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1. Sammendrag

Andrageren påklager, at de græske myndigheder opkræver indkomstskat af græske 
statsborgere, der er bosat i udlandet. Andrageren påpeger, at han i årevis har boet og arbejdet i 
Frankrig, hvor han følgelig er skattepligtig, og at han hverken har indtægter eller fast ejendom 
i Grækenland. Da han føler, at dette forhold er i modstrid med EU's principper om fri 
bevægelighed og forbud mod dobbeltbeskatning, anmoder han Europa-Parlamentet om at 
gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. maj 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Det spørgsmål, som andrageren rejser, vedrører en afgift, som den græske regering har pålagt 
ham, selv om andrageren ikke bor i Grækenland og ikke ejer aktiver eller har nogen indtægt i 
landet.

Indledningsvis vil Kommissionen gerne understrege, at den generelt ikke kan vurdere de 
konkrete forhold og omstændigheder omkring gennemførelsen af den nationale 
skattelovgivning for en specifik, individuel situation. Dette er en opgave for de nationale 
myndigheder og domstole, som i den forbindelse fuldt ud skal respektere EU-retten.

Hertil kommer, at i dette specifikke tilfælde er dokumentationen fra andrageren ikke 
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tilstrækkelig til, at Kommissionen klart kan fastsætte på baggrund af hvilket retsgrundlag, den 
græske administration har vurderet afgiften. Således er hensigten med nedenstående 
bemærkninger ikke at vurdere rigtigheden af den særlige græske afgift, der er pålagt 
andrageren, men blot at henvise generelt til den græske skattelovgivning, som ifølge 
Kommissionens bedste kendskab kunne have været anvendt på andrageren.

Kommissionen vil gerne minde om, at direkte beskatning ikke er harmoniseret i Den 
Europæiske Union og stadig i vid udstrækning ligger inden for medlemsstaternes kompetence, 
hvilket betyder, at medlemsstaterne frit kan lovgive på dette område og afgøre, hvad der skal 
beskattes og til hvilken sats, i det omfang de ikke strider mod EU-retten.

Ifølge de oplysninger, Kommissionen råder over om det græske skattesystem, anses 
erhvervelse eller anvendelse af visse aktiver (fast ejendom, biler, fritidsfartøjer osv.) i henhold 
til artikel 15-19 om minimumsleveomkostninger (ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) i 
den græske lov om indkomstskat – lov nr.2238/1994 – for at generere skønnede eller fiktive 
indtægter, hvis størrelse afhænger af aktivernes karakteristika. Det vurderes også, at der er et 
minimum af leveomkostninger pr. person og pr. par, som nødvendigvis må være omfattet af 
den samme indkomst. En sådan skønsmæssigt ansat indkomst er skattepligtig i Grækenland, 
medmindre skatteyderen kan dokumentere, at han/hun har tjent en tilsvarende beskattet 
indkomst i løbet af året. Denne afgift gælder både græske, skattepligtige borgere samt dem, 
der er ikke-hjemmehørende i skattemæssig henseende.

Hertil kommer, ifølge de oplysninger, Kommissionen råder over i henhold til artikel 18, litra 
h), i loven om indkomstskat, at bestemmelserne om årlige måludgifter (leveomkostninger) og 
udgifter til erhvervelse af aktiver fra 1. januar 2011 og fremefter ikke gælder for fysiske 
personer, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted i udlandet, forudsat at de ikke modtager 
indkomst i Grækenland. Dette vil normalt betyde, at enhver borger, der ikke er skattemæssigt 
hjemmehørende i Grækenland, og som ikke har nogen indtægt i landet, ikke er forpligtet til at 
betale denne skat.

Konklusionen er, at i lyset af de oplysninger, Kommissionen råder over, er den skat, der skal 
betales i henhold til artikel 15-19 i den græske lov om indkomstskat, ikke som sådan i strid 
med de friheder, der er beskyttet i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF), fordi den finder anvendelse både for græske statsborgere og ikke-
statsborgere.

På baggrund af en klage fra en anden borger undersøger Kommissionen, hvorvidt kravet om, 
at en vis mængde af den beskattede indkomst overføres til en græsk bankkonto for at 
udelukke anvendelsen af denne afgift på en skønsmæssigt ansat indkomst for græske 
statsborgere, der bor i udlandet, kan udgøre en begrænsning af den frie bevægelighed for 
kapital og den frie udveksling af tjenesteydelser, som er sikret ved hhv. artikel 63 i TEUF og 
artikel 40 i EØS-aftalen samt artikel 56 i TEUF og artikel 36 i EØS-aftalen.

Kommissionen er i kontakt med den græske regering med henblik herpå. Denne dialog er 
stadig i gang og fortrolig, da den indgår i en potentiel overtrædelsessag, så Kommissionen kan 
ikke give yderligere oplysninger om den i øjeblikket.

Under alle omstændigheder er Kommissionens drøftelse med de græske myndigheder om 
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denne lovgivning ikke direkte anvendelig på andragerens (eller nogen anden skatteyders) 
specifikke situation, men den åbner en drøftelse af den græske skattelovgivnings mulige 
abstrakte uforenelighed med EU-retten.

Endvidere anbefaler Kommissionen andrageren at søge juridisk rådgivning om anvendelse af 
retsmidler på nationalt plan, hvis han mener, at hans rettigheder kan være krænket. Desuden 
er der en tidsfrist på de fleste klagemuligheder, og medmindre han bruger dem hurtigt, kan 
han miste sine rettigheder.

Konklusioner
Da Kommissionen allerede er ved at undersøge et aspekt af den førnævnte græske 
skattelovgivning, som potentielt kan være i strid med EU-lovgivningen, foreslår 
Kommissionen, at andrageren via websiden 
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm, sender en e-mail til 
Kommissionen, hvori han anmoder om oplysninger om resultatet af undersøgelsen under 
henvisningen EU Pilot 3079.12. For at give tilstrækkelig tid til dialogen mellem Grækenland 
og Kommissionen bør denne anmodning om oplysninger sendes i slutningen af 2012.


