid van de EU-lidstaten. Bij de uitoefening van hun 
belastingheffingrechten, dienen de lidstaten evenwel hun verplichtingen uit hoofde van het 
Verdrag betreffende de werking van de EU in acht te nemen. Bijgevolg mogen de lidstaten 
niet discrimineren op basis van nationaliteit, noch de door EU-wetgeving gewaarborgde 
vrijheden op onrechtmatige wijze beperken. Binnen deze grenzen staat het iedere lidstaat in 
principe vrij om zijn eigen regels vast te stellen met betrekking tot de heffing van directe 
belastingen.

Hoewel het afschaffen van dubbele belastingheffing binnen de Europese Unie een van de 
doestellingen blijft voor een goede werking van de interne markt, voorziet de wetgeving van 
de Unie op dit moment niet in algemene criteria voor de verdeling van de bevoegdheden 
tussen de lidstaten ter zake van de afschaffing van dubbele belastingheffing binnen de 
Europese Unie.
Zoals het Hof van Justitie van de EU heeft opgemerkt: “wordt de vaststelling van de 
inkomstenbelastingen aan de lidstaten overgelaten, waarbij zij rekening dienen te houden met 
hun Verdragsverplichtingen, en in het bijzonder met het vermijden van elke vorm van 
discriminatie op grond van nationaliteit.” 1

Op dit moment gaan de EU-lidstaten internationale dubbele belastingheffing op inkomen en 
kapitaal tegen door middel van binnenlandse maatregelen of door verdragen inzake dubbele 
belasting, die in de regel het OESO-modelbelastingverdrag volgen.

Het netwerk van verdragen inzake dubbele belastingheffing tussen EU-lidstaten is echter nog 
niet geheel compleet.

Zoals het Hof heeft opgemerkt, staat het de lidstaten in het kader van deze verdragen inzake 
dubbele belastingheffing vrij om de aanknopingsfactoren ter verdeling van de 

                                               
1 Zaak C-324/2000 Lankhorst-Hohorst GmbH tegen Finanzamt Steinfurt [2002] ECR I-11779, par. 26.



CM\816750NL.doc 3/4 PE441.331v01-00

NL

heffingsbevoegdheid vast te stellen.1 Volgens het Hof vormen de nadelen, die een gevolg 
kunnen zijn van de gelijktijdige uitoefening van fiscale bevoegdheden door verschillende 
lidstaten, in principe geen beperkingen die door het EG-Verdrag verboden zijn. 2

Daarenboven is de interpretatie van de bepalingen van een belastingverdrag een taak die de 
verdragsluitende staten op zich nemen, aangezien deze kwestie niet binnen het 
toepassingsgebied van de communautaire wetgeving valt.3

Het werkdocument van de diensten van de Commissie over de `Heffing van 
vennootschapsbelasting in de interne markt´4 uit 2001 suggereerde dat er een significant
aantal gevallen van dubbele belastingheffing is, die niet ondervangen worden door de 
bestaande belastingverdragen tussen de lidstaten noch door eenzijdige 
belastingvrijstellingbepalingen. De Commissie buigt zich momenteel over de vraag naar de 
behoefte aan aanvullende maatregelen op verschillende gebieden die verband houden met 
grensoverschrijdende dubbele belastingheffing. Momenteel is de situatie als volgt:

 De Commissie heeft op 27 april een publieke online raadpleging gehouden over de 
problemen rond dubbele belastingheffing in de interne markt, om nadere informatie te 
verkrijgen over de gevallen van dubbele belastingheffing in de interne markt.

 Zij overweegt een mededeling op te stellen waarin de moeilijkheden en problemen 
samengevat worden waarmee EU-ingezetenen momenteel te maken krijgen wanneer 
zij over de grenzen heen opereren, en waarin beschreven wordt wat voor maatregelen 
er reeds genomen zijn en genomen kunnen worden om deze problemen te bestrijden. 

 Zij overweegt of er maatregelen getroffen moeten worden om problemen rond dubbele 
successierechten aan te pakken.

 Zij bekijkt de mogelijkheid van bronbelastingen van dividenden en rentes bij 
grensoverschrijdende gevallen en gaat na of deze problemen zou opleveren voor 
grensoverschrijdende investeerders.

 Zij bekijkt de gegevens met betrekking tot problemen rond dubbele belastingheffing
op inkomen en kapitaal en overweegt mogelijke oplossingen hiervoor.

Commentaar met betrekking tot verzoekschrift 1211/2009
De interpretatie van belastingverdragen blijft de verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten die 
deze ondertekend hebben.
Volgens artikel 25 van het Frans-Duitse verdrag inzake dubbele belastingheffing, kan een 
belastingbetaler die kan aantonen dat hij dubbel belast is, bij zijn woonland een aanvraag 
indienen waarmee de bevoegde belastinginstanties verzocht worden overeenstemming te 
bereiken over de rectificatie van het geval van dubbele belastingheffing.
Indien de bevoegde instanties geen overeenstemming kunnen bereiken binnen 24 maanden 
                                               
1 Zaak C-307/97, Saint-Gobain ZN, paragraaf 57; C-376/03, D. v Inspecteur van de Belastingdienst, paragraaf 
52.
2 Zaak C-513/04, Kerckhaert et Morres, paragrafen 19, 20 en 24 en zaak C-194/06, Orange European Smallcap 
Fund.
3 Zaak C-298/05, Columbus Container Service, paragraaf 47.
4 SEC (2001) 1681 - http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/company_tax_study_en.pdf
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vanaf de dag dat de belastingbetaler zijn zaak heeft voorgelegd, kunnen zij overeenkomen de 
zaak aan een arbitragecommissie voor te leggen.

Gezien het bovenstaande, stelt de Commissie voor dat indiener verzocht wordt contact op te 
nemen met de bevoegde Duitse instantie uit hoofde van artikel 25 van het Frans-Duitse 
verdrag inzake dubbele belastingheffing, om zijn situatie uit te leggen.
Commentaar met betrekking tot verzoekschrift 1439/2009

In het kader van de huidige communautaire wetgeving zijn de lidstaten bevoegd om de 
aanknopingsfactoren ter onderlinge verdeling van de heffingsbevoegdheid vast te stellen, op 
voorwaarde dat zijn hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag eerbiedigen.

Het Hof van Justitie heeft in een gelijkaardige zaak1 vastgesteld dat er geen sprake is van 
inbreuk op het EU-recht.

In het licht van deze feiten is de Commissie van mening dat er geen sprake is van een 
schending van het EU-recht.

Commentaar met betrekking tot verzoekschrift 1610/2009
De EU-lidstaten beschikken over de exclusieve bevoegdheid de aanknopingsfactoren ter 
verdeling van de heffingsbevoegdheid onderling vast te stellen.
In dat opzicht zijn het doorgaans nationale gerechtshoven, eerder dan EU-instellingen, die de 
interpretatie van de verdragen inzake dubbele belastingheffing op zich nemen, bij het bepalen 
van de respectieve heffingsrechten van de betrokken staten bij geschillen tussen 
belastingbetalers en nationale overheidsdiensten.
Met betrekking tot de juridische status van het OESO-model, zijn OESO-landen wettelijk niet 
verplicht de regels van het OESO-model te volgen. Dit model is enkel een aanbeveling en is 
niet juridisch bindend voor deze landen.

Bij wijze van verduidelijking wordt in de toelichting op het OESO-model expliciet verwezen 
naar de mogelijkheid voor OESO-landen om overeen te komen dat pensioenen en andere 
betalingen uit hoofde van de socialezekerheidswetgeving van een verdragsluitende staat belast 
worden in die staat, zoals Italië dat doet in het geval van indiener. Het is zelfs zo dat vele EU-
lidstaten hiervan gebruik hebben gemaakt bij hun onderhandelingen over de verdragen inzake 
dubbele belastingheffing.

In het licht van deze feiten is de Commissie van mening dat er geen sprake is van een 
schending van het EU-recht.

                                               
1 Zaak C-336/96 -Gilly.


