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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0423/2011 af Vincenzo Solla, italiensk statsborger, om et problem 
med beskatningen af hans pension i Italien, mens han selv bor i Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren har boet i Frankrig i mange år. Ikke desto mindre beskattes den pension, han har 
optjent i Italien, af de italienske skattemyndigheder. Dette er i overensstemmelse med den 
gældende dobbeltbeskatningsaftale, men det virker forvridende og som en straf, når der 
sammenlignes med en person, som kun har boet og arbejdet i ét land. Endvidere synes hans 
private pension at være blevet konverteret til en offentlig pension uden hans vidende, hvilket 
også ændrer parametrene i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2011). 
Kommissionen er anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Andrageren, der er pensioneret italiensk statsborger bosiddende i Frankrig, modtager pension 
(ca. 35.000 euro om året) fra INPS (Det Nationale Institut for Social Forsorg i Italien) og 
klager over beskatningen af hans pension i henhold til den fransk-italienske 
dobbeltbeskatningsaftale1. Ifølge de foreliggende oplysninger beskattes hans pension i Italien 
                                               
1 Aftale mellem regeringen for Den Franske Republik og regeringen for Den Italienske Republik om undgåelse 
af dobbeltbeskatning, hvad angår indkomst- og formueskat, og forebyggelse af skatteunddragelse og skattesvig, 
undertegnet i Venedig den 5.10.1989, godkendt ved lov nr. 90-456 af 1.6.1990, ikrafttræden den 1.5. 1992 og 
offentliggjort ved dekret nr. 92-422 af 4.5.1992 (fransk statstidende af 8.5.1992) (rettelse i fransk statstidende af 
27.2.1993).
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efter reglerne for indkomstskat for fysiske personer og er ikke underlagt indkomstskat i 
Frankrig. Andrageren klager over, at han betaler mere indkomstskat, end en fransk pensionist 
ville betale af en tilsvarende pension. For hans pension stammer ifølge oplysningerne fra 
beskæftigelse i den private sektor, men er uberettiget blevet omdannet til en offentlig pension, 
hvilket ændrer beskatningslandet i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen.

I begge lande betaler andrageren i øvrigt andre lokalskatter og -afgifter, som ikke er underlagt 
den fransk-italienske aftale, f.eks. bolig- og ejendomsskat i Frankrig og regional- og 
kommuneskat i Italien, hvilket fører til en beskatning, der er tre gange større end den, en 
fransk pensionist med tilsvarende indkomst ville betale. 

Andrageren gør også opmærksom på, at hvis han var fransk statsborger (dvs. hvis han opgav 
sit italienske statsborgerskab og fik fransk statsborgerskab), ville han i medfør af aftalen 
betale indkomstskat i Frankrig i stedet for i Italien, hvilket efter hans opfattelse er 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. 

Kommissionens bemærkninger

I den fransk-italienske aftales artikel 18, stk. 1, bestemmes, at alderspensioner som 
hovedregel kun er skattepligtige i den stat, hvor modtageren bor. I den foreliggende sag kunne 
Frankrig kræve eneret til beskatning af andragerens pension, hvis hovedregelen var gældende.

Imidlertid står i stk. 2 i samme artikel 18, at pensioner udbetalt efter lovgivningen om social 
sikring i en stat også er skattepligtige i den pågældende stat. 

Desuden bestemmes i den fransk-italienske aftales artikel 19, stk. 2, litra a), at offentlige 
pensioner kun beskattes i kildelandet, undtagen - i medfør af litra b) i samme stykke - hvis 
modtageren er statsborger i sit bopælsland uden at være statsborger i det land, hvorfra 
pensionen stammer. I sidste tilfælde beskattes den offentlige pension i modtagerens 
bopælsland. 

Pensionen betragtes sandsynligvis af skattemyndighederne i begge lande som pension fra den 
offentlige pensionsordning, hvilket betyder, at den udelukkende behandles som 
indkomstpligtig i Italien (artikel 19, stk. 2, litra a)). Eftersom andrageren har italiensk 
statsborgerskab, finder aftalens artikel 19, stk. 2, litra b), ikke anvendelse.

Det skal bemærkes, at hvis skattemyndighederne anvendte artikel 18, stk. 2, som grundlag for 
beskatning af pensionen, ville resultatet være det samme.

I mangel af ensartede eller harmoniserede bestemmelser i EU hører direkte beskatning stadig 
hovedsagelig under medlemsstaternes kompetence. Ligeledes er det i mangel af 
harmonisering op til medlemsstaterne at indgå aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning og 
fordele skatte- og afgiftskompetencen mellem sig. Kun hvis skattelovgivningen eller de 
bilaterale aftaler (og deres nationale gennemførelsesbestemmelser) indeholder 
diskriminerende foranstaltninger, som indskrænker udøvelsen af traktatens grundlæggende 
rettigheder, kan Kommissionen gribe ind over for en medlemsstat.

De af andrageren fremsendte oplysninger tyder ikke på overtrædelse af EU-lovgivningen.
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Som EU-Domstolen har fastslået gentagne gange, har medlemsstaterne ret til frit at fastlægge 
kriterierne for fordelingen af deres suverænitet på skatteområdet1 i bilaterale aftaler om 
undgåelse af dobbeltbeskatning. 
I sin nuværende form kan EU-lovgivningen kun i et yderst begrænset omfang afhjælpe 
inkonsekvente bestemmelser afledt af forskelle i medlemsstaternes beskatningsniveauer og på 
grund af, at de bilaterale aftaler ikke gælder for alle skatter på alderspensioner, som udbetales 
pensionerede EU-borgere, der har gjort brug af deres ret til fri bevægelighed. Som 
Kommissionen tidligere har påpeget2, kan nationale skatteregler, som er udformet alene (eller 
primært) med den nationale situation for øje, give anledning til inkonsekvent skattemæssig 
behandling, når de anvendes i en grænseoverskridende sammenhæng. 

Den foreliggende sag illustrerer formodentlig udmærket det indre markeds nuværende 
begrænsninger. Ved fastsættelsen af det faktiske niveau for beskatning af alderspensioner, 
som udbetales fastboende borgere, ønsker medlemsstaterne uden tvivl at sikre et konsekvent 
globalt skattetryk med de samlede skattebyrder3. Imidlertid forsvinder denne konsekvens til 
dels i grænseoverskridende sammenhænge, eftersom de samordnende bestemmelser for 
skattesystemerne - de bilaterale aftaler - og de lokale skatte- og afgiftsordninger ikke opfylder 
samme principper.
Konklusioner

I lyset af ovenstående foreslår Kommissionen, at andrageren iværksætter den mindelige 
procedure i henhold til den fransk-italienske aftales artikel 26, således at myndighederne kan 
undersøge, om der ikke findes muligheder for at lette andragerens tunge skattebyrde, der 
skyldes, at begge landes skattemyndigheder udøver deres beføjelser sideløbende."

                                               
1 Domstolens dom i sag C-336/96 (Gilly), præmis 30.
2 Kommissionen: Samordning af medlemsstaternes systemer for direkte beskatning i det indre marked, punkt 1, 
KOM 823 (2006).
3 Som regel har medlemsstater med høje sociale bidrag lavere beskatning og omvendt.


