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Θέμα: Αναφορά 0623/2009, του D.A., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διπλή 
φορολογία στις Κάτω Χώρες και στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, Γερμανός ο οποίος διαμένει στις Κάτω Χώρες όπου είναι κάτοικος για 
φορολογικούς λόγους, συγγραφέας βιβλίων στα γερμανικά για γερμανό εκδότη, αναφέρει ότι 
οι γερμανικές αρχές του ζητούν να υποβάλει φορολογική δήλωση. Δεδομένου ότι καλείται να 
πληρώνει φόρους σε δύο χώρες για το ίδιο εισόδημα, αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. 
Μολονότι οι γερμανικές φορολογικές αρχές ανέφεραν ότι ο φόρος θα του επιστραφεί, ο 
αναφέρων αναγκάσθηκε παρ’ όλα αυτά να δανεισθεί χρήματα και χρειάσθηκε να 
συμπληρώσει πολλά έντυπα προκειμένου έστω να εξεταστεί η αίτησή του για επιστροφή του 
φόρου. Ο αναφέρων αμφισβητεί το παραδεκτό της διαδικασίας που ακολουθείται από τις 
γερμανικές φορολογικές αρχές και ζητεί τη διενέργεια έρευνας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Η φορολογία εισοδήματος από μη εξαρτημένη εργασία δεν έχει εναρμονισθεί σε επίπεδο ΕΕ. 
Ως εκ τούτου, πρόκειται για ζήτημα που αντιμετωπίζεται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
εθνικής τους νομοθεσίας και των διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής 
φορολογίας.

Καταρχήν, όταν το εισόδημα αποκτάται σε κράτος διαφορετικό από το κράτος φορολογικής 
κατοικίας, τα δύο εμπλεκόμενα κράτη μπορεί να θελήσουν αμφότερα να ασκήσουν 
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φορολογικά δικαιώματα επί του εν λόγω εισοδήματος. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή 
φορολογία, τα κράτη αποφασίζουν συνήθως τη διαίρεση των φορολογικών δικαιωμάτων, 
βάσει σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας. Όπου υπάρχει τέτοια συμφωνία, δεν 
πρέπει να υπάρχει διπλή φορολόγηση βάσει νομικών διατάξεων, δηλαδή ο φορολογούμενος 
δεν πρέπει να φορολογείται πάνω από μία φορά για το ίδιο εισόδημα.

Η καταγγελία του αναφέροντα δεν έχει ως αποδέκτη τη διπλή φορολογία αυτή καθ’ αυτή, 
αλλά τη διαδικασία που εφαρμόζεται από τη Γερμανία. Ο αναφέρων επικρίνει το γεγονός ότι 
ο παρακρατούμενος φόρος πρώτα εισπράττεται και αργότερα επιστρέφεται, κατόπιν 
αιτήματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της 
Γερμανίας και των Κάτω Χωρών, το κράτος διαμονής έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 
φορολογίας επί του εισοδήματος από μη εξαρτημένη εργασία εάν η εργασία δεν ασκείται στο 
κράτος προέλευσης του εισοδήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
τον αναφέροντα, η Επιτροπή υποθέτει ότι τα βιβλία του γράφονται στις Κάτω Χώρες. Ως εκ 
τούτου, οι Κάτω Χώρες ενδέχεται να διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα φορολογίας επί 
του εισοδήματος που καταβάλλεται από τον γερμανό εκδότη. Η Γερμανία αναγνωρίζει το 
δικαίωμα φορολογίας των Κάτω Χωρών επιστρέφοντας τον παρακρατούμενο φόρο που 
εισπράττει. 

Η διαδικασία της είσπραξης του παρακρατούμενου φόρου και της επακόλουθης επιστροφής 
του κατόπιν αιτήσεως του φορολογούμενου αυτή καθ’ αυτή δεν είναι μη συμβατή με το 
δίκαιο της ΕΚ, ακόμα και αν δεν εφαρμόζεται ο ίδιος μηχανισμός στην περίπτωση 
φορολογούμενου κατοίκου ημεδαπής. 

Στην απόφασή του με ημερομηνία 03.10.2006 στην υπόθεση C-290/04, «Scorpio», σκέψη 36 
και εξής, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε τα ακόλουθα:

«36 Συγκεκριμένα, η διαδικασία παρακρατήσεως στην πηγή και το καθεστώς 
διαπιστώσεως της ευθύνης που χρησιμεύει ως εγγύηση της διαδικασίας αυτής συνιστούν 
νόμιμο και προσήκον μέσο για τη φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων ενός 
προσώπου εγκατεστημένου εκτός του κράτους που επιβάλλει τον φόρο και για την 
αποφυγή του ενδεχομένου της μη φορολογήσεως των σχετικών εισοδημάτων εντός του 
κράτους κατοικίας και εντός του κράτους στο οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες. 
Συναφώς, πρέπει να υπομνησθεί ότι, κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της 
κύριας δίκης, ήτοι το 1993, ουδεμία κοινοτική οδηγία ούτε κάποιο άλλο νομοθέτημα 
περιλαμβανόμενο στη δικογραφία, διείπε την αμοιβαία διοικητική συνδρομή όσον αφορά 
την είσπραξη των φορολογικών απαιτήσεων μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

37 Περαιτέρω, η εφαρμογή της παρακρατήσεως στην πηγή αποτελούσε ένα αναλογικό 
μέσο για να εξασφαλιστεί η είσπραξη της φορολογικής απαιτήσεως του κράτους που 
επιβάλλει τον φόρο.»

Η θέση αυτή επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από το Δικαστήριο στην απόφασή του με ημερομηνία 
22.12.2008 στην υπόθεση C-282/07, «Truck Center», σκέψεις 38-47, όπου το Δικαστήριο 
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δήλωσε:

«38 Στον τομέα, όμως, της άμεσης φορολογίας, η κατάσταση των κατοίκων ημεδαπής δεν 
είναι κατά κανόνα συγκρίσιμη με την κατάσταση των μη κατοίκων ημεδαπής 
(προαναφερθείσες αποφάσεις Schumacker, σκέψη 31, και Wielockx, σκέψη 18).

39 Η διαφορετική μεταχείριση των φορολογουμένων κατοίκων ημεδαπής και των 
φορολογουμένων κατοίκων αλλοδαπής δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί, από μόνη 
της, ως δυσμενής διάκριση υπό την έννοια της Συνθήκης (βλ. προαναφερθείσες 
αποφάσεις Wielockx, σκέψη 19, καθώς και Denkavit Internationaal και Denkavit 
France, σκέψη 24).

40 Επομένως, πρέπει να εξεταστεί αν αυτό συμβαίνει στην υπόθεση της κύριας δίκης.

41 Επιβάλλεται, σχετικώς, να διαπιστωθεί ότι η διαφορετική μεταχείριση που προβλέπει η 
φορολογική ρύθμιση περί της οποίας πρόκειται στη διαφορά της κύριας δίκης μεταξύ 
εταιριών που πραγματοποιούν εισοδήματα από κεφάλαια, συνιστάμενη στη διαφορετική 
μέθοδο φορολογήσεως αναλόγως του αν είναι εγκατεστημένες στο Βέλγιο ή σε άλλο 
κράτος μέλος, αφορά καταστάσεις οι οποίες δεν είναι αντικειμενικώς συγκρίσιμες.

42 Πράγματι, πρώτον, στην περίπτωση κατά την οποία τόσο η καταβάλλουσα τους τόκους 
εταιρία όσο και η εισπράττουσα τους τόκους αυτούς εταιρία είναι εγκατεστημένες στο 
Βέλγιο, το Βελγικό Δημόσιο βρίσκεται σε θέση διαφορετική από την περίπτωση κατά την 
οποία εταιρία εγκατεστημένη εντός αυτού του κράτους καταβάλλει τόκους σε εταιρία 
εγκατεστημένη στην αλλοδαπή, διότι, στην πρώτη περίπτωση, το Βελγικό Δημόσιο ενεργεί 
υπό την ιδιότητά του του κράτους της έδρας των εταιριών αυτών, ενώ, στη δεύτερη 
περίπτωση, ενεργεί ως κράτος της πηγής των τόκων.

43 Δεύτερον, η καταβολή τόκων από εγκατεστημένη στην ημεδαπή εταιρία σε άλλη εταιρία 
εγκατεστημένη στην ημεδαπή και η καταβολή τόκων από εταιρία εγκατεστημένη στην 
ημεδαπή σε εταιρία εγκατεστημένη στην αλλοδαπή συνεπάγεται διαφορετική φορολόγηση, 
βάσει διαφορετικής νομικής βάσεως.

44 Ειδικότερα, αφενός, μολονότι δεν επιβάλλεται φόρος κινητών αξιών επί των τόκων 
που καταβάλλει εγκατεστημένη στην ημεδαπή εταιρία προς άλλη εγκατεστημένη στην 
ημεδαπή εταιρία, εντούτοις, σύμφωνα με τις διατάξεις του CIR 1992, οι τόκοι αυτοί 
φορολογούνται από το Βελγικό Δημόσιο, καθόσον υπόκεινται, στο πλαίσιο φορολογήσεως 
της δεύτερης εταιρίας όπως και τα λοιπά εισοδήματα αυτής, στον φόρο εταιριών.

45 Αφετέρου, το Βελγικό Δημόσιο παρακρατεί στην πηγή τον φόρο κινητών αξιών επί των 
τόκων που καταβάλλει εγκατεστημένη στην ημεδαπή εταιρία προς εγκατεστημένη στην 
αλλοδαπή εταιρία βάσει της δυνατότητας που έχουν αμοιβαίως παράσχει το κράτος αυτό 
και το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου στο πλαίσιο κατανομής των φορολογικών 
τους εξουσιών δυνάμει της βελγο-λουξεμβουργιανής συμβάσεως.
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46 Επομένως, οι διαφορετικές αυτές μέθοδοι επιβολής του φόρου αποτελούν συνέπεια του 
γεγονότος ότι οι εγκατεστημένες στην ημεδαπή εταιρίες που εισπράττουν τους τόκους και 
οι εγκατεστημένες στην αλλοδαπή υπόκεινται σε διαφορετική φορολόγηση.

47 Τέλος, αυτές οι τεχνικής φύσεως διαφορές φορολογήσεως αποτελούν συνέπεια των 
διαφορετικών καταστάσεων στις οποίες βρίσκονται οι εταιρίες αυτές όσον αφορά την 
είσπραξη του φόρου.»

Με βάση τα παραπάνω, η είσπραξη των φόρων στην περίπτωση κατοίκων αλλοδαπής μέσω 
παρακράτησης φόρου θα πρέπει να θεωρείται γενικά συμβατή με το δίκαιο της ΕΚ.

Είναι επίσης σύμφωνη με τις διεθνώς αναγνωρισμένες φορολογικές αρχές. Η παράγραφος 19 
των ερμηνευτικών σχολίων στο άρθρο 10 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ που αφορά το εισόδημα και το κεφάλαιο, αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η παράγραφος δεν επιλύει ερωτήματα επί της διαδικασίας. Κάθε κράτος πρέπει να είναι 
σε θέση να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία που ορίζεται στη νομοθεσία του. Μπορεί είτε να 
περιορίσει τη φορολογία του σύμφωνα με τους συντελεστές που ορίζονται στο άρθρο είτε 
να επιβάλει πλήρη φορολογία και να προβεί στη συνέχεια σε επιστροφή.»

Η περίπτωση, ωστόσο, του αναφέροντα διαφέρει από τη νομολογία που περιγράφεται πιο 
πάνω ως προς μία πτυχή της. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι φορολογικές αρχές του κράτους 
προέλευσης του εισοδήματος είχαν, βάσει της σύμβασης για την αποφυγή της διπλής 
φορολογίας, δικαίωμα φορολογίας του εισοδήματος του φορολογούμενου κατοίκου 
αλλοδαπής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, το άρθρο 9 της 
σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της Γερμανίας και των Κάτω Χωρών 
παρέχει στο κράτος διαμονής -εν προκειμένω στις Κάτω Χώρες- το αποκλειστικό δικαίωμα 
φορολογίας επί του εισοδήματος από μη εξαρτημένη εργασία εάν η εργασία αυτή δεν 
ασκείται στο κράτος προέλευσης του εισοδήματος. Σε τέτοιου είδους περιστάσεις, προκύπτει 
το ερώτημα εάν η αναφερθείσα νομολογία δικαιολογεί τη γερμανική πρακτική είσπραξης του 
παρακρατούμενου φόρου πρώτα και επιστροφής του στη συνέχεια.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η τρέχουσα γερμανική πρακτική είναι σύννομη σε περιπτώσεις όπως 
αυτή του αναφέροντα. Δεν είναι εξαρχής προφανές ότι δεν επιβάλλεται φορολογία στο 
πρόσωπο που είναι κάτοικος αλλοδαπής στη Γερμανία, καθώς οι γερμανικές φορολογικές 
αρχές δεν γνωρίζουν πού πραγματοποιείται η δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, είναι εύλογο το 
κράτος προέλευσης του εισοδήματος να διασφαλίζει το ενδεχόμενο φορολογικό του δικαίωμα 
επιβάλλοντας παρακρατούμενο φόρο, μέχρις ότου διευκρινισθεί η κατάσταση.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή του αναφέροντα στην παράγραφο 
50δ, εδάφιο 2 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος («Einkommensteuergesetz» = EStG) 
που επιτρέπει την πρότερη εξαίρεση του παρακρατούμενου φόρου υπό ορισμένες συνθήκες 
(«Freistellung im Steuerabzugsverfahren»).

Η Επιτροπή δεν μπορεί να εκτιμήσει εάν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 50δ, εδάφιο 2 του 
EStG πληρούνται στην περίπτωση του αναφέροντα. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο ο 
αναφέρων να μην είναι υποχρεωμένος να πλήττεται από τη ροή χρημάτων που προκαλείται 
εξαιτίας της είσπραξης του παρακρατούμενου φόρου.
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Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι έχει πλήρη επίγνωση της ανάγκης 
απλοποίησης και βελτίωσης των τρεχουσών διαδικασιών όσον αφορά την απαλλαγή από την 
παρακράτηση φόρου. Η Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα σύσταση1 που καθορίζει τον τρόπο με 
τον οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να διευκολύνουν τους επενδυτές που είναι κάτοικοι 
κρατών μελών της ΕΕ να ζητήσουν απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου επί εισοδήματος 
από μερίσματα, επιτόκια και άλλες κινητές αξίες που κερδίζουν σε άλλα κράτη μέλη. Η 
σύσταση προτείνει επίσης μέτρα για την κατάργηση των φορολογικών φραγμών με τους 
οποίους έρχονται αντιμέτωπα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο των επενδυτικών 
τους δραστηριοτήτων σε κινητές αξίες, με ταυτόχρονη προστασία των φορολογικών εσόδων 
έναντι σφαλμάτων ή εξαπάτησης. Η σύσταση αποσκοπεί να παράσχει κατευθύνσεις στα 
κράτη μέλη ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες για την 
επιβεβαίωση του δικαιώματος φοροαπαλλαγής δεν εμποδίζουν τη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς.

Η Επιτροπή συνιστά να ενημερωθεί σχετικά ο αναφέρων.

                                               
1 Σύσταση της Επιτροπής της 19.10.2009 σχετικά με τις διαδικασίες απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου, 
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