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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1307/2012 af E.V., fransk statsborger, om dobbeltbeskatning af 
hendes tyske pension

1. Sammendrag

Andrageren, der har arbejdet i 30 år i Tyskland og boet i Frankrig siden 2001, hvor hun gik på 
pension i 2009 i en alder af 60 år, fortæller, at hendes mand ikke har nogen form for indkomst 
og ikke vil være berettiget til en pension før i 2017. Til trods for at hun allerede betaler skat i 
Frankrig, modtog hun i august 2012 et krav fra de tyske myndigheder om betaling af 5 000 
EUR i form af skatterestancer på hendes tyske pension, hvilket efter hendes mening udgør 
dobbeltbeskatning. Hun klager endvidere over, at de tyske myndigheder ikke har taget hensyn 
til, at hendes mand ikke har nogen form for indtægt, og de har ikke tilladt en aftale om 
fordeling af beskatningsrettigheder, som de gør for personer med bopæl i Tyskland.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Andrageren har boet i Frankrig siden 2001 efter at have arbejdet i næsten 30 år i Tyskland. I 
august 2012 anmodede "Finanzamt Neubrandenburg" hende om inden den 22. oktober 2012 
at betale skat på hendes tyske pension med tilbagevirkende kraft fra den første dag, efter at 
hun var gået på pension. Hun havde indtil da opgivet alle sine indtægter, herunder sin tyske 
pension, til den franske statskasse og dermed betalt skat i Frankrig.

Andrageren anfører, at det tyske skattevæsen ikke tillader en "splitting"-skatteordning, som 
det ville have været tilfældet, hvis hun havde boet i Tyskland. Ifølge hende er denne 
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forskelsbehandling i strid med principperne i EU-retten. Hvis hun skal betale denne skat, 
forlanger hun også rent faktisk at nyde godt af de samme fordele som de tyskere, der betaler 
den, hvilket bl.a. omfatter "splitting". 

Endvidere undrer det andrageren, at hun ikke er blevet informeret tidligere om sine 
forpligtelser, hvis den relevante lov stammer fra 2005. Endelig anfører hun, at hendes tyske 
pension i 2011 beløb sig til 13 765 EUR, og at hun afkræves 1 727,03 EUR for det samme år.
Hun modtager imidlertid kun 1 700 EUR om måneden, som hun og hendes mand skal leve for 
(bestående af hendes tyske pension, hendes franske pension på 160 EUR og en supplerende 
virksomhedspension). 

Kommissionens bemærkninger

Tysk skattelovgivning

I henhold til § 49, stk. 1, nr. 7, i den tyske lov om indkomstskat (EStG) er personer med 
bopæl i Frankrig, der modtager en tysk pension, forpligtet til at indgive selvangivelse i 
Tyskland. Denne forpligtelse blev indført i forbindelse med en omfattende reform af 
pensionsbeskatningen i Tyskland den 5. juli 2004 i artikel 1, stk. 23, i pensionsloven 
(Alterseinkünftegesetz) [det tyske forbundslovtidende (BGBl), 2004, del 1, nr. 33, s. 1427], 
der trådte i kraft den 1. januar 2005 og dermed blev anvendt for første gang i skatteåret 2005.

Generelt skelner de tyske indkomstbeskatningsregler i beskatningsmæssig henseende mellem 
hjemmehørende og ikke-hjemmehørende. I § 1, stk. 3, og § 1a i EStG fastlægges de 
betingelser, på hvilke ikke-hjemmehørende kan anmode om at blive beskattet som 
hjemmehørende. At blive beskattet som sådan kan lade sig gøre, hvis mindst 90 % af 
indkomsten er underlagt tysk beskatning, eller hvis den indkomst, der ikke er underlagt tysk 
beskatning, er lavere end bundfradraget (8 130 EUR for 2013).

I henhold til § 1a, nr. 2, i EStG kan ægtefæller, som ikke bor i Tyskland, men i en anden EU-
/EØS-medlemsstat, vælge den såkaldte "splittingtarif". I dette tilfælde tages der højde for 
begge ægtefællers indkomst ved beregningen af loftet på 90 %, og bundfradraget fordobles.

Manglende harmonisering af indkomstskat i EU

På EU-rettens nuværende udviklingstrin er der kun sket meget lidt harmonisering på området 
for direkte beskatning. I mangel af harmonisering henhører beskatning (herunder 
dobbeltbeskatningsaftaler) i alt væsentligt under medlemsstaternes kompetence. Det står 
derfor Tyskland frit for at strukturere sin lov om indkomstbeskatning (beskatningsgrundlag og
skatteprocenter) i overensstemmelse med sine behov og ønsker. 

I forbindelse med udøvelsen af denne kompetence skal Tyskland imidlertid respektere sine 
forpligtelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Tyskland må 
ikke forskelsbehandle på grundlag af nationalitet eller skabe eller opretholde restriktioner for 
statsborgere fra andre medlemsstater, der udøver deres friheder i henhold til EU-traktaten. 
Ligeledes kan Tyskland ikke indføre uberettigede restriktioner på disse friheder.
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Kompatibilitet mellem de tyske bestemmelser om indkomstbeskatning og EU-retten

Den relevante tyske lovgivning, navnlig § 1 og 1a i EStG analyseres grundigt i det følgende. 
Det fremgår af denne analyse, at de tyske bestemmelser ikke strider mod EU-retten. 

a) Sondring mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende

Ifølge Domstolens retspraksis hvad angår sondringen mellem hjemmehørende og ikke-
hjemmehørende skatteydere "er situationen med hensyn til direkte skatter for hjemmehørende 
og ikke-hjemmehørende i en stat som udgangspunkt ikke sammenlignelig" (se Domstolens 
dom i sag C-234/01, Gerritse, præmis 43). En detaljeret forklaring af denne accepterede 
forskelsbehandling findes navnlig i Domstolens dom i sag C-279/93, Schumacker, i præmis 
32 og følgende;

"31 Med hensyn til direkte skatter er situationen for hjemmehørende og ikke-hjemmehørende 
som udgangspunkt ikke sammenlignelig.

32 Den indkomst, som en ikke-hjemmehørende oppebærer på en medlemsstats område, udgør 
i de fleste tilfælde kun en del af hans totale indkomst, som samles på det sted, hvor han har 
bopæl. Endvidere kan den ikke-hjemmehørendes personlige skatteevne, som afhænger af hans 
samlede indkomst og hans personlige og familiemæssige forhold, lettest bedømmes på det 
sted, hvor midtpunktet for hans livsinteresser befinder sig. Dette svarer i almindelighed til 
den pågældende persons sædvanlige bopæl. Det fremgår da også af den internationale 
skatteret og navnlig den modelkonvention vedrørende dobbeltbeskatning, som er udarbejdet 
af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), at det som 
udgangspunkt er bopælsstaten, som skal beskatte skatteyderens samlede indkomst, således at 
der tages hensyn til omstændigheder, som er knyttet til dennes personlige og familiemæssige 
forhold.

33 Situationen er anderledes for en hjemmehørende, idet den væsentligste del af skatteyderens 
skattepligtige indkomst normalt samles i bopælsstaten. Endvidere har denne stat normalt alle 
de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere skatteyderens samlede skatteevne med 
hensyntagen til hans personlige og familiemæssige forhold.

34 Det forhold, at en medlemsstat ikke indrømmer en ikke-hjemmehørende visse 
skattemæssige fordele, som tilkommer en hjemmehørende, indebærer derfor ikke generelt en 
forskelsbehandling, idet de to kategorier af skattepligtige ikke befinder sig i en 
sammenlignelig situation."

b) Sammenlignelighed mellem situationen for en hjemmehørende og en ikke-
hjemmehørende 

I forbindelse med denne sag anførte Domstolen også de situationer, hvor situationen for en 
hjemmehørende og en ikke-hjemmehørende er sammenlignelig ('Schumacker"-princippet). I 
denne forbindelse vurderede Domstolen i Schumacker-sagen følgende: "Dette gælder 
imidlertid ikke i et tilfælde som det, der foreligger i hovedsagen, hvor den ikke-
hjemmehørende ikke oppebærer en indkomst af betydning i bopælsstaten og oppebærer den 
væsentligste del af sin skattepligtige indkomst ved virksomhed i beskæftigelsesstaten, således 
at bopælsstaten ikke kan indrømme ham de fordele, han vil opnå, såfremt der tages hensyn til 
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hans personlige og familiemæssige forhold. Situationen for en sådan ikke-hjemmehørende og 
en hjemmehørende, som har sammenligneligt, lønnet arbejde, adskiller sig således objektivt 
ikke på en sådan måde, at det kan begrunde, at de behandles forskelligt for så vidt angår 
inddragelsen af skatteyderens personlige og familiemæssige forhold ved beskatningen. Hvad 
angår en ikke-hjemmehørende, som i en anden medlemsstat end bopælsstaten oppebærer den 
væsentligste del af sin indkomst og næsten hele familiens indkomst, består 
forskelsbehandlingen i, at der hverken i bopæls- eller beskæftigelsesstaten tages hensyn til 
vedkommendes personlige og familiemæssige forhold."

I sag C-391/97, Gschwind, præciserede Domstolen den måde, hvorpå ordene "den 
væsentligste del af sin indkomst" skal fortolkes. Den bekræftede, at grænsen på 90 % som 
fastsat i den tyske lovgivning og beløbet på 16 260 EUR (dengang 24 000 DEM), fra hvilket 
hjemmehørende og ikke-hjemmehørende skatteydere behandles lige, var i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen. I denne forbindelse anfører den følgende: "Når man i den tyske 
lovgivning har fastsat bestemte grænser - dels som en procentdel, dels som et absolut beløb -
for henholdsvis den indkomst, der er skattepligtig i Tyskland, og den, der ikke er undergivet 
tysk beskatning, har man netop taget hensyn til muligheden for, ud fra et tilstrækkeligt 
beskatningsgrundlag, at tage de skattepligtiges personlige og familiemæssige forhold i 
betragtning i bopælsstaten".

c) Bundfradrag

I henhold til § 32b i EStG har bundfradraget til formål at sikre, at en uundværlig 
mindsteindkomst fuldstændig fritages for indkomstbeskatning. Eftersom situationen for 
hjemmehørende og ikke-hjemmehørende med hensyn til direkte beskatning som 
udgangspunkt ikke er sammenlignelig, er det berettiget at indrømme dette skattefri beløb til 
skatteyderne, da de ikke-hjemmehørendes uundværlige mindsteindkomst skal tages i 
betragtning i deres respektive bopælsstat (for yderligere detaljer se Domstolens dom af 12. 
juni 2003 i sag C-234/01, Gerritse). 

Det bør dog bemærkes, at Tyskland ikke reducerer dette beløb i de tilfælde, hvor den ikke-
hjemmehørende skatteyder modtager hele eller næsten hele sin samlede indkomst fra tyske 
kilder. Det betyder, at denne kategori af ikke-hjemmehørende skatteydere er underlagt samme 
indkomstbeskatningsregler som hjemmehørende (§ 1, stk. 3, i EStG). Denne praksis er i 
overensstemmelse med Domstolens ovennævnte retspraksis.

d) "Splitting"

Det fremgår af Domstolens konklusioner i Schumacker-sagen og de efterfølgende sager, at det 
er juridisk korrekt i forbindelse med vurderingen af en eventuel anvendelse af Schumacker"-
princippet udelukkende at tage hensyn situationen for den person, der arbejder i Tyskland, og 
således i den forbindelse at lade den ægtefælde, der ikke arbejder i Tyskland, ude af 
betragtning. Tyskland har rent faktisk ingen skattemæssig forbindelse med ægtefællen, 
eftersom denne ikke har nogen indtægter fra Tyskland. Tyskland er dermed i denne 
forbindelse kun forpligtet til at tage hensyn til indkomsten og situationen, der gælder for den 
person, der har arbejdet i Tyskland. Hvis de tyske myndigheder når til den konklusion, at den 
person, der har arbejdet i Tyskland og dermed modtager en tysk pension, kan betragtes som 
en skatteyder, kan denne person naturligvis nyde godt af alle de skattemæssige fordele, der er 
forbundet med en status som hjemmehørende, herunder "splittingtariffen".
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Eftersom "splitting" anvendes i tilfælde med fælles beskatning af to personer (ægtefæller), er 
det imidlertid i overensstemmelse med EU-lovgivningen, at Tyskland efterfølgende også tager 
ægtefællens udenlandske indkomst i betragtning. 

Tilbagevirkende kraft 

Andragerens påstand om, at forpligtelsen for udenlandske skatteydere med en tysk 
pensionsindtægt til at indgive selvangivelse i Tyskland blev indført med tilbagevirkende kraft, 
er ikke korrekt. Den nuværende ordlyd i § 49, stk. 1, nr. 7, i EStG, hvorved ovennævnte 
forpligtelse fastsættes, indførtes ved § 1, stk. 23, i loven om indkomst i alderdommen 
(Alterseinkünftegesetz) af 5. juli 2004, som trådte i kraft den 1. januar 2005, og anvendtes 
således fra skatteåret 2005 og frem. Denne ændrede lov er derfor kun blevet anvendt i tilfælde 
efter denne dato og har ikke kunnet have nogen tilbagevirkende kraft. Skatteyderne har derfor 
haft tilstrækkelig tid til at gøre sig bekendt med denne nye lov. Det juridiske princip 
"ignorantia legis non excusat" finder fuld anvendelse på en sådan situation. 

Kommissionen forstår problemerne for ældre, der skal udfylde en selvangivelse i et fremmed 
land. Opfyldelsen af disse skatteforpligtelser i Tyskland er endnu vanskeligere, navnlig når 
det drejer sig om en række foregående år. Dette kan imidlertid ikke eliminere den retlige 
forpligtelse til at indgive selvangivelse og betale skat i Tyskland. Ældre eller syge tyske 
borgere har de samme forpligtelser.

Dobbeltbeskatning af indkomst

a) Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Tyskland og Frankrig

Ingen lovbestemmelser i EU fastsætter beskatningsstaten i tilfælde, hvor en skatteyder er 
skattemæssigt bundet til flere medlemsstater. Beskatningsretten fordeles i henhold til 
overenskomster om dobbeltbeskatning, der indgås mellem medlemsstaterne på et bilateralt 
grundlag. Anvendelsen og fortolkningen af disse aftaler henhører ikke under EU-retten. 

I andragerens særlige tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at foretage en evaluering af de 
pensionsindtægter, som hun modtager, for at fastslå, om de falder ind under artikel 13, stk. 8, i 
overenskomsten om dobbeltbeskatning (private pensioner, der beskattes i modtagerens 
bopælsstat) eller under artikel 14, stk. 2, i denne overenskomst (pensioner, der tildeles af 
offentlige sikringsorganer og beskattes i betalingsorganets stat). En sådan evaluering vil 
afhænge af den enkelte pensions art, og eftersom der er tale om et individuelt tilfælde, vil den 
udelukkende henhøre under de nationale myndigheders kompetence.

b) De tyske skattemyndigheders overbeskatning af pension, der i forvejen er beskattet

Som det fremgår af forklaringerne i de foregående afsnit, kan det ikke fastslås, hvorvidt 
Tyskland har beføjelse til at opkræve indkomstskat på pensionsindtægter, der i forvejen er 
beskattet, eftersom svaret herpå afhænger af, hvordan de nationale myndigheder vurderer 
arten af den pågældende pension.

I artikel 25 i overenskomsten om dobbeltbeskatning, som er indgået mellem Tyskland og 
Frankrig, fastsættes en mindelig procedure for at undgå en beskatning, der ikke er i 
overensstemmelse med overenskomsten. Den forskellige vurdering og/eller 
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dobbeltbeskatningen af pensionerne fra Tysklands og Frankrigs side er et spørgsmål, der skal 
løses inden for rammerne af den mindelige procedure, som er fastsat i den overenskomst, der 
er indgået mellem Tyskland og Frankrig.

Hvis en medlemsstat allerede har beskattet en bestemt type indkomst, udelukkes det imidlertid 
generelt ikke i EU-lovgivningen, at en anden medlemsstat beskatter denne indkomst på ny, 
hvis den når til den konklusion, at den også har beskatningsrettigheder. 

c) Afskaffelse af dobbeltbeskatning 

Det skal tilføjes, at hvis afskaffelse af dobbeltbeskatning og problemer i forbindelse hermed 
sandsynligvis er en forudsætning for, at det indre marked funger gnidningsløst, bør 
medlemsstaterne undgå dobbeltbeskatning. I mangel af EU-foranstaltninger, der har til formål 
ensarte eller harmonisere beskatningen, er medlemsstaterne fortsat kompetente til på grundlag 
af en traktat eller ensidigt at fastlægge kriterierne for fordelingen af deres 
beskatningsbeføjelser, navnlig med henblik på at afskaffe dobbeltbeskatning [sag C-336/96 af 
12. maj 1998, Gilly, præmis 24 og 30]. Medlemsstaterne udøver disse beføjelser ved at indgå 
konventioner om dobbeltbeskatning, som gennemføres af de kompetente myndigheder i 
grænseoverskridende situationer. Som Domstolen i øvrigt for nylig understregede i sag C-
96/08, Ciba, af 15. april 2010, udgør "dobbeltbeskatning [...] ikke i sig selv en restriktion, som 
er forbudt i henhold til traktaten. Dobbeltbeskatningsoverenskomster har i denne forbindelse 
til formål at fjerne eller afbøde de negative virkninger, som det har for det indre markeds 
funktion, at de nationale skattesystemer, således som det er nævnt i den foregående præmis, 
består side om side med hinanden".

Derfor er enhver højere beskatning som følge af, at indtægterne fra Tyskland både beskattes 
her og i Frankrig, i øjeblikket ikke i strid med EU-lovgivningen. I praksis kan 
dobbeltbeskatning, som nævnt ovenfor, undgås ved hjælp af overenskomsten om 
dobbeltbeskatning, som er indgået mellem Frankrig og Tyskland.

Politiske aspekter 

Endelig bør det ligeledes understreges, at Kommissionen er klar over, at der i 
grænseoverskridende situationer ofte kan opstå problemer af den slags, som andrageren klager 
over, selv om der findes bilaterale overenskomster om dobbeltbeskatning, som i teorien burde 
løse dem. Kommissionen mener, at disse problemer indebærer en trussel mod det indre 
markeds gnidningsløse funktion, og tager derfor politiske skridt til at forsøge at løse dem. I 
sin meddelelse fra 2010 om fjernelse af grænseoverskridende hindringer for EU-borgerne 
undersøgte Kommissionen, hvorledes stridigheder mellem skattemyndighederne om 
beskatningsrettigheder, komplicerede opkrævningsprocedurer, mangel på klare oplysninger 
om forpligtelser og andre problemer som følge af manglende overensstemmelse mellem 
beskatningssystemer1 kan skabe vanskeligheder for EU-borgere, der er aktive på tværs af 
grænserne. Endvidere vedtog Kommissionen den 11. november 2011 en meddelelse om 
strategier til bekæmpelse af dobbeltbeskatning af enkeltpersoner og virksomheder i EU med 
henblik på at evaluere og efterfølgende at præsentere mulige løsninger som f.eks. en bindende 

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com(2010)769_en.pdf
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mæglingsmekanisme1. 

Kommissionen vil nu som led i opfølgningen på denne meddelelse i en konsekvensanalyse 
grundigt undersøge problemer og mulige løsninger for at indkredse, hvilke foranstaltninger 
der vil være mest hensigtsmæssige med henblik på bekæmpelsen af dobbeltbeskatning. Som 
en forberedelse til denne konsekvensanalyse har Kommissionen udarbejdet en køreplan2 med 
en generel beskrivelse af det planlagte initiativ.

Konklusion

Kommissionen er ikke i den relevante tyske lovgivning stødt på elementer, der vidner om en 
krænkelse af EU-retten. Andragerens problem henhører derfor udelukkende under de berørte 
medlemsstaters, dvs. Tysklands og Frankrigs, kompetence. 

Andrageren anbefales derfor at kontakte de nationale skattemyndigheder for at få sin 
skattemæssige situation vurderet. Først og fremmest må det fastslås, hvorvidt disse tyske 
pensionsindtægter er skattepligtige i Tyskland eller i Frankrig. Hvis de er skattepligtige i 
Tyskland, må det efterfølgende vurderes, om andrageren opfylder betingelserne for 
anvendelse af "splittingtariffen". Hvis det viser sig, at der uberettiget er blevet betalt skat af de 
tyske pensionsindtægter i Frankrig, vil det eventuelt være hensigtsmæssigt at kontakte de 
franske myndigheder og anmode om godtgørelse.

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/com(2011)712_en.pdf
2http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_taxud_001_arbitration_for_double_taxation_disp
utes_en.pdf


