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Θέμα: Αναφορά 1211/2009, του Leonid Brevdo, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
διπλή φορολόγηση μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας

Αναφορά 1439/2009, του Bernhard Frey, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
άδικη φορολογική μεταχείριση των διασυνοριακών εργαζομένων μεταξύ 
Γερμανίας και Γαλλίας

Αναφορά 1610/2009, του Agostino Consigliere, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη διπλή φορολογία μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας

1. Περίληψη της αναφοράς 1211/2009

Ο συγκεκριμένος γερμανός αναφέρων είναι καθηγητής σε γαλλικό πανεπιστήμιο αλλά 
κατοικεί στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές είναι της άποψης ότι θα πρέπει να καταβάλει 
φόρο εισοδήματος στη Γερμανία, ενώ οι γαλλικές αρχές συμφωνούν με τη δική του ερμηνεία 
της γαλλογερμανικής συμφωνίας περί διπλής φορολόγησης, δηλ. ότι θα πρέπει να καταβάλει 
φόρο εισοδήματος προερχόμενο από εργασία στον δημόσιο τομέα στη Γαλλία.

Περίληψη της αναφοράς 1439/2009

Ο αναφέρων είναι Γερμανός, ζει στη Γαλλία και εργάζεται στη Γερμανία. Μέχρι πρόσφατα, ο 
εργοδότης του είχε την έδρα του εντός ζώνης 30 χιλιομέτρων από τα γαλλικά σύνορα, κάτι 
που σήμαινε ότι ο ίδιος θεωρούνταν διασυνοριακός εργαζόμενος και κατέβαλε φόρους στη 
Γαλλία. Ο νέος γερμανός εργοδότης του έχει έδρα εκτός της ζώνης των 30 χιλιομέτρων, κάτι 
που σημαίνει ότι τώρα φορολογείται στη Γερμανία, μολονότι εξακολουθεί να μετακινείται 
από και προς την κατοικία του στη Γαλλία. Θεωρεί την κατάσταση αυτή αυθαίρετη και 
άδικη.
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Περίληψη της αναφοράς 1610/2009

Ο αναφέρων είναι συνταξιούχος και κατοικεί στη Γαλλία. Οι ιταλικές φορολογικές αρχές 
εξακολουθούν να του επιβάλλουν φορολογία για τη σύνταξή του, μολονότι –όπως ο ίδιος 
ισχυρίζεται– η συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ των δύο χωρών 
προβλέπει ότι ο φόρος εισοδήματος πρέπει να επιβάλλεται στη χώρα διαμονής.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1211/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Δεκεμβρίου 2009. Η αναφορά 
1439/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2010. Η αναφορά 1610/2009 
χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τις αναφορές

Στο παρόν στάδιο του δικαίου της ΕΕ, η άμεση φορολόγηση εξακολουθεί να εμπίπτει 
ουσιαστικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο, κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων φορολόγησής τους, τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη δεν 
επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις λόγω ιθαγένειας ή να εφαρμόζουν αδικαιολόγητους 
περιορισμούς στην άσκηση των ελευθεριών που κατοχυρώνονται στο δίκαιο της ΕΕ. Εντός 
αυτών των ορίων, κάθε κράτος μέλος είναι καταρχήν ελεύθερο να αποφασίζει για τους δικούς 
του κανόνες σχετικά με την άμεση φορολόγηση.

Ενώ η κατάργηση της διπλής φορολόγησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ένας 
από τους στόχους για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το δίκαιο της Ένωσης, 
στη σημερινή του κατάσταση, δεν προβλέπει γενικά κριτήρια για την κατανομή πεδίων 
αρμοδιότητας μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με την εξάλειψη της διπλής φορολόγησης 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως επεσήμανε το Δικαστήριο της ΕΕ: «Οι φόροι επί προσωπικού εισοδήματος εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, υπόκεινται δε στην τήρηση των υποχρεώσεών τους 
στο πλαίσιο των Συνθηκών της ΕΕ και συγκεκριμένα στην υποχρέωση να απόσχουν από κάθε 
διάκριση λόγω ιθαγένειας»1.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ παρέχουν επί του παρόντος απαλλαγές όσον αφορά τη διεθνή διπλή 
φορολόγηση εισοδήματος και κεφαλαίου μέσω εγχώριων μέτρων ή μέσω συμβάσεων για την 
αποφυγή της διπλής φορολόγησης (ΣΑΔΦ), οι οποίες συνήθως ακολουθούν το υπόδειγμα 
σύμβασης του ΟΟΣΑ.

Ωστόσο, το δίκτυο των ΣΑΔΦ μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ δεν είναι πλήρως 
ολοκληρωμένο.
Όπως επεσήμανε το Δικαστήριο, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα, στο πλαίσιο των διμερών 
αυτών συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, να καθορίζουν τα κριτήρια 
                                               
1 Υπόθεση 324/2000 Lankhorst-Hohorst GmbH κατά Finanzamt Steinfurt [2002] Συλλογή I-11779, σκέψη 26).
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συνδέσεως, έτσι ώστε να κατανέμεται η φορολογική εξουσία2. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, 
τα μειονεκτήματα που τυχόν απορρέουν από την παράλληλη άσκηση των φορολογικών 
αρμοδιοτήτων των διαφόρων κρατών μελών δεν συνιστούν , καταρχήν, απαγορευόμενους 
από τη Συνθήκη ΕΚ περιορισμούς3.

Επιπλέον, η ερμηνεία των διατάξεων μιας φορολογικής συνθήκης αποτελεί θέμα των 
συμβαλλόμενων κρατών μελών, καθόσον το ζήτημα αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του κοινοτικού δικαίου4.
Στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, του 2001, σχετικά με τη φορολογία 
των επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά5 επισημαίνεται ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός 
θεμάτων που δεν αντιμετωπίζονται σωστά είτε από τις ΣΑΔΦ που ισχύουν μεταξύ των 
κρατών μελών είτε από τις μονομερείς διατάξεις για τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Η 
Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την ανάγκη για δράση σε αρκετούς τομείς που 
σχετίζονται με τη διασυνοριακή διπλή φορολόγηση. Επί του παρόντος, η θέση είναι η εξής:

 Η Επιτροπή δρομολόγησε στις 27 Απριλίου μια ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση 
σχετικά με τα προβλήματα διπλής φορολόγησης στην εσωτερική αγορά, προκειμένου 
να συλλέξει δεδομένα όσον αφορά παραδείγματα διπλής φορολόγησης εντός της 
εσωτερικής αγοράς.

 Εξετάζει την έκδοση ανακοίνωσης η οποία θα μπορούσε να συνοψίζει τις δυσκολίες 
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι πολίτες της ΕΕ όταν 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο και να περιγράφει τα μέτρα που ήδη 
λαμβάνονται ή που θα μπορούσαν να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των 
προβλημάτων.

 Εξετάζει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη ανάληψης δράσης για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων διπλών φόρων κληρονομιάς.

 Διερευνά τους παρακρατούμενους φόρους επί των μερισμάτων και των τόκων σε 
διασυνοριακές καταστάσεις και αν δημιουργούν προβλήματα στους διασυνοριακούς 
επενδυτές.

 Αναλύει τα στοιχεία των προβλημάτων διπλής φορολόγησης εισοδήματος και 
κεφαλαίου και εξετάζει πιθανές λύσεις.

Παρατηρήσεις σχετικά με την αναφορά 1211/2009
Η ερμηνεία των φορολογικών συμβάσεων παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ 
που τις έχουν υπογράψει.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 της γαλλογερμανικής συμφωνίας περί διπλής φορολόγησης 
(ΣΑΔΦ), ο φορολογούμενος ο οποίος αποδεικνύει ότι έχει υποστεί διπλή φορολόγηση μπορεί 
να καταθέσει αίτηση στο κράτος διαμονής του για να ζητήσει από τις σχετικές φορολογικές 
αρχές να συμφωνήσουν ώστε να διορθωθεί το γεγονός ότι φορολογήθηκε διπλά.

                                               
2 Υπόθεση C-307/97, Saint-Gobain ZN, σκέψη 57· C-376/03, D. κατά Inspecteur van de Belastingdienst, σκέψη
52.
3 C-513/04, Kerckhaert και Morres, σκέψεις 19, 20 και 24 και C-194/06, Orange European Smallcap Fund.
4 Υπόθεση C-298/05, Columbus Containers, σκέψη 47.
5 SEC (2001) 1681 - http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/company_tax_study_en.pdf
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Όταν οι αρμόδιες αρχές αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία εντός 24 μηνών από την 
ημέρα που ο φορολογούμενος ανέπτυξε τα επιχειρήματά του, μπορούν να συμφωνήσουν να 
καλέσουν επιτροπή διαιτησίας.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή θα πρότεινε να κληθεί ο αναφέρων να 
επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή της Γερμανίας σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΣΑΔΦ 
μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας για να εξηγήσει την κατάστασή του.

Παρατηρήσεις σχετικά με την αναφορά 1439/2009

Βάσει του ισχύοντος κοινοτικού δικαίου, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να καθορίζουν τα 
κριτήρια για τη μεταξύ τους κατανομή των φορολογικών αρμοδιοτήτων, υπό την προϋπόθεση 
ότι τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν στο πλαίσιο της Συνθήκης ΕΚ.

Το Δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί σε παρεμφερή υπόθεση6 ότι δεν τίθεται θέμα παραβίασης 
του δικαίου της ΕΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι δεν υφίσταται παραβίαση του δικαίου της 
ΕΕ.

Παρατηρήσεις σχετικά με την αναφορά 1610/2009

Τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζουν τα κριτήρια 
για τη μεταξύ τους κατανομή των φορολογικών αρμοδιοτήτων.

Υπό αυτήν την έννοια, γενικά εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια και όχι στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ να ερμηνεύουν τις συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολόγησης για τον 
καθορισμό των αντίστοιχων φορολογικών δικαιωμάτων των σχετικών κρατών σε διαφορές 
μεταξύ φορολογούμενων και εθνικών διοικήσεων.

Σε σχέση με το νομικό καθεστώς του υποδείγματος του ΟΟΣΑ, οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ δεν 
έχουν καμία νομική υποχρέωση να ακολουθούν τους κανόνες του εν λόγω υποδείγματος του 
ΟΟΣΑ. Το υπόδειγμα αποτελεί απλώς σύσταση και δεν είναι νομικά δεσμευτικό για τις 
χώρες αυτές.

Προς διευκρίνιση αυτού, στο σχόλιο για το υπόδειγμα συμφωνίας του ΟΟΣΑ αναφέρεται 
ρητά η δυνατότητα των χωρών μελών του ΟΟΣΑ να συμφωνήσουν ότι οι συντάξεις και 
άλλες πληρωμές που καταβάλλονται βάσει της νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης ενός 
συμβαλλομένου κράτους μπορούν να φορολογούνται στο κράτος αυτό, όπως κάνει η Ιταλία 
στην περίπτωση του αναφέροντος. Στην πραγματικότητα, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ έκαναν 
χρήση της επιλογής αυτής κατά τη διαπραγμάτευση των συμβάσεών τους για την αποφυγή 
της διπλής φορολόγησης.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι δεν υπάρχει παραβίαση του δικαίου της 
ΕΕ.

                                               
6 Υπόθεση C-336/96, Gilly, όπ.π.


