
CM\785745EL.doc PE427.007v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

19.06.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1595/2008, του M.H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την επιδότηση 
για κατοικία προς ιδιοκατοίκηση όσον αφορά την κατοικία του στο εξωτερικό

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, γερμανός υπήκοος που πληρώνει φόρους στη Γερμανία, δηλώνει ότι, ενόψει της 
απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-152/05, υπέβαλε 
αίτηση για επιδότηση για κατοικία προς ιδιοκατοίκηση σε σχέση με την κατοικία του στην 
Ισπανία. Η αίτησή του απορρίφθηκε λόγω του ότι δεν μπόρεσε να τεκμηριώσει επαρκώς 
πόσο συχνά ήταν στη Γερμανία όπου, επιπλέον, ήταν μόνο εν μέρει υποκείμενος σε φόρο. 
Επίσης, η κατοικία θα πρέπει να προορίζεται μόνο για ιδιοκατοίκηση και να μην ενοικιάζεται 
ως εξοχική κατοικία. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό συνιστά παραβίαση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων στο εσωτερικό της Ένωσης. Επισημαίνει ότι είναι 
αδύνατο να χρησιμοποιεί την κατοικία του στο εξωτερικό και να βρίσκεται ταυτόχρονα στη 
Γερμανία και επιθυμεί να μάθει πώς, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί ενδεχομένως να λάβει 
την επιδότηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Ο αναφέρων είναι συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος που ζει στην Ισπανία. Με σύνταξη που 
λαμβάνει είναι υποκείμενος σε φόρο στη Γερμανία. Υπέβαλε αίτηση στις γερμανικές 
οικονομικές υπηρεσίες για τη χορήγηση επιδότησης για αγορά ακινήτου, η οποία 
απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι  δεν είχε τεκμηριώσει επαρκώς πόσο συχνά βρισκόταν 
στη Γερμανία και ότι κατά συνέπεια ήταν μόνο εν μέρει υποκείμενος σε φόρο στη Γερμανία.
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Ο αναφέρων θεωρεί ότι υπάρχει παράβαση των αρχών που όρισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
με την απόφασή του της 17ης Ιανουαρίου 2008 για την υπόθεση C-152/05. Θεωρεί ότι είναι 
αντιφατικό το γεγονός ότι απαιτείται ταυτόχρονα από τη μία να κατοικείται το ακίνητο που 
βρίσκεται στο εξωτερικό από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη -για να μπορέσει να χορηγηθεί η 
επιδότηση για την αγορά ακινήτου- και από την άλλη να διαμένει κανείς κατά κύριο λόγο στη 
Γερμανία, ούτως ώστε να είναι πλήρως υποκείμενος σε φόρο.

Γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με την άποψη του αναφέροντα

Νομικό καθεστώς στη Γερμανία

Αρχικά πρέπει να επισημανθεί ότι η επιδότηση για την αγορά κατοικίας προς ιδιοκατοίκηση 
καταργήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2006 [ Νόμος της 22ας Δεκεμβρίου 2005,  BGB1. Ι, 2005, 
σ. 3680 για την κατάργηση της επιδότησης για την αγορά κατοικίας προς ιδιοκατοίκηση]. Για 
τα ακίνητα που οικοδομήθηκαν και/ή αγοράστηκαν μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν 
μπορεί να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση επιδότησης. Για τα ακίνητα που 
οικοδομήθηκαν και/ή αγοράστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία αυτό είναι δυνατό, 
εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία παραγραφής για τον υπολογισμό του φόρου.

Σύμφωνα με τον νόμο περί επιδότησης για την αγορά κατοικίας προς ιδιοκατοίκηση 
χορηγείται η επιδότηση για την αγορά κατοικίας προς ιδιοκατοίκηση υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

 Ο δικαιούχος για να υποβάλει αίτηση πρέπει να είναι πλήρως υποκείμενος σε φόρο
 η κατοικία πρέπει να χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση
 το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στο εσωτερικό
 από το ευεργετικό αυτό μέτρο εξαιρούνται τα καταλύματα διακοπών.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου περί φόρου εισοδήματος (EStG)
υπόκεινται πλήρως σε φόρο όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν μόνιμη κατοικία στο 
εσωτερικό ή διαμένουν κατά κύριο λόγο στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόμου περί φόρου εισοδήματος  (EStG)
αντιμετωπίζονται ως πλήρως υποκείμενα σε φόρο κατόπιν αιτήσεως επίσης φυσικά πρόσωπα 
που δεν έχουν μόνιμη κατοικία ούτε και διαμένουν κατά κύριο λόγο στο εσωτερικό, εφόσον 
λαμβάνουν εισόδημα από το εσωτερικό υπό την έννοια της παραγράφου 49 του νόμου περί 
φόρου εισοδήματος  (EStG). Το παραπάνω ισχύει μόνο εφόσον το εισόδημά τους κατά τη 
διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους υπόκεινται τουλάχιστον κατά 90 τοις εκατό στο 
γερμανικό φόρο εισοδήματος ή εφόσον τα εισοδήματα που δεν υπόκεινται στον γερμανικό 
φόρο εισοδήματος δεν υπερβαίνουν το βασικό όριο αφορολόγητου ποσού (το οποίο για το 
έτος 2009 είναι τα 7.664 ευρώ).

Αξιολόγηση από απόψεως κοινοτικού δικαίου

Ελλείψει εναρμόνισης του κοινοτικού δικαίου στον τομέα του φόρου εισοδήματος, τα κράτη 
μέλη είναι ελεύθερα να διαμορφώνουν τα εθνικά τους φορολογικά συστήματα. Αποτελεί 
λοιπόν αρμοδιότητα των κρατών μελών να ορίζουν εάν και υπό ποιες συνθήκες θα δοθούν 
φορολογικά κίνητρα για την αγορά κατοικίας προς ιδιοκατοίκηση. Το κοινοτικό δίκαιο είναι 
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σχετικό μόνο εάν τα κράτη μέλη εγκρίνουν φορολογικές διατάξεις που παραβαίνουν τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες του κοινοτικού δικαίου. Αυτό ισχύει π.χ. στην περίπτωση διακρίσεων
εις βάρος υπηκόων άλλων κρατών μελών λόγω της εθνικότητάς τους ή όταν παρακωλύεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών.

Στην εν λόγω περίπτωση αυτό σημαίνει ότι, κατ' αρχήν, δεν μπορεί να υπάρξει ένσταση από 
άποψη κοινοτικού δικαίου ούτε για την απαίτηση να είναι ο αιτών πλήρως υποκείμενος σε 
φόρο, ούτε και για την απαίτηση για ιδιοκατοίκηση του ακινήτου.

Η Επιτροπή τάσσεται κατά  της επιπρόσθετης προϋπόθεσης, ότι το ακίνητο πρέπει να 
βρίσκεται στη Γερμανία μέσα από το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου και κίνησε διαδικασία 
επί παραβάσει (1999/4943). Αμφισβήτησε ότι η σύνδεση του δικαιώματος για χορήγηση της 
επιδότησης με την απαίτηση το ακίνητο για το οποίο χορηγείται να βρίσκεται στη Γερμανία 
συνάδει με το κοινοτικό δίκαιο (άρθρα 18, 39 και 43). Στις περιπτώσεις όπου οι πλήρως 
υποκείμενοι σε φόρο είχαν μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό, αποκλείονταν από την επιδότηση, 
εάν επιθυμούσαν να αγοράσουν κατοικία προς ιδιοκατοίκηση στο εξωτερικό. Σύμφωνα με 
την Επιτροπή, ο αποκλεισμός αυτός παρακωλύει την ελεύθερη κυκλοφορία που 
προστατεύεται από τη Συνθήκη της ΕΚ και είναι δυσμενής για τους μεθοριακούς 
εργαζόμενους.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο συμμερίστηκε την άποψη αυτή και απεφάνθη στην απόφασή του 
στις 17.01.2008 στην υπόθεση C-152/08 ως εξής:

«Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, αποκλείοντας, με τη διάταξη του άρθρου 2, 
παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του νόμου περί επιδοτήσεων για την απόκτηση ακινήτου 
(Eigenheimzulagengesetz), όπως δημοσιεύθηκε στο BGBl. 1997 I, σ. 734, και όπως 
τροποποιήθηκε με τον δημοσιονομικό νόμο του 2004 (Haushaltsbegleitgesetz 2004, 
BGBl. 2003 I, σ. 3076, στο εξής: EigZulG), τα ακίνητα που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος 
από την επιδότηση για την απόκτηση ακινήτου, η οποία χορηγείται στα πρόσωπα που 
υπόκεινται πλήρως στον φόρο εισοδήματος, ανεξαρτήτως αν τα πρόσωπα αυτά μπορούν να 
λάβουν παρεμφερή επιδότηση στο άλλο κράτος μέλος, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από 
τα άρθρα 18 ΕΚ, 39 ΕΚ και 43 ΕΚ»

Καθώς κατά τη δημοσίευση της απόφασης είχε ήδη καταργηθεί η επιδότηση για την αγορά 
κατοικίας προς ιδιοκατοίκηση η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας εφάρμοσε την 
απόφαση με τη δημοσίευση ενός διοικητικού διατάγματος (επιστολή BMF της 13ης Μαρτίου 
2008, IVC1 – EZ 1000/08/10001). Σύμφωνα με αυτήν δίδονται φορολογικά κίνητρα και
στους υποβάλλοντες αίτηση δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου περί φόρου 
εισοδήματος  (EStG) για την οικοδόμηση ή αγορά κατοικίας ή ιδιόκτητου διαμερίσματος σε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Από την άποψη της Επιτροπής η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
μετέφερε ορθά την απόφαση και διόρθωσε την ανεπάρκεια που επισημάνθηκε στην 
διαδικασία επί παραβάσει. Ως εκ τούτου, η διαδικασία επί παραβάσει ανεστάλη.

Σύμφωνα με την άποψη της Επιτροπής ο αναφέρων θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση βάσει 
της επιστολής BMF, ώστε να αντιμετωπίζεται ως πλήρως υποκείμενος σε φόρο παρόλο που 
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διαμένει στην Ισπανία, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόμου περί φόρου 
εισοδήματος  (EStG). Προϋπόθεση για αυτό είναι, ωστόσο, να πληροί τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 1 παράγραφος 3 του νόμου περί φόρου εισοδήματος  (EStG) και να φορολογείται το 
90% του εισοδήματός του από όλον τον κόσμο στη Γερμανία ή το εισόδημά του που 
φορολογείται στο εξωτερικό να μην υπερβαίνει τα 7.664 ευρώ.

Η Επιτροπή δεν δύναται να ελέγξει κατά πόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 
ή εάν οι απαιτήσεις τα αναφέροντα για τη χορήγηση επιδότησης για τη αγορά κατοικίας προς 
ιδιοκατοίκηση έχουν παραγραφεί ή όχι. Τα παραπάνω δεν συνιστούν αρμοδιότητά της. Βάσει 
τη κινηθείσας διαδικασίας επί παραβάσει, ωστόσο, ένας γερμανός συνταξιούχος δημόσιος 
υπάλληλος που ζει στο εξωτερικό μπορεί μετά από την επιστολή BMF να εγείρει αξίωση για 
τη χορήγηση επιδότησης για την αγορά κατοικίας προς ιδιοκατοίκηση για ιδιοκτησία του που 
βρίσκεται στο εξωτερικό εντός της ΕΕ υπό τους όρους του άρθρου 1 παράγραφος 3 του 
νόμου περί φόρου εισοδήματος (EStG).

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή προτείνει ο αναφέρων να ενημερωθεί σχετικά.


