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διπλή φορολόγηση κληρονομιάς 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι πολωνοί πολίτες που κληρονομούν περιουσία στη Γερμανία 
καλούνται να καταβάλουν φόρο κληρονομιάς τόσο στη Γερμανία όσο και στην Πολωνία. 
Αμφισβητεί το κατά πόσον αυτό συνάδει με την αρχή για την απαγόρευση της διπλής 
φορολόγησης. Ο αναφέρων, ο οποίος έχει ήδη απευθυνθεί στον πολωνό υπουργό 
οικονομικών και στον πρώην Επίτροπο για τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση, László 
Kovács, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ικανοποιητική απάντηση, ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Ο αναφέρων θεωρεί ότι το ζήτημα της διπλής επιβολής φόρου κληρονομιάς αποτελεί ένα 
εξαιρετικά επείγον πρόβλημα που θα πρέπει να επιλυθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής Αναφορών στο 
γεγονός ότι το Δικαστήριο εξέτασε το θέμα της διπλής επιβολής φόρου κληρονομιάς στην 
υπόθεση της κ. M. Block (C-67/08). Η κ. Block, η οποία διέμενε στη Γερμανία, ήταν η μόνη 
κληρονόμος προσώπου που απεβίωσε στον τόπο κατοικίας του στη Γερμανία. Η κληρονομιά 
συνίστατο, μεταξύ άλλων, σε κινητές αξίες τοποθετημένες σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
στην Ισπανία. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία φορολογήθηκαν και στη Γερμανία και στην 
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Ισπανία. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο το οποίο αποφάσισε ότι:

30. Ωστόσο, το κοινοτικό δίκαιο, κατά το παρόν στάδιο της εξέλιξής του και σε σχέση με 
περιπτώσεις όπως αυτή της κύριας δίκης, δεν προβλέπει γενικά κριτήρια για την 
κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εξάλειψη της 
διπλής φορολογίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (…).

31. Κατά συνέπεια, κατά το παρόν στάδιο της εξέλιξης του κοινοτικού δικαίου, τα κράτη μέλη, 
υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν το κοινοτικό δίκαιο, διαθέτουν κάποια αυτονομία στον 
φορολογικό τομέα και, επομένως, δεν έχουν την υποχρέωση να προσαρμόζουν το 
φορολογικό τους σύστημα στα διάφορα φορολογικά συστήματα των άλλων κρατών 
μελών, ώστε, μεταξύ άλλων, να αποφεύγεται η διπλή φορολογία που θα οφειλόταν στην 
παράλληλη άσκηση από τα κράτη αυτά των φορολογικών αρμοδιοτήτων τους και, 
συνεπώς, να επιτρέπεται η έκπτωση, σε μια υπόθεση όπως η υπόθεση της κύριας δίκης, 
του φόρου κληρονομίας που έχει καταβληθεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο 
οποίο κατοικεί ή διαμένει ο κληρονόμος (…).

Συνεπώς, πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η διπλή επιβολή φόρου κληρονομιάς δεν 
απαγορεύεται νομικά βάσει του δικαίου της ΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή εκφράζει την άποψη ότι 
η διπλή διεθνής φορολόγηση αποτελεί, από πολιτικής άποψης, μείζον εμπόδιο στις 
διασυνοριακές δραστηριότητες και επενδύσεις εντός της ΕΕ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2010 η Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση με θέμα 
«Συμβάσεις κατά της διπλής φορολόγησης και η εσωτερική αγορά», προκειμένου να 
συγκεντρώσει από μέλη του κοινού συγκεκριμένα παραδείγματα υποθέσεων μη αποφυγής 
της διπλής φορολόγησης και των χρηματοπιστωτικών επιπτώσεών τους. Τα αποτελέσματα θα 
είναι σύντομα διαθέσιμα στην ιστοθέση της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης. Η 
Επιτροπή αναλύει επί του παρόντος τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν και θα υποβάλει το 
2011 προτάσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της μη αποφυγής της διπλής 
φορολόγησης στην ΕΕ. Η διπλή φορολόγηση κληρονομούμενων αγαθών ήταν μέρος της 
δημόσιας διαβούλευσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 
2010 που αφορούσε συγκεκριμένα τον φόρο κληρονομιάς. Στόχος της διαβούλευσης αυτής 
ήταν να ληφθούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με πιθανές λύσεις σε 
διασυνοριακά προβλήματα που σχετίζονται με τον φόρο κληρονομιάς, όπως η διπλή 
φορολόγηση.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των δημόσιων διαβουλεύσεων και περαιτέρω ερευνών και 
επαφών με ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να αποκτήσει μια 
ολοκληρωμένη εικόνα των διασυνοριακών προβλημάτων φόρου κληρονομιάς και των 
πιθανών λύσεων. Εάν κριθεί απαραίτητο, η Επιτροπή θα αναλάβει πρωτοβουλία κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011 για να αντιμετωπιστούν τα διαπιστωθέντα προβλήματα, 
βελτιώνοντας τον συντονισμό των κανόνων των κρατών μελών για τον φόρο κληρονομιάς.
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