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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 626/2000, του κ. Klaus Schuler, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διπλή 
φορολόγηση ακινήτου που κληρονόμησε

1. Περίληψη της αναφοράς

Η διαθέτις, η οποία πέθανε στη Γερμανία αλλά είχε γαλλική υπηκοότητα, άφησε την 
περιουσία της, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκεται στη Γαλλία, στον αναφέροντα. Το 
σύνολο της κληρονομούμενης περιουσίας υπόκειται σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο σε
φόρο κληρονομιάς στη Γερμανία ενώ παράλληλα, το γαλλικό κράτος αξιώνει επίσης φόρο 
κληρονομιάς της τάξεως του 55%. 

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η υποχρέωση καταβολής φόρου ισχύει μόνο για τη χώρα 
κατοικίας. Ο αναφέρων θέτει το ερώτημα, εάν ένας πολίτης της ΕΕ και οι κληρονόμοι του, οι 
οποίοι καταβάλλουν στο ακέραιο τους οφειλόμενους φόρους στον τόπο κατοικίας τους, 
δύνανται να υποβληθούν σε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση από ένα άλλο κράτος μέλος 
της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιανουαρίου 2001. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Ιουνίου 2001.

A. Τα γεγονότα

Βάσει διαθήκης, ο αναφέρων, γερμανός υπήκοος και κάτοικος Γερμανίας, έχει κληρονομήσει 
το ήμισυ της περιουσίας της θείας του, η οποία κατοικούσε επίσης στη Γερμανία. Οι δυο 
κόρες του αναφέροντα έχουν κληρονομήσει επίσης ένα τέταρτο της εν λόγω περιουσίας
έκαστη. Η περιουσία αυτή αποτελείται κυρίως από κινητές αξίες και λογαριασμούς τραπέζης 
στη Γαλλία (~ 70 %) και στη Γερμανία (~ 30%)· ο αναφέρων είναι επίσης ο δικαιούχος της 
ασφάλειας ζωής της θείας του. 
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Στο γαλλικό τμήμα της περιουσίας που κληρονόμησε ο αναφέρων – συμπεριλαμβανομένων, 
κατόπιν αφαίρεσης της φορολογικής έκπτωσης ύψους 200.000 γαλλικών φράγκων, των 
ασφαλίστρων ζωής που καταβλήθηκαν από τη θεία του αφού συμπλήρωσε το όριο ηλικίας 
των 70 ετών – επιβλήθηκε φόρος κληρονομιάς της τάξεως του 55%, κατόπιν αφαίρεσης της 
απαλλαγής ύψους 10.000 γαλλικών φράγκων (~ 1.600 ευρώ) όπως προβλέπεται από το άρθρο 
788-II του γενικού φορολογικού κώδικα. 

Ο συναφής με τους φόρους κληρονομιάς γερμανικός νόμος (Erbschaftsteuergesetz-ErbStG) 
προβλέπει φόρο της τάξεως του 27 % για την κληρονομούμενη περιουσία στην περίπτωση 
του αναφέροντα. Η αρμόδια φορολογική υπηρεσία της Γερμανίας επέβαλε τον φόρο αυτόν
στο σύνολο της κληρονομούμενης περιουσίας του αναφέροντα, κατόπιν αφαίρεσης της 
γερμανικής απαλλαγής ύψους 20.000 γερμανικών μάρκων (~10.300 ευρώ), αλλά του 
παραχώρησε μια μικρή μείωση βάσει διάταξης η οποία έχει ως σκοπό να αμβλύνει τα 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα της επιβολής διαφορετικών φορολογικών συντελεστών (άρθρο 
19, παράγραφος 3, του νόμου ErbStG). Αρνήθηκε, ωστόσο να λάβει υπόψη τον φόρο που 
καταβλήθηκε στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι ο φόρος αυτός δεν δύναται να συμψηφιστεί με 
τον γερμανικό φόρο, ούτε να αφαιρεθεί από το ποσό της φορολογητέας κληρονομούμενης 
περιουσίας. Ο αναφέρων υποχρεούται συνεπώς να καταβάλει, όσον αφορά το γαλλικό τμήμα 
της κληρονομούμενης περιουσίας του, σωρευτικό φόρο, αποτελούμενο από τον γαλλικό φόρο 
οποίος ανέρχεται σε 55% και τον γερμανικό φόρο ύψους 27%. 

B. Οι εθνικές νομοθεσίες

Η παρούσα αναφορά, μολονότι φαίνεται ότι στρέφεται κυρίως ενάντια στην επιπλέον 
φορολόγηση στη Γερμανία, αφορά κυρίως τις υπερβολικές συνέπειες της διπλής αυτής 
φορολόγησης εξαιτίας της οποίας απομένει στους κληρονόμους λιγότερο από το ένα πέμπτο 
της κληρονομούμενης περιουσίας. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή εξετάζει ακολούθως τα 
δυο εθνικά καθεστώτα και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους καθώς και με το κοινοτικό δίκαιο.

Ο αναφέρων ως κάτοικος Γερμανίας που έχει κληρονομήσει αξίες που βρίσκονται στη Γαλλία 
δύναται, βάσει του διεθνούς δικαίου, να υποβληθεί στις νομοθεσίες και των δύο κρατών 
μελών. Όσον αφορά τους φόρους κληρονομιάς, δεν υφίσταται συγκεκριμένο κοινοτικό 
δίκαιο. Επίσης, μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, δεν έχει συναφθεί σύμβαση που να αποτρέπει 
τη διπλή φορολόγηση, μέσω κυρίως κάποιας ρήτρας η οποία θα κατένειμε το δικαίωμα 
επιβολής φορολογίας είτε σύμφωνα με την αποκαλούμενη μέθοδο «απαλλαγής» είτε 
σύμφωνα με την αποκαλούμενη μέθοδο «πίστωσης» μεταξύ των δύο κρατών. Η Γαλλία και η 
Γερμανία μπόρεσαν λοιπόν να εφαρμόσουν τις σχετικές εθνικές νομοθεσίες τους, υπό τον 
όρο ότι τηρούνται οι γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ. Εντούτοις, εάν είχε συναφθεί σύμβαση 
σύμφωνα με την πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ σχετικά με τους φόρους κληρονομιάς (1982), 
αυτή θα όριζε ότι, βάσει του άρθρου 7, οι κινητές αξίες είναι δυνατό να φορολογηθούν μόνο 
στη χώρα κατοικίας του αποθανόντος· κανένας φόρος δεν θα ήταν λοιπόν δυνατό να 
εισπραχθεί από τη Γαλλία.

Πολλά κράτη, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων αλληλοεπικάλυψης των φορολογικών 
αρμοδιοτήτων διαφόρων κρατών λόγω απουσίας σχετικής σύμβασης, θέσπισαν διατάξεις οι 
οποίες αποσκοπούν στην επίλυση κατά τρόπο αυτόνομο ενδεχόμενων συγκρούσεων, όπως 
στις περιπτώσεις διπλής φορολόγησης, που προκύπτουν λόγω της ταυτόχρονης εφαρμογής 
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των νομοθεσιών δύο διαφορετικών κρατών.

Η γαλλική νομοθεσία

Βάσει του άρθρου 750β σημείο 1 του γενικού φορολογικού κώδικα, υπόκεινται σε φόρο 
δωρεάς (μία μορφή δωρεάς είναι και η μεταβίβαση αιτία θανάτου), τα κινητά και τα ακίνητα 
αγαθά που βρίσκονται εντός και εκτός Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων στη 
Γαλλία ή στο εξωτερικό, όταν η φορολογική έδρα του αποθανόντος βρίσκεται στη Γαλλία.

Σύμφωνα με το σημείο 2 του ίδιου άρθρου, υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης μόνο τα κινητά 
και ακίνητα αγαθά που βρίσκονται στη Γαλλία συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών
απαιτήσεων, όταν η φορολογική έδρα του αποθανόντος δεν βρίσκεται στη Γαλλία. 

Συνεπώς, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, οιαδήποτε κληρονομούμενη περιουσία βρίσκεται 
στην επικράτεια της Γαλλίας υπόκειται σε γαλλική φορολογία, ανεξαρτήτως της φορολογικής 
έδρας του αποθανόντος. Η φορολογική κλίμακα καθορίζεται στο άρθρο 777, στο οποίο 
γίνεται διάκριση ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας του δικαιούχου: για τέκνα και μεταξύ 
συζύγων, ο φόρος κυμαίνεται από 5 έως 40% ενώ μεταξύ αδερφών είναι της τάξεως του 35 ή 
του 45% ανάλογα με την αξία της κληρονομούμενης περιουσίας. Μεταξύ συγγενών έως και 
τετάρτου βαθμού ο φόρος είναι της τάξεως του 55% και από τον 4ο βαθμό συγγένειας και 
έπειτα ισχύει φόρος της τάξεως του 60%.

Στην περίπτωση της μεταβίβασης αιτία θανάτου, το άρθρο 788 II προβλέπει έκπτωση ύψους 
10.000 γαλλικών φράγκων για τον κάθε κληρονόμο.

Στον αναφέροντα, που είναι κληρονόμος της θείας του, καθώς επίσης και στις κόρες του, 
επιβλήθηκε φόρος της τάξεως του 55% επί της αξίας της κληρονομούμενης περιουσίας που 
βρίσκεται στη Γαλλία, μείον έκπτωσης ύψους 10.000 γαλλικών φράγκων για τον καθένα.

Ελλείψει διάταξης αντίστοιχης με αυτή του άρθρου 7 της πρότυπης σύμβασης του ΟΟΣΑ, 
δεν απαιτείται από τη Γαλλία να παραιτηθεί από την εφαρμογή των δικών της εθνικών 
κανόνων προκειμένου να λάβει υπόψη της την κατάσταση στη Γερμανία. Επίσης, βάσει των 
κανόνων αυτών, δεν είναι υποχρεωμένη να συμψηφίσει το ποσό των φόρων μεταβίβασης που 
έχει καταβληθεί εκτός Γαλλίας. Σύμφωνα με το άρθρο 784, σημείο Α, αυτό προβλέπεται 
μόνο για την περίπτωση που ορίζεται στο σημείο 1 του άρθρου 750β, δηλαδή την περίπτωση 
στην οποία η φορολογική έδρα του αποθανόντος βρισκόταν στη Γαλλία.

Η γερμανική νομοθεσία

Η Γερμανία, ως χώρα κατοικίας της αποθανούσας, επιβάλλει φορολογία στο σύνολο της 
κληρονομούμενης περιουσίας, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας. Προβλέπει επίσης 
τρεις διαφορετικές φορολογικές κλίμακες ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας (παράγραφος 15 
του νόμου ErbStG)· το ποσό του φόρου υπολογίζεται σύμφωνα με την κλιμακούμενη αξία της 
κληρονομούμενης περιουσίας ανά μερίδιο, καθένα από τα οποία επιβαρύνεται με φόρο που 
κυμαίνεται από 7 έως 30% για τους κληρονόμους πρώτου βαθμού (κυρίως τέκνα και 
σύζυγοι), από 12 έως 40% για τους κληρονόμους δευτέρου βαθμού (συμπεριλαμβανομένου 



PE 331.802/ΑΝΑΘ. 4/7 CM\650893EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

μεταξύ άλλων του αναφέροντα ως ανιψιού της αποθανούσας) και από 17 έως 50% για τους 
κληρονόμους τρίτου βαθμού. 

Αλληλεπίδραση των δύο φορολογικών συστημάτων

Όπως και το γαλλικό δίκαιο, το γερμανικό δίκαιο προβλέπει, για την περίπτωση απουσίας 
φορολογικής σύμβασης, τον συμψηφισμό των φόρων κληρονομιάς που καταβάλλονται σε 
άλλο κράτος με τους αντίστοιχους γερμανικούς φόρους (παράγραφος 21 του νόμου ErbStG).

Τα δύο φορολογικά καθεστώτα που απευθύνονται στους μόνιμους κατοίκους των δύο κρατών 
ακολουθούν έτσι την αρχή που διατυπώνεται στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ σχετικά με 
τους φόρους κληρονομιάς (1982): το άρθρο 9 σημείο Β, το οποίο αφορά την αποκαλούμενη 
μέθοδο του συμψηφισμού, προβλέπει τον συμψηφισμό φόρου που έχει καταβληθεί στο 
κράτος που δεν αποτελεί τη χώρα διαμονής του αποθανόντος, στη χώρα διαμονής του μέχρι 
του ποσού του οφειλόμενου στην τελευταία φόρου. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η καταβολή 
φόρου ίσου με το υψηλότερο ποσοστό φορολόγησης μεταξύ των δύο κρατών. Η μέθοδος 
αυτή αποτελεί μία από τις επιλογές (η άλλη μέθοδος είναι αυτή της απαλλαγής) που 
προβλέπει η οδηγία 90/435/ΕΟΚ (για τις μητρικές – θυγατρικές εταιρείες). 

Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής θα είχε ως συνέπεια, στην περίπτωση του αναφέροντα, τον 
μηδενισμό του γερμανικού φόρου. Ωστόσο, ο συμψηφισμός αυτός περιορίζεται στις 
περιπτώσεις που παρατίθενται στο άρθρο 121 του νόμου για τον καθορισμό της αξίας 
(Bewertungsgesetz – BewG), μεταξύ των οποίων δεν συγκαταλέγονται οι κινητές αξίες.

Γ. Εκτίμηση της Επιτροπής

Η Επιτροπή συμμερίζεται την έκπληξη του αναφέροντα όσον αφορά τη διπλή φορολογική 
επιβάρυνση στην οποία υπόκειται η κληρονομούμενη περιουσία του. Θεωρεί ότι η διπλή 
φορολόγηση αντιβαίνει καταρχήν στην αρχή της εσωτερικής αγοράς και ότι στην προκειμένη 
περίπτωση θίγεται επιπλέον το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

Ασυμβατότητα της διπλής φορολόγησης με το κοινοτικό δίκαιο

Η επιτροπή έχει σημαντικές αμφιβολίες για τη συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο της 
εφαρμογής εθνικών νομοθεσιών που έχουν ως αποτέλεσμα τη διπλή φορολόγηση. Πράγματι, 
η διπλή φορολόγηση είναι ασυμβίβαστη προς την αρχή της εσωτερικής αγοράς (άρθρο 14 
ΣΕΚ). Η υποχρέωση των κρατών να απέχουν από τη λήψη μέτρων που ενδέχεται να θέσουν 
σε κίνδυνο τους στόχους της Συνθήκης ΕΚ (άρθρο 10 ΣΕΚ) προϋποθέτει την αναγνώριση 
των διοικητικών πράξεων των υπολοίπων κρατών μελών. Eπιπλέον, η διπλή φορολόγηση 
περιορίζει την κίνηση κεφαλαίων κατά την έννοια του άρθρου 56 ΣΕΚ καθώς αποτρέπει ένα 
άτομο από το να τοποθετήσει τις αξίες του σε κάποιο άλλο κράτος μέλος εφόσον η 
κληρονομούμενη περιουσία του θα υποβληθεί σε διπλή φορολόγηση. Η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών (άρθρο 49 ΣΕΚ) στον ασφαλιστικό τομέα επίσης πλήττεται. Σύμφωνα με τα 
πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται, ενδέχεται να πλήττεται επίσης η ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων (άρθρα 18, 39, 43 ΣΕΚ).
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Παραβίαση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας

Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας το οποίο κατοχυρώνεται στο πρώτο πρωτόκολλο της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρεται εκ νέου 
στο άρθρο 6 της ΣΕΕ καθώς επίσης και στο άρθρο 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ. Είναι προφανές ότι το δικαίωμα αυτό δεν φαίνεται να τηρείται όταν η 
κληρονομούμενη περιουσία καταλήγει να φορολογείται σε ποσοστό 82%. Θα μπορούσαμε 
επίσης να αναρωτηθούμε εάν η γαλλική επιβάρυνση, της τάξεως του 55% στην περίπτωση 
του αναφέροντα, είναι συμβατή με το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα

Πιθανές λύσεις

Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα δύο κράτη είναι από κοινού υπεύθυνα για την επίλυση του 
ζητήματος ώστε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα του αναφέροντα κατά τη φορολόγησή της 
περιουσίας που κληρονόμησε. Είναι αλήθεια ότι εάν δεν είχε επιβληθεί φορολογία στη 
Γαλλία, γεγονός το οποίο αντίκειται στις ευρέως αναγνωρισμένες και παγιωμένες στην 
πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ αρχές του διεθνούς φορολογικού δικαίου, δεν θα είχε 
μηδενιστεί το ποσό του καταβλητέου φόρου στη Γερμανία. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το 
αποτέλεσμα αυτό δεν είναι ικανοποιητικό για το γερμανικό δημόσιο ταμείο. Επομένως, η 
λύση πρέπει να βρεθεί από τα δύο ενδιαφερόμενα κράτη και όχι εις βάρος των πολιτών 
απαιτώντας από τον αναφέροντα δύο φόρους κληρονομιάς.

Αναζητώντας την κατάλληλη λύση, τα δύο κράτη θα μπορούσαν να αντλήσουν ιδέες από τα 
ακόλουθα επιχειρήματα:

Όσον αφορά την κατανομή των δικαιωμάτων επιβολής φορολογίας, γενικώς αναγνωρισμένοι 
κανόνες για τον σκοπό αυτόν βρίσκονται στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τον φόρο 
κληρονομιάς, σύμφωνα με την οποία: 

• το κράτος διαμονής του αποθανόντος έχει το δικαίωμα να προβεί σε επιβολή ολικής 
φορολογίας·

• το κράτος διαμονής οφείλει να λαμβάνει υπόψη τη φορολογία που επιβάλλεται από κάποιο 
άλλο κράτος του οποίου δεν ήταν κάτοικος ο αποθανών·

• όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, το δικαίωμα επιβολής φορολογίας ανήκει πρώτα στο 
κράτος όπου βρίσκεται η εν λόγω περιουσία·

• όσον αφορά την κινητή περιουσία, το αποκλειστικό δικαίωμα επιβολής φορολογίας ανήκει 
συνήθως στο κράτος διαμονής. 

Όσον αφορά το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης, η Επιτροπή εκτιμά ότι απουσία ακίνητης 
περιουσίας, το δικαίωμα επιβολής φορολογίας της χώρας διαμονής θα έπρεπε να 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο υπό την έννοια ότι ο φόρος που προβλέπεται στη νομοθεσία 
της χώρας διαμονής θα έπρεπε να υπερισχύει. Συνεπώς, η επιβολή φόρου ύψους 27% θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ενδεδειγμένη στην περίπτωση του αναφέροντα. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, θα λαμβανόταν υπόψη ότι μια απλή μεταφορά λογαριασμών της θείας του 
αναφέροντος κατόπιν μετοικήσεώς της στη Γερμανία θα είχε σημάνει οριστικά τη λήξη κάθε 
δικαιώματος φορολόγησης εκ μέρους της Γαλλίας, δικαιώματος το οποίο αυτή άσκησε 
ενάντια στην αρχή της πρότυπης σύμβασης.
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Το ποσό καταβλητέου φόρου που προκύπτει από την εφαρμογή κατάλληλου συντελεστή θα 
έπρεπε να κατανέμεται μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων κρατών. 

Στο πλαίσιο των προηγούμενων επιχειρημάτων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απηύθυναν 
επιστολή στα δύο κράτη μέλη προκειμένου να τους ζητήσουν να βρουν, από κοινού, 
κατάλληλη λύση.

Συμπληρωματική πτυχή: Η εφαρμογή της γερμανικής νομοθεσίας

Η Επιτροπή δυσκολεύεται να κατανοήσει γιατί η γερμανική διοίκηση δεν δέχθηκε έστω την 
αφαίρεση των γαλλικών φόρων κληρονομιάς που έχουν καταβληθεί από τη φορολογητέα 
βάση της κληρονομούμενης περιουσίας, όπως προβλέπεται κατ’ αρχήν από τη νομοθεσία.
Είναι προφανές ότι εάν το γαλλικό τμήμα της κληρονομούμενης περιουσίας που 
μεταβιβάζεται στον αναφέροντα είναι ένα καθαρό ποσό, λογικά πρέπει να φορολογηθούν 
μόνο τα λαμβανόμενα ποσά. Η φορολογία των ακαθάριστων ποσών θα δικαιολογούνταν μόνο 
εάν προβλεπόταν ο συμψηφισμός του επιβαλλόμενου σε άλλο κράτος φόρου. 

Εφόσον η ερμηνεία του νόμου στην περίπτωση του αναφέροντα αποκλίνει από κάθε κανόνα 
και έθιμο του διεθνούς φορολογικού δικαίου, είναι αμφίβολο εάν η φορολογική υπηρεσία 
εφάρμοσε ορθά τη γερμανική νομοθεσία· εν πάση περιπτώσει, μια τέτοια ερμηνεία θα έθιγε 
τη γενική αρχή της αναλογικότητας του δικαίου (φορολογική δικαιοσύνη) η οποία 
προβλέπεται από το κοινοτικό δίκαιο. 

Εάν η στάση της φορολογικής υπηρεσίας βασιζόταν στην ορθή ερμηνεία του νόμου, η 
Επιτροπή θα ελάμβανε όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση του κοινοτικού δικαίου.

Δ. Συμπέρασμα

Η διπλή φορολόγηση της κληρονομούμενης περιουσίας, και, εν προκειμένω, ο υπολογισμός 
των γερμανικών φόρων κληρονομιάς από τη γερμανική διοίκηση, δεν φαίνεται να συνάδουν 
με το κοινοτικό δίκαιο. Η Επιτροπή θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να 
αντιμετωπίσει τις ασυμβατότητες αυτές.

E. Πρόταση της Επιτροπής
Να ενημερωθεί ο αναφέρων σχετικά με την ανάλυση της Επιτροπής και να του γίνει σύσταση 
να αναμείνει τα αποτελέσματα του διαβήματος των υπηρεσιών της Επιτροπής προς τις 
γαλλικές και γερμανικές αρχές. Εν τω μεταξύ, να ανασταλεί επίσης προς όφελός του η 
καταβολή του γερμανικού φόρου κληρονομιάς εν αναμονή πιθανής προσαρμογής του ύψους 
του εν λόγω φόρου κατόπιν εξακρίβωσης της συμβατότητας του γερμανικού με το κοινοτικό 
δίκαιο.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

A. Πραγματικά Περιστατικά
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Η Επιτροπή έχει ήδη απαντήσει στους ισχυρισμούς της αναφοράς με την ανακοίνωση της
16.06.2003. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως διαπράττεται παράβαση του 
κοινοτικού δικαίου.

Έκτοτε επιχείρησε να επιλύσει το πρόβλημα του αναφέροντα απευθυνόμενη στις γερμανικές
και γαλλικές αρχές (επιστολή της 11.06.2003 και επιστολή υπενθύμισης της 21.01.2005). 
Σύμφωνα με την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η Γερμανία και η Γαλλία

1. ξεκίνησαν εκ νέου διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για τη διπλή 
φορολόγηση όσον αφορά τους φόρους κληρονομιάς (DTAI) και

2. επιχείρησαν να εξεύρουν λύση για την περίπτωση του αναφέροντα στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας αμοιβαίας συμφωνίας.

Ως αποτέλεσμα, στις 06.01.2005 η DTAI μονογράφηκε από τη Γερμανία και τη Γαλλία και 
αναμένεται να υπογραφεί φέτος.

Σε σχέση με την ιδιαίτερη περίπτωση του αναφέροντα, δεν μπορεί να εξευρεθεί λύση στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αμοιβαίας συμφωνίας. Εντούτοις, το υπουργείο οικονομικών της
ομοσπονδιακής Γερμανίας ζήτησε από το υπουργείο οικονομικών του κρατιδίου «Baden-
Württemberg» – το οποίο είναι αρμόδιο για την επιβολή του φόρου κληρονομιάς στην 
προκειμένη περίπτωση – να παραιτηθεί ενός τμήματος του γερμανικού φόρου κληρονομιάς.

B. Εκτίμηση της Επιτροπής

Καθώς η Γερμανία και η Γαλλία πρόκειται να συνάψουν συμφωνία για τη διπλή φορολόγηση
όσον αφορά τους φόρους κληρονομιάς, η διπλή φορολόγηση διασυνοριακής κληρονομιάς, 
όπως στην περίπτωση του αναφέροντα, θα αποκλείεται στο μέλλον.

Καθώς η Γερμανία θα μειώσει ένα μέρος του γερμανικού φόρου κληρονομιάς του
αναφέροντα, η διπλή φορολόγηση την οποία υφίσταται ο αναφέρων θα μετριαστεί, εντούτοις 
δεν θα εξαλειφθεί πλήρως.

Γ. Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι η διπλή φορολόγηση θα αποκλείεται μετά την υπογραφή και την έναρξη
ισχύος της γαλλογερμανικής συμφωνίας για τη διπλή φορολόγηση όσον αφορά τους φόρους
κληρονομιάς και ότι η διπλή φορολόγηση του αναφέροντα θα μετριαστεί χωρίς ωστόσο να
εξαλειφθεί πλήρως από την παραίτηση των γερμανικών αρχών, η Επιτροπή δεν θα δώσει 
συνέχεια στην παρούσα υπόθεση.


