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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1211/2009 af Leonid Brevdo, tysk statsborger, om dobbeltbeskatning 
mellem Tyskland og Frankrig

Andragende 1439/2009 af Bernhard Frey, tysk statsborger, om urimelig 
skattebehandling af grænsearbejdere mellem Tyskland og Frankrig

Andragende 1610/2009 af Agostino Consigliere, Agostino Consigliereitaliensk 
statsborger, om dobbeltbeskatning i Italien og Frankrig

1. Sammendrag

Denne tyske andrager er professor ved et fransk universitet, men bor i Tyskland. De tyske 
myndigheder mener, at han skal betale indkomstskat i Tyskland, mens de franske 
myndigheder er enige i hans fortolkning af den fransk-tyske dobbeltbeskatningsaftale, altså at 
han skal betale indkomstskat på baggrund af sin beskæftigelse i den offentlige sektor i 
Frankrig.

Sammendrag af andragende 1439/2009

Andrageren er tysker, bor i Frankrig og arbejder i Tyskland. Indtil for nylig var hans 
arbejdsgiver etableret inden for en 30-km-zone fra den franske grænse, hvilket betød, at han 
havde status som grænsearbejder og betalte skat i Frankrig. Hans nye tyske arbejdsgiver er 
etableret uden for 30-km-zonen, hvilket indebærer, at han nu beskattes i Tyskland, selv om 
han fortsat pendler til sit hjem i Frankrig. Han finder denne situation vilkårlig og urimelig.

Sammendrag af andragende 1610/2009

Andrageren er pensioneret og bor i Frankrig. De italienske myndigheder beskatter fortsat 
andragerens pension til trods for, at der - hævder han - i aftalen om dobbeltbeskatning mellem 
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de to lande er taget højde for, at indkomstskat skal opkræves i bopælslandet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1211/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. december 
2009), andragende 1439/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 
2010) og andragende 1610/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. 
februar 2010). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 
6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Generelle bemærkninger til andragenderne

På EU-lovgivningens nuværende stadie henhører direkte beskatning hovedsageligt under EU-
medlemsstaternes kompetenceområde. Medlemsstaterne skal imidlertid under udøvelsen af 
deres skattemæssige rettigheder overholde de forpligtelser, som påhviler dem i medfør af 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Som følge heraf har medlemsstaterne 
ikke lov til at forskelsbehandle på grundlag af nationalitet eller at påføre denne udøvelse af 
friheder, som sikret ved EU-lovgivning, uberettigede restriktioner. Inden for disse 
begrænsninger kan hver medlemsstat i princippet frit fastlægge sine egne bestemmelser om 
direkte beskatning.

Mens afskaffelse af dobbeltbeskatning inden for Den Europæiske Union fortsat er en af 
målsætningerne for et velfungerende indre marked, fastsætter Unionens lovgivning på sit 
nuværende stadie ingen generelle kriterier for tildelingen af kompetenceområder mellem 
medlemsstaterne i forhold til fjernelsen af dobbeltbeskatning inden for EU.
Domstolen har understreget følgende: "Beskatning af personlig indkomst fastsættes af 
medlemsstaten, der skal overholde forpligtelserne i henhold til EU-traktaterne og navnlig 
forebygge forskelsbehandling af enhver art på grundlag af nationalitet."1

EU-medlemsstater fritager på nuværende tidspunkt international dobbeltbeskatning på 
indkomst og kapital via nationale foranstaltninger eller dobbeltbeskatningsoverenskomster, 
der almindeligvis er i overensstemmelse med OECD's modelkonvention. 

Netværket af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem EU-medlemsstater er dog ikke helt 
fuldstændigt.

                                               
1 Sag 324/2000 Lankhorst-Hohorst GmbH mod Finanzamt Steinfurt [2002] Sml. I-11779, afsnit 26.
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Medlemsstater har ifølge Domstolen fri rådighed til inden for rammerne af disse 
dobbeltbeskatningsoverenskomster at fastsætte de forbindende faktorer i forbindelse med 
beskatningsbeføjelserne.1 Ifølge Domstolen udgør de ulemper, der muligvis opstår som følge 
af den parallelle udøvelse af skattekompetencer af forskellige medlemsstater, i princippet 
restriktioner, der er forbudte i henhold til EF-traktaten.2

Endvidere er fortolkningen af bestemmelserne i en skattetraktat en sag for kontraherende 
medlemsstater, idet dette spørgsmål ikke henhører under fællesskabslovgivningens 
anvendelsesområde.3

Kommissionens arbejdsdokument fra 2001 om Selskabsbeskatning i det indre marked4

påpegede, at der er et væsentligt antal spørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning, der ikke er 
behandlet på passende vis i enten dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem 
medlemsstater eller i de unilaterale bestemmelser om skattefritagelse. Kommissionen 
undersøger i øjeblikket behovet for foranstaltninger på flere områder inden for 
grænseoverskridende dobbeltbeskatning. På nuværende stadie er holdningen som følger:

 Kommissionen iværksatte den 27. april en offentlig onlinehøring vedrørende 
problemer med dobbeltbeskatning inden for det indre marked med henblik på at få 
adgang til data om sager med dobbeltbeskatning inden for det indre marked.

 Kommissionen overvejer en meddelelse, der kan sammenfatte de vanskeligheder og 
problemer, som EU-borgere på nuværende tidspunkt står over for, når de opererer over 
landegrænser, og beskrive, hvilke foranstaltninger der allerede er truffet eller ville 
kunne træffes for at bekæmpe disse problemer.

 Kommissionen overvejer, om der er behov for foranstaltninger til håndtering af 
problemer vedrørende dobbelt arveafgift.

 Kommissionen er i gang med at behandle kildebeskatning på dividender og renter i 
grænseoverskridende situationer, og om dette medfører problemer for 
grænseoverskridende investorer.

 Kommissionen ser på problemerne med dobbeltbeskatning på indkomst og kapital og 
overvejer mulige løsninger.

Bemærkninger til andragende 1211/2009
Fortolkningen af skatteoverenskomster henhører fortsat under EU-medlemsstaternes 
kompetenceområde, da det er staterne, der har undertegnet dem.
I henhold til artikel 25 i den fransk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst kan en skatteyder, 
der beviseligt har været genstand for dobbeltbeskatning, hos sin bopælsstat søge om, at staten 
anmoder om, at de relevante skattemyndigheder aftaler at ændre forekomsten af 
dobbeltbeskatning.

                                               
1 Sag C-307/97, Saint-Gobain ZN, afsnit 57; C-376/03, D. mod Inspecteur van de Belastingdienst, afsnit 52.
2 C-513/04, Kerckhaert og Morres, afsnit 19, 20 og 24 og C-194/06, Orange European Smallcap Fund.
3 Sag C-298/05, Columbus Containers, afsnit 47.
4 SEK (2001) 1681 - http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/company_tax_study_en.pdf.
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Hvis de kompetente myndigheder ikke inden for 24 måneder fra den dag, skatteyderen har 
fremlagt sin sag, er nået til enighed, kan de aftale at inddrage et voldgiftsudvalg.

I lyset af ovenstående foreslår Kommissionen, at andrageren opfordres til at kontakte den 
kompetente myndighed i Tyskland i henhold til artikel 25 i 
dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Frankrig og Tyskland for at forklare sin situation.

Bemærkninger til andragende 1439/2009
I henhold til gældende fællesskabsret har medlemsstaterne kompetence til indbyrdes at 
fastsætte kriterier for tildeling af beskatningsbeføjelser, forudsat at de overholder deres 
forpligtelser i henhold til EF-traktaten.

Domstolen har i en lignende sag1 fastsat, at der ikke er tale om overtrædelse af EU-
lovgivning.
På denne baggrund mener Kommissionen, at EU-lovgivningen ikke er overtrådt."

Bemærkninger til andragende 1610/2009

EU-medlemsstaterne har enekompetence til indbyrdes at fastsætte kriterier for tildeling af 
beskatningsbeføjelser.

I denne forstand er det generelt en sag for de nationale domstole snarere end EU-
institutionerne at fortolke dobbeltbeskatningsoverenskomster med henblik på at fastlægge de 
involverede staters beskatningsrettigheder i tvister mellem skatteydere og nationale 
administrationer.

I forhold til den retlige status for OECD's model har OECD-medlemslande ingen retlige 
forpligtelser til at overholde bestemmelserne i OECD-modellen. Modellen er udelukkende en 
anbefaling og er ikke retligt bindende for disse lande.
Det præciseres, at kommentaren vedrørende OECD-modellen refererer eksplicit til 
muligheden for OECD-medlemslande at aftale, at pensioner og andre udbetalinger i henhold 
til socialsikringslovgivning i en kontraherende stat kan beskattes i dette land, hvilket Italien 
gør i andragerens tilfælde. Mange EU-medlemsstater har rent faktisk gjort brug af denne 
mulighed i forbindelse med forhandlingen af deres dobbeltbeskatningsoverenskomster.

På denne baggrund mener Kommissionen, at EU-lovgivningen ikke er overtrådt."

4. (REV) Kommissionens supplerende svar angående andragende 1211/2009, 
modtaget den 10. juni 2011.

"Andrageren hævdede indledningsvis, at han var blevet beskattet to gange, af henholdsvis de 
franske og de tyske skattemyndigheder, på grund af en divergerende fortolkning af den 
fransk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst. I sit svar af 11. maj 2010 foreslog 
Kommissionen, at andrageren skulle henvende sig til den kompetente myndighed i Tyskland i 
henhold til artikel 25 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Frankrig og Tyskland.

                                               
1 Sag C-336/96, Gilly, cit.



CM\870229DA.doc 5/5 PE441.331v02-00

DA

Andrageren erklærer nu i sit brev af 31. januar 2011, at han bliver udsat for 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet fra de tyske skattemyndigheders side, fordi de 
har fastslået, at han skal betale skat i Tyskland. På nuværende tidspunkt lader det til, at 
andrageren ikke længere hævder, at der har været tale om dobbeltbeskatning, dvs. beskatning 
af den samme indkomst i begge de berørte stater. Hvis han imidlertid fortsat mener, at der er 
blevet praktiseret dobbeltbeskatning, foreslår Kommissionen atter, at andrageren tager dette 
spørgsmål op via den relevante tvistløsningsprocedure i dobbeltbeskatningsoverenskomsten. 
Han opfordres således endnu en gang til at kontakte den kompetente myndighed i henhold til 
dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 25 for at forklare sin situation. 

Hvad angår det nationalitetskriterium, der kan udledes af dobbeltbeskatningsoverenskomstens 
artikel 14, stk. 1, har Domstolen1 fastslået, at sådanne sondringer – inden for rammerne af 
denne bestemmelse i dobbeltbeskatningsoverenskomsten – ikke kan anses for at udgøre 
forskelsbehandling, der er forbudt i henhold til artikel 45 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. I dette tilfælde er formålet udelukkende at fastlægge de kontraherende 
staters respektive beskatningsbeføjelser. Da der ikke er truffet foranstaltninger med henblik på 
at forene eller harmonisere reglerne på EU-plan, tilkommer det de kontraherende parter at 
fastlægge kriterierne for deres respektive beskatningsbeføjelser med henblik på at undgå 
dobbeltbeskatning.

Konklusioner

På denne baggrund mener Kommissionen, at EU-lovgivningen ikke er overtrådt.

Hvis andrageren fortsat er af den opfattelse, at den samme indkomst er blevet beskattet af 
begge stater, foreslår Kommissionen atter, at han opfordres til at kontakte den kompetente 
tyske myndighed i henhold til artikel 25 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem 
Frankrig og Tyskland for at forklare sin situation."

                                               
1 Sag C-336/96, Gilly, Sml. 1998 I s.-2793, præmis 30.


