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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1307/2012, της E.V., γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διπλή 
φορολόγηση της γερμανικής της σύνταξης

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία εργάστηκε για διάστημα 30 ετών στη Γερμανία και από το 2001 
διαμένει στη Γαλλία, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε το 2009, στην ηλικία των 60 ετών, 
δηλώνει ότι ο σύζυγός της δεν διαθέτει κανένα εισόδημα και δεν δικαιούται να λάβει σύνταξη 
πριν από το 2017. Η αναφέρουσα, παρά το γεγονός ότι ήδη καταβάλλει φόρους στη Γαλλία, 
έλαβε τον Αύγουστο του 2012 αίτημα από τις γερμανικές αρχές για την καταβολή 5.000 ευρώ 
υπό μορφή καθυστερούμενων φόρων σε σχέση με τη γερμανική της σύνταξη, πράγμα που, 
κατά την άποψή της, συνιστά διπλή φορολόγηση. Διαμαρτύρεται επίσης για το ότι οι 
γερμανικές αρχές δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι ο σύζυγός της δεν έχει κανένα 
εισόδημα και δεν επιτρέπουν διακανονισμούς υπό το καθεστώς του «Splitting» όπως στην 
περίπτωση των ατόμων που διαμένουν στη Γερμανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Η αναφέρουσα, η οποία εργάστηκε επί σχεδόν 30 χρόνια στη Γερμανία, διαμένει στη Γαλλία 
από το 2001. Τον Αύγουστο του 2012, έλαβε αίτημα από τη φορολογική αρχή της πόλης 
Neubrandenburg (Finanzamt Neubrandenburg) για αναδρομική καταβολή, πριν από τις 22 
Οκτωβρίου 2012, φόρου επί της γερμανικής της σύνταξης. Μέχρι τότε, δήλωνε το σύνολο 
του εισοδήματός της, συμπεριλαμβανομένης της γερμανικής της σύνταξης, στον 
δημοσιονομικό φορέα της Γαλλίας (Trésor Public), και πλήρωνε τους φόρους της στη Γαλλία.
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Η αναφέρουσα καταγγέλλει το γεγονός ότι στην περίπτωσή της η γερμανική φορολογική 
αρχή δεν επιτρέπει την εφαρμογή του καθεστώτος του «Splitting», μολονότι το καθεστώς θα 
ίσχυε εάν διέμενε στη Γερμανία. Κατά την άποψή της, αυτή η διαφορετική μεταχείριση 
αντιβαίνει στις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου. Επιπλέον, η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι, 
εφόσον υποχρεούται να πληρώσει τους εν λόγω φόρους, θα πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα 
με τους γερμανούς φορολογούμενους, ήτοι το δικαίωμα διακανονισμού υπό το καθεστώς του 
«Splitting».

Η αναφέρουσα διερωτάται επίσης για ποιον λόγο δεν ενημερώθηκε εκ των προτέρων για τις 
υποχρεώσεις της, εφόσον ο σχετικός νόμος ίσχυε ήδη από το 2005. Επιπλέον, δηλώνει ότι για 
το οικονομικό έτος 2011 η γερμανική σύνταξη που εισέπραξε ανήλθε στο ποσό των 
13.765,00 ευρώ, ποσό επί του οποίου της ζητείται να καταβάλει φόρους ύψους 1.727,03 ευρώ 
για το ίδιο έτος. Όμως, το μηνιαίο εισόδημά της ανέρχεται μόλις στο ποσό των 1.700 ευρώ 
(εκτός από τη γερμανική της σύνταξη, εισπράττει και μια γαλλική σύνταξη ύψους 160 ευρώ 
και μια επικουρική επαγγελματική σύνταξη), ποσό με το οποίο καλείται να καλύψει όχι μόνο 
τα δικά της έξοδα διαβίωσης αλλά και αυτά του ανδρός της. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Γερμανική φορολογική νομοθεσία

Η υποχρέωση για τους γάλλους κατοίκους που λαμβάνουν γερμανική σύνταξη να 
υποβάλλουν φορολογική δήλωση στη Γερμανία βασίζεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1, 
σημείο 7 του γερμανικού νόμου σχετικά με τον φόρο εισοδήματος (Einkommensteuergesetz-
EStG). Η εν λόγω υποχρέωση εισήχθη, στο πλαίσιο της εκ βάθρων μεταρρύθμισης της 
φορολόγησης των συντάξεων στη Γερμανία, με το άρθρο 1 παράγραφος 23 του νόμου για τις 
συντάξεις γήρατος (Alterseinkόnftegesetz) της 5ης Ιουλίου 2004 (ομοσπονδιακή συλλογή 
νόμων (BGBl.) 2004, μέρος Ι, αριθ. 33, σ. 1427) που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005 
και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά κατά την περίοδο φορολόγησης του 2005.

Σε γενικές γραμμές, βάσει της γερμανικής νομοθεσίας περί φορολογίας εισοδήματος, οι 
κάτοικοι ημεδαπής και οι μη κάτοικοι ημεδαπής τυγχάνουν διαφορετικής φορολογικής 
μεταχείρισης. Στο άρθρο 1 παράγραφος 3 και άρθρο 1α του γερμανικού νόμου σχετικά με τον 
φόρο εισοδήματος, η γερμανική νομοθεσία καθορίζει τους όρους βάσει των οποίων οι μη 
κάτοικοι ημεδαπής μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ώστε να φορολογούνται ως κάτοικοι 
ημεδαπής. Αυτό ισχύει όταν το 90% τουλάχιστον του εισοδήματός τους φορολογείται στη 
Γερμανία ή όταν το εισόδημα που δεν φορολογείται στη Γερμανία είναι κατώτερο του 
ελάχιστου αφορολόγητου ποσού (8.130 ευρώ για το 2013).

Σύμφωνα με το άρθρο 1α σημείο 2 του γερμανικού νόμου σχετικά με τον φόρο εισοδήματος, 
οι σύζυγοι που δεν διαμένουν στη Γερμανία αλλά σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ 
μπορούν να επιλέξουν την εφαρμογή του «Splitting tariff» (προτιμησιακή κλίμακα για 
έγγαμα ζευγάρια). Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό του ορίου του 90% 
λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα και των δύο συζύγων και το ελάχιστο αφορολόγητο 
εισόδημα διπλασιάζεται.

Έλλειψη εναρμόνισης εντός της ΕΕ όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος

Προς το παρόν, η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν προβλέπει εναρμόνιση στον τομέα της 
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άμεσης φορολογίας. Ελλείψει εναρμόνισης, η φορολογία (συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων στον τομέα της διπλής φορολογίας) εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η Γερμανία έχει κάθε δικαίωμα να διαμορφώνει τον νόμο 
της περί φορολογίας εισοδήματος (φορολογική βάση και φορολογικοί συντελεστές) σύμφωνα 
με τις ανάγκες και τις προσδοκίες της. 

Ωστόσο, κατά την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, η Γερμανία οφείλει να τηρεί τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Δεν μπορεί να 
εισάγει διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια ή να δημιουργεί ή να διατηρεί περιορισμούς εις 
βάρος υπηκόων άλλων κρατών μελών που ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει της Συνθήκης 
της ΕΕ. Ομοίως, δεν μπορεί να επιβάλλει αδικαιολόγητους περιορισμούς στα εν λόγω 
δικαιώματα.

Συμβατότητα των γερμανικών διατάξεων περί φόρου εισοδήματος με την ενωσιακή νομοθεσία 

Η σχετική γερμανική νομοθεσία, και συγκεκριμένα τα άρθρα 1 και 1α του γερμανικού νόμου 
σχετικά με τον φόρο εισοδήματος (Einkommensteuergesetz-EStG), αναλύονται λεπτομερώς 
κατωτέρω. Από την εν λόγω λεπτομερή ανάλυση προκύπτει ότι οι γερμανικές διατάξεις δεν 
παραβιάζουν τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. 

α) Διαχωρισμός μεταξύ κατοίκων ημεδαπής και μη κατοίκων ημεδαπής

Όσον αφορά τον διαχωρισμό μεταξύ φορολογούμενων κατοίκων ημεδαπής και 
φορολογούμενων μη κατοίκων ημεδαπής, προκύπτει από την πάγια νομολογία του 
Δικαστηρίου της ΕΕ ότι «στην περίπτωση των αμέσων φόρων, η κατάσταση των κατοίκων 
ημεδαπής δεν είναι κατά γενικό κανόνα παρεμφερής προς την κατάσταση των μη κατοίκων 
ημεδαπής» (βλέπε απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Ιουνίου 2003, C-234/01, Gerritse,
σκέψη 43). Επίσης, σε σχετική απόφαση του, το Δικαστήριο προβαίνει σε λεπτομερή 
ανάλυση της εν λόγω διαφορετικής μεταχείρισης (βλέπε απόφαση της 
14ης Φεβρουαρίου 1995, C-279/93, Schumacker, σκέψη 32 και επόμενες):

«31. Στην περίπτωση όμως των αμέσων φόρων, η κατάσταση των κατοίκων ημεδαπής δεν είναι 
κατά γενικό κανόνα παρεμφερής προς την κατάσταση των μη κατοίκων ημεδαπής.

32. Το εισόδημα που πραγματοποιεί στο έδαφος κράτους ένας μη κάτοικος ημεδαπής αποτελεί 
συνήθως ένα μέρος μόνο του συνολικού του εισοδήματος, το οποίο συγκεντρώνεται στον τόπο 
της κατοικίας του. Εξάλλου, η προσωπική φοροδοτική ικανότητα του μη κατοίκου ημεδαπής, η 
οποία προκύπτει από το σύνολο των εισοδημάτων του και από την προσωπική και οικογενειακή 
του κατάσταση, μπορεί να εκτιμηθεί ευκολότερα στον τόπο όπου έχει το κέντρο των 
προσωπικών και περιουσιακών του συμφερόντων. Ο τόπος αυτός αντιστοιχεί γενικώς στη 
συνήθη κατοικία του οικείου προσώπου. Έτσι, το διεθνές φορολογικό δίκαιο, και ιδίως το 
πρότυπο της συμβάσεως του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) 
στον τομέα της διπλής φορολογίας, δέχεται ότι στο κράτος κατοικίας εναπόκειται καταρχήν να 
φορολογεί συνολικώς τον υποκείμενο στον φόρο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που είναι 
συμφυή με την προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση.

33. Η κατάσταση του κατοίκου ημεδαπής είναι διαφορετική, καθόσον το σημαντικότερο μέρος 
των εισοδημάτων του συγκεντρώνεται συνήθως στο κράτος κατοικίας. Άλλωστε, το κράτος αυτό 
διαθέτει γενικώς όλα τα αναγκαία στοιχεία για να εκτιμήσει τη συνολική φοροδοτική ικανότητα 
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του φορολογουμένου, λαμβανομένης υπόψη της προσωπικής και οικογενειακής του 
καταστάσεως.

34. Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει τη δυνατότητα ορισμένων 
φορολογικών πλεονεκτημάτων για τον μη κάτοικο ημεδαπής τα οποία παρέχει στον κάτοικο 
ημεδαπής δεν συνιστά, κατά γενικό κανόνα, δυσμενή διάκριση, εφόσον οι δύο αυτές κατηγορίες 
φορολογουμένων δεν βρίσκονται σε παρεμφερή κατάσταση».

β) Δυνατότητα σύγκρισης της κατάστασης ενός κατοίκου ημεδαπής και ενός μη 
κατοίκου ημεδαπής

Με αφορμή την υπόθεση αυτή, το Δικαστήριο της ΕΕ κατέγραψε επίσης τις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η κατάσταση ενός φορολογούμενου κατοίκου ημεδαπής και ενός φορολογούμενου 
μη κατοίκου ημεδαπής είναι παρεμφερής (αρχή «Schumacker»). Ως προς αυτό, το 
Δικαστήριο, στην υπόθεση Schumacker, έκρινε ότι: «Τούτο δεν ισχύει ωστόσο σε μία 
περίπτωση όπως αυτή που αφορά η διαφορά της κυρίας δίκης, όπου ο μη κάτοικος ημεδαπής 
δεν πραγματοποιεί άξιο λόγου εισόδημα στο κράτος της κατοικίας του και αντλεί το 
σημαντικότερο μέρος των φορολογητέων εσόδων του από δραστηριότητα που ασκεί στο κράτος 
απασχολήσεως, οπότε το κράτος κατοικίας δεν είναι σε θέση να του παράσχει τα πλεονεκτήματα 
που απορρέουν από την προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση. Μεταξύ του εν λόγω μη 
κατοίκου ημεδαπής και του κατοίκου ημεδαπής που ασκεί παρεμφερή μισθωτή δραστηριότητα 
δεν υφίσταται καμία διαφορά αντικειμενικής καταστάσεως ικανή να θεμελιώσει διαφορετική 
μεταχείριση όσον αφορά τη λήψη υπόψη, για την επιβολή φόρου, της προσωπικής και 
οικογενειακής του καταστάσεως. Προκειμένου περί μη κατοίκου ημεδαπής ο οποίος 
πραγματοποιεί το σημαντικότερο μέρος των εισοδημάτων του και σχεδόν το σύνολο των 
οικογενειακών εισοδημάτων του σε άλλο κράτος μέλος, και όχι στο κράτος της κατοικίας του, η 
δυσμενής διάκριση συνίσταται στο ότι η προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του εν λόγω 
μη κατοίκου ημεδαπής δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε στο κράτος κατοικίας ούτε στο κράτος 
απασχολήσεως.

Στην υπόθεση Gschwind (απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 1999, C-391/97), 
το Δικαστήριο της ΕΕ διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ερμηνεύεται η πρόταση 
«το σημαντικότερο μέρος των εισοδημάτων του». Επιβεβαιώνεται ότι το όριο του 90% που 
προβλέπεται από τη γερμανική νομοθεσία, καθώς και το ποσό των 16 260 ευρώ (τότε 
24 000 γερμανικά μάρκα) πέραν του οποίου εφαρμόζεται η ισότιμη μεταχείριση των 
φορολογούμενων κατοίκων ημεδαπής και των φορολογούμενων μη κατοίκων ημεδαπής 
ευθυγραμμίζονταν με την ενωσιακή νομοθεσία. Εν προκειμένω, το Δικαστήριο της ΕΕ ορίζει 
ότι: «Επομένως, με τον καθορισμό, του ενός σε ποσοστό και του ετέρου σε απόλυτο ποσό, 
ορίων εισοδημάτων, αντιστοίχως, φορολογουμένων στη Γερμανία και μη υποκειμένων στον 
γερμανικό φόρο, η γερμανική νομοθεσία λαμβάνει ακριβώς υπόψη τη δυνατότητα 
συνυπολογισμού, επί μιας επαρκούς φορολογητέας βάσεως, της προσωπικής και οικογενειακής 
καταστάσεως των φορολογουμένων εντός του κράτους κατοικίας.»

γ) Αφορολόγητο εισόδημα

Σύμφωνα με το άρθρο 32β του γερμανικού νόμου σχετικά με τον φόρο εισοδήματος, το 
αφορολόγητο εισόδημα έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το απαραίτητο ελάχιστο εισόδημα 
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τυγχάνει ολικής απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος. Δεδομένου ότι, στον τομέα της 
άμεσης φορολογίας, η κατάσταση των κατοίκων ημεδαπής δεν είναι κατά γενικό κανόνα 
παρεμφερής με την κατάσταση των μη κατοίκων ημεδαπής, είναι θεμιτό το εν λόγω 
αφορολόγητο ποσό να αφορά αποκλειστικά τους φορολογούμενους κατοίκους ημεδαπής, 
καθώς το απαραίτητο ελάχιστο εισόδημα των μη κατοίκων ημεδαπής πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στο κράτος κατοικίας τους (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε την απόφαση του 
Δικαστηρίου της 12ης Ιουνίου 2003, C-234/01, Gerritse). 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία δεν προβαίνει στη μείωση του εν λόγω ποσού 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος μη κάτοικος ημεδαπής αντλεί το σύνολο 
ή σχεδόν το σύνολο των εσόδων του από γερμανικές πηγές. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω 
φορολογούμενοι μη κάτοικοι ημεδαπής λαμβάνουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τους 
κατοίκους ημεδαπής όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος (άρθρο 1 παράγραφος 3 του 
γερμανικού νόμου σχετικά με τον φόρο εισοδήματος). Η εν λόγω πρακτική είναι σύμφωνη με 
την προαναφερθείσα νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ.

δ) Φορολογικό καθεστώς «Splitting»

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση Schumacker και στις 
επόμενες υποθέσεις, είναι ορθό, από νομικής πλευράς, κατά την εξέταση της πιθανής 
εφαρμογής της αρχής «Schumacker», να λαμβάνεται υπόψη μόνον η κατάσταση του 
προσώπου που εργάζεται στη Γερμανία και όχι η κατάσταση του συζύγου που δεν εργάζεται 
στη Γερμανία. Στην πραγματικότητα, η Γερμανία δεν έχει καμία φορολογική σχέση με τον 
σύζυγο, καθώς ο τελευταίος δεν αντλεί κανένα εισόδημα από γερμανικές πηγές. Ως εκ 
τούτου, σε αυτό το στάδιο φορολόγησης, η μοναδική υποχρέωση της Γερμανίας είναι να 
λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα και την κατάσταση του προσώπου που εργάστηκε στη 
Γερμανία. Προφανώς, εφόσον οι γερμανικές αρχές κρίνουν ότι το πρόσωπο που εργάστηκε 
στη Γερμανία και το οποίο λαμβάνει, ως εκ τούτου, γερμανική σύνταξη, μπορεί να 
αντιμετωπίζεται ως φορολογούμενος κάτοικος ημεδαπής, το εν λόγω πρόσωπο δικαιούται να 
έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά φορολογικά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
προτιμησιακής κλίμακας για έγγαμα ζευγάρια («Splitting tariff»).

Ωστόσο, δεδομένου ότι το «Splitting» εφαρμόζεται σε περίπτωση κοινής φορολόγησης δύο 
προσώπων (ενός ζευγαριού), η Γερμανία θα πρέπει στη συνέχεια, σύμφωνα με την ενωσιακή 
νομοθεσία, να λάβει επίσης υπόψη τα εισοδήματα του/της συζύγου που προέρχονται από το 
εξωτερικό. 

Αναδρομική ισχύς 

Ο ισχυρισμός της αναφέρουσας ότι επιβλήθηκε αναδρομικά η υποχρέωση των 
φορολογούμενων μη κατοίκων ημεδαπής με γερμανική σύνταξη να υποβάλλουν φορολογική 
δήλωση στη Γερμανία, δεν είναι ορθός. Η τρέχουσα διατύπωση του άρθρου 49 παράγραφος 1 
σημείο 7 του γερμανικού νόμου σχετικά με τον φόρο εισοδήματος (EStG), στον οποίο 
προβλέπεται η ανωτέρω υποχρέωση, εισήχθη με το άρθρο 1 παράγραφος 23 του νόμου για τις 
συντάξεις γήρατος (Alterseinkünftegesetz) της 5ης Ιουλίου 2004 που τέθηκε σε ισχύ την 
1η Ιανουαρίου 2005 και εφαρμόστηκε από την περίοδο φορολόγησης του 2005 και έπειτα. 
Επομένως, ο εν λόγω τροποποιημένος νόμος εφαρμόστηκε μόνον στις μεταγενέστερες 
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περιπτώσεις και δεν ήταν δυνατόν να επιφέρει αναδρομικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, οι 
φορολογούμενοι είχαν στη διάθεσή τους επαρκές χρονικό διάστημα για να εξοικειωθούν με 
τον νέο αυτό νόμο. Η νομική αρχή ignorantia legis non excusat ισχύει πλήρως σε αυτήν την 
περίπτωση. 

Η Επιτροπή κατανοεί τα προβλήματα των ηλικιωμένων ατόμων που καλούνται να 
υποβάλλουν φορολογική δήλωση σε μια ξένη χώρα. Η εκπλήρωση των εν λόγω φορολογικών 
υποχρεώσεων καθίσταται ακόμη δυσκολότερη στη Γερμανία, ιδίως εάν η δήλωση αφορά 
πολλά προηγούμενα έτη. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί για να αρθεί η νομική υποχρέωση περί 
δήλωσης εισοδήματος και καταβολής φόρων στη Γερμανία. Οι γερμανοί κάτοικοι ημεδαπής 
που είναι ηλικιωμένοι ή ασθενείς αντιμετωπίζουν τις ίδιες υποχρεώσεις.

Διπλός συνυπολογισμός εισοδημάτων

α) Σύμβαση μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας στον τομέα της διπλής φορολογίας

Σε καμία νομοθετική πράξη της ΕΕ δεν ορίζεται το κράτος επιβολής του φόρου σε περίπτωση 
που ένας φορολογούμενος συνδέεται φορολογικά με περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Τα 
δικαιώματα επιβολής φόρου κατανέμονται με βάση τις συμβάσεις στον τομέα της διπλής 
φορολογίας που συνάπτονται σε διμερές επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών. Η εφαρμογή και 
η ερμηνεία των εν λόγω συμβάσεων ως έχουν δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ενωσιακού δικαίου. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της αναφέρουσας, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτίμηση του 
ποσού της καταβληθείσας σύνταξης ώστε να διερευνηθεί κατά πόσον εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 8 της σύμβασης στον τομέα της διπλής φορολογίας 
(ιδιωτικές συντάξεις που φορολογούνται στο κράτος κατοικίας του δικαιούχου) ή του άρθρου 
14 παράγραφος 2 της εν λόγω σύμβασης (συντάξεις που καταβάλλονται από δημόσιους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και φορολογούνται στο κράτος του οργανισμού 
πληρωμής). Στο πλαίσιο της εν λόγω εκτίμησης, θα πρέπει να εξεταστεί η κάθε καταβληθείσα 
σύνταξη και, καθώς πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση, η διενέργειά της εν λόγω 
εκτίμησης εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

β) Υπερφορολόγηση των φορολογηθεισών συντάξεων από τις γερμανικές φορολογικές 
αρχές

Υπό το πρίσμα των στοιχείων που παρατέθηκαν στις ανωτέρω παραγράφους, δεν είμαστε σε 
θέση να κρίνουμε κατά πόσον η Γερμανία δικαιούται να επιβάλει φόρο εισοδήματος επί των 
ήδη φορολογηθεισών συντάξεων, καθώς τούτο εξαρτάται από την εξέταση των σχετικών 
συντάξεων από τις εθνικές αρχές.

Στο άρθρο 25 της σύμβασης στον τομέα της διπλής φορολογίας μεταξύ Γερμανίας και 
Γαλλίας προβλέπεται μια διαδικασία φιλικού διακανονισμού ώστε να αποφεύγεται η 
φορολόγηση που δεν είναι σύμφωνη με την εν λόγω σύμβαση. Η διαφορετική αξιολόγηση 
ή/και η διπλή φορολόγηση των συντάξεων από τη Γερμανία και τη Γαλλία είναι ένα ζήτημα 
το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας φιλικού κανονισμού που 
προβλέπεται στη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας.

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, το γεγονός ότι ένα κράτος 
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μέλος έχει ήδη φορολογήσει ένα συγκεκριμένο είδος εισοδήματος δεν εμποδίζει κάποιο άλλο 
κράτος μέλος να προβεί και εκείνο στη φορολόγηση του εν λόγω εισοδήματος εφόσον κρίνει 
ότι διαθέτει δικαίωμα επιβολής φόρου. 

γ) Εξάλειψη της διπλής φορολογίας 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ η εξάλειψη της διπλής φορολογίας και των σχετικών 
προβλημάτων μπορεί να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να μεριμνούν για την επίτευξή της. 
Ελλείψει μέτρων ενοποίησης ή εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη μέλη διατηρούν την 
αρμοδιότητα να καθορίζουν, βάσει συμβάσεων ή μονομερώς, τα κριτήρια κατανομής της 
φορολογικής τους εξουσίας, ιδίως με σκοπό την εξάλειψη της διπλής φορολογίας (βλ. 
απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Μαΐου 1998, C-336/96, Gilly, σκέψεις 24 και 30). Τα 
κράτη μέλη ασκούν τις εν λόγω εξουσίες συνάπτοντας συμβάσεις στον τομέα της διπλής 
φορολογίας τις οποίες οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν σε διασυνοριακές καταστάσεις. Όπως, 
συμπτωματικά, επεσήμανε πρόσφατα το ΔΕΚ στην υπόθεση Ciba (απόφαση της 15ης 
Απριλίου 2010, C-96/08, Ciba), «η διπλή επιβάρυνση…δεν συνιστά αυτή καθαυτή 
απαγορευμένο από τη Συνθήκη περιορισμό. Συναφώς, οι συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής 
φορολογίας αποσκοπούν στην εξάλειψη ή την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων που έχει 
για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς η συνύπαρξη των εθνικών φορολογικών συστημάτων 
για την οποία έγινε λόγος στην προηγούμενη σκέψη.»

Ως εκ τούτου, η υψηλότερη επιβάρυνση που θα προέκυπτε από τη φορολόγηση των 
γερμανικών εισοδημάτων τόσο στη Γερμανία όσο και στη Γαλλία, δεν συνιστά παραβίαση 
της νομοθεσίας της ΕΕ. Στην πραγματικότητα, όπως επισημαίνεται ανωτέρω, η σύμβαση περί 
αποφυγής της διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας δύναται 
να περιορίσει τη διπλή φορολογία.

Πολιτικά ζητήματα 

Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί επίσης ότι η Επιτροπή γνωρίζει ότι προβλήματα όπως 
αυτά που καταγγέλλει η αναφέρουσα μπορούν να προκύψουν συχνά σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, παρά την ύπαρξη διμερών συμβάσεων στον τομέα της διπλής φορολογίας οι 
οποίες θα έπρεπε να τα επιλύουν. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εν λόγω προβλήματα εγκυμονούν 
τον κίνδυνο να διακυβεύσουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, ως εκ 
τούτου, προβλέπει μέτρα σε πολιτικό επίπεδο για να προσπαθήσει να τα επιλύσει. Στην 
ανακοίνωση της το 2010 με τίτλο «Κατάργηση των διασυνοριακών φορολογικών εμποδίων 
για τους πολίτες της ΕΕ», η Επιτροπή εξετάζει με ποιον τρόπο οι διαφορές μεταξύ των 
φορολογικών αρχών όσον αφορά τα δικαιώματα επιβολής φόρου, οι περίπλοκες διαδικασίες 
αξιώσεων, η έλλειψη σαφών πληροφοριών καθώς και άλλα προβλήματα αναντιστοιχιών 
μεταξύ των φορολογικών συστημάτων μπορούν να προκαλέσουν δυσκολίες στους πολίτες 
της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο1. Επιπλέον, στις 11 Νοεμβρίου 
2011, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τους πιθανούς τρόπους καταπολέμησης 
της διπλής φορολογίας των ιδιωτών και των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
σκοπό την αξιολόγηση και την παρουσίαση δυνητικών λύσεων σε μεταγενέστερο στάδιο, 

                                               
1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0769:FIN:EL:PDF  



PE513.228v01-00 8/8 CM\939058EL.doc

EL

όπως ένας δεσμευτικός μηχανισμός διαιτησίας1. 
Στο πλαίσιο της συνέχειας που δίδεται στην εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή θα προβεί, 
μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, σε λεπτομερή εξέταση των προβλημάτων και των πιθανών 
λύσεων με σκοπό τη θέσπιση των πλέον κατάλληλων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την 
καταπολέμηση της διπλής φορολογίας. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εργασιών που 
αφορούν την εκτίμηση επιπτώσεων, η Επιτροπή παρουσίασε έναν χάρτη πορείας2 με σκοπό 
να παράσχει μια γενική περιγραφή της προβλεπόμενης δράσης.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν εντόπισε κανένα στοιχείο στη σχετική γερμανική νομοθεσία που θα 
μπορούσε να συνιστά παραβίαση του δικαίου της ΕΕ. Ως εκ τούτου, το πρόβλημα της 
αναφέρουσας εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, και συγκεκριμένα 
της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Επομένως, συνιστάται στην αναφέρουσα να επικοινωνήσει με τις εθνικές φορολογικές αρχές 
της κάθε χώρας και να ζητήσει την εξέταση της φορολογικής της κατάστασης. Καταρχάς, 
πρέπει να διευκρινιστεί εάν η γερμανική σύνταξη που λαμβάνει πρέπει να φορολογείται στη 
Γερμανία ή τη Γαλλία. Εφόσον προκύψει ότι πρέπει να φορολογείται στη Γερμανία, θα 
πρέπει στη συνέχεια να καθοριστεί εάν η αναφέρουσα πληροί τα κριτήρια για την εφαρμογή 
του καθεστώτος «Splitting tariff». Ενδεχομένως, εάν αποδειχθεί ότι οι φόροι που 
καταβλήθηκαν στη Γαλλία για τη γερμανική της σύνταξη καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, η 
αναφέρουσα θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις γαλλικές αρχές και να ζητήσει την επιστροφή 
των εν λόγω φόρων.

                                               
1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0712:FIN:EL:PDF
2http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_taxud_001_arbitration_for_double_taxation_disp
utes_en.pdf


