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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο ιταλός αναφέρων έχει τη φορολογική του έδρα στη Γερμανία, αλλά εργάζεται ως οδηγός 
φορτηγού για μια ιταλική εταιρεία. Η φύση της εργασίας του συνεπάγεται την άσκηση του 
επαγγέλματός του σε ολόκληρη την ΕΕ. Τόσο οι ιταλικές όσο και οι γερμανικές φορολογικές 
αρχές του επιβάλλουν φόρους και, επιπλέον, οι αρχές αυτές εμμένουν στις αντίστοιχες 
απόψεις τους έναντι σχετικών επαγγελματικών γνωμοδοτήσεων. Στην πράξη, φορολογούν 
την οικογένεια με ποσοστό ίσο προς το 65% του εισοδήματός της, αφήνοντάς την χωρίς 
επαρκή μέσα για τη διαβίωσή της.  

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Μαρτίου 2011.

Στο παρόν στάδιο του δικαίου της ΕΕ, η άμεση φορολογία εξακολουθεί να εμπίπτει 
ουσιαστικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, κατά την άσκηση των 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (εφεξής: ΣΛΕΕ) και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται να 
κάνουν διακρίσεις λόγω ιθαγένειας ή να εφαρμόζουν αδικαιολόγητους περιορισμούς στην 
άσκηση των ελευθεριών που κατοχυρώνονται από τη ΣΛΕΕ.

Ως εκ τούτου, όπως έχει επιβεβαιώσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελλείψει 
μέτρων της ΕΕ περί ενοποίησης ή εναρμόνισης, τα κράτη μέλη διατηρούν την αρμοδιότητα 
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να ορίζουν, με συμβάσεις διπλής φορολογίας ή μονομερώς, τα κριτήρια κατανομής της 
φορολογικής τους αρμοδιότητας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξαλείψουν τη διπλή 
φορολογία. Εναπόκειται, ως εκ τούτου, στα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
την αποτροπή καταστάσεων διπλής φορολογίας εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια 
που ακολουθεί η διεθνής φορολογική πρακτική1.

Η Ιταλία και η Γερμανία έχουν συνάψει φορολογική σύμβαση για την αποφυγή της διπλής 
φορολογίας, η οποία ακολουθεί το υπόδειγμα του ΟΟΣΑ2. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι η 
διπλή φορολογία που υπέστη ο αναφέρων προκύπτει από διαφωνία μεταξύ της Γερμανίας και 
της Ιταλίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κατανέμονται τα δικαιώματα 
φορολόγησης των εισοδημάτων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της σύμβασης 
τους, η οποία αφορά τη φορολόγηση εξαρτώμενων προσωπικών υπηρεσιών. 

Δεδομένου ότι η ερμηνεία των φορολογικών συμβάσεων εξακολουθεί να είναι αρμοδιότητα 
των κρατών μελών που τις έχουν συνάψει, εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές των εν λόγω 
κρατών να επιλύσουν την προκύπτουσα περίπτωση διπλής φορολογίας μέσω διαδικασίας 
αμοιβαίας συμφωνίας. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι, δυστυχώς, οι διαδικασίες αμοιβαίας 
συμφωνίας στο πλαίσιο συμβάσεων διπλής φορολογίας δεν εγγυώνται αναγκαστικά ότι τα 
συμβαλλόμενα κράτη θα καταλήξουν σε συμφωνία και, επομένως, θα αντιμετωπίσουν τη 
διπλή φορολογία που υφίστανται οι φορολογούμενοι.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απαλλαγή από τη διπλή φορολογία εντός της ΕΕ είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ανησυχεί για τις ανεπίλυτες 
περιπτώσεις επιβολής διπλής φορολογίας. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή πραγματοποίησε 
δημόσια διαβούλευση3 το 2010, ώστε να μπορέσει να ενημερωθεί σε γενικές γραμμές ως 
προς τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων διπλής φορολογίας που δεν επιλύονται από τις 
συμβάσεις διπλής φορολογίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και να συγκεντρώσει τις 
απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τις εφικτές λύσεις. Σε αυτήν τη βάση, η Επιτροπή 
θα εκδώσει ανακοίνωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011 σχετικά με τις πιθανές λύσεις για 
την αντιμετώπιση της διπλής φορολογίας στην ΕΕ. Η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει 
λύσεις το 2012 με βάση τα αποτελέσματα εκτίμησης επιπτώσεων.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι περιπτώσεις ανεπίλυτης διπλής φορολογίας, όπως η περίπτωση του 
αναφέροντος, εγκυμονούν τον κίνδυνο υπονόμευσης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 
Προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες σε πολιτικό επίπεδο ώστε να προσπαθήσει να επιλύσει 
τέτοιου είδους προβλήματα. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει επί του παρόντος 
καμία παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ στην περίπτωση του αναφέροντος και, συνεπώς, δεν 
είναι σε θέση να παρέμβει. Η διπλή φορολογία που υπέστη ο αναφέρων πρέπει να 
αντιμετωπιστεί από την Ιταλία και τη Γερμανία. Εκτός από το να ζητήσει διαδικασία 
αμοιβαίας συμφωνίας και επιστροφή φόρου σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 29 της σύμβασης 
μεταξύ της Ιταλίας και της Γερμανίας, η Επιτροπή ενθαρρύνει τον αναφέροντα να 
                                               
1 Βλέπε, για παράδειγμα, υπόθεση C-128/08 Damseaux, σκέψη 30.
2 ΟΟΣΑ (2010), Υπόδειγμα φορολογικής συμβάσεως σχετικά με το εισόδημα και το 
κεφάλαιο 2010: Συνοπτική έκδοση – Ιούλιος 2010 
(http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/2310081E.PDF)
3 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm
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χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο, τόσο στην Ιταλία όσο και 
στη Γερμανία, προκειμένου να υποστηρίξει τα δικαιώματά του και να επιτύχει επανόρθωση 
για τη διπλή φορολογία που υπέστη, δεδομένου ότι μόνον τα εθνικά δικαστήρια είναι 
αρμόδια για το θέμα αυτό.


