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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 255/2003, του M. Gérard Keyser, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη 
διπλή φορολόγηση κεφαλαίων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι του επιβλήθηκε δύο φορές φόρος επί κεφαλαίων, στη Γαλλία και 
στο Βέλγιο. Πράγματι, καταβάλλει φόρο στη Γαλλία, με τον οποίο συμφωνεί. Διαφωνεί, 
ωστόσο, με τον δεύτερο φόρο που καταβάλλει στο Βέλγιο, επειδή είναι ασφαλισμένος εκεί, 
με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει σε ταμείο στήριξης των συντάξεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Οκτωβρίου 2003. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Ιουλίου 2006.

Ο αναφέρων κατοικεί στη Γαλλία όπου φορολογείται και καταβάλλει εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης. Τα εισοδήματά του από κινητές αξίες υπόκεινται σε κοινωνικοασφαλιστική 
επιβάρυνση 2%1 η οποία καταβάλλεται στο εθνικό (γαλλικό) ταμείο ασφάλισης γήρατος των 
μισθωτών. Ωστόσο, επειδή λαμβάνει συνταξιοδοτικές (προβλεπόμενες εκ του νόμου) και 
ασφαλιστικές (μη προβλεπόμενες εκ του νόμου) παροχές από την βελγική εθνική υπηρεσία 
συντάξεων (ONP), επιβάλλεται στον αναφέροντα, βάσει της σχετικής βελγικής νομοθεσίας, 
μια εισφορά αλληλεγγύης που υπολογίζεται επί των συνολικών εσόδων του βελγικής 
προέλευσης.

Στον βαθμό που η κοινωνικοασφαλιστική επιβάρυνση στη Γαλλία2 έχει την ίδια λειτουργία 
  

1 Από την 1η Ιουλίου 2004, 2,3%

2 Δεν προκύπτει ότι η Γαλλία λαμβάνει υπόψη την επιβάρυνση στο Βέλγιο κατά την φορολογία των 
εισοδημάτων του αναφέροντα.
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με την βελγική εισφορά αλληλεγγύης, ο αναφέρων εκτιμά ότι η διπλή αυτή «φορολογία» 
συνιστά διάκριση σε βάρος του. 

Βελγική νομοθεσία1

Από τον Ιανουάριο του 1995, η βελγική νομοθεσία προβλέπει μια εισφορά αλληλεγγύης η 
οποία υπολογίζεται επί του ακαθάριστου ποσού των παροχών που λαμβάνει ο δικαιούχος από 
την εθνική υπηρεσία συντάξεων (O.N.P.), ανεξαρτήτως του εάν κατοικεί ή όχι στη χώρα. Το 
ποσοστό της εισφοράς, που αυξάνεται κλιμακωτά έως το 2%, καθορίζεται λαμβανομένου 
υπόψη του συνόλου των εισοδημάτων από συντάξεις, εκ του νόμου προβλεπόμενες ή μη, 
παροχές από το Βέλγιο ή το εξωτερικό, περιοδικές πληρωμές ή παροχές υπό μορφή 
κεφαλαίων (που μετατρέπονται σε εικονικές μηνιαίες παροχές). Το ποσοστό της εισφοράς 
αλληλεγγύης που καθορίζεται κατ’ αυτό τον τρόπο εφαρμόζεται στα ανωτέρω αναφερόμενα 
εισοδήματα βελγικής προέλευσης. Η εισφορά που υπολογίζεται κατ’ αυτό τον τρόπο 
αφαιρείται στο σύνολό της από το ποσό της εκ του νόμου προβλεπόμενης σύνταξης που 
λαμβάνει ο δικαιούχος από την O.N.P. Η εισφορά, η οποία συμβάλλει στη χρηματοδότηση 
του βελγικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, αφαιρείται2 προκειμένου να καθοριστεί το 
φορολογητέο εισόδημα στο Βέλγιο.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η διπλή φορολογία που απορρέει από την επιβολή σε ένα πρόσωπο που λαμβάνει μία 
σύνταξη, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης τόσο στο κράτος κατοικίας του όσο και στο 
κράτος προέλευσης της σύνταξης, δεδομένου ότι το πρόσωπο αυτού εξ ορισμού είναι 
αδύνατο να ωφελείται ταυτόχρονα και από τα δύο συστήματα κοινωνικής αλληλεγγύης,
μπορεί να είναι αντίθετη προς την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην 
εσωτερική αγορά (κατά περίπτωση, άρθρο 18, 39 ή 43 ΕΚ)3. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
εκτιμούν, συνεπώς, ότι αυτή η διπλή φορολογία πρέπει να αποφεύγεται.
Καταρχάς, η Επιτροπή διερωτάται εάν, βάσει των χαρακτηριστικών της και παρά την 
κοινωνική λειτουργία της, η βελγική εισφορά η οποία αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας 
αναφοράς θα μπορούσε να εξομοιωθεί με φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται στο σύνολο 
των βελγικών συνταξιοδοτικών παροχών, που επιβάλλεται ανεξαρτήτως εάν ο δικαιούχος 
των συνταξιοδοτικών παροχών κατοικεί ή όχι στο Βέλγιο4. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, 

    

1 Νόμος της 30ής Μαρτίου 1994 σχετικά με τις κοινωνικές διατάξεις MB 31.3.1994, σε ισχύ από την 1.1.1995 
όπως τροποποιήθηκε σε πολλές περιπτώσεις: http://www.juridat.be/cgi_loi/legislation.pl

2 Το ποσό της εισφοράς αφαιρείται από το ποσό των παροχών από την O.N.P. για να υπολογιστεί το 
φορολογητέο εισόδημα.

3 Η αρχή της ενότητας της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 του 
κανονισμού 1408/71 του Συμβουλίου της 14.6.1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος, όπως 
τροποποιήθηκε, (ενοποιημένη έκδοση ΕΕ L 28 της 30.1.1997)

4 Σε ό,τι αφορά τη φύση των γαλλικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (CRDS και CSG), βλέπε τις αποφάσεις 
της 15.2.2000, C-34/98 και C-169/98 Επιτροπή κατά Γαλλίας, Αρχείο Νομολογίας I-995 και 1049 



CM\623355EL.doc 3/3 PE 376.464
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

το συνολικό αποτέλεσμα της εισφοράς και της επιβάρυνσης, η οποία έχει τον ίδιο χαρακτήρα 
στο κράτος κατοικίας του δικαιούχου, μπορεί να είναι η διπλή φορολογία. 

Σε ό,τι αφορά την άμεση φορολογία, τα κράτη μέλη, ελλείψει εναρμόνισης σε κοινοτικό 
επίπεδο, είναι ελεύθερα να επιλέξουν το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος που θεωρούν 
προσφορότερο, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού κατά την εφαρμογή του τού κοινοτικού 
δικαίου και ιδίως της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων. Σε ό,τι αφορά την φορολογία 
εισοδήματος, τα κράτη μέλη έχουν συνάψει μεταξύ τους διμερείς συμβάσεις προκειμένου να 
αποφεύγεται η διπλή φορολογία που μπορεί να προκύψει από την ταυτόχρονη εφαρμογή των 
αντίστοιχων φορολογικών νομοθεσιών τους.

Στην προκειμένη περίπτωση, η μέτρο που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας αναφοράς 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της γαλλο-βελγικής σύμβασης1 για την αποφυγή της 
διπλής φορολογίας επί των εισοδημάτων. Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκτιμούν ότι 
αυτή η υπόθεση θα μπορούσε να επιλυθεί με την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της 
γαλλο-βελγικής σύμβασης του 1964.

Το άρθρο 12 της σύμβασης αυτής προβλέπει ότι οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο 
στο συμβαλλόμενο κράτος όπου κατοικεί ο δικαιούχος. Το άρθρο 18 σχετικά με τα 
εισοδήματα που δεν προβλέπονται ρητά ορίζει ότι εφόσον δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό από 
τις διατάξεις της σύμβασης, τα εισοδήματα των κατοίκων ενός εκ των συμβαλλομένων μερών 
δεν φορολογούνται παρά μόνο σε αυτό το κράτος μέλος. Εφαρμόζοντας αναλογικά τις 
διατάξεις αυτές στην υπόθεση που αφορά η παρούσα αναφορά, μπορεί να καταλήξει κανείς 
στο συμπέρασμα ότι η επιβολή στο Βέλγιο επιβάρυνσης σε σύνταξη που καταβάλλεται σε 
κάτοικο της Γαλλίας μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τους κανόνες της σύμβασης. 

Βάσει των προαναφερόμενων, η Επιτροπή απευθύνθηκε στις αρχές των δύο ενδιαφερομένων 
κρατών μελών (Βέλγιο και Γαλλία) προκειμένου να διαπιστώσει εάν πράγματι υπήρξε διπλή 
φορολόγηση και, κατά περίπτωση, να τις ενθαρρύνει να προσαρμόσουν τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισής τους σε σχέση με τους μη κατοίκους στις αρχές του κοινοτικού 
δικαίου και τις διατάξεις της ανωτέρω αναφερόμενης σύμβασης.

Προτείνεται να μην περατωθεί η εξέταση της παρούσας αναφοράς.

  
1 Σύμβαση που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 10 Μαρτίου 1964, κυρωθείσα με τον νόμο αριθ. 64-1324 της 

26ης Δεκεμβρίου 1964. Κυρώθηκε στο Παρίσι στις 17 Ιουνίου 1965, τέθηκε σε ισχύ την ίδια ημέρα και 
δημοσιεύθηκε με το διάταγμα αριθ. 65-672 της 11ης Αυγούστου 1965 (ΕΕ της 15ης Αυγούστου 1965) 
(διορθωτικό στην ΕΕ της 9ης Οκτωβρίου 1965) Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα του 
Βελγίου: 24.06.65 - 04.11.65


