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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι ελληνικές αρχές επιβάλλουν φόρο εισοδήματος στους 
έλληνες υπηκόους που είναι κάτοικοι εξωτερικού.  Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ζει και 
εργάζεται εδώ και χρόνια στη Γαλλία, όπου ως εκ τούτου υπόκειται στο φόρο, και ότι δεν 
έχει ούτε εισοδήματα ούτε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.  Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ζει 
και εργάζεται εδώ και χρόνια στη Γαλλία, όπου ως εκ τούτου υπόκειται στο φόρο, και ότι δεν 
έχει ούτε εισοδήματα ούτε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 31 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

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

Το ζήτημα που εγείρει ο αναφέρων αφορά φόρο που του επιβλήθηκε από την ελληνική 
κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι ο αναφέρων δεν ζει στην Ελλάδα και δεν διαθέτει 
περιουσιακά στοιχεία ούτε αποκτά εισόδημα εκεί.

Κατ’ αρχάς, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι γενικά δεν έχει τη δυνατότητα να 
αξιολογεί τα συγκεκριμένα στοιχεία και περιστάσεις γύρω από την εφαρμογή του εθνικού 
φορολογικού δικαίου σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα της 
εθνικής διοίκησης και των δικαστηρίων, τα οποία πρέπει να σέβονται πλήρως το δίκαιο της 
ΕΕ κατά τις σχετικές διαδικασίες.
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Επιπλέον, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η τεκμηρίωση που παρασχέθηκε από τον 
αναφέροντα δεν επαρκεί προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή να προσδιορίσει με σαφήνεια 
τη νομική βάση που χρησιμοποιήθηκε από την ελληνική διοίκηση για την επιβολή του φόρου. 
Ως εκ τούτου, οι παρακάτω παρατηρήσεις δεν αποσκοπούν στην αξιολόγηση της ορθότητας 
του συγκεκριμένου ελληνικού φόρου που επιβλήθηκε στον αναφέροντα, αλλά αφορούν 
απλώς γενικότερα την ελληνική φορολογική νομοθεσία, η οποία, εξ όσων γνωρίζει η 
Επιτροπή, ενδέχεται να έχει εφαρμοστεί στην περίπτωση του αναφέροντος.

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι η άμεση φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
έχει εναρμονιστεί και υπόκειται σε μεγάλο βαθμό στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, το 
οποίο σημαίνει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν την ελευθερία να θεσπίζουν νομοθεσία στον 
συγκεκριμένο τομέα και να αποφασίζουν σχετικά με το αντικείμενο της φορολογίας και τους 
φορολογικούς συντελεστές, στον βαθμό που δεν παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, σύμφωνα με το ελληνικό φορολογικό 
σύστημα, δυνάμει των άρθρων 15-19 σχετικά με τις ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης 
(ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) του ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
–N. 2238/1994– η απόκτηση ή χρήση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, 
αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κ.λπ.) θεωρείται ότι παράγει τεκμαρτό ή εικονικό εισόδημα, 
του οποίου το ύψος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων. 
Θεωρείται επίσης ότι υπάρχει ένα ελάχιστο κόστος διαβίωσης ανά άτομο και ανά ζευγάρι, το 
οποίο πρέπει απαραιτήτως να καλύπτεται από το ίδιο ποσό εισοδήματος. Αυτό το τεκμαρτό 
εισόδημα υπόκειται σε φορολόγηση στην Ελλάδα, εκτός αν ο φορολογούμενος μπορεί να 
αποδείξει ότι απέκτησε ισόποσο φορολογητέο εισόδημα κατά τη διάρκεια του έτους. Ο φόρος 
αυτός επιβάλλεται τόσο στους Έλληνες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας όσο και σε 
αυτούς που δεν είναι.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 18(η) 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, από την 1η Ιανουαρίου 2011 και στο εξής, οι 
διατάξεις για την ετήσια αντικειμενική δαπάνη (κόστος διαβίωσης) και τη δαπάνη απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται για φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη 
συνήθη διαμονή τους στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα. Αυτό θα 
σήμαινε κανονικά ότι κάθε πολίτης που δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και δεν 
αποκτά εισόδημα εκεί δεν υποχρεούται να καταβάλει αυτόν τον φόρο.

Συμπερασματικά, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, ο καταβλητέος φόρος 
δυνάμει των άρθρων 15-19 του ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δεν φαίνεται να 
βρίσκεται καθαυτός σε αντίθεση με τις ελευθερίες που προστατεύονται από τη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς εφαρμόζεται τόσο σε Έλληνες 
υπηκόους όσο και σε μη υπηκόους.

Ωστόσο, με βάση την καταγγελία άλλου πολίτη, η Επιτροπή διερευνά αν η απαίτηση 
μεταφοράς ενός συγκεκριμένου ποσού του φορολογητέου εισοδήματος σε ελληνικό 
τραπεζικό λογαριασμό, για να είναι δυνατή η εξαίρεση των Ελλήνων πολιτών που ζουν στο 
εξωτερικό από την εφαρμογή του φόρου αυτού επί του τεκμαρτού εισοδήματος, θα μπορούσε 
να αποτελεί περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών, όπως κατοχυρώνονται από τα άρθρα 63 της ΣΛΕΕ και 40 της 
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συμφωνίας ΕΟΧ, και τα άρθρα 56 της ΣΛΕΕ και 36 της συμφωνίας ΕΟΧ, αντίστοιχα.

Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κυβέρνηση. Ο 
διάλογος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και πραγματοποιείται σε εμπιστευτική βάση, καθώς 
αποτελεί μέρος εν δυνάμει διαδικασίας επί παραβάσει, οπότε η Επιτροπή δεν μπορεί επί του 
παρόντος να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση, ο διάλογος της Επιτροπής με τις ελληνικές αρχές σχετικά με τη 
νομοθεσία αυτή δεν αφορά άμεσα τη συγκεκριμένη περίπτωση του αναφέροντος (ή τυχόν 
άλλων φορολογούμενων), αλλά γενικότερα την πιθανή ασυμβατότητα της ελληνικής 
φορολογικής νομοθεσίας με το δίκαιο της ΕΕ.

Η Επιτροπή συνιστά θερμά στον αναφέροντα να ζητήσει επίσης νομικές συμβουλές όσον 
αφορά τη δυνατότητα άσκησης ενδίκων μέσων σε εθνικό επίπεδο, εφόσον θεωρεί ότι 
ενδέχεται να μην έχουν γίνει σεβαστά τα νόμιμα δικαιώματά του. Επιπλέον, καθώς υπάρχει 
χρονικό όριο για τα περισσότερα ένδικα μέσα, εάν δεν τα χρησιμοποιήσει εγκαίρως, 
ενδέχεται να χάσει τα δικαιώματά του.

Συμπεράσματα
Καθώς η Επιτροπή διερευνά ήδη μια πτυχή της εν λόγω ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας η 
οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ, συνιστά στον αναφέροντα 
να της αποστείλει, μέσω της ιστοσελίδας 
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου με το οποίο θα ζητεί πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της έρευνας που 
αναφέρεται στη διαδικασία EU Pilot 3079.12. Για να δοθεί χρόνος ώστε να υπάρξουν 
εξελίξεις στον διάλογο μεταξύ της Ελλάδας και της Επιτροπής, η εν λόγω αίτηση παροχής 
πληροφοριών θα πρέπει να αποσταλεί κατά τα τέλη του 2012.


