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ένα πρόβλημα με τις βρετανικές φορολογικές αρχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος έχει επενδύσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης, επισημαίνει ότι 
φορολογείται στη Γερμανία, της οποίας είναι μόνιμος κάτοικος, για τα εισοδήματά του ανά
τον κόσμο. Ωστόσο, οι βρετανικές φορολογικές αρχές του στέλνουν κάθε χρόνο μια 
φορολογική δήλωση με σχέση με το βρετανικό του εισόδημα. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι, 
ως αποτέλεσμα, υπόκειται σε διπλή φορολόγηση για το ίδιο εισόδημα. Ισχυρίζεται ότι αν 
είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει έγγραφα φορολογικής αποτίμησης περιουσιακών 
στοιχείων σε κάθε χώρα στην οποία έχει περιουσιακά στοιχεία, θα εξαναγκαστεί ουσιαστικά 
να μεταφέρει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία σε μια χώρα, και ότι αυτό αποτελεί μεταξύ 
άλλων παραβίαση του δικαιώματος στον ελεύθερο ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά στον 
ευρωπαϊκό τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Θεωρεί ότι θα αρκούσε η υποβολή 
μιας φορολογικής δήλωσης στον επίσημο τόπο διαμονής του, στην οποία θα 
περιλαμβάνονταν τα στοιχεία σχετικά με τους φόρους που καταβάλει σε άλλες χώρες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Καταρχήν, όταν αποκτά κανείς εισόδημα σε περισσότερες από μία χώρες, ή όταν υπάρχει 
εισόδημα σε κράτος άλλο από το κράτος φορολογικής κατοικίας, τα δύο κράτη κατά κανόνα 
μοιράζονται το δικαίωμα φορολόγησης, βάσει διμερούς σύμβασης για την αποφυγή της
διπλής φορολογίας. Όπου υπάρχει τέτοια συμφωνία, δεν πρέπει να συμβαίνει νομική διπλή 
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φορολόγηση, δηλαδή ο φορολογούμενος δεν πρέπει να φορολογείται πάνω από μία φορά για 
το ίδιο εισόδημα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός μηχανισμού απαλλαγών (δηλαδή απαλλαγή
του εισοδήματος από το εξωτερικό ή φοροαπαλλαγές) του κράτους διαμονής. 

Καθώς δεν υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες για τη φορολογία του εισοδήματος από 
επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται από τα κράτη μέλη στο εθνικό 
τους δίκαιο. Βάσει του κοινοτικού δικαίου ως έχει, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να 
καθορίζουν τα κριτήρια για την μεταξύ τους κατανομή των φορολογικών αρμοδιοτήτων. 
Αυτό περιλαμβάνει και τη σύναψη συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας. Κατά την 
άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις 
που υπέχουν βάσει της Συνθήκης ΕΚ. Επομένως, όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος 
στην ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά, δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις 
λόγω ιθαγένειας ή να εφαρμόζουν αδικαιολόγητους περιορισμούς. Προκύπτει, επομένως, ότι 
κάθε κράτος μέλος ρυθμίζει μεμονωμένα το φορολογικό του δικαίωμα.

Γενικά, εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια και όχι στα κοινοτικά θεσμικά όργανα να 
ερμηνεύουν τις συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας για τον σκοπό του καθορισμού 
των αντίστοιχων φορολογικών δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων κρατών σε περιπτώσεις 
διαφορών μεταξύ φορολογουμένων και εθνικών διοικήσεων.

Ωστόσο, από τα έγγραφα που υπέβαλε ο αναφέρων προκύπτει ότι η διπλή φορολόγηση για 
την οποία διαμαρτύρεται ο αναφέρων θα μπορούσε εύκολα να εξαλειφθεί. Ο αναφέρων 
υπέβαλε αντίγραφο ενός εντύπου το οποίο έλαβε από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 
έντυπο φαίνεται να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της επιστροφής φόρων που 
εισπράχθηκαν από πηγές που απαλλάσσονται βάσει σύμβασης αποφυγής της διπλής 
φορολογίας. 

Το άρθρο VII (1) της σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας Γερμανίας – Ηνωμένου 
Βασιλείου προβλέπει αποκλειστική φορολόγηση στη χώρα διαμονής των τόκων που 
λαμβάνει κάτοικος συμβαλλόμενου κράτους από πηγές που βρίσκονται στην επικράτεια του 
άλλου συμβαλλόμενου κράτους1. Δεδομένου ότι ο αναφέρων είναι κάτοικος Γερμανίας για 
φορολογικούς σκοπούς, δικαίωμα φορολόγησης του εισοδήματός του από τόκους στο 
Ηνωμένο Βασίλειο έχει η Γερμανία. Το έντυπο που υπέβαλε ο αναφέρων φαίνεται να καθιστά 
δυνατή την επιστροφή των φόρων που έχουν παρακρατηθεί από οργανισμό πληρωμών του 
Ηνωμένου Βασιλείου (δηλαδή Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα), και πρέπει να 
συμπληρωθεί από την αρμόδια γερμανική αρχή, η οποία θα βεβαιώσει ότι ο αναφέρων είναι 
πράγματι κάτοικος Γερμανίας για φορολογικούς σκοπούς. Στη συνέχεια πρέπει να σταλεί στις 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιστροφή του φόρου που 
έχει παρακρατηθεί προηγουμένως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Βάσει των προαναφερθέντων, προτείνεται στον αναφέροντα να απευθυνθεί στην αρμόδια 
γερμανική αρχή (δεδομένου ότι είναι κάτοικος Γερμανίας) για να συμπληρώσει το έντυπο. 

                                               
1 Άρθρο VII (1) 
Κάθε φόρος ή δικαίωμα που εισπράττεται από πηγές εντός μίας από τις επικράτειες από κάτοικο της άλλης 
επικράτειας που υπόκειται σε φόρο σε αυτή την άλλη επικράτεια σε σχέση με αυτό, φορολογείται μόνον στην εν 
λόγω επικράτεια.
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Έτσι μπορεί να καταστεί δυνατή η επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου από τον υπόχρεο 
καταβολής του τόκου βρετανικό οργανισμό, καθώς η απαλλαγή στην πηγή δεν ήταν 
αυτόματη.


