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1. Samenvatting van het verzoekschrift

De Italiaanse indiener heeft zijn fiscale woonplaats in Duitsland, maar werkt als 
vrachtwagenchauffeur voor een Italiaans bedrijf. Dit betekent dat hij zijn beroep door de hele EU 
heen uitoefent. Hij ontvangt belastingaanslagen van de Italiaanse én de Duitse belastingdienst, 
die bovendien beide bij hun standpunt blijven en steekhoudende adviezen van deskundigen 
negeren. Het komt er in de praktijk op neer dat het gezin 65 % van zijn inkomen kwijt is aan 
belastingen, waardoor het te weinig overhoudt om van te leven.  

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 december 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 maart 2011.

In de huidige fase van het EU-recht valt de directe belastingheffing hoofdzakelijk binnen de 
bevoegdheid van de lidstaten. Maar bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden, 
moeten zij hun verplichtingen onder het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(in het hiernavolgende het WVEU te noemen) nakomen; zij mogen dus niet discrimineren op 
basis van nationaliteit of ongerechtvaardigde beperkingen opleggen aan de uitoefening van door 
het VWEU gegarandeerde vrijheden.

Derhalve blijven lidstaten, zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bevestigd, bij 
gebreke van unificerende of harmoniserende EU-maatregelen bevoegd om, door het sluiten van 
belastingverdragen of unilateraal, de criteria voor de verdeling van hun heffingsbevoegdheid vast 
te stellen ten einde onder meer dubbele belasting af te schaffen. Het is dan ook aan de lidstaten 
om de noodzakelijke maatregelen te nemen om situaties van dubbele belastingheffing te 
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voorkomen, door in het bijzonder de in de internationale belastingpraktijk gehanteerde criteria 
toe te passen1.

Italië en Duitsland hebben een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing 
gesloten dat het OESO-modelverdrag volgt2. De Commissie begrijpt dat de door indiener 
ondervonden dubbele belastingheffing het gevolg is van een verschil van mening tussen 
Duitsland en Italië met betrekking tot de wijze waarop de belastingrechten over zijn inkomen 
moeten worden verdeeld, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 15 van hun verdrag, 
dat handelt over het belasten van niet-zelfstandige beroepen. 

Aangezien de interpretatie van belastingverdragen de verantwoordelijkheid blijft van de lidstaten 
die deze verdragen hebben gesloten, is het aan de bevoegde autoriteiten van deze lidstaten om 
het daaruit voortvloeiende geval van dubbele belastingheffing via een procedure van wederzijdse 
goedkeuring op te lossen. De Commissie is zich ervan bewust dat procedures van wederzijdse 
goedkeuring onder belastingverdragen helaas niet per definitie garanderen dat de 
verdragsluitende landen tot overeenstemming komen en dus de door belastingbetalers 
ondervonden dubbele heffing beëindigen.

De Commissie beschouwt de vrijstelling van dubbele belastingheffing binnen de EU als 
essentieel voor het soepel functioneren van de interne markt en is bezorgd over onopgeloste 
gevallen van dubbele belastingheffing. Te dien einde heeft de Commissie in 2010 een openbare 
raadpleging3 gehouden om een idee te krijgen van het aantal en de soort gevallen van dubbele 
belastingheffing die niet worden opgelost door belastingverdragen tussen lidstaten van de EU en 
om verschillende visies van belanghebbenden op haalbare oplossingen bijeen te brengen. Op 
basis hiervan zal de Commissie in het tweede kwartaal van 2011 een Mededeling publiceren 
over mogelijke oplossingen voor de aanpak van dubbele belastingheffing in de EU. De 
Commissie is voornemens in 2012 oplossingen voor te stellen op basis van de resultaten van een 
effectbeoordeling.

Conclusie

De Commissie is van mening dat gevallen van niet-vrijgestelde dubbele belastingheffing zoals in 
het geval van indiener het risico met zich meebrengen dat het functioneren van de interne markt 
in gevaar komt. Zij is voornemens initiatieven op politiek niveau te nemen om te trachten 
dergelijke problemen op te lossen. Maar de Commissie kan momenteel in het geval van indiener 
geen inbreuk op EU-wetgeving vaststellen en is daarom niet in een positie om tussenbeide te 
komen. De door indiener ondervonden dubbele belastingheffing moet door Italië en Duitsland 
worden aangepakt. Naast het verzoek om een procedure van wederzijdse goedkeuring en een 
belastingteruggaaf in overeenstemming met artikel 26 en 29 van het verdrag tussen Italië en 
Duitsland, moedigt de Commissie indiener aan om alle hem ter beschikking staande 
rechtsmiddelen op nationaal niveau in zowel Italië als Duitsland te gebruiken om zijn rechten te 
laten gelden en vergoeding te verkrijgen voor de ondervonden dubbele belastingheffing, 
aangezien alleen nationale rechtbanken in deze kwestie bevoegd zijn.

                                               
1 Zie bijvoorbeeld zaak C-128/08 Damseaux, punt 30.
2 OESO (2010), modelverdrag inzake dubbele belasting naar het inkomen en naar het vermogen 2010: verkorte 
versie – 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.


