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Betreft: Verzoekschrift 0118/2012 door M.F. (Griekse nationaliteit) over het belasten van 
Griekse onderdanen die in het buitenland wonen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener klaagt over het feit dat de Griekse autoriteiten inkomstenbelasting opleggen aan 
Griekse staatsburgers die in het buitenland wonen. Indiener wijst erop dat hij al jaren in 
Frankrijk woont en werkt, waar hij bijgevolg belastingplichtig is, en dat hij geen inkomsten of 
bezittingen in Griekenland heeft. Aangezien hij van mening is dat deze situatie in strijd is met 
het EU-beginsel van vrij verkeer en het verbod op dubbele belastingheffing, verzoekt hij het 
Europees Parlement te interveniëren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012.

De door de indiener aan de orde gestelde kwestie betreft de heffing van belasting door de 
Griekse regering, terwijl de indiener niet in Griekenland woont en hier bezittingen noch 
inkomsten heeft.

Allereerst wil de Commissie erop wijzen dat zij over het algemeen geen specifieke feiten en 
omstandigheden kan beoordelen ten aanzien van de toepassing van binnenlandse 
belastingwetgeving in specifieke, individuele situaties. Dit is een taak van de nationale 
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overheden en rechtbanken die hierbij de EU-wetgeving volledig in acht dienen te nemen.

Bovendien is de documentatie die in dit specifieke geval door de indiener is verstrekt niet 
toereikend voor de Commissie om duidelijk vast te stellen op welke juridische gronden de 
Griekse overheid de belasting heeft opgelegd. De hieronder volgende opmerkingen beogen 
dan ook niet een oordeel te vellen over de juistheid van de specifieke Griekse belasting die 
aan de indiener is opgelegd, doch zij verwijzen in abstracte zin naar de Griekse 
belastingwetgeving die, volgens de kennis waar de Commissie over beschikt, op de indiener 
zou kunnen zijn toegepast.

De Commissie wil eraan herinneren dat de heffing van directe belastingen in de Europese 
Unie niet is geharmoniseerd en grotendeels een bevoegdheid van de lidstaten blijft, hetgeen 
betekent dat het de lidstaten vrijstaat op dit gebied hun eigen wetgeving op te stellen en te 
besluiten waarover en in welke mate zij belasting heffen, mits de EU-wetgeving niet wordt 
geschonden.

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt wordt, op grond van het Griekse 
belastingstelsel, overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 19 betreffende minimumuitgaven 
voor het levensonderhoud (ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) van de Griekse 
wetgeving inzake inkomstenbelasting - Wet nr. 2238/1994 - de aankoop of het gebruik van 
bepaalde goederen (onroerend goed, auto´s, plezierjachten, etc.) geacht een vermeend of 
fictief inkomen te genereren, waarvan de hoogte afhangt van de kenmerken van deze 
goederen. Bovendien wordt er uitgegaan van minimumkosten voor het levensonderhoud per 
persoon en per koppel, die noodzakelijkerwijs moeten worden gedekt door hetzelfde bedrag 
aan inkomsten. Over deze hypothetische inkomsten moet in Griekenland belasting worden 
betaald tenzij de belastingbetaler kan aantonen dat hij gedurende het jaar eenzelfde bedrag aan 
belaste inkomsten heeft verdiend. Deze belasting is van toepassing op zowel Griekse fiscale 
ingezetenen als op fiscale niet-ingezetenen.

Bovendien gelden, volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, op grond van 
artikel 18 nonies van de wetgeving inzake inkomstenbelasting, de bepalingen voor de 
jaarlijkse objectieve uitgaven (kosten voor het levensonderhoud) en de uitgaven voor de 
aankoop van goederen vanaf 1 januari 2011 niet voor natuurlijke personen die in het 
buitenland zijn gevestigd of hier hun gewone verblijfplaats hebben, op voorwaarde dat zij 
geen inkomsten ontvangen in Griekenland. Dit zou normaliter betekenen dat burgers die geen 
fiscale ingezetene van Griekenland zijn en die in Griekenland geen inkomsten ontvangen, 
deze belasting niet hoeven te betalen.

Samenvattend lijkt de op grond van de artikelen 15 tot en met 19 van de Griekse wetgeving 
inzake inkomstenbelasting te betalen belasting, in het licht van de informatie waarover de 
Commissie beschikt, op zichzelf niet in strijd met de vrijheden die worden gewaarborgd door 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), daar zij zowel op 
Griekse onderdanen als op niet-onderdanen van toepassing is.

Niettemin onderzoekt de Commissie, naar aanleiding van een klacht van een andere burger, of 
de eis dat een bepaald bedrag van het belaste inkomen op een Griekse bankrekening moet 
worden gestort, om ervoor te zorgen dat deze belasting over een fictief inkomen niet wordt 
toegepast op Griekse staatsburgers die in het buitenland wonen, een beperking kan vormen 
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voor het vrij verkeer van kapitaal en het vrij verrichten van diensten, als respectievelijk 
gewaarborgd door artikel 63 VWEU en artikel 40 van de EER-overeenkomst, en door artikel 
56 VWEU en artikel 36 van de EER-overeenkomst.

De Commissie heeft in dit verband contact opgenomen met de Griekse regering. Deze 
gesprekken lopen nog en zijn vertrouwelijk, aangezien zij onderdeel vormen van een 
mogelijke inbreukprocedure, en de Commissie kan hierover dan ook geen nadere informatie 
verstrekken.

De gesprekken van de Commissie met de Griekse autoriteiten over deze wetgeving hebben in 
ieder geval niet rechtstreeks betrekking op de specifieke situatie van de indiener (of enige 
andere belastingbetaler), maar nopen tot een discussie in abstracte zin over de mogelijke 
onverenigbaarheid van de Griekse belastingwetgeving met EU-wetgeving.

De Commissie raadt de indiener voorts dringend aan juridisch advies in te winnen over het 
gebruik van de op nationaal niveau beschikbare beroepsmogelijkheden indien hij van oordeel 
is dat er mogelijk inbreuk is gemaakt op zijn wettelijke rechten. Zij wijst er bovendien op dat 
voor de meeste beroepsmogelijkheden een tijdslimiet geldt en dat de indiener, tenzij hij er 
snel gebruik van maakt, zijn rechten kan verliezen.

Conclusies
Aangezien de Commissie reeds onderzoek doet naar één aspect van bovengenoemde Griekse 
belastingwetgeving die mogelijk in strijd kan zijn met wetgeving van de EU, raadt zij de 
indiener aan de Commissie via de website 
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm een email te sturen met het 
verzoek informatie te ontvangen over de uitkomsten van dit onderzoek met als referentie EU 
Pilot 3079.12. Om de dialoog tussen Griekenland en de Commissie voldoende tijd te geven, 
zou dit verzoek pas tegen het einde van 2012 moeten worden verzonden.


