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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1574/2009, της Cheryl Collier, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις από τις βουλγαρικές αρχές σε βάρος αλλοδαπών ιδιοκτητών σπιτιών 
σε σχέση με την καταβολή δημοτικών τελών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι οι αλλοδαποί που επιθυμούν να αγοράσουν οικόπεδο στη 
Βουλγαρία μπορούν να το πράξουν μόνο στο όνομα εταιρείας ή επιχείρησης. Ως εκ τούτου, η 
αναφέρουσα ίδρυσε μια επενδυτική εταιρεία με σκοπό να αγοράσει μια εξοχική κατοικία 
στην Kostaritza στις βουλγαρικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Η αναφέρουσα 
διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι εταιρείες υπόκεινται σε πολύ υψηλότερους φόρους 
ανακαίνισης και άλλα δημοτικά τέλη σε σχέση με τους ιδιώτες και, καθώς οι αλλοδαποί 
μπορούν να αγοράσουν οικόπεδα μόνο με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω, θεωρεί ότι 
αυτό αντίκειται στις κοινοτικές αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, προσώπων, 
υπηρεσιών και κεφαλαίων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Στο πλαίσιο της εξέτασης της συγκεκριμένης αναφοράς, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι το 
παράρτημα VI1 του πρωτοκόλλου σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της 
προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
περιέχει τα μεταβατικά μέτρα που χορηγούνται στη Βουλγαρία αναφορικά με την 

                                               
1 ΕΕ L 157/104 της 21.6.2005.
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προσχώρησή της στην ΕΕ. Αναφορικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, 
προβλέπεται ότι, για πέντε έτη μετά την προσχώρηση, η Βουλγαρία μπορεί να διατηρήσει 
τους περιορισμούς που ορίζονται στη νομοθεσία της σχετικά με την απόκτηση δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας επί γης για δευτερεύουσες κατοικίες από υπηκόους των κρατών μελών της 
ΕΕ/του ΕΟΧ. Ωστόσο, οι υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ/του ΕΟΧ, που είναι νόμιμοι 
κάτοικοι της χώρας, δεν υπόκεινται σε τυχόν περιοριστικούς κανόνες και διαδικασίες πέραν 
αυτών που ισχύουν για τους βούλγαρους υπηκόους.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την περίοδο εφαρμογής των προαναφερθέντων μεταβατικών μέτρων, 
η Βουλγαρία μπορεί να διατηρήσει εν ισχύ περιοριστικούς κανόνες που επιτρέπουν μόνο σε 
(i) βούλγαρους πολίτες, (ii) πολίτες κρατών μελών της ΕΕ/του ΕΟΧ που διαμένουν μόνιμα 
στη χώρα, και (iii) εταιρείες με έδρα στη Βουλγαρία να αποκτήσουν δικαιώματα ιδιοκτησίας 
σε ακίνητα στοιχεία. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί η αναφέρουσα, που δεν είναι 
κάτοικος Βουλγαρίας, μπορούσε να αγοράσει τη βίλα της μόνο ιδρύοντας εταιρεία στο εν 
λόγω κράτος μέλος.

Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται στην αναφορά, φαίνεται ότι τα εν λόγω δημοτικά 
τέλη επιβάλλονται σε εταιρείες γενικά. Προκύπτει ότι οι αρχές δεν κάνουν διάκριση μεταξύ 
εταιρειών που ιδρύονται από βούλγαρους υπηκόους και εταιρειών που ιδρύονται από 
αλλοδαπούς. Συνεπώς, η εν λόγω νομοθεσία δεν έχει διακριτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να 
αποδειχθεί περιορισμός στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ).

Καθώς χορηγήθηκαν προσωρινές εξαιρέσεις στη Βουλγαρία στο πλαίσιο των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων, η χώρα μπορεί να διατηρήσει για περιορισμένο διάστημα τους 
υφιστάμενους περιορισμούς σχετικά με την αγορά γης από υπηκόους κρατών μελών της 
ΕΕ/του ΕΟΧ για δευτερεύουσες κατοικίες. Οι κανόνες και οι διαδικασίες που αναφέρονται 
στην αναφορά δεν φαίνεται να εφαρμόζονται με τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις και δεν 
μπορούν να θεωρηθούν ότι συνιστούν περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
κεφαλαίων.


