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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0118/2012, którą złożył M.F. (Grecja), w sprawie opodatkowania 
Greków mieszkających za granicą

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje, że władze greckie pobierają podatek dochodowy od obywateli 
greckich mieszkających za granicą. Zaznacza, że od lat mieszka i pracuje we Francji, gdzie 
podlega opodatkowaniu, i że nie uzyskuje dochodów ani nie posiada nieruchomości w Grecji. 
Mając na uwadze, że sytuacja ta jest sprzeczna z zasadami UE swobodnego przepływu osób 
i zakazu podwójnego opodatkowania, zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie 
działań.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 31 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji o dostarczenie 
informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kwestia poruszona przez autora petycji dotyczy podatku nałożonego nań przez rząd Grecji, 
choć nie mieszka on w tym kraju, nie posiada w nim żadnego majątku ani też nie uzyskuje 
tam żadnych dochodów.

Komisja pragnie przede wszystkim podkreślić, że zasadniczo nie może dokonać oceny 
konkretnych faktów i okoliczności zastosowania krajowego prawa podatkowego w danej, 
indywidualnej sytuacji. Jest to zadanie administracji krajowej i sądów, które dokonując takiej 
oceny muszą w pełni przestrzegać prawa UE.

Ponadto w tym konkretnym przypadku dokumentacja przedstawiona przez autora petycji nie 
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wystarcza Komisji, by jasno określić podstawę prawną, w oparciu o którą administracja 
grecka obliczyła wysokość podatku. Dlatego też poniższe uwagi nie mają na celu oceny 
prawidłowości nałożenia na autora petycji konkretnego podatku greckiego, ale odnoszą się po 
prostu w sposób abstrakcyjny do greckiego ustawodawstwa podatkowego które, według 
informacji posiadanych przez Komisję, mogło zostać zastosowane w przypadku składającego 
petycję.

Komisja pragnie przypomnieć, że opodatkowanie bezpośrednie w Unii Europejskiej nie 
zostało ujednolicone i należy głównie do kompetencji państw członkowskich, co oznacza, że 
mają one swobodę w zakresie wprowadzania własnego ustawodawstwa w tej dziedzinie oraz 
podejmowania decyzji co do przedmiotu i stawki opodatkowania, pod warunkiem, że środki 
nie naruszają prawa UE.

Według informacji dostępnych Komisji w greckim systemie podatkowym, na mocy art. 15-19 
dotyczących minimalnych kosztów utrzymania (ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) 
greckiego kodeksu podatkowego odnoszących się do podatku dochodowego – ustawa nr 
2238/1994 – uważa się, że nabycie lub korzystanie z pewnych dóbr (nieruchomość, 
samochód, łódź rekreacyjna itp.) generuje przypuszczalny lub fikcyjny dochód, którego 
wysokość uzależniona jest od cech tych dóbr. Uważa się również, że istnieje minimalny koszt 
utrzymania na osobę i na parę, któremu nieodzownie odpowiada taka sama kwota dochodu.
Taki dochód nominalny podlega opodatkowaniu w Grecji, chyba że podatnik jest w stanie 
udowodnić, że zarobił odnośną kwotę podlegającego opodatkowaniu dochodu w ciągu roku.
Podatek ten nakłada się zarówno na mieszkańców Grecji, jak i na osoby niebędące 
rezydentami Grecji dla celów podatkowych.

Ponadto, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Komisję, na mocy art. 18 lit. h) kodeksu 
podatkowego dotyczącego podatku dochodowego, począwszy od 1 stycznia 2011 r. przepisy 
dotyczące rocznych wydatków obiektywnych (koszt utrzymania) oraz wydatków na nabycie 
dóbr nie odnoszą się do osób fizycznych zamieszkujących na stałe za granicą lub 
posiadających zwykłe miejsce pobytu za granicą, pod warunkiem, że osoby te nie uzyskują 
dochodu w Grecji. Zwykle oznaczałoby to, że każdy obywatel niebędący rezydentem Grecji 
do celów podatkowych, który nie uzyskuje w tym kraju żadnych dochodów, nie jest 
zobowiązany do zapłaty tego podatku.

Zatem w świetle informacji dostępnych Komisji podatek należny na podstawie art. 15-19 
greckiego kodeksu podatkowego jako taki nie wydaje się być sprzeczny ze swobodami 
chronionymi na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ponieważ odnosi się on 
zarówno do obywateli Grecji, jak i osób niebędących obywatelami tego kraju.

Jednak w oparciu o skargę innego obywatela Komisja bada w chwili obecnej, czy wymóg 
przekazania na greckie konto bankowe pewnej kwoty podlegającego opodatkowaniu dochodu 
w celu wyłączenia zastosowania tego podatku w stosunku do dochodu nominalnego obywateli 
greckich mieszkających za granicą, nie stanowi ograniczenia swobodnego przepływu kapitału 
oraz swobody świadczenia usług zagwarantowanych odpowiednio art. 63 TFUE oraz art. 40 
porozumienia EOG oraz art. 56 TFUE i art. 36 porozumienia EOG.

W zwiąku z tym Komisja pozostaje w kontakcie z rządem Grecji. Prowadzony przez nią 
dialog jest poufny, jako że stanowi on część potencjalnego postępowania w sprawie 
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uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zatem w chwili obecnej Komisja nie 
może udzielić żadnych bardziej szczegółowych informacji na ten temat.

W każdym razie dyskusja Komisji z władzami Grecji na temat wspomnianych przepisów nie 
ma bezpośredniego zastosowania do konkretnej sytuacji autora petycji (lub innego podatnika), 
jednak sytuacja ta mogłaby stać się przyczynkiem do teoretycznej na temat potencjalnej 
niezgodności greckich przepisów podatkowych z prawem UE.

Komisja gorąco zachęca składającego petycję do zasięgnięcia porady prawnej na temat 
zastosowania środków odwoławczych dostępnych na szczeblu krajowym, jeżeli jest on 
przekonany, że mogło dojść do naruszenia przysługujących mu praw. Ponadto biorąc pod 
uwagę fakt, że większość środków odwoławczych dostępna jest w określonych ramach 
czasowych, niewykorzystanie ich szybko przez autora petycji może spowodować ich utratę.

Wnioski
W zakresie, w jakim Komisja bada już jeden aspekt wyżej wymienionych greckich przepisów 
podatkowych, które mogą potencjalnie naruszać prawo UE, sugeruje ona, aby autor petycji 
przesłał jej za pośrednictwem strony internetowej 
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm e-mail z prośbą o 
informacje o wyniku prowadzonego badania nr EU Pilot 3079.12. Wniosek ten powinien 
zostać przesłany pod koniec roku 2012, aby pozostawić Grecji i Komisji odpowiedni okres na 
poczynienie w sprawie postępów.


