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Θέμα: Αναφορά 1799/2012 του James Bainbridge, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τον φόρο εισοδήματος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, βρετανικής ιθαγένειας που ζει στη Βρετανία, θεωρεί ότι υφίσταται διάκριση 
από τις αρχές της Ιρλανδίας, όπου εκείνος και η σύζυγός του έχουν εξοχική κατοικία, εφόσον 
τους ζητείται να καταβάλουν τον «φόρο νοικοκυριού» για το εξοχικό τους στην Ιρλανδία. 
Επιμένουν ότι η κύρια κατοικία τους είναι στη Βρετανία και ότι το σπίτι τους στην Ιρλανδία 
είναι απλώς η δεύτερη κατοικία τους. Καταβάλλουν ήδη έναν άλλο ετήσιο φόρο ιδιοκτησίας 
για την ίδια ιδιοκτησία, τον «φόρο για την μη κύρια ιδιωτική κατοικία» (Non-principal 
Private Residence Charge ή NPPR). Θεωρούν ότι αυτό συνιστά διπλή φορολόγηση και 
ζητούν από το Κοινοβούλιο να εξετάσει το ζήτημα. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Στο τρέχον στάδιο παραγωγής του ενωσιακού δικαίου, η νομοθεσία στον τομέα της διπλής 
φορολόγησης είναι περιορισμένη. Ελλείψει εναρμόνισης, η φορολόγηση εμπίπτει κατ' ουσίαν 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών Ωστόσο, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, τα 
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εισάγουν διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια ή να 
δημιουργούν ή να διατηρούν διακρίσεις εις βάρος υπηκόων άλλων κρατών μελών που 
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ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει της ΣΛΕΕ. Δεν μπορούν επίσης να επιβάλλουν 
αδικαιολόγητους περιορισμούς σε αυτά τα δικαιώματα.

Η Επιτροπή έχει ήδη διευθετήσει το ζήτημα του φόρου επί των νοικοκυριών (Household 
Charge) και του φόρου για την μη κύρια ιδιωτική κατοικία (Non-Principal Private Residence 
Charge, NPPR), το οποίο εικάζεται ότι εισάγει διακρίσεις, στην απάντηση που έδωσε στην 
κοινοβουλευτική ερώτηση E-011451/2012.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ιρλανδική νομοθεσία σχετικά με τον φόρο επί των νοικοκυριών και 
τον φόρο NPPR δεν αντίκειται στη νομοθεσία της ΕΕ για τους ακόλουθους λόγους.

Ο φόρος επί των νοικοκυριών ισχύει για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων κατοικίας, 
ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους και το καθεστώς διαμονής τους. Αυτό ισχύει και για τον 
φόρο NPPR, ο οποίος επιβάλλεται για ακίνητα κατοικίας τα οποία δεν αποτελούν την κύρια 
κατοικία του ιδιοκτήτη. Ως εκ τούτου, ο φόρος NPPR επιβάλλεται σε κάθε ιδιοκτήτη 
δεύτερου ιδιοκτήτου κατοικίας, ανεξάρτητα αν πρόκειται για κάτοικο ή μη κάτοικο της 
Ιρλανδίας.

Δεδομένου ότι τόσο οι κάτοικοι όσο και οι μη κάτοικοι που κατέχουν δεύτερο ακίνητο 
κατοικίας στην Ιρλανδία υπόκεινται εξίσου και στους δύο φόρους, δεν υφίσταται διακριτική 
μεταχείριση σε σχέση με τους μη κατοίκους που έχουν κύρια κατοικία σε άλλο κράτος μέλος 
και δεύτερη κατοικία στην Ιρλανδία.

Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο φόρος επί των νοικοκυριών δεν ισχύει πλέον και έχει 
αντικατασταθεί από τον τοπικό φόρο ακινήτων από την 1η Ιουλίου 2013.

Συμπέρασμα

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν προτίθεται να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει 
εναντίον της Ιρλανδίας όσον αφορά τα ζητήματα που εγείρει ο αναφέρων.


