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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1543/2009, του Hansjoerg Zingler, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μη εφαρμογή από τις φορολογικές αρχές της Γερμανίας των αρχών της ΕΕ 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Κοινότητας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος λαμβάνει σύνταξη γήρατος από τη Γερμανία, είναι μόνιμος κάτοικος 
Αυστρίας. Επισημαίνει ότι οι γερμανικές φορολογικές αρχές τού αρνούνται το δικαίωμα 
έκπτωσης του κανονικού βασικού ποσού καθώς και των δόσεων που καταβάλλει προς την 
ιδιωτική σύνταξη ασθενείας του. Ο αναφέρων παραπέμπει εν προκειμένω στην απόφαση του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-269/07, Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Παράβαση 
κράτους μέλους — Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων — Κανονισμός (ΕΟΚ) 1612/68 
— Επιδόματα αποταμιευτικού-συνταξιοδοτικού προγράμματος — Πλήρης φορολογική 
υποχρέωση), που ορίζει ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, θεσπίζοντας και 
διατηρώντας σε ισχύ τις διατάξεις περί συμπληρωματικής συντάξεως γήρατος που 
διαλαμβάνονται στα άρθρα 79 έως 99 του γερμανικού ομοσπονδιακού νόμου περί φόρου 
εισοδήματος (Einkommensteuergesetz), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 39 
ΕΚ και 7, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΟΚ) 1612/68 του Συμβουλίου, της 15ης 
Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της 
Κοινότητας, καθώς και από το άρθρο 18 ΕΚ. Ο αναφέρων έχει υποβάλει προσφυγή στο 
δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά (SOLVIT) χωρίς επιτυχία και, ως εκ 
τούτου, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Το αντικείμενο της αναφοράς είναι η διαφορετική μεταχείριση όσον αφορά την παροχή 
συγκεκριμένων φορολογικών πλεονεκτημάτων μεταξύ των γερμανών συνταξιούχων που 
υπέχουν απεριόριστη φορολογική υποχρέωση στη Γερμανία και των γερμανών συνταξιούχων 
που υπέχουν απεριόριστη φορολογική υποχρέωση σε άλλο κράτος μέλος.

Ο αναφέρων, κατά πάσα πιθανότητα γερμανός υπήκοος, που λαμβάνει σύνταξη γήρατος από 
τη Γερμανία, είναι μόνιμος κάτοικος Αυστρίας, όπου βρίσκεται και η φορολογική κατοικία 
του. Συνεπώς, υπέχει απεριόριστη φορολογική υποχρέωση στην Αυστρία, δηλαδή το 
συνολικό εισόδημά του σε παγκόσμιο επίπεδο είναι φορολογητέο εκεί. Στη Γερμανία, υπέχει 
μόνο περιορισμένη φορολογική υποχρέωση, δηλαδή μόνο το εισόδημά του από γερμανικές 
πηγές μπορεί να φορολογηθεί εκεί. Επιπλέον, το εισόδημα που λαμβάνει στη Γερμανία 
αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 90% του συνολικού εισοδήματός του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι γερμανικές φορολογικές αρχές αρνούνται να του χορηγήσουν 
φορολογική έκπτωση που ισούται με 7.644 ευρώ, και να του αφαιρέσουν τις δόσεις που 
καταβάλλει προς την ιδιωτική σύνταξη ασθενείας του. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι 
γερμανικές φορολογικές αρχές απαιτούν να επιστρέψει στη Γερμανία προκειμένου να του 
χορηγηθούν τα παραπάνω πλεονεκτήματα. Επιπλέον, ο αναφέρων επισημαίνει ότι τα 
πλεονεκτήματα αυτά χορηγούνται σε συνταξιούχους που υπέχουν απεριόριστη φορολογική 
υποχρέωση στη Γερμανία. Τέλος, ο αναφέρων παραπέμπει εν προκειμένω στην απόφαση του 
ΔΕΚ στην υπόθεση C-269/07 (Επιτροπή κατά Γερμανίας)1, όπου το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι ο 
σύνδεσμος μεταξύ της χορήγησης των πλεονεκτημάτων του "Riester Rente" (ιδιωτικό 
συνταξιοδοτικό σύστημα της Γερμανίας) και της απεριόριστης φορολογικής υποχρέωσης 
αντίκειται στο δίκαιο της ΕΕ.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) "ως 
προς την άμεση φορολογία, η κατάσταση των κατοίκων όσο και αυτή των μη κατοίκων μιας 
χώρας δεν είναι κατά κανόνα παρεμφερείς" (π.χ. υπόθεση C-383/05 Talotta, σκέψη 19).

Το ΔΕΚ έκρινε στην υπόθεση C-279/93 Schumacker, σκέψεις 32-34 ότι "το εισόδημα που
πραγματοποιεί στο έδαφος κράτους ένας μη κάτοικος ημεδαπής αποτελεί συνήθως ένα μέρος 
μόνο του συνολικού του εισοδήματος, το οποίο συγκεντρώνεται στον τόπο της κατοικίας του. 
Εξάλλου, η προσωπική φοροδοτική ικανότητα του μη κατοίκου ημεδαπής, η οποία προκύπτει 
από το σύνολο των εισοδημάτων του και από την προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση, 
μπορεί να εκτιμηθεί ευκολότερα στον τόπο όπου έχει το κέντρο των προσωπικών και 
περιουσιακών του συμφερόντων. Ο τόπος αυτός αντιστοιχεί γενικώς στη συνήθη κατοικία του 
οικείου προσώπου. Έτσι, το διεθνές φορολογικό δίκαιο, και ιδίως το πρότυπο της συμβάσεως 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) στον τομέα της διπλής 
φορολογίας, δέχεται ότι στο κράτος κατοικίας εναπόκειται καταρχήν να φορολογεί συνολικώς 
τον υποκείμενο στον φόρο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που είναι συμφυή με την 
προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση. Η κατάσταση του κατοίκου ημεδαπής είναι 
διαφορετική, καθόσον το σημαντικότερο μέρος των εισοδημάτων του συγκεντρώνεται συνήθως 
στο κράτος κατοικίας. Άλλωστε, το κράτος αυτό διαθέτει γενικώς όλα τα αναγκαία στοιχεία για 
να εκτιμήσει τη συνολική φοροδοτική ικανότητα του φορολογουμένου, λαμβανομένης υπόψη 
της προσωπικής και οικογενειακής του καταστάσεως. Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι ένα κράτος 

                                               
1 Γνωστή επίσης ως "υπόθεση Riester Rente".
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μέλος δεν προβλέπει τη δυνατότητα ορισμένων φορολογικών πλεονεκτημάτων για τον μη 
κάτοικο ημεδαπής τα οποία παρέχει στον κάτοικο ημεδαπής δεν συνιστά, κατά γενικό κανόνα, 
δυσμενή διάκριση, εφόσον οι δύο αυτές κατηγορίες φορολογουμένων δεν βρίσκονται σε 
παρεμφερή κατάσταση".
Η ανωτέρω φορολογική έκπτωση στη Γερμανία έχει σκοπό να διασφαλίσει την απαλλαγή 
ενός βασικού ελάχιστου εισοδήματος από οποιονδήποτε φόρο εισοδήματος. Είναι νόμιμο 
αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα να απευθύνεται μόνο στους κατοίκους ημεδαπής, εφόσον η 
προσωπική και οικογενειακή κατάσταση των μη κατοίκων ημεδαπής πρέπει κατ’ αρχήν να 
λαμβάνεται υπόψη στο αντίστοιχο κράτος κατοικίας τους. Το ίδιο συμπέρασμα ισχύει και για 
την έκπτωση των δόσεων που καταβάλλει ο αναφέρων προς την ιδιωτική σύνταξη ασθενείας 
του. Πρόκειται για προσωπικές δαπάνες οι οποίες, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση του 
δικαίου της ΕΕ στον τομέα της άμεσης φορολογίας, πρέπει να τυγχάνουν έκπτωσης μόνο στο 
κράτος φορολογικής κατοικίας.
Ωστόσο, όπως δήλωσε το ΔΕΚ στην προαναφερθείσα υπόθεση Schumacker, "τούτο δεν ισχύει 
στην περίπτωση κατά την οποία ο μη κάτοικος ημεδαπής δεν πραγματοποιεί άξιο λόγου 
εισόδημα στο κράτος της κατοικίας του και αντλεί το σημαντικότερο μέρος των φορολογητέων 
εσόδων του από δραστηριότητα που ασκεί στο κράτος απασχολήσεως, οπότε το κράτος 
κατοικίας δεν είναι σε θέση να του παράσχει τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την 
προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση. Μεταξύ του εν λόγω μη κατοίκου ημεδαπής και 
του κατοίκου ημεδαπής που ασκεί παρεμφερή μισθωτή δραστηριότητα δεν υφίσταται καμία 
διαφορά αντικειμενικής καταστάσεως ικανή να θεμελιώσει διαφορετική μεταχείριση όσον 
αφορά τη λήψη υπόψη, για την επιβολή φόρου, της προσωπικής και οικογενειακής του 
καταστάσεως. Προκειμένου περί μη κατοίκου ημεδαπής ο οποίος πραγματοποιεί το 
σημαντικότερο μέρος των εισοδημάτων του και σχεδόν το σύνολο των οικογενειακών 
εισοδημάτων του σε άλλο κράτος μέλος, και όχι στο κράτος της κατοικίας του, η δυσμενής 
διάκριση συνίσταται στο ότι η προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του εν λόγω μη 
κατοίκου ημεδαπής δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε στο κράτος κατοικίας ούτε στο κράτος 
απασχολήσεως".
Στην υπόθεση C-391/97 Gschwind, το ΔΕΚ έδωσε περαιτέρω κατευθύνσεις για τον τρόπο 
ερμηνείας του κριτηρίου του "σημαντικότερο μέρους των φορολογητέων εσόδων" που 
αναφέρεται στην απόφαση Schumacker. Το ΔΕΚ έκρινε στην υπόθεση Gschwind ότι, με τον 
καθορισμό, του ενός σε ποσοστό (90%) και του ετέρου σε απόλυτο ποσό, ορίων 
εισοδημάτων, αντιστοίχως, φορολογουμένων στη Γερμανία και μη υποκειμένων στον 
γερμανικό φόρο, η γερμανική νομοθεσία λαμβάνει ακριβώς υπόψη τη δυνατότητα 
συνυπολογισμού, επί μιας επαρκούς φορολογητέας βάσεως, της προσωπικής και 
οικογενειακής καταστάσεως των φορολογουμένων εντός του κράτους κατοικίας. Από τους 
ισχυρισμούς του αναφέροντα στην παρούσα υπόθεση προκύπτει ότι το εισόδημα που 
λαμβάνει ο αναφέρων στη Γερμανία δεν φτάνει κανένα από αυτά τα όρια. Συνεπώς, ο 
"κανόνας Schumacker" δεν ισχύει στη μεμονωμένη περίπτωση του αναφέροντα.

Όσον αφορά την υπόθεση "Riester Rente" του ΔΕΚ, την οποία επικαλείται ο αναφέρων, 
υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ της εν λόγω υπόθεσης και της υπό εξέταση υπόθεσης. 
Το αμφισβητούμενο εθνικό μέτρο στην υπόθεση Riester Rente αφορούσε επίδομα 
αποταμιευτικού-συνταξιοδοτικού προγράμματος, το οποίο είναι ένα κοινωνικό πλεονέκτημα 
που χορηγείται γενικά σε εργαζόμενους βάσει της αντικειμενικής τους ιδιότητας ως 
εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, το πλεονέκτημα συνδέθηκε με την ιδιότητα προσώπων 
ασφαλισμένων στο εκ του νόμου προβλεπόμενο γερμανικό συνταξιοδοτικό σύστημα, καθώς 
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είναι τα πρόσωπα που επλήγησαν περισσότερο από τη μείωση του επιπέδου της εκ του νόμου 
προβλεπόμενης σύνταξης, η οποία αποφασίστηκε από τον γερμανό νομοθέτη. Συνεπώς, η 
συγκεκριμένη αυτή θέση δεν είχε σχέση με το αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υπείχε 
απεριόριστη ή περιορισμένη φορολογική υποχρέωση. Συνεπώς, δεν μπορεί να συγκριθεί με 
τη θέση του αναφέροντα που επιδιώκει απλώς να αφαιρεθούν από τη φορολογία εισοδήματός 
του οι εισφορές του στην ιδιωτική σύνταξη ασθενείας του. Ως εκ τούτου, η απόφαση του 
ΔΕΚ σχετικά με το Riester Rente δεν επιτρέπει να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την 
παρούσα υπόθεση.

Συνεπώς, θα πρέπει να σημειωθεί ότι εναπόκειται στην Αυστρία, ως χώρα φορολογικής 
κατοικίας του αναφέροντα, να του χορηγήσει πλήρη φορολογική έκπτωση1 και να αφαιρέσει 
τις δόσεις που καταβάλλει ο αναφέρων προς την ιδιωτική σύνταξη ασθενείας του, εάν 
επιτρέπει την έκπτωση αυτήν αναφορικά με συγκρίσιμες πληρωμές σε αυστριακά 
προγράμματα ιδιωτικής σύνταξης ασθενείας. Εν προκειμένω, μπορεί να αναφερθεί π.χ. η 
απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Danner (C-136/00), όπου το ΔΕΚ δήλωσε ότι "το άρθρο 49 
ΕΚ έχει την έννοια ότι εμποδίζει την εφαρμογή φορολογικής ρυθμίσεως κράτους μέλους η 
οποία περιορίζει ή αποκλείει τη δυνατότητα εκπτώσεως από το φορολογητέο εισόδημα, στο 
πλαίσιο του φόρου εισοδήματος, των εισφορών προαιρετικής ασφαλίσεως συντάξεως που 
καταβάλλονται σε συνταξιοδοτικούς οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη, ενώ 
δέχεται τη δυνατότητα εκπτώσεως τέτοιων εισφορών όταν αυτές καταβάλλονται σε οργανισμούς 
εγκατεστημένους εντός του πρώτου κράτους μέλους(…)". Τα συμπεράσματα αυτά ισχύουν και 
στην προκειμένη περίπτωση. Για λόγους πληρότητας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν η 
έκπτωση των δόσεων προς ιδιωτική σύνταξη ασθένειας δεν ήταν δυνατή στην Αυστρία 
γενικά, δηλαδή ακόμη και αναφορικά με ανάλογες καταβολές δόσεων σε αυστριακά 
συστήματα, αυτό θα συνεπαγόταν, σε σχέση με τον αναφέροντα, μόνο μια διαφορά 
προκύπτουσα από τη συνύπαρξη μη εναρμονισμένων διαφορετικών συστημάτων 
φορολόγησης.

Στην περίπτωση του αναφέροντα, η αμφισβητούμενη αντιμετώπιση από την πλευρά της 
Γερμανίας φαίνεται να συμφωνεί με το κοινοτικό δίκαιο. Μόνο εάν το εισόδημα του 
αναφέροντα που προκύπτει από πηγές εντός της Γερμανίας αντιστοιχούσε σε τουλάχιστον 
90% του συνολικού εισοδήματός του σε παγκόσμιο επίπεδο, θα δικαιούνταν εκείνος τις 
εκπτώσεις του φόρου εισοδήματος που προβλέπει η γερμανική νομοθεσία. Ωστόσο, στην 
προκειμένη περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό.

Συνεπώς, επαφίεται στην Αυστρία, ως χώρα φορολογικής κατοικίας του αναφέροντα, να του 
χορηγήσει τη φορολογική έκπτωση που χορηγείται σε αυστριακούς φορολογούμενους και να 
αφαιρέσει τις δόσεις που καταβάλλει ο αναφέρων προς την ιδιωτική σύνταξη ασθενείας του, 
εάν αυτό προβλέπεται από την αυστριακή νομοθεσία.

                                               
1 Επί του παρόντος 11. 000 ευρώ.


