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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1470/2009 af Periklis Dionyssopoulos, græsk statsborger, om de 
græske myndigheders krænkelser af protokollen vedrørende De Europæiske 
Fællesskabers privilegier og immuniteter og forordning (EØF, Euratom, EKSF) 
nr. 260/68 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved 
opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de græske skattemyndigheders krav om, at græske tjenestemænd ved 
EU's institutioner skal betale en særlig national skat af de vederlag, de modtager af EU. 
Andrageren påpeger, at dette forhold er i eklatant modstrid med ånden og bogstavet i 
protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter og 
forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 om fastlæggelse af betingelserne for og 
fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber, og han anmoder 
følgelig Europa-Parlamentet om at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at 
sikre, at de ansvarlige græske myndigheder overholder EU's på området gældende 
bestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. januar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Græsk lov nr. 3758/2009 fastsætter et særligt fast tilskud, der bl.a. finder anvendelse på EU-
tjenestemænd og -pensionister, hvis årlige nettoindkomst, herunder nettoindtægter fra EU, 
dvs. efter fratrukket fællesskabsskat, overstiger 60 000 euro.
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Ifølge andrageren gør følgende sig gældende for den græske regering: 
 Den overtræder protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og 

immuniteter, navnlig bestemmelserne i artikel 12.

 Den overtræder proceduren som fastsat i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 
260/68 af 29. februar 1968, som ændret.

 Den overtræder princippet om lige behandling og lighed for loven, fordi den 
udelukkende opkræver det særlige tilskud fra nogle tjenestemænd – ikke fra alle.

 Den overtræder åbenlyst princippet om beskyttelse af borgernes berettigede 
forventninger til staten ved at overtræde protokollen (europæisk og national 
lovgivning).

Baggrundsinformation

National lovgivning

Artikel 18 i den seneste græske lov nr. 3758/2009, der blev offentliggjort i den græske 
statstidende nr. 68 af 5. maj 2009 (lov nr. 3758/2009), fastsætter et særligt fast tilskud, der 
opkræves af fysiske personer, der i 2008 (regnskabsmæssig opgørelse for 2007) modtog en 
samlet nettoindkomst, enten faktisk eller imputeret, enten med pålagt skat eller fritaget for 
skat, på over 60.000 euro. Denne bestemmelse uddybes yderligere i retningslinjerne fra det 
græske ministerium for økonomiske og finansielle anliggender af 11. juni 2009, ref: 
1057317/1096/Α0012 ("Retningslinjer"). 

EU-lovgivning

Artikel 12 (tidligere artikel 13) i protokollen indeholder bestemmelser om fritagelse fra 
national beskatning gældende for gager, lønninger og honorarer fra Unionen til tjenestemænd. 
I henhold til artikel 15, stk. 1, (tidligere artikel 16, stk. 1) i protokollen fastsætter Rådet de 
kategorier af tjenestemænd og andre ansatte i Unionen, som artikel 12, stk. 2, (tidligere artikel 
13, stk. 2) skal finde anvendelse på. I henhold til denne bestemmelse vedtog Rådet forordning 
(Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 af 25. marts 1969 ("forordningen"), der i artikel 2 
fastsætter, at skattefritagelsen som fastlagt i protokollen ligeledes finder anvendelse på visse 
modtagere af EU-pensioner og -kompensationer.  

Protokollens artikel 12

EU-tjenestemænd og andre EU-ansatte skal betale skat til EU af gager, lønninger og 
honorarer, som de modtager fra EU, i overensstemmelse med betingelserne og proceduren 
som fastsat af Rådet og på forslag af Kommissionen.

De fritages for national beskatning af gager, lønninger og honorarer fra EU.
                                               
1 Den tilsvarende bestemmelse i den nuværende udgave af protokollen (artikel 15, stk. 1) fastsætter, at denne 
beføjelse udøves af Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med den almindelige 
lovgivningsprocedure. Rådets eksisterende forordning finder dog stadig anvendelse så længe, at den ikke er 
blevet erstattet af en ny forordning, der er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet.
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Forordningens artikel 2

Bestemmelserne i artikel 13, stk. 2, i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers 
privilegier og immuniteter finder anvendelse på følgende kategorier: 

(a) personer, der henhører under vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber 
og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, herunder de personer, der 
modtager kompensation i tilfælde af pensionering af tjenstlige grunde med undtagelse af 
lokale ansatte, 
(b) personer, der modtager invalide-, alders- eller efterladtepensioner fra EU, 
(c) personer, der modtager kompensation som fastsat i artikel 5 i forordning (EØF, Euratom, 
EKSF) nr. 259/68 (2) i tilfælde af udtræden af tjenesten. 

Kommissionen mener, at den ovennævnte græske lovgivning er i strid med protokollens 
artikel 12, stk. 2. Det bør understreges, at protokollens artikel 12, stk. 2, sikrer de personer, 
der berøres af protokollens anvendelse, dvs. EU-tjenestemænd og -pensionister, direkte, 
individuelle og betingelsesløse rettigheder og fastsætter tilsvarende forpligtelser for de 
kontraherende parter, dvs. medlemsstaterne. Det særlige græske faste tilskud, der bl.a. 
opkræves af EU-tjenestemænd, der i henhold til protokollens artikel 13 anses som græske 
skattepligtige, og af modtagere af EU-pensioner og -kompensationer, der er skattemæssigt 
hjemmehørende i Grækenland, er en direkte overtrædelse af kravene som fastsat i protokollen, 
da det finder anvendelse på indtægter, der i henhold til den udtrykkelige ordlyd i protokollen 
bør fritages fra national beskatning.

Den anfægtede nationale foranstaltning kan ikke begrundes i offentlig interesse såsom 
indsatsen med henblik på at bekæmpe følgerne af den økonomiske krise. Som anført ovenfor 
er EU-tjenestemændenes og -pensionisternes rettigheder direkte og betingelsesløse. Ved at 
tiltræde De Europæiske Fællesskaber accepterede Grækenland hele protokollen uden nogen 
forbehold. Grækenland har således ikke ret til at gøre brug af faktuelle eller retlige argumenter 
med henblik på at begrunde en overtrædelse af protokollen.

Endelig skal det bemærkes, at protokollen ikke afholder Grækenland fra at opkræve det 
særlige faste tilskud i forbindelse med andre dele af EU-tjenestemænds eller -pensionisters 
indtægter, der ikke er udbetalt af EU, forudsat at den samlede sum (fratrukket enhver indtægt 
som omhandlet af protokollen) overstiger 60.000 euro set over et år. 

Kommissionen er således af den opfattelse, at Grækenland i lyset af de oplysninger, der på 
nuværende tidspunkt står til rådighed, ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 
12, stk. 2, i protokollen og artikel 2 i forordningen, da landet opkræver et særligt fast tilskud i 
henhold til artikel 18 i lov nr. 3758/2009 i forbindelse med nettoindkomsten for EU-
tjenestemænd og -pensionister, som bl.a. udgøres af gager, lønninger og honorarer eller 
pensioner eller kompensationer fra Unionen.

I henhold til artikel 258, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har 
Kommissionen besluttet at iværksætte overtrædelsesprocedurer mod Grækenland. Der blev 
sendt en åbningsskrivelse til de græske myndigheder. Denne skrivelse er dog ikke blevet 
besvaret, hvilket forpligter Kommissionen til at indlede disse procedurer.  
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Kommissionen har endvidere reageret positivt på anmodninger om hjælp med udgangspunkt i 
artikel 24 i tjenestemandsvedtægten fra ansatte og tidligere ansatte med henblik på at beskytte 
deres rettigheder. Kommissionen udpegede et advokatfirma til på institutionens vegne at 
hjælpe de pågældende personer med at føre deres sager vedrørende det særlige faste tilskud, 
som opkræves af de græske myndigheder på grundlag af deres 2007-indkomst."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 13. januar 2011.

Kommissionen var således af den opfattelse, at Grækenland i lyset af disse oplysninger ikke 
havde opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 12, stk. 2, i protokollen og artikel 2 i 
forordningen, da landet opkrævede et særligt fast tilskud i henhold til artikel 18 i lov nr. 
3758/2009 i forbindelse med nettoindkomsten for EU-tjenestemænd og -pensionister, som 
bl.a. udgøres af vederlag, lønninger og honorarer eller pensioner eller kompensationer fra 
Unionen.

I henhold til artikel 258, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har 
Kommissionen iværksat overtrædelsesprocedurer mod Grækenland. Der blev den 3. 
november 2009 sendt en åbningsskrivelse til de græske myndigheder. Denne skrivelse er dog 
ikke blevet besvaret, hvilket forpligter Kommissionen til at indlede en 
overtrædelsesprocedure.  

Kommissionen har endvidere reageret positivt på anmodninger om hjælp med udgangspunkt i 
artikel 24 i tjenestemandsvedtægten fra ansatte og tidligere ansatte med henblik på at beskytte 
deres rettigheder. 

Andre institutioner ydede også bistand til deres personale i forbindelse med det særlige faste 
tilskud, som blev opkrævet af de græske myndigheder på grundlag af deres 2007-indkomst. 
Der blev indgået en aftale mellem alle institutioner om udpegelse og betaling af et 
advokatfirma, der skulle hjælpe de berørte personer med behandlingen af deres sag. 

Næsten 100 personer indgav en klage til de græske domstole og anfægtede opkrævningen af 
det uberettigede særlige faste tilskud.

De græske myndigheder meddelte den 9. marts 2010 Kommissionen, at Økonomiministeriet, 
generalsekretariatet for told- og skatteanliggender, den 22. februar 2010 udstedte en 
bekendtgørelse, i hvilken det anerkender, at indtægten fra EU-vederlag og -lønninger ikke 
skal medtages ved beregningen af den grænse på 60.000 EUR, som er afgørende for 
opkrævningen af det særlige tilskud, der er fastsat i artikel 18 i lov nr. 3758/2009. 

Endvidere blev de berørte EU-tjenestemænd, som modtog en selvangivelse, hvor det særlige 
tilskud var angivet, bedt om at indsende en anmodning til chefen for de skattemyndigheder, 
som var ansvarlige for hans/hendes indkomstskat, om en revurdering af det særlige tilskud. 
Skattemyndighederne ville derefter annullere det oprindelige beløb og udstede en ny 
selvangivelse. 

På baggrund af disse oplysninger og efter at den har forhørt sig om effektiviteten af den 
procedure, der er fastsat i den ovennævnte bekendtgørelse, var Kommissionen af den 
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opfattelse, at overtrædelsen var bragt til ophør, og den besluttede at afslutte behandlingen.

Kommissionen blev for nylig gjort opmærksom på nye anmodninger fra de græske 
skattemyndigheder, som pålægger personale og tidligere personale det særlige tilskud, idet der 
tages højde for deres indkomst fra EU. Hvis disse oplysninger bliver bekræftet, agter 
Kommissionen at træffe de fornødne foranstaltninger i henhold til de relevante 
traktatbestemmelser."


