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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 1113/2002, της Elisabeth Blankert-Nuorivaara, φινλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις στον τομέα συντάξεων των Φιλανδών που κατοικούν στο εξωτερικό

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι η Φινλανδία επιβάλλει υπερβολικά υψηλή φορολογία στις 
συντάξεις που καταβάλλονται από το φινλανδικό κράτος σε φινλανδούς υπηκόους που 
κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό. Οι εν λόγω συντάξεις φορολογούνται με συντελεστή έως 
και 35%, ακόμη και όταν υπάρχει φορολογική συμφωνία μεταξύ της Φινλανδίας και της 
εκάστοτε χώρας. Η αναφέρουσα, η οποία κατοικεί στις Κάτω Χώρες, φορολογείται με 
συντελεστή 30% επί της φινλανδικής σύνταξής της, παρότι υπάρχει φορολογική συμφωνία 
μεταξύ Φινλανδίας και Κάτω Χωρών, βάσει της οποίας ο φορολογικής συντελεστής ορίζεται 
στο 20%. Οι καταγγελίες της έχουν απορριφθεί. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι γίνονται 
διακρίσεις μεταξύ των Φινλανδών που κατοικούν στη Φινλανδία και των Φινλανδών που 
κατοικούν στο εξωτερικό και ότι η κατάσταση αυτή παραβιάζει τις διατάξεις της Συνθήκης 
για ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Μαΐου 2003. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιουνίου 2005.

"Γεγονότα
Η αναφέρουσα, Φινλανδή υπήκοος, η οποία από το 1997 ζει στις Κάτω Χώρες, λαμβάνει 
σύνταξη από την Φινλανδία όπου φορολογείται με πάγιο συντελεστή 35%. Όταν ζούσε στη 
Φινλανδία και για τρία ημερολογιακά έτη μετά τη μετεγκατάστασή της στις Κάτω χώρες 
θεωρούνταν για φορολογικούς λόγους κάτοικος Φινλανδίας και το εισόδημά της 
φορολογούνταν εκεί βάσει προοδευτικής κλίμακας. Ο προοδευτικός συντελεστής επί του 
εισοδήματός της ανερχόταν έως περίπου το 30%. Ο συντελεστής στον οποίο υπόκειται σε 
φορολόγηση η σύνταξή της στη Φινλανδία αυξήθηκε συνεπώς λόγω της μετεγκατάστασής 
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της σε άλλο κράτος μέλος. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι αυτή η διαφορά στη μεταχείριση 
κατοίκων και μη κατοίκων Φινλανδίας σύμφωνα με τη φορολογική φινλανδική νομοθεσία 
είναι μεροληπτική και, συνεπώς, αντίθετη προς την κοινοτική νομοθεσία. 

Ανάλυση
Ο ισχυρισμός της αναφέρουσας είναι βάσιμος. Σχετικά με εισοδήματα που συνδέονται με την 
απασχόληση (συμπεριλαμβανόμενων των συντάξεων), οι Φινλανδοί που κατοικούν σε άλλες 
χώρες φορολογούνται στη Φιλανδία με πάγιο συντελεστή, ενώ όσοι κατοικούν στη Φινλανδία 
υπόκεινται σε προοδευτική φορολόγηση. Ως αποτέλεσμα, οι μη κάτοικοι υπόκεινται σε 
υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση από ό,τι οι κάτοικοι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, στις 
οποίες το συνδυασμένο αποτέλεσμα των κρατικών εσόδων και του δημοτικού τέλους στο 
ατομικό εισόδημα ενός κατοίκου που προέρχεται από απασχόληση είναι χαμηλότερο από 
35%. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση οι μη κάτοικοι δεν δύνανται να επωφεληθούν από 
μειώσεις και επιδόματα που χορηγούνται συνήθως σε φορολογούμενους κατοίκους βάσει του 
ακαθάριστου εισοδήματός τους από την απασχόληση λαμβανομένης υπόψη της προσωπικής 
και οικογενειακής τους κατάστασης ή, διαφορετικά να ζητήσουν ατομική φορολογική 
αξιολόγηση σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τους κατοίκους. Κάτοικοι και μη 
κάτοικοι, συνεπώς, χαίρουν διαφορετικής μεταχείρισης. 

Εφόσον η εφαρμογή της εν λόγω εθνικής νομοθεσίας έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη 
φορολογική επιβάρυνση στο ατομικό εισόδημα ενός μη κατοίκου, συνιστά εμπόδιο στο 
δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης και εγκατάστασης στην επικράτεια των κρατών μελών, 
όπως ορίζεται από τα άρθρα 18 και 39 της Συνθήκης ΕΚ και της οδηγίας 90/365/ΕΟΚ. Η 
λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των μη κατοίκων ενδέχεται να αποτρέψει δικαιούχους 
εισοδήματος με προέλευση τη Φινλανδία, όπως οι συνταξιούχοι που ζουν στη Φινλανδία, να 
μετεγκατασταθούν σε άλλο κράτος μέλος και, συνεπώς να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες 
που δημιουργούνται για αυτούς από τις εν λόγω κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις.

Δεν συνεπάγονται όλες οι διαφορές στη μεταχείριση διακρίσεις που απαγορεύονται από τη 
Συνθήκη ΕΚ. Αποτελεί πάγια νομολογία ότι διακρίσεις ανακύπτουν μόνο μέσω της 
εφαρμογής διαφορετικών κανόνων για συγκρίσιμες καταστάσεις ή του ίδιου κανόνα σε 
διαφορετικές καταστάσεις1. Σε φορολογικά ζητήματα συχνά εικάζεται ότι ένας μη κάτοικος 
είναι σε διαφορετική κατάσταση από έναν κάτοικο. Για φορολογικούς λόγους, η μόνιμη 
κατοικία είναι συνδετικός παράγοντας βάσει του οποίου η διεθνής φορολογική νομοθεσία 
απονέμει συνήθως εξουσίες φορολόγησης μεταξύ των κυρίαρχων κρατών. Ωστόσο, όπως 
επισήμανε το Δικαστήριο στην υπόθεση «avoir fiscal»2, η αποδοχή αυτής της πρότασης ως 
γενικού κανόνα στερεί κάθε νόημα από τις ελευθερίες της Συνθήκης. Αντίθετα, είναι 
απαραίτητο να εξεταστεί εάν και σε τι έκταση μία διαφορά στη μεταχείριση καθίσταται 
ενδεδειγμένη ή αιτιολογημένη λόγω της διαφοράς της μόνιμης κατοικίας.
Η διάκριση μεταξύ κατοίκου και μη κατοίκου πρέπει να έχει νόημα στο σύστημα 
φορολόγησης. Το γεγονός ότι οι κάτοικοι φορολογούνται συνήθως επί των συνολικών 
εσόδων, ενώ οι μη κάτοικοι φορολογούνται επί εισοδημάτων που αποκτώνται τοπικά, 
αντιστοιχεί στη φορολογική δικαιοδοσία των εν λόγω κρατών και στο γεγονός ότι το κράτος 
διαμονής είναι το καταλληλότερο να αποτιμήσει την ικανότητα συνεισφοράς του 
φορολογούμενου. Οι καταστάσεις κατοίκων και μη κατοίκων σε ένα δεδομένο κράτος δεν 

  
1 Υπόθεση C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt κατά  Roland Schumacker [1995] ECR I-00225, παράγραφος 30.
2 Υπόθεση C-270/83 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας (“avoir fiscal”) [1986] ECR 
273, παράγραφος 18.
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είναι γενικά συγκρίσιμες εφόσον υπάρχουν αντικειμενικές διαφορές μεταξύ των δύο από την 
άποψη της πηγής εισοδήματος και της ικανότητάς τους να καταβάλλουν φόρο ή της 
δυνατότητας συνεκτίμησης των προσωπικών ή οικογενειακών συνθηκών. Ωστόσο, όπου οι 
δύο κατηγορίες φορολογουμένων δεν είναι σε αντικειμενικά διαφορετικές καταστάσεις, η 
διαφορά στη μεταχείριση τους, όπως η επιβολή υψηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης στους 
μη κατοίκους από ό,τι στους κατοίκους, αποτελεί έμμεση διάκριση η οποία απαγορεύεται από 
τη Συνθήκη ΕΚ.
Η διάκριση μεταξύ της μεταχείρισης κατοίκων και μη κατοίκων σύμφωνα με τις εν λόγω 
διατάξεις του φινλανδικού νόμου για τη φορολογία δεν βασίζεται σε αντικειμενικές διαφορές 
στις αντίστοιχες καταστάσεις αυτών των δύο κατηγοριών φορολογουμένων. Ως εκ τούτου, οι 
διαφορές στη μεταχείριση μεταξύ τους αποτελούν έμμεση διάκριση βάσει της ιθαγένειας και 
οι περιορισμοί που επιβάλλει συνεπώς η φινλανδική νομοθεσία για την άσκηση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας που προβλέπεται στη Συνθήκη ΕΚ δεν φαίνεται να είναι 
δικαιολογημένοι ούτε από υπερισχύοντες λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Αυτή η αναφορά αφορά ουσιαστικά τους φινλανδικούς κανόνες φορολογίας σε σχέση με τους 
οποίους η Επιτροπή είχε ήδη το 2001 κίνησε μία διαδικασία επί παραβάσει το 2001 (σχετ. 
2000/4995) σύμφωνα με το άρθρο 226 ΕΚ κατά της Φινλανδίας. Στην αιτιολογημένη γνώμη 
της που εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2004, η Επιτροπή θεώρησε ότι η Φινλανδία απέτυχε να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 39 της Συνθήκης ΕΚ και της οδηγίας 
90/365/ΕΟΚ καθώς και το άρθρο 28 της Συμφωνίας ΕΟΧ, αντιμετωπίζοντας διαφορετικά το 
εισόδημα φινλανδικής προέλευσης από την απασχόληση (συμπεριλαμβανόμενων των 
συντάξεων), το οποίο αποκτάται από μη κατοίκους, από το εισόδημα που αποκτάται από 
κατοίκους. Η φινλανδική κυβέρνηση έχει έκτοτε εξηγήσει ότι βρίσκεται σε διαδικασία 
προετοιμασίας μεταρρύθμισης του συστήματος παρακράτησης φόρου, ότι η κυβερνητική 
πρόταση προς τούτο θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο όχι αργότερα από τον Μάιο του 2005 
και ότι οι νέοι κανόνες αναμένονται να τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2006. Προσφάτως, 
επίσης το Φινλανδικό Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο παρέπεμψε ζητήματα σχετικά με τη 
συμβατότητα της σχετικής νομοθεσίας προς τις προαναφερθείσες διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας για προδικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 234 ΕΚ στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο (υπόθεση C-520/04 Turpeinen).

Συμπέρασμα
Ο ισχυρισμός της αναφέρουσας είναι δικαιολογημένος. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί 
παραβάσει όσον αφορά τους εν λόγω φινλανδικούς εθνικούς φορολογικούς κανόνες το 2001 
και, πρόσφατα, υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη για αυτό το ζήτημα στη φινλανδική 
κυβέρνηση. Η συμβατότητα με την κοινοτική νομοθεσία των ίδιων εθνικών κανόνων 
αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο υπόθεσης που εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να προωθεί τη διαδικασία επί παραβάσει για το 
ζήτημα εάν και εφόσον αυτή συνεχίσει να είναι ενδεδειγμένη.

Πρόταση
Η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή έως την τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας 
ούτως, ώστε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου."


