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Betreft: Verzoekschrift 0506/2011, ingediend door Dietmar Mai (Duitse nationaliteit), 
over dubbele belastingheffing tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft zijn vaste woonplaats in Duitsland maar verblijft een jaar in Londen. De City of 
Westminster is voornemens voor deze periode 65 £ per maand gemeentebelasting (council 
tax) te heffen, op basis van het huurcontract van zijn flat. Indiener stelt dat deze belasting in 
strijd is met de bepalingen van de overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland 
inzake dubbele belastingheffing.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

De door de City van Westminster geheven gemeentebelasting die indiener moet betalen op 
basis van zijn huishuur is blijkbaar een directe belasting. Momenteel beschikken de lidstaten 
krachtens het EU-recht over een ruime marge om hun stelsels van directe belastingen vorm te 
geven op een wijze die het beste is afgestemd op de doelstellingen van hun binnenlands 
beleid. Indien op EU-niveau harmonisatiemaatregelen ontbreken, wordt de enige beperking 
op de belastingbevoegdheid van de lidstaten gevormd door het feit dat zij bij de uitoefening 
van hun belastingrechten hun verplichtingen moeten nakomen uit hoofde van het Verdrag 
betreffende de werking van de EU (VWEU). Derhalve mogen lidstaten niet discrimineren op 
grond van nationaliteit noch mogen zij ongerechtvaardigde beperkingen van de uitoefening 
van de door het EU-recht gegarandeerde vrijheden opleggen.
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Ten aanzien van het voorkomen van dubbele belastingheffing staat het de lidstaten vrij om 
met elkaar overeenkomsten te sluiten over de wijze waarop belastingrechten op inkomen of
bezit kunnen worden gedeeld, maar zij zijn niet verplicht dit te doen. Het Hof van Justitie van 
de EU heeft bevestigd dat de dubbele belastingheffing die voortvloeit uit de parallelle 
uitoefening van de belastingbevoegdheid door twee lidstaten, niet in strijd is met het VWEU1.

Er bestaat een vrijwel volledig netwerk van verdragen inzake dubbele belastingheffing tussen 
de lidstaten van de EU, maar deze verdragen hebben vrijwel nooit betrekking op 
gemeentebelastingen en vormen bovendien, in het licht van de hierboven uiteengezette 
beginselen, een zaak waarover de lidstaten zelf beslissen. Voor nadere gegevens over het 
verdrag inzake dubbele belastingheffing tussen het VK en Duitsland zou de indiener derhalve 
contact moeten opnemen van de Britse of Duitse belastingautoriteiten op het adres dat te 
vinden is op hun websites ((www.hmrc.gov.uk en www.steuerliches-info-center.de). 

De Commissie beschikt niet over aanwijzingen dat de City of Westminster de indiener op 
discriminerende wijze heeft belast, omdat hij bijvoorbeeld een hogere belasting betaalt op 
basis van het feit dat hij een burger uit een andere lidstaat is. Er bestaan inderdaad verlagingen 
en vrijstellingen van de gemeentebelasting, zoals de verlaging voor een tweede huis, indien 
een belastingbetaler zijn eerste woning elders heeft. Indiener zou moeten nagaan of hij 
hiervoor in aanmerking komt. Informatie over deze verlagingen en vrijstellingen zijn te 
vinden op de volgende website: 
http://www.westminster.gov.uk/services/councilgovernmentanddemocracy/councils/councilta
xandfinance/notes/

Conclusie

De Commissie komt tot de conclusie dat er geen bewijs bestaat dat de gemeentebelasting in 
kwestie op discriminerende wijze wordt geheven en bijgevolg een averechtse uitwerking heeft 
op het vrije verkeer van personen in de Europese Unie. De zaak waarover indiener zich 
beklaagt, lijkt geen probleem van dubbele belastingheffing te zijn dat kan worden opgelost in 
het kader van het verdrag inzake dubbele belastingheffing tussen de beide lidstaten in kwestie, 
maar voor nadere informatie hierover moet hij contact opnemen met de belastingautoriteiten
op de bovengenoemd adressen. Indiener dient contact op te nemen met de autoriteiten van de 
City of Westminster om te kijken of hij in aanmerking komt voor een vermindering van de 
gemeentebelasting. De Commissie betreurt het feit dat zij in dezen niet meer hulp kan bieden.

                                               
1 Zie de zaken Kerckhaert-Morres, C-513/04 en Damseaux, C-128/08.


