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Θέμα: Αναφορά 0423/2011, του Vincenzo Solla, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με
πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τη φορολόγηση της σύνταξής του στην 
Ιταλία, ενώ διαμένει στη Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κατοικεί στη Γαλλία εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, η σύνταξη που λαμβάνει 
στην Ιταλία φορολογείται από τις ιταλικές φορολογικές αρχές. Η κατάσταση αυτή συνάδει με 
την ισχύουσα συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, αλλά οδηγεί σε 
στρεβλώσεις και μειονεκτήματα όταν συγκρίνεται με την κατάσταση ενός προσώπου που 
έζησε και εργάστηκε σε μία μόνο χώρα. Επιπλέον, η σύνταξη ιδιωτικού τομέα του 
αναφέροντος φαίνεται ότι μετατράπηκε σε σύνταξη δημοσίου τομέα εν αγνοία του, γεγονός 
που επίσης αλλάζει τις παραμέτρους βάσει της συμφωνίας για την αποφυγή της διπλής 
φορολογίας.

2. Παραδεκτό της αναφοράς

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ο αναφέρων, συνταξιούχος ιταλικής ιθαγένειας που κατοικεί στη Γαλλία και λαμβάνει
σύνταξη (ύψους περίπου 35.000 ευρώ ετησίως) από το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας της 
Ιταλίας (INPS), διαμαρτύρεται για το φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπόκειται η σύνταξή 
του – δυνάμει της οικείας γαλλοϊταλικής σύμβασης1. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες 
                                               
1 Σύμβαση μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας 
για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης όσον αφορά τη φορολογία του εισοδήματος και της περιουσίας και 
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παρείχε ο αναφέρων, η σύνταξή του υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 
στην Ιταλία και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στη Γαλλία. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται 
επειδή το ύψος του φόρου εισοδήματος που καταβάλλει υπερβαίνει το ποσό που θα 
κατέβαλλε γάλλος συνταξιούχος με αντίστοιχη σύνταξη. Μάλιστα, σύμφωνα με τους 
ισχυρισμούς του, η σύνταξή του προέρχεται από εργασία στον ιδιωτικό τομέα και 
μετατράπηκε παρανόμως από τις ιταλικές αρχές σε σύνταξη του δημοσίου τομέα, με 
αποτέλεσμα τη μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος βάσει των διατάξεων της σύμβασης.

Επιπλέον, ο αναφέρων καταβάλλει διαφορετικούς τοπικούς φόρους στις δύο χώρες, για τους 
οποίους δεν ισχύει η γαλλοϊταλική σύμβαση –όπως ο φόρος κατοικίας και ο φόρος ακίνητης 
περιουσίας στη Γαλλία, καθώς και ο περιφερειακός και κοινοτικός φόρος στην Ιταλία– με 
αποτέλεσμα η φορολογική του επιβάρυνση να είναι τριπλάσια της φορολογικής επιβάρυνσης 
ενός γάλλου συνταξιούχου με αντίστοιχο εισόδημα.

Εφιστά επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι, αν είχε τη γαλλική ιθαγένεια (με άλλα λόγια, αν 
αποποιούταν την ιταλική του ιθαγένεια προκειμένου να λάβει τη γαλλική ιθαγένεια), βάσει 
της σύμβασης θα κατέβαλλε φόρο εισοδήματος στη Γαλλία και όχι στην Ιταλία· κατά την 
εκτίμησή του, αυτό συνιστά διάκριση λόγω ιθαγένειας.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το άρθρο 18, παράγραφος 1, της γαλλοϊταλικής σύμβασης προβλέπει ότι, κατά κανόνα, οι 
συντάξεις γήρατος υπόκεινται σε φορολογία μόνο στο κράτος διαμονής. Στην υπό εξέταση 
περίπτωση, για να εφαρμοστεί ο γενικός κανόνας, η Γαλλία θα μπορούσε να ασκήσει
(αποκλειστικό) δικαίωμα φορολογίας της σύνταξης του αναφέροντος.

Εντούτοις, στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 ορίζεται ότι οι συντάξεις που καταβάλλονται 
κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης ενός κράτους υπόκεινται σε 
φορολογία στο κράτος αυτό.

Εξάλλου, το άρθρο 19, παράγραφος 2, εδάφιο α, της γαλλοϊταλικής σύμβασης προβλέπει ότι 
οι συντάξεις του δημοσίου τομέα υπόκεινται σε φορολογία μόνο στο κράτος έκδοσης της 
σύνταξης, εκτός εάν –δυνάμει του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου– ο δικαιούχος έχει την 
ιθαγένεια του κράτους διαμονής του, χωρίς να διαθέτει συγχρόνως την ιθαγένεια του κράτους 
έκδοσης της σύνταξης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι εν λόγω συντάξεις του δημοσίου 
τομέα υπόκεινται σε φορολογία στο κράτος διαμονής του δικαιούχου.

Προφανώς, οι φορολογικές αρχές των δύο χωρών θεωρούν ότι η συγκεκριμένη σύνταξη 
αποτελεί σύνταξη δημοσίου τομέα, με αποτέλεσμα να υπόκειται αποκλειστικά στο ιταλικό 
καθεστώς φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 19, παράγραφος 2, εδάφιο α). Δεδομένου δε ότι ο 
αναφέρων έχει την ιταλική ιθαγένεια, δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση το άρθρο 19, 
παράγραφος 2, εδάφιο β, της σύμβασης.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, αν οι φορολογικές αρχές εφάρμοζαν το άρθρο 18, παράγραφος 2, 

                                                                                                                                                  
την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, η οποία υπογράφηκε στη Βενετία στις 5.10.1989, 
κυρώθηκε με τον νόμο αριθ. 90-456 της 1.6.1990, τέθηκε σε ισχύ την 1.5. 1992 και δημοσιεύθηκε με το 
διάταγμα αριθ. 92-422 της 4.5.1992 (ΕΕ της 8.5.1992) (Διορθωτικό στην ΕΕ της 27.2.1993).
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για τη φορολογία των συντάξεων, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο.

Ελλείψει μέτρων ενοποίησης ή εναρμόνισης στο πλαίσιο της ΕΕ, η άμεση φορολογία 
εξακολουθεί να υπάγεται κατά κανόνα στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών. Επίσης, 
ελλείψει μέτρων εναρμόνισης, είναι ευθύνη των κρατών μελών να συνάπτουν συμφωνίες με 
σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολογίας και τη μεταξύ τους κατανομή των φορολογικών 
αρμοδιοτήτων. Μόνον αν οι φορολογικές νομοθεσίες ή οι διμερείς συμβάσεις (και οι εθνικές 
διατάξεις εφαρμογής τους) περιλάμβαναν μέτρα τα οποία συνιστούν διακρίσεις ως προς την 
άσκηση των προβλεπόμενων από τη Συνθήκη θεμελιωδών ελευθεριών θα μπορούσε να 
παρέμβει η Επιτροπή έναντι κάποιου κράτους μέλους.

Τα στοιχεία τα οποία παραθέτει ο αναφέρων δεν τεκμηριώνουν παραβίαση του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως έχει εξηγήσει επανειλημμένως το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη 
έχουν το δικαίωμα να ορίζουν ελεύθερα, στις διμερείς συμβάσεις τις οποίες συνάπτουν 
μεταξύ τους με σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολογίας, τα κριτήρια κατανομής της 
φορολογικής τους κυριαρχίας1.

Στη σημερινή του μορφή, το ευρωπαϊκό δίκαιο έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες 
διόρθωσης των ανισοτήτων που οφείλονται τόσο σε διαφορές μεταξύ των επιπέδων 
φορολογίας των κρατών μελών όσο και στο γεγονός ότι οι διμερείς συμβάσεις δεν 
εφαρμόζονται για όλους τους φόρους επί των συντάξεων που εισπράττουν συνταξιούχοι της 
Ένωσης οι οποίοι έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. Όπως έχει 
ήδη επισημάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή2, οι εθνικές φορολογικές διατάξεις που έχουν 
μελετηθεί αποκλειστικά (ή πρωτίστως) σε συνάρτηση με την εγχώρια κατάσταση μπορούν να 
οδηγήσουν σε ασυνεπή φορολογική συμπεριφορά, όταν εφαρμόζονται σε διασυνοριακό 
πλαίσιο.
Η υπό εξέταση περίπτωση αποτελεί ίσως καλό παράδειγμα των σημερινών ορίων της 
εσωτερικής αγοράς. Κατά τον καθορισμό του πραγματικού επιπέδου φορολόγησης των 
συντάξεων που καταβάλλονται σε μόνιμους κατοίκους, τα κράτη μέλη οφείλουν οπωσδήποτε 
να εγγυώνται ότι η συνολική φορολογική πίεση είναι ανάλογη του συνόλου των 
υποχρεωτικών εισφορών3. Εντούτοις, σε ένα διασυνοριακό πλαίσιο, δεδομένου ότι οι 
διατάξεις που συντονίζουν τα συστήματα φορολογίας –οι διμερείς συμβάσεις– και τα τοπικά 
καθεστώτα φορολογίας δεν υπακούουν στις ίδιες αρχές, αυτή η αναλογικότητα περιορίζεται 
σε ορισμένο βαθμό.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει στον αναφέροντα να προσφύγει στη 
διαδικασία φιλικού διακανονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 26 της γαλλοϊταλικής 
σύμβασης προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν τις 
δυνατότητες περιορισμού της βαριάς φορολόγησης του αναφέροντος η οποία οφείλεται στην 

                                               
1 ΔΕΚ, Υπόθεση C-336/96 (Gilly), σημείο 30.
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συντονισμός των συστημάτων άμεσης φορολογίας των κρατών μελών στην εσωτερική 
αγορά, σημείο 1, COM 823 (2006).
3 Κατά κανόνα, τα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζονται αυξημένες κοινωνικές εισφορές επιβάλλεται λιγότερο 
βαριά φορολογία και αντιστρόφως.
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παράλληλη άσκηση των φορολογικών αρμοδιοτήτων των δύο χωρών.


