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Ref.: Petiția nr. 0118/2012, adresată de M.F., de cetățenie elenă, privind impozitarea 
cetățenilor greci care trăiesc în străinătate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul acuză faptul că autoritățile elene percep un impozit pe veniturile resortisanților 
greci care locuiesc în străinătate. Acesta explică faptul că a trăit și a lucrat ani de zile în Franța 
unde face, prin urmare, obiectul impozitării și că nu are venituri și nici nu deține proprietăți pe 
teritoriul Greciei. Întrucât acesta este de părere că această situație contravine principiilor UE 
privind libera circulația și interzicerea dublei impozitări, el solicită intervenția Parlamentului 
European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Problema ridicată de petiționar se referă la impozitul impus acestuia de către guvernul elen, 
deși petiționarul nu locuiește în Grecia, nu deține niciun bun și nici nu obține vreun venit din 
această țară.

De la bun început, Comisia ar dori să sublinieze faptul că, în general, nu poate analiza faptele 
și circumstanțele specifice referitoare la aplicarea dreptului fiscal național într-un caz 
particular, individual. Aceasta este o sarcină a administrației și a instanțelor naționale care, în 
acest sens, trebuie să respecte pe deplin dreptul UE.

În plus, în cazul de față, Comisia nu poate stabili în mod clar temeiul juridic în baza căruia 
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administrația elenă a impus impozitul, întrucât documentația prezentată de petiționar nu este 
suficientă. Astfel, comentariile următoare nu intenționează să evalueze corectitudinea 
impozitului pe care autoritățile elene l-au impus petiționarului ci, pur și simplu, fac referire la 
dreptul fiscal elen care, potrivit informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, s-ar putea aplica 
petiționarului.

Comisia ar dori să reamintească faptul că impozitarea directă nu este armonizată la nivelul 
Uniunii Europene și rămâne, în mare măsură, în competența statelor membre, ceea ce 
înseamnă că statele membre sunt libere să adopte propria legislație în domeniu și să decidă ce 
să impoziteze și cu ce cotă, în măsura în care nu încalcă dreptul UE.

Potrivit informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, în cadrul sistemului fiscal elen, în 
conformitate cu articolele 15-19 privind cheltuielile minime de trai (ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) din Codul fiscal elen – Legea nr. 2238/1994 – achiziția sau 
utilizarea unor anumite bunuri (proprietăți imobiliare, autoturisme, bărci de agrement etc.) 
este considerată a genera venituri teoretice sau fictive, al căror cuantum depinde de 
caracteristicile bunurilor. De asemenea, se consideră că există un nivel minim de trai pe 
persoană și pe cuplu, care trebuie să fie acoperit în mod necesar de același cuantum al 
venitului. În Grecia, aceste venituri teoretice sunt supuse impozitării, cu excepția cazului în 
care contribuabilul poate demonstra că pe parcursul unui an obține un venit echivalent 
impozitat. Acest impozit se aplică atât rezidenților fiscali eleni, cât și celor care nu au 
rezidență fiscală.

În plus, potrivit informațiilor deținute de Comisie, conform articolului 18 litera (h) din Codul 
fiscal, de la 1 ianuarie 2011 dispozițiile privind cheltuielile anuale obiective (costul vieții) și 
cheltuielile pentru achiziția de bunuri nu se aplică persoanelor fizice cu domiciliul sau 
reședința în străinătate, cu condiția ca acestea să nu obțină venituri în Grecia. În mod normal, 
acest lucru înseamnă că niciun cetățean care nu este rezident fiscal în Grecia și care nu obține
nici un venit în această țară nu este obligat să plătească acest impozit.

În concluzie, pe baza informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, impozitul datorat în temeiul 
articolelor 15-19 din Codul fiscal elen nu pare să contravină libertăților protejate în temeiul 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), întrucât se aplică atât 
resortisanților eleni cât și neresortisanților.

Cu toate acestea, pe baza unei reclamații din partea unui alt cetățean, Comisia investighează 
dacă cerința de a transfera o anumită sumă impozabilă într-un cont dintr-o bancă elenă, cu 
scopul de a exclude aplicarea acestui impozit pentru veniturile fictive ale cetățenilor eleni care 
locuiesc în străinătate, ar putea constitui o restricționare a liberei circulații a capitalurilor și a 
libertății de a presta servicii, așa cum sunt garantate de articolul 63 din TFUE și de 
articolul 40 din Acordul privind SEE și, respectiv, de articolul 56 din TFUE și de articolul 36 
din Acordul privind SEE.

În acest sens, Comisia a luat legătura cu guvernul elen. Acest dialog se află în curs de derulare 
și este confidențial întrucât face parte dintr-un potențial caz de încălcare a dreptului UE, prin 
urmare Comisia nu poate oferi nici un detaliu suplimentar în acest moment.

În orice caz, discuțiile Comisiei cu autoritățile elene în ceea ce privește această legislație nu se 
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aplică în mod direct situației specifice a petiționarului (sau a oricărui alt contribuabil), dar 
aceasta implică o discuție privind potențiala incompatibilitate a dreptului fiscal elen cu dreptul 
UE.

Comisia îi recomandă cu fermitate petiționarului să solicite și consiliere juridică cu privire la 
utilizarea unei căi de atac disponibile la nivel național în cazul în care consideră că drepturile 
sale în vigoare nu sunt respectate. În plus, întrucât există un termen-limită pentru majoritatea 
căilor de atac, cu excepția cazului în care acesta le utilizează rapid, el își poate pierde 
drepturile.

Concluzii
În măsura în care Comisia investighează deja un aspect al legislației fiscale elene, menționate 
anterior, care ar putea încălca dreptul UE, Comisia îi sugerează ca petiționarul să trimită 
Comisiei, pe pagina de internet la adresa 
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm, un email prin care să 
solicite informații cu privire la rezultatul investigației cu numărul de referință UE Pilot 
3079.12. Cu scopul de a oferi suficient timp pentru ca dialogul dintre Grecia și Comisie să 
avanseze, această solicitare de informații ar trebui să fie trimisă către sfârșitul anului 2012.


