
CM\859689DA.doc PE460.731v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

3.3.2011
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Om: Andragende 1053/2010 af Antonio & Susanna Cifelli, italienske statsborgere, 
om dobbeltbeskatning i Italien og Tyskland

1. Sammendrag

Den italienske andrager har sin skattemæssige bopæl i Tyskland, men arbejder som 
lastbilchauffør for et italiensk firma. Arten af hans arbejde betyder, at han udøver sin 
profession i hele EU. Både de italienske og de tyske skattemyndigheder kræver skatter af 
ham, og de fastholder endvidere deres respektive holdninger på trods af en relevant 
professionel udtalelse. I praksis beskattes familien med 65 % af sin indkomst, således at den 
ikke har nok at leve for.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. december 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. marts 2011.

"Under den gældende EU-lovgivning henhører direkte beskatning hovedsageligt under EU-
medlemsstaternes kompetenceområde. Medlemsstaterne skal imidlertid under udøvelsen af 
deres kompetencer overholde de forpligtelser, som påhviler dem i medfør af traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde ( TEUF). Som følge heraf har medlemsstaterne ikke lov til 
at forskelsbehandle på baggrund af nationalitet eller at påføre udøvelsen af frihedsrettigheder, 
som er garanteret af TEUF, uberettigede restriktioner.

Som EU-Domstolen har bekræftet, mangler der samordnende eller harmoniserende 
foranstaltninger på EU-plan, og medlemsstaterne har derfor fortsat beføjelse til enten gennem 
dobbeltbeskatningsaftaler eller ensidigt at definere kriterierne for fordelingen af deres 
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beskatningsbeføjelser, navnlig med henblik på at undgå dobbeltbeskatning. Det er derfor op 
til medlemsstaterne at træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå dobbeltbeskatning 
ved navnlig at anvende de kriterier, der følges i international skattepraksis1.

Italien og Tyskland har indgået en beskatningsaftale for at undgå dobbeltbeskatning, som 
følger OECD's model2. Kommissionen har forstået, at den dobbeltbeskatning, som andrageren 
er udsat for, skyldes en uenighed mellem Tyskland og Italien om, hvordan beskatningsretten 
på hans indkomst skal deles, i henhold til bestemmelserne i artikel 15 i de to landes aftale, 
som omhandler beskatning af uselvstændige tjenesteydelser. 

Fortolkningen af beskatningsaftaler påhviler de medlemsstater, som har indgået dem, og det 
er derfor op til de kompetente myndigheder i disse stater at løse det deraf følgende tilfælde af 
dobbeltbeskatning i en fælles anerkendelsesprocedure. Kommissionen er bekendt med, at 
fælles anerkendelsesprocedurer i henhold til dobbeltbeskatningsaftaler desværre ikke 
nødvendigvis sikrer, at de kontraherende stater vil nå til enighed og dermed afhjælpe den 
dobbeltbeskatning, som rammer skatteydere.

Efter Kommissionens opfattelse er det afgørende for det indre markeds funktion, at 
dobbeltbeskatning inden for EU afhjælpes, og Kommissionen er bekymret over uløste tilfælde 
af dobbeltbeskatning. Kommissionen afholdt derfor en offentlig høring3 i 2010 for at få et 
indtryk af antallet og typen af dobbeltbeskatningssager, som ikke er blevet løst af 
dobbeltbeskatningsaftaler mellem EU-medlemsstaterne, og indhente de involverede parters 
mening om hensigtsmæssige løsninger. På dette grundlag vil Kommissionen i andet kvartal 
2011 udsende en meddelelse om mulige løsninger på dobbeltbeskatning i EU. Kommissionen 
vil foreslå løsninger i 2012 på grundlag af resultaterne af en konsekvensvurdering.

Konklusion

Efter Kommissionens opfattelse indebærer uløste tilfælde af dobbeltbeskatning som 
andragerens en risiko for at skade det indre markeds funktion. Kommissionen vil tage initiativ 
på politisk niveau for at forsøge at løse sådanne problemer. Kommissionen kan imidlertid 
ikke i øjeblikket påvise en eventuel overtrædelse af EU-lovgivningen i andragerens sag og 
kan derfor ikke gribe ind. Den dobbeltbeskatning, som andrageren er ramt af, må behandles af 
Italien og Tyskland. Foruden at kræve en fælles anerkendelsesprocedure og en skatterefusion i 
henhold til artikel 26 og 29 i aftalen mellem Italien og Tyskland opfordrer Kommissionen 
også andrageren til at bruge alle tilgængelige midler på nationalt plan i både Italien og 
Tyskland for at gøre sin ret gældende og opnå erstatning for den skete dobbeltbeskatning, da 
kun de nationale domstole har kompetence i denne sag."

                                               
1 Se f.eks. sag C-128/08 Damseaux, pkt. 30.
2 OECD (2010), Model Tax Convention on Income and on Capital 2010: sammendrag - juli 2010 
(http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/2310081E.PDF)
3 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm


