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Θέμα : Αναφορά 1246/2011, του Rolf Mayer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εικαζόμενη άνιση μεταχείρισή του από την αυστριακή εφορία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων και η σύζυγός του είναι συνταξιούχοι γερμανοί υπήκοοι που έχουν εγκατασταθεί 
στην Αυστρία. Τα έσοδα του αναφέροντα φορολογούνται στη Γερμανία, ενώ τα έσοδα της 
συζύγου του φορολογούνται στην Αυστρία. Στη μακροσκελή αναφορά του, ο αναφέρων 
καταγγέλλει τη διακριτική μεταχείριση της συζύγου του έναντι των αυστριακών πολιτών από 
την αυστριακή εφορία. Ζητεί τη διενέργεια σχετικής έρευνας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Στην αναφορά του της 10ης Νοεμβρίου 2011, ο αναφέρων παραπέμπει στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο ίδιος και η σύζυγός του σε σχέση με τη φορολόγηση στην Αυστρία των 
εισοδημάτων τους που προέρχονται από τη Γερμανία. 

Παρότι, σύμφωνα με την επιστολή του αναφέροντος της 28ης Δεκεμβρίου 2011, προκύπτει 
ότι ορισμένα θέματα διασαφηνίστηκαν με επιστολές που απέστειλε το ομοσπονδιακό 
υπουργείο Οικονομικών της Αυστρίας στις 17 Νοεμβρίου και στις 7 Σεπτεμβρίου 2011, η 
Επιτροπή επιθυμεί να προβεί σε σχολιασμό των εν λόγω θεμάτων. 

Προτού αναλύσει τα ειδικότερα προβλήματα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι επί του παρόντος 
υπάρχει σχετικά μικρή εναρμόνιση στον τομέα της άμεσης φορολογίας στην ΕΕ. Ελλείψει 
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μέτρων ενοποιήσεως ή εναρμονίσεως στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη 
έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να ορίζουν, συμβατικώς ή μονομερώς, τα κριτήρια 
κατανομής της φορολογικής τους εξουσίας, προκειμένου ιδίως να εξαλείψουν τη διπλή 
φορολογία (βλέπε, για παράδειγμα, την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ) στην 
υπόθεση Gilly (υπόθεση C-336/96 της 12ης Μαΐου 1998, σκέψεις 24 και 30). Τα κράτη μέλη 
ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές όταν συνάπτουν συμβάσεις περί διπλής φορολογίας με άλλα 
κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.

Η έλλειψη εναρμόνισης στον τομέα των άμεσων φόρων παρέχει στα κράτη μέλη σχετική 
αυτονομία, που σημαίνει ότι δεν υποχρεούνται να εκπονούν τους φορολογικούς τους κανόνες 
με βάση εκείνους που ισχύουν σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να αποφύγουν τη διπλή 
φορολογία. Επίσης, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) δεν εγγυάται στους πολίτες της ΕΕ τη φορολογική 
ουδετερότητα της μετακίνησης του τόπου διαμονής ή εργασίας σε άλλο κράτος μέλος από 
αυτό στο οποίο διέμεναν προηγουμένως. Βλέπε, ειδικότερα, την απόφαση του ΔΕΕ στην 
υπόθεση Block (C-67/08 της 12ης Φεβρουαρίου 2009, σκέψεις 28 κ. εξ.). Ωστόσο, το ΔΕΕ 
έχει επιβεβαιώσει με συνέπεια στη νομολογία του ότι τα κράτη μέλη οφείλουν, κατά την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, να πληρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη 
ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εισάγουν διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας. Τα κράτη μέλη απαγορεύεται επίσης να περιορίζουν αδικαιολόγητα τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες.

Οι αρχές που περιγράφηκαν ανωτέρω ισχύουν και για τους δικαιούχους γερμανικής σύνταξης 
και εισοδήματος που προέρχεται από τη Γερμανία, οι οποίοι κατοικούν στην Αυστρία.

Απαντώντας στα συγκεκριμένα σημεία της αναφοράς:

α) Φορολογία της γερμανικής σύνταξης σύμφωνα με την αναλογία εισφοράς μεταξύ 
εργαζομένου και εργοδότη, δηλ. το αίτημα του αναφέροντος για φορολόγηση μέρους της
σύνταξης που αναλογεί στις εισφορές εργαζομένου μόνο κατά 25%.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το θέμα αυτό επιλύθηκε εν τω μεταξύ. Ωστόσο, οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής εξέτασαν επίσης το άρθρο 25 του αυστριακού νόμου περί φορολογίας 
εισοδήματος (EStG) και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν φαίνεται να εισάγεται διάκριση 
κατά των δικαιούχων σύνταξης από το εξωτερικό. Τόσο το άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2, 
στοιχεία α) και β) του αυστριακού νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, σχετικά με το 
εισόδημα και τις παροχές των συνταξιοδοτικών ταμείων, όσο και το άρθρο 25 παράγραφοι 1 
και 3, στοιχεία α) και γ) του ιδίου νόμου, σχετικά με τις συντάξεις που λαμβάνονται από εκ 
του νόμου συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, περιλαμβάνουν διατάξεις που θεσπίζουν την 
ίση μεταχείριση των εθνικών συντάξεων και των συντάξεων από το εξωτερικό.

Τυχόν μειονεκτική μεταχείριση που ενδέχεται να έχει υποστεί η σύζυγος του αναφέροντος 
δεν αποδίδεται σε διακρίσεις αλλά μάλλον στις διαφορές μεταξύ των γερμανικών και 
αυστριακών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και φορολογίας. Όπως επισημαίνεται 
ανωτέρω, η έλλειψη εναρμόνισης σε αυτόν τον τομέα παρέχει σχετική αυτονομία στα κράτη 
μέλη κατά την εκπόνηση των φορολογικών τους κανόνων.

β) Αναγνώριση του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος (Private Altersvorsorge), δηλ. 
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αίτημα απόδοσης των επαγγελματικών εξόδων (Werbungskosten) στο φορολογητέο 
εισόδημα

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υπάρχει παράβαση του δικαίου της ΕΕ σε σχέση με το εν λόγω 
θέμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το πρωτεύον θέμα δεν είναι η συμβατότητα της αυστριακής 
φορολογικής νομοθεσίας με το δίκαιο της ΕΕ, αλλά η εκτίμηση των δεδομένων της 
συγκεκριμένης περίπτωσης από την εφορία. Συγκεκριμένα, το ζήτημα είναι κατά πόσο οι 
τόκοι (άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 4 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος) που 
λαμβάνονται τακτικά από τη σύζυγο του αναφέροντος θα πρέπει να εξισώνονται με ένα είδος 
συνταξιοδοτικού εισοδήματος ή όχι. Η απαραίτητη ανάλυση των ουσιαστικών διατάξεων της 
αυστριακής νομοθεσίας αποτελεί καταρχήν ζήτημα των αυστριακών αρχών και δικαστηρίων. 
Εν προκειμένω, η Επιτροπή δεν διαθέτει ενδείξεις έλλειψης συμμόρφωσης της Αυστρίας, 
συγκεκριμένα προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ, σε αντίθεση με 
την ορθή εφαρμογή του εθνικού δικαίου. 

γ) Πλήρης φορολογική έκπτωση των γερμανικών υποχρεωτικών εισφορών για ασφάλιση 
ασθενείας 

Από την αλληλογραφία του αναφέροντος προκύπτει ότι και αυτό το θέμα επιλύθηκε. Ωστόσο, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 4 στοιχείο ε) τελευταία περίοδος του αυστριακού 
νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, οι εισφορές για ασφάλιση ασθενείας σύμφωνα με τα 
εθνικά συστήματα υποχρεωτικής ασφάλισης και εκείνα στο εξωτερικό εκπίπτουν ως 
επαγγελματικά έξοδα μόνο μέχρι το συνολικό ποσό των υποχρεωτικών εισφορών στο εκ του 
νόμου σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον στην Αυστρία το ποσοστό εισφοράς των 
αναφερόντων στην εκ του νόμου προβλεπόμενη ασφάλιση ασθενείας το 2007 ήταν 5,10%, 
μόνο το 5,10% της γερμανικής σύνταξης μπορεί να αναγνωριστεί ως επαγγελματικό έξοδο. 

Το γεγονός ότι οι γερμανικές εισφορές για ασφάλιση ασθενείας εκπίπτουν στην Αυστρία 
μόνο μέχρι το ποσό των αντίστοιχων αυστριακών εισφορών δεν συνιστά παραβίαση του 
δικαίου της ΕΕ. Αντιθέτως, σημαίνει ότι οι αυστριακές εισφορές και οι εισφορές στο 
εξωτερικό αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο ως εισφορές σε ένα εθνικό σύστημα. Εν 
προκειμένω, γίνεται παραπομπή στην απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Zanotti (C-56/09 της 
20ής Μαΐου 2010) όπου το ΔΕΕ έκρινε ότι ο ιταλικός κανονισμός, σύμφωνα με τον οποίο το 
κόστος φοίτησης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο σε άλλο κράτος μέλος εκπίπτει μόνο μέχρι ένα 
ανώτατο όριο που προβλέπεται για τη φοίτηση σε ανάλογο ιταλικό πανεπιστήμιο, ήταν 
σύμφωνος με τη νομοθεσία της ΕΕ. Οι παρατηρήσεις του ΔΕΕ στην απόφαση στην υπόθεση 
Zanotti είναι πλήρως εφαρμοστές στην περίπτωση της συζύγου του αναφέροντος. 

δ) Χορήγηση έκπτωσης φόρου για συνταξιούχο

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υπάρχει παράβαση του δικαίου της ΕΕ και σε σχέση με το εν 
λόγω θέμα. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το αυστριακό δίκαιο η σύζυγος του αναφέροντος δεν 
μπορεί να διεκδικήσει την έκπτωση φόρου για συνταξιούχο σε σχέση με το εισόδημα της 
γερμανικής της σύνταξης, συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2 της συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για την εξάλειψη των περιπτώσεων διπλής φορολογίας στον 
τομέα της φορολογίας εισοδήματος και περιουσίας, η Γερμανία έχει δικαίωμα να 
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φορολογήσει τις γερμανικές συντάξεις. Εφόσον η Αυστρία δεν διαθέτει αρμοδιότητα 
επιβολής φόρου στις γερμανικές συντάξεις, δεν υποχρεούται καταρχήν να χορηγήσει το 
αντίστοιχο φορολογικό πλεονέκτημα, δηλ. την έκπτωση φόρου για συνταξιούχο, το οποίο 
αντικαθιστά την έκπτωση των επαγγελματικών δαπανών.


