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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0509/2010 af Jan Wilinski, polsk statsborger, om dobbeltbeskatning 
af arv

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at polske statsborgere, der arver formue i Tyskland, skal betale 
arveafgift heraf i både Tyskland og Polen, og han stiller spørgsmålstegn ved, om dette forhold 
er i overensstemmelse med princippet om forbud mod dobbeltbeskatning.  Andrageren, der 
allerede har rettet henvendelse til den polske finansminister og den forhenværende 
kommissær for beskatning og toldunion, László Kovács, uden dog at have modtaget et 
fyldestgørende svar, anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. september 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Andrageren mener, at spørgsmålet om dobbeltbeskatning af arv er et meget presserende 
problem, som bør løses på EU-plan.

Kommissionen vil gerne gøre Udvalget for Andragender opmærksom på, at Domstolen 
behandlede spørgsmålet om dobbeltbeskatning af arv i sagen M. Block (C-67/08). Fru Block, 
som var bosiddende i Tyskland, var enearving til en person, som døde i Tyskland, hvor 
afdøde sidst var bosiddende. Arven bestod bl.a. af aktiver i en finansinstitution i Spanien. 
Aktiverne blev beskattet både i Tyskland og Spanien. Sagen blev henvist til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, som afgjorde følgende:
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"30  fastsætter Unionens lovgivning på sit nuværende stadie og i en situation som den 
behandlede ingen generelle kriterier for tildelingen af kompetenceområder mellem 
medlemsstaterne i forhold til fjernelsen af dobbeltbeskatning inden for EU […].

31  Det følger heraf, at medlemsstaterne på det nuværende stadie af udviklingen af 
fællesskabslovgivningen har en vis autonomi på dette område under forudsætning af, at 
de overholder fællesskabslovgivningen, og de er derfor ikke forpligtet til at tilpasse 
deres egne skattesystemer til de forskellige skattesystemer i de øvrige medlemsstater 
bl.a. for at fjerne dobbeltbeskatning som følge af, at disse medlemsstater sideløbende 
gør deres fiskale suverænitet gældende, og som følge heraf tillade fradrag for arveafgift 
betalt i en anden medlemsstat end den, hvor arvingen er bosiddende, i en sag som den 
behandlede […}."

Det kan derfor konkluderes, at dobbeltbeskatning af arv ikke er forbudt i henhold til EU-
retten. Kommissionen mener dog, at international dobbeltbeskatning politisk set er en 
væsentlig hindring for aktivitet og investering på tværs af grænserne i EU. 

Det bør bemærkes, at Kommissionen i 2010 iværksatte en offentlig høring om 
"dobbeltbeskatningsaftaler og det indre marked" for at få eksempler fra offentligheden på 
sager om manglende fritagelse for dobbeltbeskatning og deres økonomiske indvirkning. 
Resultaterne vil snart være tilgængelige på Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunions 
hjemmeside. Kommissionen analyserer i øjeblikket de bidrag, den har modtaget, og vil i 2011 
fremkomme med forslag til, hvordan manglende fritagelse for dobbeltbeskatning skal 
håndteres i EU. Dobbeltbeskatning af arv indgik i den offentlige høring. 

Kommissionen iværksatte desuden en offentlig høring fra juni til oktober 2010 specifikt om 
arveafgift. Formålet med høringen var at indhente alle interessenters holdning til mulige 
løsninger på grænseoverskridende arveafgiftsproblemer som f.eks. dobbeltbeskatning. 

På grundlag af resultaterne af disse offentlige høringer og yderligere forskning og kontakt 
med interessenter vil Kommissionen forsøge at nå frem til en omfattende aftale om 
grænseoverskridende arveafgiftsproblemer og mulige løsninger. Hvis det er hensigtsmæssigt, 
vil Kommissionen iværksætte et initiativ i andet kvartal 2011 for at behandle de identificerede 
problemer ved at forbedre koordineringen af medlemsstaternes regler om arveafgift."


