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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

13.1.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1470/2009, του Περικλή Διονυσόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβίαση εκ μέρους των ελληνικών αρχών του πρωτοκόλλου περί 
των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του κανονισμού
(ΕΟΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 260/68 περί καθορισμού των όρων και της 
διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για την απαίτηση των ελληνικών φορολογικών αρχών από τους 
έλληνες υπαλλήλους στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταβάλλουν ειδικό εθνικό φόρο για τις 
αποδοχές που εισπράττουν από την ΕΕ. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
αντιβαίνει κατάφωρα στο πνεύμα και στο γράμμα του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και 
ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και του κανονισμού (ΕΟΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) 
αριθ. 260/68 περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του 
θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ζητεί κατά συνέπεια από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες ελληνικές 
αρχές τηρούν τις συναφείς ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Ο ελληνικός Νόμος 3758/2009 επιβάλλει έκτακτη εφάπαξ εισφορά που ισχύει, μεταξύ άλλων, 
για υπαλλήλους και συνταξιούχους της Κοινότητας των οποίων το ετήσιο καθαρό εισόδημα, 
συμπεριλαμβανομένου του καθαρού εισοδήματος που τους καταβάλλεται από τις Κοινότητες, 
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ήτοι αφού προηγουμένως υποβληθεί στον κοινοτικό φόρο, υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η ελληνική κυβέρνηση:
 παραβιάζει το πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 12·

 παραβιάζει τη διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) 
αριθ. 260/68 του Συμβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου 1968, όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα·

 παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και ισότητας ενώπιον του νόμου, καθώς 
απαιτεί έκτακτη εισφορά μόνο από ορισμένους υπαλλήλους, και όχι από όλους·

 αντιβαίνει κατάφωρα στην αρχή της προστασίας των θεμιτών προσδοκιών των 
πολιτών έναντι του κράτους παραβιάζοντας το πρωτόκολλο (ευρωπαϊκή και εθνική 
νομοθεσία).

Βασικές πληροφορίες

Η εθνική νομοθεσία

Το άρθρο 18 του πρόσφατου ελληνικού Νόμου 3758/2009, που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Φύλλο 68 της 5ης Μαΐου 2009 (Νόμος 3758/2009), προβλέπει 
έκτακτη εφάπαξ εισφορά που επιβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία, το 2008 (λογιστική 
χρήση 2007), έλαβαν καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή 
απαλλασσόμενο, 60.000 ευρώ και άνω. Η διάταξη αυτή διευκρινίζεται περαιτέρω στις 
οδηγίες του ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της 11ης Ιουνίου 2009, αρ. 
πρωτ.: 1057317/1096/Α0012 («Οδηγίες»).

Κοινοτική νομοθεσία

Το άρθρο 12 (πρώην άρθρο 13) του πρωτοκόλλου προβλέπει απαλλαγή από την επιβολή 
εσωτερικών φόρων επί των αποδοχών, μισθών και λοιπών αμοιβών, που καταβάλλονται από 
την Ένωση στους υπαλλήλους της. Σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1 (πρώην άρθρο
16, παράγραφος 1) του πρωτοκόλλου, το Συμβούλιο προσδιορίζει τις κατηγορίες υπαλλήλων 
και λοιπού προσωπικού της Ένωσης για τους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 12, 
παράγραφος 2 (πρώην άρθρο 13, παράγραφος 2)1. Βάσει της εν λόγω διάταξης, το Συμβούλιο 
ενέκρινε τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 549/69 στις 25 Μαρτίου 1969 («ο 
κανονισμός»), που προβλέπει στο άρθρο 2 ότι η απαλλαγή φόρου που προβλέπεται στο 
πρωτόκολλο ισχύει και για ορισμένους δικαιούχους συντάξεων και αποζημιώσεων της 
Κοινότητας.

                                               
1 Η ισοδύναμη διάταξη της τρέχουσας έκδοσης του πρωτοκόλλου (άρθρο 15, παράγραφος 1) 
προβλέπει ότι η εξουσία αυτή ασκείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
που αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Εντούτοις, ο υφιστάμενος 
κανονισμός του Συμβουλίου παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν έχει αντικατασταθεί από νέο 
κανονισμό εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
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Άρθρο 12 του πρωτοκόλλου

Επί των αποδοχών, μισθών και λοιπών αμοιβών που καταβάλλουν οι Κοινότητες στους 
υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό τους, επιβάλλεται φόρος υπέρ των Κοινοτήτων 
σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζονται από το Συμβούλιο κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής.

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό απαλλάσσονται από την επιβολή εσωτερικών φόρων 
επί των αποδοχών, μισθών και λοιπών αμοιβών, που καταβάλλονται από τις Κοινότητες.

Άρθρο 2 του κανονισμού

Απολαύουν των διατάξεων του άρθρου 13 δεύτερο εδάφιο του πρωτοκόλλου περί των 
προνομίων και ασυλιών των Κοινοτήτων οι εξής κατηγορίες:

α) τα πρόσωπα που υπάγονται στον κανονισμό περί της υπηρεσιακής καταστάσεως των 
υπαλλήλων ή στο καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων της αποζημιώσεως που προβλέπεται σε περίπτωση 
απομακρύνσεως από τη θέση, προς το συμφέρον της υπηρεσίας, με εξαίρεση τους τοπικούς 
υπαλλήλους·
β) οι δικαιούχοι συντάξεων αναπηρίας, αρχαιότητας ή ζώντων, οι οποίες καταβάλλονται από 
τις Κοινότητες·
γ) οι δικαιούχοι της αποζημιώσεως που προβλέπεται σε περίπτωση οριστικής λήξεως των 
καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 
(2).

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανωτέρω ελληνική νομοθεσία αντιβαίνει στο άρθρο 12, 
παράγραφος 2, του πρωτοκόλλου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 12, παράγραφος 2, 
του πρωτοκόλλου εκχωρεί άμεσα, ατομικά και ανεπιφύλακτα δικαιώματα στα άτομα που 
αφορά η εφαρμογή του, ήτοι υπαλλήλους και συνταξιούχους της Κοινότητας, και θεσπίζει 
αντίστοιχες υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι τα κράτη μέλη. Η ελληνική 
έκτακτη εφάπαξ εισφορά που επιβάλλεται μεταξύ άλλων σε υπαλλήλους της Κοινότητας, οι 
οποίοι δυνάμει του άρθρου 13 του πρωτοκόλλου θεωρούνται έλληνες φορολογούμενοι, και 
σε δικαιούχους συντάξεων και αποζημιώσεων της Ένωσης που είναι κάτοικοι Ελλάδας για 
φορολογικούς σκοπούς, συνιστά ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από 
το πρωτόκολλο καθώς ισχύει για εισοδήματα τα οποία, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση του 
πρωτοκόλλου, θα πρέπει να απαλλάσσονται από την επιβολή εσωτερικών φόρων.

Το επίμαχο εθνικό μέτρο δεν αιτιολογείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως 
απόπειρες καταπολέμησης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Όπως προαναφέρθηκε, 
τα δικαιώματα που εκχωρούνται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Κοινότητας είναι 
άμεσα και ανεπιφύλακτα. Κατά την προσχώρησή της στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η Ελλάδα 
έκανε αποδεκτό το πρωτόκολλο στο σύνολό του χωρίς να διατυπώσει επιφυλάξεις. Συνεπώς, 
η Ελλάδα δεν δύναται να επικαλεστεί νομικό ή πραγματικό επιχείρημα για να αιτιολογήσει 
παραβίαση του πρωτοκόλλου.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το πρωτόκολλο δεν εμποδίζει την Ελλάδα να επιβάλει την 
έκτακτη εφάπαξ εισφορά σε άλλα αντικείμενα εισοδήματος υπαλλήλων και συνταξιούχων 
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της Κοινότητας, τα οποία δεν καταβάλλονται από τις Κοινότητες, υπό τον όρο ότι συνολικά
(εξαιρουμένου τυχόν εισοδήματος που καλύπτεται από το πρωτόκολλο) υπερβαίνουν τις
60.000 ευρώ ετησίως.

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, συνεπώς, της άποψης, υπό το πρίσμα των 
πληροφοριών που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος, ότι η Ελλάδα δεν εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις της δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 2, του πρωτοκόλλου και του άρθρου 2 
του κανονισμού, εφόσον επιβάλλει έκτακτη εφάπαξ εισφορά δυνάμει του άρθρου 18 του 
Νόμου 3758/2009 αναφορικά με το καθαρό εισόδημα υπαλλήλων και συνταξιούχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αποτελείται, μεταξύ άλλων, από αποδοχές, μισθούς και λοιπές 
αμοιβές, ή από συντάξεις ή αποζημιώσεις αντίστοιχα, που τους καταβάλλονται από την 
Ένωση.

Δυνάμει της πρώτης παραγράφου του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της 
Ελλάδας. Απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές αρχές για την οποία δεν έχει 
ληφθεί απάντηση, γεγονός που υποχρεώνει την Επιτροπή να κινήσει την εν λόγω διαδικασία.

Επίσης, η Επιτροπή απάντησε θετικά σε αιτήσεις παροχής βοήθειας, βάσει του άρθρου 24 του 
κανονισμού περί της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων, οι οποίες υποβλήθηκαν από 
προσωπικό και πρώην μέλη του προσωπικού για την προστασία των δικαιωμάτων τους. 
Όρισε μία νομική εταιρεία που πληρώνεται από το θεσμικό όργανο για την παροχή 
συνδρομής στα εν λόγω άτομα όσον αφορά την εκδίκαση της υπόθεσής τους σε σχέση με την 
έκτακτη εφάπαξ εισφορά που επιβάλλεται από τις ελληνικές αρχές επί του εισοδήματός τους 
για το 2007.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έκρινε, υπό το πρίσμα αυτών των πληροφοριών, ότι η Ελλάδα 
δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 2, του 
πρωτοκόλλου και του άρθρου 2 του κανονισμού, εφόσον επέβαλε έκτακτη εφάπαξ εισφορά 
δυνάμει του άρθρου 18 του Νόμου 3758/2009 αναφορικά με το καθαρό εισόδημα υπαλλήλων 
και συνταξιούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αποτελείται, μεταξύ άλλων, από 
αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές, ή από συντάξεις ή αποζημιώσεις αντίστοιχα, που τους 
καταβάλλονται από την Ένωση.

Δυνάμει της πρώτης παραγράφου του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας. Στις 3 
Νοεμβρίου 2009, απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές αρχές, οι οποίες δεν 
απάντησαν, γεγονός που υποχρέωσε την Επιτροπή να κινήσει την εν λόγω διαδικασία.

Επίσης, η Επιτροπή απάντησε θετικά σε αιτήσεις παροχής βοήθειας, βάσει του άρθρου 24 του 
κανονισμού περί της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων, οι οποίες υποβλήθηκαν από 
προσωπικό και πρώην μέλη του προσωπικού για την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Και άλλα θεσμικά όργανα παρείχαν συνδρομή στο προσωπικό τους σε σχέση με την έκτακτη 
εφάπαξ εισφορά που επέβαλαν οι ελληνικές αρχές επί του εισοδήματός τους για το 2007. 
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Επιτεύχθηκε συμφωνία από όλα τα θεσμικά όργανα να ορίσουν και να πληρώσουν μια 
νομική εταιρεία για την παροχή συνδρομής στα εν λόγω άτομα σχετικά με την εκδίκαση της 
υπόθεσής τους.

Εκατό περίπου πρόσωπα κατέθεσαν καταγγελία ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, 
αμφισβητώντας τη νομιμότητα της είσπραξης της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς.

Στις 9 Μαρτίου 2010 οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι στις 22 Φεβρουαρίου 
2010 η γενική γραμματεία φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών εξέδωσε εντολή με την οποία αναγνωρίζεται ότι το εισόδημα από αποδοχές και 
μισθούς που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον 
υπολογισμό του ορίου των 60.000 ευρώ, το οποίο είναι καθοριστικό για την επιβολή της 
έκτακτης εφάπαξ εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου 3758/2009.

Επιπλέον, ζητήθηκε από τους εν λόγω υπαλλήλους της ΕΕ που έλαβαν εκκαθαριστικό 
σημείωμα επιβολής της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς να υποβάλουν αίτηση στον προϊστάμενο 
της αρμόδιας για τη φορολογία του εισοδήματός τους εφορίας για τον εκ νέου υπολογισμό
της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς. Ύστερα από αυτό, η Εφορία θα διέγραφε το αρχικό 
βεβαιωθέν ποσό και θα εξέδιδε νέο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πληροφορίες και μετά από διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που προβλέπεται από την προαναφερθείσα εντολή, η 
Επιτροπή θεώρησε ότι η παραβίαση έπαψε να υφίσταται και αποφάσισε να περατώσει τη 
διαδικασία.

Πρόσφατα οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημερώθηκαν για νέα αιτήματα των ελληνικών 
φορολογικών αρχών να επιβληθεί έκτακτη εφάπαξ εισφορά σε προσωπικό και πρώην μέλη 
του προσωπικού λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημά τους που καταβάλλεται από την Ένωση. 
Εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, η Επιτροπή προτίθεται να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα δυνάμει των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης.


