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Θέμα: Αναφορά 0786/2011, του P. S., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων στους 
υπαλλήλους της Κοινότητας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να παρακολουθούν τη συμμόρφωση 
των εργαζομένων τους, των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής –πολλοί από τους οποίους διατηρούν τη μόνιμη κατοικία τους, για 
φορολογικούς σκοπούς, σε άλλο κράτος από εκείνο στο οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους–
προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ για τις αποταμιεύσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012.

Απώτερος στόχος της οδηγίας 2003/48/ΕΚ είναι να καταστήσει δυνατή τη φορολόγηση του 
εισοδήματος από αποταμιεύσεις σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους φορολογικής 
κατοικίας του δικαιούχου φυσικού προσώπου. Για το σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη παρέχουν 
αυτομάτως πληροφορίες (ή, για μια μεταβατική περίοδο, στην περίπτωση του 
Λουξεμβούργου και της Αυστρίας παρακρατούν και μεταβιβάζουν φόρους) στο κράτος μέλος 
κατοικίας του φυσικού προσώπου. Η επαλήθευση της κατοικίας του δικαιούχου αποτελεί 
ευθύνη του οικονομικού φορέα που διενεργεί την πληρωμή εισοδημάτων, του 
επονομαζόμενου «οργανισμού πληρωμής». Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι εκτελούνται οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της 
οδηγίας από τους οργανισμούς πληρωμής που εδρεύουν και λειτουργούν στην επικράτεια 
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καθενός εξ αυτών, [και ότι] το προσωπικό της Επιτροπής/του Κοινοβουλίου, καθώς και οι 
επίτροποι και οι ευρωβουλευτές, δεν τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης βάσει της οδηγίας 
2003/48/ΕΚ.

Επιπλέον, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει μέτρα προκειμένου να παρέχει στο 
προσωπικό της όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την οδηγία 2003/48/ΕΚ. Το 
2005, η Επιτροπή εξέδωσε τη διοικητική ανακοίνωση 45/2005 όπου επεξηγείτο η οδηγία. 
Κάθε χρόνο το Γραφείο Υποδοχής της Επιτροπής διοργανώνει μια διάσκεψη σχετικά με αυτό 
το ζήτημα και μπορείτε να βρείτε περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες στην ειδική σελίδα 
που υπάρχει στον εσωτερικό ιστότοπο.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν διαθέτει τα μέσα για να επαληθεύει κατά πόσο το προσωπικό της 
συμμορφώνεται με τις οικείες υποχρεώσεις για την ορθή δήλωση του εισοδήματος από 
αποταμιεύσεις στο κράτος μέλος της φορολογικής κατοικίας τους. Πρόκειται για προσωπικά 
στοιχεία σχετικά με αποταμιεύσεις και τις ατομικές υποχρεώσεις του προσωπικού προς τις 
εθνικές φορολογικές αρχές. Η οδηγία δεν αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία να 
επαληθεύσει αυτά τα στοιχεία υπό την ιδιότητα του θεσμικού οργάνου, και ακόμα λιγότερο 
υπό την ιδιότητα του εργοδότη.

Για να διασφαλιστεί η ακόμα πιο συνεπής μεταχείριση των δικαιούχων από τους οργανισμούς 
πληρωμής, η πρόταση του 2008 της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ, 
η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση επί του παρόντος στο Συμβούλιο, αποσαφηνίζει ότι όταν ο 
οργανισμός πληρωμής έχει στη διάθεσή του επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η 
κατοικία του δικαιούχου για φορολογικούς λόγους είναι ένα κράτος μέλος διαφορετικό από 
αυτό της μόνιμης κατοικίας του λόγω διπλωματικών προνομίων ή άλλων διεθνών κανόνων, 
ως κατοικία στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/48/ΕΚ θα νοείται η φορολογική κατοικία 
σύμφωνα με τα εν λόγω επίσημα έγγραφα.

Συμπέρασμα:
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προσωπικού της Επιτροπής με βάση την οδηγία 
2003/48/ΕΚ, ο ρόλος της Επιτροπής περιορίζεται στην κοινοποίηση των κανόνων στο 
προσωπικό, καθήκον το οποίο εκπληρώνει συστηματικά. 

4. (ΑΝΑΘ.) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Η Επιτροπή μπορεί μόνον να επιβεβαιώσει τις παρατηρήσεις τις οποίες διατύπωσε στην 
πρώτη της ανακοίνωση. Επιπρόσθετα όπως παρατηρείται από τον αναφέροντα, το προσωπικό 
προκειμένου να έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές του υποχρεώσεις 
μπορεί επί του παρόντος να διαβουλευθεί ατελώς και μέσω του Γραφείου Υποδοχής της 
Επιτροπής (το οποίο παρέχει στο προσωπικό πρακτικές καθημερινές πληροφορίες) έναν 
νομικό ο οποίος γνωρίζει σε βάθος το φορολογικό δίκαιο.

Σε ότι αφορά την εφαρμογή του άρθρου 13 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών, 
το οποίο αποτελεί τμήμα των Συνθηκών, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η διάταξη εφαρμόζεται 
γενικά και ανεξάρτητα μεμονωμένων περιστάσεων. Οι επιπτώσεις της εξαρτώνται από την 
χώρα στην οποία είχε ο υπάλληλος την κατοικία του κατά την χρονική στιγμή έναρξης των 
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καθηκόντων του. Η Επιτροπή δεν δύναται να λάβει θέση όσον αφορά το δίκαιο χαρακτήρα 
της εν λόγω διατάξεως. Η Επιτροπή δεσμεύεται να σεβαστεί και να εφαρμόσει την εν λόγω 
διάταξη. Επειδή με  τη σημερινή εξέλιξη της νομοθεσίας της ΕΕ, η άμεση φορολόγηση 
μεμονωμένων ατόμων όσον αφορά την εναρμόνιση, τα διαφορετικά επίπεδα και μορφές 
φόρων που εφαρμόζονται σε υπαλλήλους οι οποίοι έχουν "ισχύουσα φορολογική κατοικία" 
στις χώρες προέλευσής τους είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών εθνικών φορολογικών 
καθεστώτων. Ως εκ τούτου, επειδή η νομική κατάσταση των πολιτών διαφόρων κρατών 
μελών δεν είναι η ίδια, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης 
προβαίνει σε διακρίσεις.  

Σε ότι αφορά πλέον ειδικότερα την οδηγία για τις αποταμιεύσεις το άρθρο 3 της προβλέπει 
ελάχιστα κριτήρια για τον καθορισμό της ταυτότητας και του τόπου διαμονής των ιδιοκτητών 
που ωφελούνται και τα οποία δεν υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να ελέγχουν την πραγματική   
φορολογική κατοικία (εκτός και αν ο ωφελούμενος ζητήσει να ληφθεί υπόψη ότι η 
πραγματική φορολογική κατοικία του είναι σε τρίτη χώρα). Οιαδήποτε εθνικά μέτρα τα οποία 
προχωρούν πέραν των ελάχιστων αυτών κριτηρίων, αλλά τα οποία σέβονται τον τελικό στόχο 
της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις που αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει τη δυνατότητα 
φορολόγησης σύμφωνα με τους φορολογικούς κανόνες που ισχύουν στη χώρα πραγματικής 
φορολογικής κατοικίας, γίνονται αποδεκτά  από την άποψη το δικαίου της ΕΕ. 

Οι διοικητικού περιορισμοί που αντιμετωπίζουν οι φορολογούμενοι με φορολογική κατοικία 
στην Ιταλία και μόνιμη κατοικία σε μία άλλη χώρα αποτελούν θέμα το οποίο πρέπει να 
αντιμετωπισθεί καταρχάς με τις αρμόδιες ιταλικές αρχές. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ήδη προσεγγίσει τις Ιταλικές αρχές με ορισμένες 
ερωτήσεις για δύο φόρους που εισήχθησαν πρόσφατα στην Ιταλία σχετικά με την ακίνητη 
περιουσία και τις οικονομικές δραστηριότητες εκ μέρους ιταλών φορολογουμένων στο 
εξωτερικό (αντίστοιχα IVIE και IVAFE).  Στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας, εθίγη 
επίσης η ερμηνεία που δόθηκε στις νομοθετικές διατάξεις όπως προκύπτουν από την 
εγκύκλιο της 2ας Ιουλίου 2012. Ορισμένες τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας έχουν 
συμπεριληφθεί στο νόμο περί σταθερότητας της 29ης Δεκεμβρίου 2012. Στο παρόν στάδιο η 
Επιτροπή επιφυλάσσεται για την τελική αξιολόγησή της όσον αφορά την συμβατότητα με την 
νομοθεσία της ΕΕ των εθνικών μέτρων,  όπως αυτά ερμηνεύονται εκ μέρους της εθνικής 
διοίκησης. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιβεβαιώνουν επίσης ότι η ανακοίνωση της 27ης Ιουνίου 2012  
(COM(2012) 351 τελικό) από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τους συγκεκριμένους τρόπους για την ενίσχυση της καταπολέμησης της 
φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, επίσης και σε σχέση με τρίτες χώρες 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις της επί του εν λόγω θέματος.  Ένα λεπτομερές πρόγραμμα 
δράσης (COM(2012)722) έχει επίσης εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 
Δεκεμβρίου 2012 ως συνέχεια της ανακοίνωσής της του Ιουνίου. 


