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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0671/2012 af Philippe Lang, formodentlig fransk statsborger, 
om problemer med sociale ydelser til grænsearbejdere

1. Sammendrag

Andragerens familie bor i Tyskland, men arbejder i Frankrig, og børnene går i skole i 
Frankrig. De betaler deres skat i Tyskland, og på trods heraf nægter de tyske myndigheder at 
tildele dem familieydelser og andre ydelser. Frankrig nægter selvfølgelig også at betale nogen 
former for ydelser, da familien ikke betaler skat i Frankrig. Resultatet er, at de ikke hører 
under nogen kategori og derfor er mindre godt stillet end borgere, der ikke mobile.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"EU-koordineringsbestemmelser vedrørende familieydelse:
Hvis forældre er omfattet af forskellige medlemsstaters lovgivning om social sikring, 
fastsætter EU-lovgivningen, hvilken medlemsstat der primært er ansvarlig for udbetaling af 
familieydelse, og hvilken medlemsstat der kun skal udbetale et supplement hertil. Ydelsen 
udbetales af den primært ansvarlige stat, og den anden berørte stat udbetaler et såkaldt 
"forskelsbetinget supplement" (det beløb, der overstiger den ydelse, der udbetales af den 
primært ansvarlige stat). 
Det er indlysende, at begge forældre i dette tilfælde er omfattet af den franske 
socialsikringslovgivning, fordi de begge arbejder i Frankrig, og derfor burde modtage alle 
franske familieydelser, uanset at familien har bopæl i Tyskland.
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Kommissionens tjenestegrene har ikke detaljeret kendskab til alle de forskellige 
socialsikringsydelser, der findes i de 27 medlemsstater, og den kan derfor ikke tage stilling til 
de ydelser/godtgørelser og størrelsen heraf, der i Frankrig gives til de af andrageren omtalte 
skoleture.

Ved "familieydelse" forstås alle naturalydelser eller kontantydelser til dækning af 
familiemæssige udgifter, undtagen forskud på underholdsbidrag og særlige ydelser ved fødsel. 
I sag C-85/99 Offermans fastslog Den Europæiske Unions Domstol, at udtrykket »udligning 
af forsørgerbyrder« skal fortolkes således, at det bl.a. omfatter et offentligt bidrag til 
familiebudgettet, som skal lette byrderne ved børns underhold.
Det påhviler den nationale forvaltning eller de kompetente domstole at vurdere og afgøre, om 
en ydelse som den af andrageren omtalte er en socialsikringsydelse i henhold til forordning 
(EF) nr. 883/2004. Hvis det er tilfældet, er Frankrig som den stat, der har kompetence med 
hensyn til andragerens families socialsikring, forpligtet til at betale andrageren denne ydelse. 
Hvis den nationale domstol konkluderer, at denne ydelse ikke henhører under det materielle 
anvendelsesområde for forordning (EF) nr. 883/2004, kan den betragtes som et "socialt gode" 
og betales til andrageren i henhold til forordning (EU) nr. 492/2011, fordi andrageren er ansat 
i Frankrig. I dette tilfælde skulle Frankrig således også yde andrageren ydelsen/godtgørelsen i 
forbindelse med skoleturen.

I modsætning hertil er "social bistand" som en alternativ ydelse eller en ydelse på andre 
betingelser i de fleste tilfælde tæt knyttet til det sociale miljø og derfor til det sted, hvor de 
pågældende personer bor. I dette tilfælde bør Tyskland som bopælsland levere ydelsen, hvis 
der findes en sådan godtgørelse i henhold til tysk lovgivning, og andrageren opfylder 
betingelserne for at få den.
Eftersom andragerens familie har bopæl i Tyskland, kan andrageren – afhængigt af resultatet 
af det præjudicielle spørgsmål, der er blevet forelagt EU-Domstolen i sag C-126/12 "Brück" –
på grundlag af tysk national lovgivning måske desuden have ret til at modtage det 
forskelsbetingede supplement i forbindelse med familieydelser i Tyskland, hvis de tyske 
familieydelser er højere end det beløb, der gives til familier i Frankrig. 

Lovgivning om indkomstskat og begrænsning af det gældende skattegrundlag i andragerens 
situation: 
Kommissionen henviser til sin meddelelse i forbindelse med andragende 135/2012 om et 
lignende emne.

Konklusioner
Andrageren skal kontakte den kompetente franske institution og anmode om at få udbetalt alle 
de familieydelser, der gives i henhold til den franske nationale socialsikringslovgivning. Det 
påhviler den nationale forvaltning og i sidste instans de nationale domstole at afgøre, om der 
skal tages hensyn til EU-retsforskrifter i forbindelse med vurderingen af formålene med en 
specifik godtgørelse, der ydes i henhold til national lovgivning. Kommissionen kan ikke gribe 
ind i enkeltsager ved nationale forvaltningsorganer eller domstole.
Afhængigt af resultatet af det præjudicielle spørgsmål, der er blevet forelagt EU-Domstolen i 
sag C-126/12 "Brück", kan andrageren på grundlag af tysk national lovgivning måske have ret 
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til at modtage det forskelsbetingede supplement i forbindelse med familieydelser i Tyskland, 
hvis de tyske familieydelser er højere end det beløb, der gives til familier i Frankrig.

Med hensyn til skattelovgivningen fremgår det ikke af de oplysninger, andrageren har givet 
Udvalget for Andragender, at der skulle foreligge en overtrædelse af EU-lovgivningen."


