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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1162/2009, του Brian Cave, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με
διακριτική μεταχείριση ορισμένων κατηγοριών βρετανών συνταξιούχων που
κατοικούν στη Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εξηγεί ότι ως συνταξιούχος εκπαιδευτικός και κάτοικος Γαλλίας υφίσταται
διακριτική μεταχείριση ως προς τη φορολογία εισοδήματος. Ο αναφέρων, που λαμβάνει
σύνταξη από το βρετανικό κράτος, διατείνεται ότι καταβάλλει υψηλότερο φόρο εισοδήματος
τόσο σε σύγκριση με τους γάλλους υπηκόους με το ίδιο εισόδημα όσο και με άλλες
κατηγορίες βρετανών υπηκόων που κατοικούν στη Γαλλία, αλλά δεν λαμβάνουν σύνταξη από
το βρετανικό κράτος. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η διακριτική αυτή μεταχείριση απορρέει
από την εφαρμογή της γαλλικής νομοθεσίας που θεσπίσθηκε για την εφαρμογή της σύμβασης
για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων είναι βρετανός υπήκοος και συνταξιούχος εκπαιδευτικός που διαμένει επί του
παρόντος στη Γαλλία. Λαμβάνει από το βρετανικό κράτος σύνταξη η οποία, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 19.2 της σύμβασης1 μεταξύ της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για την

                                               
1 Σύμβαση, μετά πρωτοκόλλου, μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής 
φορολόγησης και της πρόληψης της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης στον τομέα της φορολογίας 
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αποφυγή της διπλής φορολόγησης, υπόκειται σε παρακράτηση στην πηγή στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Δεδομένου ότι η σύνταξη του αναφέροντος δεν υπόκειται σε φορολογία στη
Γαλλία, οι γαλλικές φορολογικές αρχές δεν λαμβάνουν υπόψη τον παρακρατούμενο φόρο στο
Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη χορήγηση ορισμένων φορολογικών πλεονεκτημάτων και, ιδίως,
της φορολογικής έκπτωσης1 λόγω απασχόλησης κατ’ οίκον μισθωτού εργαζομένου, την
οποία χορηγεί η γαλλική νομοθεσία2 σε νοικοκυριά με φορολογική έδρα στη Γαλλία. Ο
αναφέρων εκτιμά ότι υφίσταται διακριτική μεταχείριση λόγω της ιθαγένειάς του:
- έναντι των γάλλων υπηκόων (οι οποίοι βρίσκονται σε παρεμφερή κατάσταση), διότι δεν
δικαιούται τα ανωτέρω φορολογικά πλεονεκτήματα στη Γαλλία·
- έναντι των άλλων βρετανών υπηκόων που διαμένουν στη Γαλλία και λαμβάνουν συντάξεις
από τον ιδιωτικό τομέα, διότι το άρθρο 19 της προαναφερθείσας σύμβασης δεν είναι
εφαρμοστέο στην περίπτωσή τους.
Η σύμβαση μεταξύ της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για την αποφυγή της διπλής
φορολόγησης
Άρθρο 19 – Τομέας δημόσιας διοίκησης
… 2. "Οι συντάξεις και λοιπές παρεμφερείς απολαβές, οι οποίες καταβάλλονται από
συμβαλλόμενο κράτος ή από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης αυτού ή, στην περίπτωση της
Γαλλίας, από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε άμεσα είτε μέσω εισφορών σε ταμεία
που έχουν συγκροτηθεί προς τον σκοπό αυτόν, σε φυσικό πρόσωπο βάσει προηγούμενων
υπηρεσιών του στο εν λόγω κράτος, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο φορολογούνται μόνο στο
κράτος αυτό. Εντούτοις, οι συντάξεις αυτές φορολογούνται αποκλειστικά στο έτερο
συμβαλλόμενο κράτος, εφόσον το φυσικό πρόσωπο κατοικεί στο εν λόγω κράτος και έχει την
ιθαγένειά του, χωρίς να διατηρεί ταυτόχρονα την ιθαγένεια του πρώτου κράτους".
Στην προκειμένη περίπτωση, η σύνταξη του δημοσίου τομέα που καταβάλλει το Ηνωμένο
Βασίλειο στον βρετανικής ιθαγένειας αναφέροντα φορολογείται αποκλειστικά στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Αντιθέτως, εάν καταβαλλόταν σε γάλλο υπήκοο, και κάτοικο Γαλλίας, η ίδια
σύνταξη θα φορολογείτο στη Γαλλία.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το πρότυπο της σύμβασης του ΟΟΣΑ, το άρθρο
19.2 της σύμβασης μεταξύ της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ορίζει
διαφοροποιημένο φορολογικό καθεστώς συναρτήσει του δημόσιου χαρακτήρα της σύνταξης,
καθώς και της ιθαγένειας του δικαιούχου.

Συναφώς, η Επιτροπή παραπέμπει στη νομολογία περί φορολογίας του Δικαστηρίου σχετικά με
τη συμβατότητα προς το ευρωπαϊκό δίκαιο συμβατικών διατάξεων οι οποίες "περιέχουν
διαφορετικούς παράγοντες συνδέσεως ανάλογα με το αν οι φορολογούμενοι […] είναι
εκπαιδευτικοί […] ή όχι και ακόμη ανάλογα με το αν απασχολούνται στον ιδιωτικό ή στον
δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι της τελευταίας αυτής κατηγορίας φορολογούνται
καταρχήν εντός του καταβάλλοντος την αμοιβή κράτους, εκτός αν έχουν ιθαγένεια του ετέρου
συμβαλλομένου κράτους, χωρίς να είναι ταυτόχρονα υπήκοοι του πρώτου, οπότε στην
περίπτωση αυτή φορολογούνται εντός του κράτους της κατοικίας τους". Σύμφωνα με το
Δικαστήριο, "μολονότι το κριτήριο της ιθαγένειας χρησιμοποιείται στο άρθρο […], για την
κατανομή της φορολογικής αρμοδιότητας, τέτοιες διαφοροποιήσεις δεν μπορούν να θεωρούνται
ότι συνιστούν δυσμενείς διακρίσεις απαγορευόμενες από το άρθρο 48 της Συνθήκης.

                                                                                                                                                  
εισοδήματος και των κερδών κεφαλαίου, η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο στις 19.6.2008, τέθηκε σε ισχύ στις 
18.12.2009 και δημοσιεύτηκε στην ΕΕ στις 9.1.2010.
1 Στη Γαλλία δεν προβλέπεται φορολογική έκπτωση επί φόρου που καταβάλλεται στην αλλοδαπή.
2 Άρθρο 199 ΙΕ του γενικού φορολογικού κώδικα (Code Général des Impôts).
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Συγκεκριμένα, οι διαφοροποιήσεις αυτές απορρέουν, ελλείψει μέτρων ενοποιήσεως ή
εναρμονίσεως σε κοινοτικό πλαίσιο, […], από την αρμοδιότητα που έχουν τα συμβαλλόμενα
μέρη να καθορίζουν, προκειμένου να εξαλείψουν τη διπλή φορολογία, τα κριτήρια της μεταξύ
τους κατανομής της φορολογικής τους εξουσίας" (απόφαση της 12ης Μαΐου 1998, υπόθεση C-
336/96 Gilly, αιτιολογικές σκέψεις 29 και 30).

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το γαλλικό μέτρο σχετικά με την ενίσχυση για την
απασχόληση κατ’ οίκον μισθωτού εργαζομένου, στο πλαίσιο του οποίου ο αναφέρων
αμφισβητεί την εξαίρεση για τους συνταξιούχους βρετανικής ιθαγένειας που διαμένουν στη
Γαλλία, δεν εφαρμόζεται ούτως ή άλλως στην περίπτωση των γάλλων συνταξιούχων με
χαμηλό εισόδημα (και οι οποίοι, δυνάμει της γαλλικής νομοθεσίας, δεν είναι υποχρεωμένοι
να υποβάλλουν φορολογική δήλωση). Πράγματι, από τη γραπτή ερώτηση1 που υπέβαλε η
γαλλική Γερουσία στον υπουργό Προϋπολογισμού προκύπτει ότι "οι μειώσεις φόρου
προέρχονται αποκλειστικά από εκπτώσεις επί της φορολογίας του εισοδήματος φυσικών
προσώπων. Εάν ο ενεχόμενος συνταξιούχος δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, δεν
προβλέπεται καμία φορολογική έκπτωση. Εντέλει, οι συνταξιούχοι με χαμηλό εισόδημα δεν
δικαιούνται, συνεπώς, φορολογικής απαλλαγής λόγω απασχόλησης κατ’ οίκον μισθωτού
εργαζομένου. Το συγκεκριμένο φορολογικό μέτρο φαίνεται άδικο, διότι είναι δύσκολο για τους
συνταξιούχους με χαμηλό εισόδημα να προσλάβουν μισθωτό εργαζόμενο, παρότι υποχρεούνται
πολύ συχνά να το πράξουν λαμβανομένης υπόψη της επισφαλούς κατάστασης της υγείας τους
[…]2".
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, φαίνεται ότι, σε κοινοτικό επίπεδο, τα συγκεκριμένα
γαλλικά μέτρα ουδόλως εισάγουν διακρίσεις.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εν λόγω γαλλικά μέτρα δεν συνιστούν παραβίαση του ευρωπαϊκού
δικαίου και, ιδίως, της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων (άρθρο 45 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και, ως εκ τούτου, δεν προτίθεται να κινήσει
διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γαλλίας. Η Επιτροπή συνιστά στο Κοινοβούλιο να
ενημερώσει σχετικά τον αναφέροντα.

                                               
1 Γραπτή ερώτηση αριθ. 08053 της κ. Schurch σχετικά με την επέκταση της πίστωσης φόρου για την 
απασχόληση κατ’ οίκον μισθωτών εργαζομένων στους συνταξιούχους, η οποία δημοσιεύθηκε στην ΕΕ 
Γερουσία της 26.3.2009.
2 Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας, Βιομηχανίας και Απασχόλησης (η οποία δημοσιεύθηκε στην ΕΕ 
Γερουσία της 18.6.2009) περιγράφει την κατάσταση "λαμβανομένου υπόψη του κόστους του και του δυσχερούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, το εν λόγω μέτρο αφορά, ωστόσο, αποκλειστικά τα πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα ή αναζητούν εργασία". Διευκρινίζεται δε ότι "μολαταύτα, η ενίσχυση της χρηματοδότησης των 
θέσεων εργασίας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δεν εκτιμάται αποκλειστικά μέσω της επικαλούμενης 
φορολογικής μείωσης, αλλά και συναρτήσει των κοινωνικών παροχών που καταβάλλονται από το κράτος και τις 
περιφερειακές αρχές […]".


