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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1088/2016, του J. R., γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων της ΕΕ από τον νόμο των 
Ηνωμένων Πολιτειών περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών 
λογαριασμών (FATCA), και οι εξωεδαφικές επιπτώσεις των νόμων των ΗΠΑ 
στην ΕΕ

Αναφορά αριθ. 1470/2020, του Ronald Ariës, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον FATCA (νόμος περί φορολογικής 
συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών) αφού άλλαξε τράπεζα

Αναφορά αριθ. 0323/2021, της G.L., γαλλικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 4 
υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση ορισμένων δικαιωμάτων των 
πολιτών διπλής, ευρωπαϊκής/αμερικανικής, ιθαγένειας ως αποτέλεσμα του 
FATCA

1. Περίληψη της αναφοράς 1088/2016

Η καταγγελία του αναφέροντος αφορά κυρίως τον νόμο περί φορολογικής συμμόρφωσης 
αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες για την εφαρμογή του στην ΕΕ. Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, 
τα ευρωπαϊκά και άλλα αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να δηλώνουν 
στις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Αμερικανών πελατών 
τους. Κατά την άποψή του, αυτός ο νόμος παραβιάζει διάφορες θεμελιώδεις αρχές του 
ευρωπαϊκού δικαίου (συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος για σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προστασίας των δεδομένων), 
καθώς και την οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμών.

Ενώ ο FATCA υποτίθεται ότι στοχεύει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής των 
φορολογουμένων κατοίκων των ΗΠΑ, ο αναφέρων δηλώνει ότι στην πράξη έχει επηρεάσει 
μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων πολιτών και ιδίως τους λεγόμενους «accidental Americans», 
πολίτες που είναι ταυτόχρονα υπήκοοι ΗΠΑ και ενός κράτους μέλους της ΕΕ, καθώς και μη 
Αμερικανών μελών της οικογένειάς τους. Καθώς η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
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επιβάλλονται από τον FATCA επισύρει βαριά πρόστιμα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
πολλά από αυτά αποφεύγουν κάθε είδους εμπορική σχέση με πελάτες που έχουν 
οποιαδήποτε, πραγματική ή μη, σχέση με τις ΗΠΑ. 

Ο αναφέρων αναφέρει επίσης ότι η εξωεδαφική εφαρμογή των νόμων των ΗΠΑ κοστίζει 
πολύ ακριβά στις οικονομίες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Αναφέρει, στο πλαίσιο αυτό, την 
περίπτωση της BNP Paribas, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 8,9 δις δολαρίων από 
τις ΗΠΑ το 2014, παρόλο που δεν είχε παραβιάσει ούτε τη γαλλική ούτε την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Ο αναφέρων εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ανταλλαγή 
πληροφοριών δεν είναι αμοιβαία και ότι η χρήση από ευρωπαϊκές εταιρείες φορολογικών 
συμβούλων και ορκωτών λογιστών από τις ΗΠΑ συνιστά οικονομική κατασκοπεία με την 
επίφαση της νομιμότητας.

Περίληψη της αναφοράς 1470/2020

Ο αναφέρων, συνταξιούχος στις Κάτω Χώρες που άλλαξε τράπεζα τον Νοέμβριο του 2018, 
ισχυρίζεται ότι άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με τον νόμο περί φορολογικής 
συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (εφεξής FATCA) και ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν 
προέβη σε καμία ενέργεια, παρά το γεγονός ότι εξέτασε το εν λόγω ζήτημα τον Νοέμβριο του 
2020. Κάνει λόγο επίσης και για την αναφορά αριθ. 1088/2016, η οποία εξετάσθηκε από την 
Επιτροπή Αναφορών στις 10 Νοεμβρίου 2020 χωρίς, κατά την άποψή του, να προκύψουν 
ουσιαστικά αποτελέσματα, όπως μια επιστολή προς τον Γερμανό Πρόεδρο του Συμβουλίου 
με την οποία η επιτροπή θα ζητούσε να ενημερωθεί επί του ζητήματος. Ζητεί να επανέλθει το 
ζήτημα στην ατζέντα της αμερικανικής κυβέρνησης Biden και να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες που δεν θα περιορίζονται στην αποστολή επιστολής από την Προεδρία της ΕΕ.

Περίληψη της αναφοράς 0323/2021

Η αναφέρουσα εξηγεί ότι, λόγω των διακυβερνητικών συμφωνιών για τον νόμο περί 
φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (διακυβερνητικές συμφωνίες FATCA) 
που έχουν υπογραφεί μεταξύ των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πολίτες 
διπλής, ευρωπαϊκής/αμερικανικής, ιθαγένειας θεωρούνται πολίτες των ΗΠΑ στα κράτη μέλη 
από τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και ασφαλιστικές εταιρείες και 
κυβερνήσεις. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, όλες οι τράπεζες και οι εταιρείες 
οφείλουν να καταχωρίζουν τους πολίτες στην Αμερικανική Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων 
προκειμένου να εντοπίζουν και να αναφέρουν τους Αμερικανούς πελάτες τους, ακόμη και αν 
είναι και Ευρωπαίοι πολίτες.

Ως εκ τούτου, η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι τα προσωπικά δεδομένα τους ανταλλάσσονται 
συστηματικά με τρίτη χώρα και ότι ορισμένα από αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τους 
αρνούνται την πρόσβαση στις υπηρεσίες τους ή ακόμη και τους απαγορεύουν να αγοράζουν 
μετοχές αμοιβαίων κεφαλαίων. Η αναφέρουσα εξηγεί ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, παραβιάζοντας το άρθρο 18 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 21 
παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επισημαίνει επίσης ότι ορισμένες 
εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές αγνόησαν αυτή τη 
διάκριση και ότι, παρόλο που η ΕΕ έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης, δεν έχει λάβει ποτέ 
μέτρα για την αντιμετώπισή της. 

Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τον τερματισμό 
αυτής της διάκρισης και να δώσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
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να ξεκινήσει έρευνα κατά των εθνικών αρμόδιων αρχών που την επιτρέπουν. Ζητεί επίσης 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί με τις αρχές των ΗΠΑ για την 
ικανοποίηση του δικαιώματος των πολιτών διπλής, ευρωπαϊκής/αμερικανικής, ιθαγένειας να 
αποποιηθούν την αμερικανική ιθαγένεια χωρίς να αντιμετωπίζουν κανενός είδους εμπόδια, σε 
συμμόρφωση με την Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων ή καταβάλλοντας τον φόρο εξόδου.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά αριθ. 1088/2016 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιανουαρίου 2017. 
Η αναφορά αριθ. 1470/2020 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Μαρτίου 2021.
Η αναφορά αριθ. 0323/2021 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Ιουνίου 2021.
Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 6 (νέο 
άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιουνίου 2017

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αρκετοί «accidental Americans» ή πολίτες με διπλή 
ευρωπαϊκή/αμερικανική υπηκοότητα υφίστανται επανειλημμένες διακρίσεις από τα 
ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς αποκλείονται από την πρόσβαση σε διάφορα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, περιλαμβανομένων των λογαριασμών πληρωμών, λόγω των 
απαιτήσεων συμμόρφωσης που έχουν επιβληθεί μέσω διακυβερνητικών συμφωνιών στα 
ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εφαρμογή του νόμου περί φορολογικής 
συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών («FATCA»). Κατά την άποψη του αναφέροντος, η 
συμμόρφωση με τον FATCA δεν αντίκειται de facto στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και την οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμών1 (2014/92/ΕΕ).

Καταρχάς, πρέπει να επισημανθεί ότι ο νόμος FATCA και οι σχετικές διακυβερνητικές 
συμφωνίες είναι διμερείς συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ 
των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών. Ως 
εκ τούτου, εναπόκειται καταρχάς στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 
φορολογικού συστήματος των ΗΠΑ, καθώς και τις υποχρεώσεις τους ως προς το ενωσιακό 
δίκαιο, κατά τη διαπραγμάτευση των εν λόγω συμφωνιών και να ζητούν την αναθεώρησή 
τους, σε περίπτωση ανάκυψης τυχόν πρακτικών ζητημάτων ή ασυμβατότητας με το ενωσιακό 
δίκαιο ή περαιτέρω τροποποιήσεων, ιδίως όσον αφορά την πλήρη αμοιβαιότητα.

Δεύτερον, αναφορικά με τον ισχυρισμό για παραβιάσεις του δικαιώματος στη ιδιωτική ζωή, 
γίνεται μνεία του άρθρου 8 ΕΣΑΔ. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα στην 
ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατοχυρώνονται 
από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται από το ενωσιακό δίκαιο να σέβονται τα εν λόγω δικαιώματα κατά την 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. 

Τρίτον, όσον αφορά τον ισχυρισμό περί ασυμβατότητας της οδηγίας για τους λογαριασμούς 
πληρωμών με τις διακυβερνητικές συμφωνίες περί του νόμου FATCA, η Επιτροπή θα ήθελε 
να επισημάνει ότι το κεφάλαιο IV της οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών ρυθμίζει 
την πρόσβαση στους λογαριασμούς πληρωμών στην ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 15 
(«Απαγόρευση των διακρίσεων»): «Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα 
δεν εφαρμόζουν διακρίσεις σε βάρος των καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&rid=1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&rid=1
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λόγω της υπηκοότητάς τους ή του τόπου διαμονής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 του Χάρτη, όταν οι εν λόγω καταναλωτές υποβάλλουν αίτηση για 
λογαριασμό πληρωμών ή έχουν πρόσβαση σε αυτόν εντός της Ένωσης. Οι προϋποθέσεις για την 
κατοχή λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν επιφέρουν κανενός είδους 
διακρίσεις.» Στο άρθρο 16 («Δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά») ορίζεται, ουσιαστικά, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα οποιουδήποτε καταναλωτή ο οποίος διαμένει νόμιμα στην Ένωση να ανοίξει 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα προϊόν νέου τύπου τα 
χαρακτηριστικά του οποίου κατοχυρώνονται στην οδηγία, με την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω 
καταναλωτής συμμορφώνεται με τους κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες. Παρά τις απαιτήσεις δήλωσης που έχουν επιβληθεί στα 
πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ δυνάμει του νόμου FATCA και των σχετικών διακυβερνητικών 
συμφωνιών, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη οφείλουν να 
χορηγούν πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά σε 
οποιονδήποτε καταναλωτή που διαμένει νόμιμα στην ΕΕ, υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι τα πιστωτικά που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την οδηγία 2014/92/ΕΕ θα πρέπει να χορηγούν πρόσβαση σε λογαριασμούς 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά σε οποιονδήποτε καταναλωτή που διαμένει νόμιμα 
στην ΕΕ, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην οδηγία. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 13 Φεβρουαρίου 2018

Όπως αναφέρεται στις αρχικές παρατηρήσεις της Επιτροπής, ο νόμος των ΗΠΑ περί 
φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) υλοποιείται μέσω 
διακυβερνητικών συμφωνιών (ΔΚΣ) με διμερή διαπραγμάτευση μεταξύ των ΗΠΑ και κάθε 
κράτους μέλους. Λόγω έλλειψης στήριξης εκ μέρους των κρατών μελών την εποχή εκείνη, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπέβαλε σύσταση προς το Συμβούλιο για την παροχή 
εξουσιοδότησης με στόχο την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας εξ 
ονόματος της Ένωσης. Οι απαιτήσεις ανταλλαγής πληροφοριών βάσει του FATCA είναι, 
ωστόσο, παρόμοιες με αυτές που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ (οδηγία 2014/107/ΕΕ) και 
με το παγκόσμιο πρότυπο του ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί 
χρηματοπιστωτικών λογαριασμών, η οποία εφαρμόζεται επί του παρόντος από 100 και πλέον 
χώρες. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο FATCA και οι σχετικές ΔΚΣ φαίνονται να έχουν ως 
ανεπιθύμητη συνέπεια ότι παρεμποδίζουν την πρόσβαση των Αμερικανών πολιτών, και κάθε 
προσώπου για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάγεται στον FATCA («πολίτες των ΗΠΑ»), 
σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ΕΕ. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι «accidental 
Americans», ήτοι όσοι γεννήθηκαν στις ΗΠΑ, αλλά ουδέποτε ζήτησαν την ιθαγένεια των 
ΗΠΑ. 

Η Επιτροπή συνεργάζεται επί του παρόντος με τον χρηματοπιστωτικό τομέα για να συλλέξει 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσοι κάτοικοι της ΕΕ ενδέχεται να έχουν 
δυσκολίες στην πρόσβασή τους σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες διότι υπάρχουν ενδείξεις 
ότι υπάγονται στον FATCA. Μολονότι η Επιτροπή δεν μπορεί να υποχρεώσει τους παρόχους 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν 
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ενδείξεις ότι υπάγονται στον FATCA, προτίθεται να εφαρμόσει την οδηγία για τους 
λογαριασμούς πληρωμών (2014/92/ΕΕ), δυνάμει της οποίας όλοι οι κάτοικοι της ΕΕ έχουν το 
δικαίωμα να ανοίξουν λογαριασμό πληρωμών με τα βασικά χαρακτηριστικά των 
λογαριασμών αυτών.

Η Επιτροπή διερευνά επίσης, σε συνεργασία με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τρόπους για να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων του FATCA από τους φορείς παροχής 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μειώνοντας τον γραφειοκρατικό φόρτο και τον κίνδυνο, για 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ, να υποστούν υψηλές παρακρατήσεις φόρων για 
εισοδήματα προερχόμενα από αμερικανικές πηγές. 

Τέλος, η Επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής Αναφορών στην 
επιστολή που διαβίβασε στις 8 Μαΐου 2017 η Μαλτέζικη Προεδρία του Συμβουλίου προς το 
Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, στην οποία επισημαίνονται τα σχετιζόμενα με τον 
FATCA προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι 
κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, ιδίως όσα αφορούν τη διαβίβαση δεδομένων 
ελλείψει αμερικανικού αριθμού φορολογικού μητρώου ή αριθμού κοινωνικής ασφάλισης. 

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ), που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2019

Όπως αναφέρεται στις αρχικές παρατηρήσεις της Επιτροπής, ο νόμος περί φορολογικής 
συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) υλοποιείται μέσω διακυβερνητικών 
συμφωνιών (ΔΚΣ) με διαπραγμάτευση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και κάθε κράτους 
μέλους. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει εντολή για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας εξ ονόματος 
όλων των κρατών μελών ούτε κάποιο μήνυμα από το Συμβούλιο ότι θα μπορούσε να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να ανατεθεί επίσημος ρόλος στην Επιτροπή όσον αφορά την προσέγγιση των 
Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον FATCA. Η Επιτροπή παραμένει διατεθειμένη να 
συμμετάσχει σε έναν κοινό προβληματισμό με το Συμβούλιο, εάν το επιθυμεί, προκειμένου 
να αξιολογήσει την καταλληλότητα και τους πιθανούς όρους μιας προσέγγισης της ΕΕ όσον 
αφορά τον FATCA. 

Μετά την εξέταση του άρθρου 15 (απαγόρευση των διακρίσεων) και του άρθρου 16 
(Δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά) της οδηγίας για 
τους λογαριασμούς πληρωμών 1και των σχετικών διατάξεων των εθνικών μέτρων για τη 
μεταφορά τους στα διάφορα κράτη μέλη, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να εντοπίσει οποιοδήποτε 
ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει σημασία στο πλαίσιο της παρούσας αναφοράς.

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή υπενθυμίζει 
ότι οι ανεξάρτητες αρχές προστασίας δεδομένων των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για την 
επιβολή των εφαρμοστέων κανόνων. Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 
2018, οι εν λόγω αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες 
η επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει του καθεστώτος FATCA, έπρεπε να απαγορευθεί. Η Επιτροπή ενημερώθηκε εν τω 
μεταξύ ότι, με βάση τις ανταλλαγές απόψεων με την ένωση των Ευρωπαίων «Αμερικανών 
λόγω συγκυριών», οι αρχές προστασίας δεδομένων θα ξεκινήσουν μια διερευνητική 

1 Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 
2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την 
αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά, Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 257 της 28.8.2014.
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διαδικασία το 2019, προκειμένου να αποσαφηνίσουν περαιτέρω την κατάσταση στα κράτη 
μέλη. Η Επιτροπή βρίσκεται σε τακτική επαφή με τις αρχές προστασίας δεδομένων και 
συνεχίζει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις νέες εξελίξεις στο εν λόγω θέμα. 

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙΙ), που ελήφθη στις 15 Φεβρουαρίου 2022

Αναφορές 1088/2016, 1470/2020 και 0323/2021

Μετά τη συνεδρίασή της στις 10 Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε 
επικαιροποιημένη απάντηση, ιδίως ενόψει των πρόσφατων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες 
(ΗΠΑ) και της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η Επιτροπή παρέχει επίσης ενημέρωση ενόψει 
της συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών της 2ας Σεπτεμβρίου 2021.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2020, η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ απέστειλε επιστολή 
στην κυβέρνηση των ΗΠΑ [Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS)] σχετικά με τον νόμο περί 
φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA). 

Η επιστολή αυτή (η οποία είναι προσβάσιμη στο κοινό) διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13977-2020-INIT/en/pdf

Στην επιστολή της, η γερμανική Προεδρία τόνισε ότι, παρά τα μέτρα αρωγής που έχουν λάβει 
μέχρι στιγμής οι αρχές των ΗΠΑ όσον αφορά άτομα με αμερικανική ιθαγένεια που επιθυμούν 
να παραιτηθούν από την αμερικανική τους ιθαγένεια (μέτρα που αναφέρθηκαν προηγουμένως 
από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στην Επιτροπή Αναφορών), οι πολίτες της ΕΕ με 
αμερικανική ιθαγένεια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες (π.χ. 
πολύπλοκες διαδικασίες και υψηλά τέλη παραίτησης — περίπου 2 300 δολάρια ΗΠΑ). Οι 
επαφές μεταξύ της Προεδρίας της ΕΕ και της κυβέρνησης των ΗΠΑ συνεχίστηκαν υπό την 
πορτογαλική Προεδρία. Στις 25 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μεταξύ της 
Προεδρίας και της IRS. 

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, η IRS απάντησε στην προαναφερθείσα επιστολή, δηλώνοντας την 
προθυμία της να κατανοήσει καλύτερα τις περιστάσεις υπό τις οποίες τα αλλοδαπά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν είναι σε θέση να δηλώσουν αριθμό φορολογικού μητρώου 
(ΑΦΜ). Η IRS ανέφερε ότι οι πληροφορίες αυτές θα επέτρεπαν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ 
να εξετάσει περαιτέρω κατά πόσον θα μπορούσαν να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την 
ενθάρρυνση της υποβολής αναφορών ΑΦΜ και κατά πόσον θα μπορούσαν να παρασχεθούν 
πρόσθετες ελαφρύνσεις σε αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή σε φορολογούμενους 
των ΗΠΑ που κατοικούν στο εξωτερικό.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι επαφές μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με 
τον FATCA βρίσκονται σε εξέλιξη. Ειδικότερα, ο FATCA συζητήθηκε από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής με υψηλού επιπέδου εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο κοινό 
ρυθμιστικό φόρουμ ΕΕ-ΗΠΑ στις 24-25 Μαρτίου 2021 και εκ νέου στις 29-30 Σεπτεμβρίου 
2021, κατά το οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ τόνισε την προθυμία της να συνεργαστεί με την 
Επιτροπή για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων στα προβλήματα που παρουσίασαν 
οι υπηρεσίες της Επιτροπής. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής τόνισαν ειδικότερα τον αντίκτυπο 
του FATCA στην προσβασιμότητα, από τους «accidental Americans», σε βασικές 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13977-2020-INIT/en/pdf
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χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως ένας τραπεζικός λογαριασμός. Οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής θα δώσουν συνέχεια στην πρόσκληση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για συνεργασία.

Η IRS επικαιροποίησε τον Μάιο του 2021 τις συχνές ερωτήσεις της σχετικά με γενικά 
ζητήματα του FATCA. Οι επικαιροποιημένες συχνές ερωτήσεις παρέχουν πληροφορίες για 
αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του υποδείγματος 1, τα οποία πρέπει, αλλά δεν είναι 
σε θέση να λάβουν και να ανταλλάξουν τον ΑΦΜ των ΗΠΑ για κάθε συγκεκριμένο πρόσωπο 
των ΗΠΑ που είναι κάτοχος λογαριασμού ή ελεγκτής μη αμερικανικής οντότητας. 

Οι επικαιροποιημένες συχνές ερωτήσεις, με ημερομηνία 13 Μαΐου 2021, περιλαμβάνουν μια 
νέα ερώτηση (Q6), στο υποτμήμα υποβολής εκθέσεων των συχνών ερωτήσεων. Στην Q6 
παρατίθεται μια σειρά κωδικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον αλλοδαπό 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναφοράς του υποδείγματος 1 για τη συμπλήρωση του πεδίου του 
ΑΦΜ όταν ο ΑΦΜ δεν έχει ληφθεί σε συγκεκριμένα σενάρια. Η χρήση των κωδικών αυτών 
δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αναμένεται να βοηθήσει την IRS να κατανοήσει καλύτερα τα 
γεγονότα και τις περιστάσεις που οδήγησαν στους ελλείποντες ΑΦΜ και, ως εκ τούτου, να 
αξιολογήσει τη συμμόρφωση του αλλοδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με τις 
υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που υπέχει. 

Όταν χρησιμοποιείται ένας από τους κωδικούς, το σύστημα IRS δημιουργεί κοινοποίηση 
σφάλματος για να δηλώσει ότι η καταχώριση είναι άκυρη. Η κοινοποίηση σφάλματος θα 
παρέχει 120 ημέρες για τη διόρθωση του ζητήματος με την παροχή του ΑΦΜ. Εάν ο ΑΦΜ 
δεν παρασχεθεί εντός 120 ημερών, η IRS αξιολογεί τα δεδομένα που λαμβάνει και καθορίζει, 
εξετάζοντας τα γεγονότα και τις περιστάσεις, εάν υπάρχει σημαντική μη συμμόρφωση. Τα εν 
λόγω γεγονότα και περιστάσεις περιλαμβάνουν: 

–   τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η απόκτηση του ΑΦΜ·

–   εάν το αλλοδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διαθέτει επαρκείς διαδικασίες για την 
απόκτηση ΑΦΜ· και

–   προσπάθειες που καταβάλλει το αλλοδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την 
απόκτηση ΑΦΜ.

Οι αλλαγές αυτές κινούνται προς την κατεύθυνση που αναμένει η Επιτροπή όσον αφορά τους 
τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών αναφοράς του ΑΦΜ των ΗΠΑ από τα αλλοδαπά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΣΠΔ) εξέδωσε δήλωση1 

στις 13 Απριλίου 2021, όπου υπενθυμίζει τις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 96 του 
Γενικού Κανονισμού 

για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)2 και το άρθρο 61 της οδηγίας για την επιβολή του 

1 Διατίθεται στον δικτυακό τόπο:
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf .
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf
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νόμου1, σύμφωνα με τα οποία οι υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες που αφορούν διεθνείς 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίες συμμορφώνονται με το δίκαιο της 
Ένωσης όπως ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού ή της οδηγίας παραμένουν 
σε ισχύ έως ότου τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή ανακληθούν. 

Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο προστασίας βάσει του 
ΓΚΠΔ και της οδηγίας για την επιβολή του νόμου δεν υπονομεύεται όταν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται εκτός της Ένωσης, θα πρέπει να εξεταστεί ο στόχος 
της ευθυγράμμισης των εν λόγω συμφωνιών με τον ΓΚΠΔ και την οδηγία για την επιβολή 
της νομοθεσίας, όταν αυτό δεν συμβαίνει ακόμη.

Σε αυτήν τη βάση, στην ίδια δήλωση, το ΕΣΠΔ κάλεσε τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν και, 
κατά περίπτωση, να επανεξετάσουν τις διεθνείς συμφωνίες τους που περιλαμβάνουν διεθνείς 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκείνες που σχετίζονται με τη 
φορολογία (π.χ. με την αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
φορολογικούς σκοπούς), προκειμένου να προσδιορίσουν κατά πόσον ενδέχεται να χρειαστεί 
περαιτέρω ευθυγράμμιση με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, τη νομολογία και τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΠΔ. 

Όπως αναφέρεται επίσης στη δήλωση του ΕΣΠΔ, οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων, ως 
φορείς επιβολής των κανόνων προστασίας των δεδομένων, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην παροχή συνδρομής και συμβουλών στις αρχές των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό.

Συμπέρασμα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής βρίσκονται σε συχνές επαφές με τα κράτη μέλη, την Προεδρία 
της ΕΕ και το ΕΣΠΔ σχετικά με τον εν λόγω φάκελο. Επαφές πραγματοποιούνται επίσης με 
ευρωπαϊκές τράπεζες για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό, 
ιδίως από πολίτες της ΕΕ που έχουν επίσης την αμερικανική ιθαγένεια. Η Επιτροπή θεωρεί 
τον φάκελο αυτόν ύψιστης σημασίας και θα συνεχίσει να ενημερώνει την Επιτροπή 
Αναφορών για τυχόν πρόοδο που έχει σημειωθεί, ιδίως μετά τις συζητήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στις 2 Σεπτεμβρίου 2021.

7. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΧ), που ελήφθη στις 18 Μαΐου 2022

Οι χρεωστικοί τίτλοι της ΕΕ εκδίδονται βάσει της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου σύμφωνα 
με το πρόγραμμα έκδοσης χρεωστικών τίτλων ΕΕ/Ευρατόμ, και η χρηματοδότηση που 
συγκεντρώνεται μέσω της έκδοσης τους προορίζεται για προγράμματα της ΕΕ ή της 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 
1–88.
1 Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, 
διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89–131.
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Ευρατόμ, αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των SURE και NGEU. Οι χρεωστικοί τίτλοι της 
ΕΕ εκδίδονται στην πρωτογενή αγορά μόνο με τη μορφή κοινοπρακτικών συναλλαγών, 
δημοπρασιών και ιδιωτικών τοποθετήσεων ανοικτών σε πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 
επενδύσεων. Ειδικότερα, μόνο νομικές οντότητες (πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις 
επενδύσεων) που έχουν εισαχθεί στο δίκτυο βασικών διαπραγματευτών (όπως συστάθηκε 
σύμφωνα με την απόφαση 2021/625 της Επιτροπής1) μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στις εν 
λόγω εκδόσεις στην πρωτογενή αγορά.

Το πρόγραμμα έκδοσης χρεωστικών τίτλων βασίζεται στην τεκμηρίωση των προτύπων της 
αγοράς που χρησιμοποιείται από τους εκδότες στις αγορές χρεωστικών τίτλων. Περιορισμοί 
πωλήσεων για ορισμένες από τις σημαντικότερες αγορές (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ) 
περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση. Παρόμοιοι περιορισμοί πωλήσεων υπάρχουν στην 
τεκμηρίωση δανεισμού ομότιμων ιδρυμάτων (π.χ. ΕΜΣ).

Κατά την αξιολόγηση των ζητημάτων που τίθενται σε σχέση με τη διαθεσιμότητα 
χρεωστικών τίτλων της ΕΕ για αγορά από πολίτες με διπλή ιθαγένεια ΕΕ/ΗΠΑ, είναι 
σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η νομοθεσία των ΗΠΑ για τη φορολογία και τις κινητές 
αξίες εφαρμόζεται σε όλα τα «πρόσωπα των ΗΠΑ» ανεξάρτητα από τη χώρα διαμονής τους ή 
άλλες ιθαγένειες. Τα όρια στη διανομή χρεωστικών τίτλων σε πρόσωπα από τις ΗΠΑ 
(«περιορισμοί πώλησης») αποτελούν άμεση συνέπεια του εκτεταμένου πεδίου εφαρμογής της 
νομοθεσίας των ΗΠΑ και όχι συνέπεια της νομοθεσίας ή της πολιτικής της ΕΕ.

Επιπλέον, το ευρύ πεδίο εφαρμογής και οι συνέπειες της νομοθεσίας των ΗΠΑ 
αποδεικνύονται από το γεγονός ότι παρόμοιοι «περιορισμοί πωλήσεων» εντοπίζονται στην 
τεκμηρίωση δανεισμού ομότιμων ιδρυμάτων, αλλά και άλλων εκδοτών 
(συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών εκδοτών που προσφέρουν τους τίτλους τους σε 
ιδιώτες επενδυτές). 

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν προσφέρει άμεσα χρεωστικούς τίτλους της ΕΕ και της 
Ευρατόμ σε ιδιώτες επενδυτές στην Ένωση. Η Επιτροπή επέλεξε να περιορίσει την προσφορά 
των τίτλων της σε θεσμικούς επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, οι μικροεπενδυτές των ΗΠΑ δεν 
στερούνται καμίας επενδυτικής ευκαιρίας σε σύγκριση με τους ομολόγους τους για 
μικροεπενδυτές στην ΕΕ.

Τέλος, εάν η Επιτροπή επιθυμεί να προσφέρει τα ομόλογά της στις ΗΠΑ, θα εφαρμοστεί 
φυσικά το ρυθμιστικό και φορολογικό καθεστώς των ΗΠΑ. Η εμπειρία άλλων εκδοτών της 
ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των εκδοτών SSA2) έδειξε ότι το κόστος της συμπλήρωσης των 
απαιτούμενων κανονιστικών και φορολογικών δηλώσεων είναι πολύ σημαντικό και 
χρονοβόρο. Δεδομένων αυτών των εκτιμήσεων και του γεγονότος ότι η έκδοση από την 
Επιτροπή της ΕΕ εκφράζεται αποκλειστικά σε ευρώ, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι το κόστος και τα μειονεκτήματα της διάθεσης των τίτλων της στις ΗΠΑ υπερτερούν κατά 
πολύ των τυχόν πλεονεκτημάτων. 

1 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2021/625 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2021 σχετικά με τη δημιουργία του 
δικτύου βασικών διαπραγματευτών και τον καθορισμό κριτηρίων επιλεξιμότητας για εντολές διοργανωτών και 
συνδιοργανωτών κοινοπρακτικών συναλλαγών προς τους σκοπούς των δανειοληπτικών δραστηριοτήτων από 
την Επιτροπή εξ ονόματος της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, EE L 131 της 
16.4.2021, σ. 170
2 Κράτη, υπερεθνικοί οργανισμοί και οργανισμοί
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Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προσφέρει κινητές αξίες σε ιδιώτες επενδυτές 
στην ΕΕ, τις ΗΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Ως εκ τούτου, οι μικροεπενδυτές των 
ΗΠΑ και οι δυνατοί μικροεπενδυτές ΕΕ/ΗΠΑ, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια της ΕΕ που 
κατέχουν εκτός από την αμερικανική τους ιθαγένεια, δεν υφίστανται διακρίσεις σε σύγκριση 
με τους ομολόγους τους για ιδιώτες επενδυτές στην ΕΕ.


