
CM\903884NL.doc PE491.037v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

30.5.2012

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1246/2011, ingediend door Rolf Mayer (Duitse nationaliteit), over 
vermeende ongelijke behandeling door de Oostenrijkse belastingdienst

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant en zijn vrouw zijn gepensioneerde Duitse staatsburgers die zich in Oostenrijk 
hebben gevestigd. De inkomsten van de rekwestrant worden belast in Duitsland, de inkomsten 
van zijn echtgenote in Oostenrijk. In een uitvoerig betoog stelt rekwestrant dat de Oostenrijkse 
belastingdienst zijn vrouw discrimineert ten opzichte van Oostenrijkse staatsburgers. Hij 
verzoekt om een onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Rekwestrant verwijst in zijn verzoekschrift van 10 november 2011 naar de problemen die hijzelf 
en zijn echtgenote in Oostenrijk ondervonden aangaande de belasting op hun Duitse inkomsten. 

Ondanks dat uit de brief van 28 december 2011 van rekwestrant blijkt dat sommige kwesties bij 
brieven van het Oostenrijkse federale ministerie van Financiën van 17 november en 7 september 
2011 zijn opgehelderd, wil de Commissie toch nader op deze kwesties ingaan. 

Voordat de Commissie in details treedt over de specifieke problemen, wil zij erop wijzen dat er 
op dit ogenblik in de EU relatief weinig harmonisatie is op het gebied van directe belastingen. 
Bij gebreke van unificatie- of harmonisatiemaatregelen op het punt van EU-wetgeving zijn de 
lidstaten zelf verantwoordelijk voor het vaststellen, door het sluiten van verdragen of unilateraal, 
van de criteria voor de verdeling van hun heffingsbevoegdheid teneinde onder meer dubbele 
belasting af te schaffen (zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Justitie van de EU (HvJ-EU) 
in de zaak Gilly (C-336/96 van 12 mei 1998, punten 24 en 30). De lidstaten oefenen deze 
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bevoegdheden uit wanneer zij dubbelbelastingverdragen afsluiten met andere lidstaten of met 
derde landen.

Het ontbreken van harmonisatie op het gebied van de directe belastingen geeft de lidstaten een 
bepaalde autonomie. Dit houdt in dat zij niet gehouden zijn hun eigen belastingvoorschriften op 
te stellen op basis van de voorschriften in een andere lidstaat teneinde dubbele belasting te 
vermijden. Volgens de jurisprudentie van het HvJ-EU garandeert het Verdrag betreffende de 
werking van de EU (VWEU) de burgers van de EU bovendien niet dat zij belastingneutraal in 
een andere lidstaat kunnen gaan wonen of werken dan waar ze tot dan toe hebben gewoond. Zie 
in het bijzonder de uitspraak van het HvJ-EU in de zaak Block (C-67/08 van 12 februari 2009, 
punten 28 e.v.). Het HvJ-EU heeft echter in zijn rechtspraak consequent bevestigd dat de 
lidstaten bij de uitoefening van hun bevoegdheden hun verplichtingen krachtens het VWEU 
dienen te voldoen. In het bijzonder zijn de lidstaten niet gerechtigd te discrimineren op grond 
van nationaliteit. De lidstaten mogen ook de fundamentele vrijheden niet op ongerechtvaardigde 
wijze beperken.

De hierboven beschreven beginselen zijn tevens van toepassing op personen die in Oostenrijk 
wonen en een Duits pensioen en Duitse inkomsten ontvangen.

In reactie op de specifieke punten van het verzoekschrift:

a) Belasting van het Duitse pensioen op basis van de verhouding van de 
werknemers/werkgeversbijdrage, d.w.z. het verzoek van rekwestrant om het deel van het 
pensioen dat overeenkomt met de werknemersbijdragen slechts tot 25% te belasten.

Volgens rekwestrant is dit probleem ondertussen opgelost. De diensten van de Commissie 
hebben echter ook artikel 25 van de Oostenrijkse wet op de inkomstenbelasting (EStG) 
bestudeerd en geconcludeerd dat hierin geen sprake lijkt te zijn van discriminatie tegen 
ontvangers van een buitenlands pensioen. Zowel artikel 25, lid 1 en lid 2, onder a) en b), van de 
EStG, over inkomsten en uitkeringen uit pensioenfondsen, en artikel 25, lid 1 en lid 3, onder a) 
en c), van de EStG, over pensioenen die worden ontvangen uit hoofde van wettelijke 
socialezekerheidsstelsels, bevatten bepalingen tot gelijke behandeling van nationale en 
buitenlandse pensioenen.

Mogelijke nadelen die de echtgenote van rekwestrant heeft geleden zijn niet toe te schrijven aan 
discriminatie, maar aan het verschil tussen de Duitse en Oostenrijkse socialezekerheids- en 
belastingstelsels. Zoals hierboven is aangegeven, geeft het ontbreken van harmonisatie op dit 
gebied de lidstaten een bepaalde autonomie bij het opstellen van hun belastingvoorschriften.

b) Erkenning van de particuliere pensioenregeling (Private Altersvorsorge), d.w.z. het verzoek 
om de inkomenskosten (Werbungskosten) toe te schrijven aan het belastbare inkomen

De Commissie is van mening dat er wat dit punt betreft geen sprake is van schending van het 
EU-recht. Op basis van de door rekwestrant verstrekte informatie concludeert de Commissie dat 
het hier niet in hoofdzaak gaat om de verenigbaarheid van de Oostenrijkse belastingwetgeving 
met de EU-wetgeving, maar om de beoordeling van de feiten in dit afzonderlijke geval door het 
belastingkantoor. De specifieke vraag is of de regelmatig door de echtgenote van rekwestrant 
ontvangen rentebetalingen (artikel 27, leden 1 en 4 van de EStG) al dan niet moeten worden 
gelijkgesteld aan een soort pensioeninkomsten. De vereiste analyse van de basisbepalingen van 
de Oostenrijkse wetgeving is in beginsel een zaak voor de Oostenrijkse autoriteiten en 
rechtbanken. In deze context beschikt de Commissie niet over aanwijzingen dat Oostenrijk in het 
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bijzonder niet aan zijn verplichtingen krachtens de EU-wetgeving heeft voldaan, in tegenstelling 
tot de juiste toepassing van de nationale wetgeving.

c) Volledige fiscale aftrekbaarheid van verplichte Duitse ziektekostenverzekeringsbijdragen 

Uit de correspondentie van rekwestrant blijkt dat deze kwestie ook is opgelost. Desondanks zijn 
ziektekostenverzekeringsbijdragen uit hoofde van nationale of buitenlandse verplichte 
verzekeringen slechts tot een maximum van het totale bedrag van de verplichte 
ziektekostenverzekeringsbijdragen aftrekbaar als inkomenskosten, overeenkomstig artikel 16, 
lid 1 en lid 4, onder e), laatste zin, van de EStG. Aangezien het percentage van de bijdragen van 
pensioengerechtigden aan wettelijke ziektekostenverzekeringen in Oostenrijk in 2007 5,10% 
bedroeg, kan slechts 5,10% van het Duitse pensioen worden erkend als inkomenskosten. 

Het feit dat Duitse ziektekostenverzekeringsbijdragen in Oostenrijk slechts aftrekbaar zijn tot 
maximaal het bedrag van de overeenkomstige Oostenrijkse bijdragen vormt geen schending van 
het EU-recht. Het betekent juist dat Oostenrijkse en buitenlandse bijdragen net zo worden 
behandeld als bijdragen aan een nationale regeling. In dit verband wordt verwezen naar de 
uitspraak van het HvJ-EU in de zaak Zanotti (C-56/09 van 20 mei 2010) waarin het HvJ-EU 
oordeelde dat een Italiaanse regel, volgens welke de kosten van het volgen van cursussen aan een 
particuliere universitaire instelling in een andere lidstaat slechts aftrekbaar waren tot een 
maximum dat is vastgesteld voor het volgen van soortgelijke cursussen aan een Italiaanse 
universiteit, in overeenstemming was met de EU-wetgeving. De opmerkingen van het HvJ-EU in 
de uitspraak in de zaak Zanotti zijn volledig van toepassing op de situatie van de echtgenote van 
rekwestrant. 

d) Toekenning van het belastingkrediet voor pensioengerechtigden

De Commissie is van mening dat er ook wat dit punt betreft geen sprake is van schending van 
het EU-recht. Het feit dat de echtgenote van rekwestrant krachtens de Oostenrijkse wetgeving 
geen aanspraak kan maken op het belastingkrediet voor pensioengerechtigden voor haar Duitse 
pensioeninkomsten is in overeenstemming met de EU-wetgeving. Overeenkomstig artikel 18, 
lid 2, van de overeenkomst tussen de Republiek Oostenrijk en de Bondsrepubliek Duitsland om 
dubbele belasting af te schaffen op het gebied van belastingen naar het inkomen en naar het 
vermogen, heeft Duitsland het recht om Duitse pensioenen te belasten. Aangezien Oostenrijk 
geen bevoegdheid heeft om Duitse pensioenen te belasten, is het in beginsel niet verplicht het 
vergelijkbare belastingvoordeel toe te kennen, d.w.z. het belastingkrediet voor 
pensioengerechtigden, wat in plaats komt van de aftrek voor beroepskosten.


