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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1246/2011 af Rolf Mayer, tysk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling fra de østrigske skattemyndigheders side

1. Sammendrag

Andrageren og hans kone er pensionerede tyske statsborgere, som er bosiddende i Østrig. 
Andragerens indkomst beskattes i Tyskland, og hans kones indkomst beskattes i Østrig. 
Andrageren oplyser i en detaljeret redegørelse, at de østrigske skattemyndigheder 
forskelsbehandler hans kone i forhold til de østrigske statsborgere. Han anmoder om en 
undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"I et andragende af 10. november 2011 henviser andrageren til problemer, som han og hans 
kone er stødt på i forbindelse med beskatningen af deres tyske indkomst i Østrig. 

Skønt det fremgår af andragerens skrivelse af 28. december 2011, at nogle punkter er blevet 
afklaret gennem skrivelser fra det østrigske finansministerium af 17. november og 
7. september 2011, vil Kommissionen ikke desto mindre gerne kommentere disse spørgsmål. 

Inden Kommissionen begynder at kommentere de konkrete problemer, vil den gerne påpege, 
at der på nuværende tidspunkt kun er en relativt beskeden harmonisering af den direkte 
beskatning i EU. I fravær af samlende eller harmoniserende foranstaltninger i EU-
lovgivningen er medlemsstaterne alene ansvarlige for enten via traktaten eller ensidigt at 
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definere kriterierne for fordelingen af deres beskatningsbeføjelser, navnlig med henblik på at 
undgå dobbeltbeskatning (se f.eks. EU-Domstolens afgørelse i sagen Gilly (C-336/96 af 
12. maj 1998, præmis 24 og 30). Medlemsstaterne udøver disse beføjelser, når de indgår 
overenskomster om dobbeltbeskatning med andre medlemsstater eller tredjelande.

Den manglende harmonisering på området direkte beskatning giver medlemsstaterne en vis 
autonomi, hvilket betyder, at de ikke er forpligtet til at udarbejde deres skattebestemmelser på 
baggrund af bestemmelserne i en anden medlemsstat for at undgå dobbeltbeskatning. 
Derudover garanterer traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ifølge 
EU-Domstolens retspraksis ikke skatteneutralitet til EU-borgere. der flytter deres bopæl eller 
arbejde til en anden medlemsstat end den, de hidtil har levet i. Se især EU-Domstolens 
afgørelse i sagen Block (sag C-67/08 af 12. februar 2009, præmis 28 ff.). EU-Domstolen har 
imidlertid i sin retspraksis til stadighed bekræftet, at medlemsstaterne under udøvelsen af 
deres beføjelser skal overholde deres forpligtelser i henhold til TEUF. Medlemsstaterne må 
navnlig ikke forskelsbehandle på grundlag af nationalitet. Medlemsstaterne må heller ikke 
indføre uberettigede begrænsninger i de grundlæggende frihedsrettigheder.

De ovenfor beskrevne principper gælder også for de modtagere af tyske pensioner og tysk 
indkomst, der bor i Østrig.

Som svar på andragendets specifikke punkter:

a) Beskatning af tysk pension i forhold til arbejdstagerens og arbejdsgiverens bidrag, 
dvs. andragerens krav om, at den del af pensionen, der svarer til 
arbejdstagerbaserede bidrag, kun skal beskattes med 25 %.

Ifølge andrageren er dette spørgsmål i mellemtiden blevet løst. Kommissionens tjenestegrene 
undersøgte imidlertid også artikel 25 i den østrigske indkomstskattelov og konkluderede, at 
den tilsyneladende ikke forskelsbehandler udenlandske pensionsmodtagere. Både artikel 25, 
stk.1 og 2, litra a) og b), i den østrigske indkomstskattelov, for så vidt angår indtægter og 
ydelser fra pensionskasser, og artikel 25, stk. 1 og 3, litra a) og c), i den østrigske 
indkomstskattelov, for så vidt angår  pensioner modtaget fra lovpligtige sociale 
sikringsordninger, indeholder bestemmelser om ligebehandling af nationale og udenlandske 
pensioner.

Enhver ugunst, som andragerens kone måtte have lidt, skyldes ikke forskelsbehandling, men 
derimod forskelle mellem de tyske og de østrigske socialsikrings- og beskatningssystemer. 
Som ovenfor nævnt giver den manglende harmonisering på dette område medlemsstaterne en 
vis autonomi med hensyn til udarbejdelsen af deres skattebestemmelser.

b) Anerkendelse af den private pensionsordning (Private Altersvorsorge), dvs. kravet om 
at tilskrive udgifter i forbindelse med arbejdet (Werbungskosten) til den skattemæssige 
indkomst

Kommissionen finder ikke, at dette punkt udgør et brud på EU-lovgivningen. På baggrund af 
andragerens oplysninger kan Kommissionens tjenestegrene konkludere, at det ikke primært er 
et spørgsmål om den østrigske skattelovgivnings kompatibilitet med EU-lovgivningen, men 
om skattemyndighedernes vurdering af de faktiske omstændigheder i den aktuelle sag. Det er 
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specifikt et spørgsmål, om det renteprovenu (artikel 27, stk. 1 og 4 i den østrigske 
indkomstskattelov), der regelmæssigt modtages af andragerens kone, skal sammenlignes med 
en pensionsindkomsttype eller ej. Den krævede analyse af de materielle bestemmelser i den 
østrigske lovgivning er i princippet en sag for de østrigske myndigheder og domstole. I denne 
sammenhæng har Kommissionen ingen indikation af, at Østrig ikke har opfyldt sine 
forpligtelser specifikt i henhold til EU-lovgivningen, i modsætning til en korrekt anvendelse 
af den nationale lovgivning. 

c) Fuldt skattefradrag for obligatoriske bidrag til den tyske sygesikringsordning 

Det fremgår af andragerens korrespondance, at dette problem også er blevet løst. I henhold til 
artikel 16, stk. 1 og 4, litra e), sidste sætning, i den østrigske indkomstskattelov er bidrag i 
henhold til obligatoriske nationale eller udenlandske sygesikringsordninger imidlertid kun 
fradragsberettigede som udgifter i forbindelse med arbejdet op til det samlede beløb på de 
obligatoriske bidrag til den lovpligtige socialsikringsordning. Da pensionisternes bidragssats 
til lovpligtige sygesikringsordninger i Østrig var på 5,10 % i 2007, kan kun 5,10 % af den 
tyske pension anerkendes som udgifter i forbindelse med arbejdet. 

Det faktum, at bidrag til den tyske sygesikringsordning kun er fradragsberettigede i Østrig op 
til et beløb svarende til de tilsvarende østrigske bidrag, udgør ikke en overtrædelse af EU's 
lovgivning. Det betyder tværtimod, at østrigske og udenlandske bidrag behandles på samme 
måde som bidrag til en national ordning. I denne forbindelse henvises der til EU-Domstolens 
afgørelse i Zanotti-sagen (C-56/09 af 20. maj 2010), hvor EU-Domstolen nåede frem til, at en 
italiensk regel, ifølge hvilken udgifterne til at gå på et privat universitet i en anden 
medlemsstat kun var fradragsberettigede op til et maksimumbeløb svarende til udgifterne for 
at gå på et sammenligneligt italiensk universitet, var i overensstemmelse med EU-
lovgivningen. EU-Domstolens bemærkninger i Zanotti-afgørelsen finder fuldt ud anvendelse 
på den situation, som andragerens kone befinder sig i. 

d) Indrømmelse af pensionistskattefradrag

Kommissionen finder heller ikke, at dette punkt udgør et brud på EU-lovgivningen. Den 
kendsgerning, at andragerens kone i henhold til østrigsk lovgivning ikke kan gøre krav på 
pensionistskattefradrag i forhold til hendes tyske pensionsindtægter, er i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen. I henhold til artikel 18, stk. 2, i aftalen mellem Republikken Østrig og 
Forbundsrepublikken Tyskland om afskaffelse af dobbeltbeskatning inden for beskatning af 
indtægter og aktiver har Tyskland ret til at beskatte tyske pensioner. Da Østrig ikke har 
beføjelser til at beskatte tyske pensioner, er landet i princippet ikke forpligtet til at yde den 
tilsvarende beskatningsfordel, dvs. pensionistskattefradraget, der erstatter fradraget for 
erhvervsmæssige udgifter."


