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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-527/06 

R.H.H. Renneberg κατά Staatssecretaris van Financiën 

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΜΕΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ, ΥΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΛΛΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ 

Τούτο συµβαίνει οσάκις τα αρνητικά αυτά εισοδήµατα, ήτοι η διαφορά µεταξύ της µισθωτικής 
αξίας της κατοικίας και των τοκοχρεολυτικών καταβολών ενυπόθηκου δανείου, δεν µπορούν να 
ληφθούν υπόψη στο κράτος της κατοικίας και το σηµαντικότερο µέρος των φορολογητέων 
εισοδηµάτων του φορολογουµένου προέρχεται από µισθωτή δραστηριότητα που ασκείται στο 

κράτος απασχόλησης 

Ο R.H.H. Renneberg, ολλανδικής ιθαγένειας, µετέφερε την κατοικία του από τις Κάτω Χώρες 
στο Βέλγιο. Κατά τα έτη 1996 και 1997, κατοικούσε στο Βέλγιο σε ιδιόκτητη οικία την οποία 
είχε αποκτήσει το 1993 µε χρήµατα από ενυπόθηκο δάνειο ολλανδικής τράπεζας.  

Κατά τη διάρκεια των ετών 1996 και 1997, ο κ. Renneberg εργάστηκε ως δηµόσιος υπάλληλος 
στην ολλανδική Κοινότητα του Maastricht. Κατά τα δύο αυτά έτη, πραγµατοποίησε το σύνολο 
των επαγγελµατικών εισοδηµάτων του στις Κάτω Χώρες.  

Στο πλαίσιο της φορολόγησης των εισοδηµάτων του στις Κάτω Χώρες για τα οικονοµικά έτη 
1996 και 1997, ο κ. Renneberg ζήτησε να εκπέσουν τα αρνητικά εισοδήµατα από τη βελγική 
κατοικία του. Το αίτηµα αυτό αφορούσε τη διαφορά µεταξύ της µισθωτικής αξίας της κατοικίας 
και των τοκοχρεολυτικών καταβολών του ενυπόθηκου δανείου. 

Ειδικότερα, σε αντίθεση προς τα πρόσωπα που κατοικούν και εργάζονται στις Κάτω Χώρες, ο κ. 
Renneberg που εργάζεται στις Κάτω Χώρες ενώ κατοικεί στο Βέλγιο δεν δικαιούται, κατά την 
ολλανδική νοµοθεσία, να ζητήσει να ληφθούν υπόψη τα αρνητικά εισοδήµατα από το ακίνητό 
του στο Βέλγιο για τον καθορισµό της βάσης επιβολής του οφειλόµενου στις Κάτω Χώρες 
φόρου εισοδήµατος. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Hoge Raad der Nederlanden που επελήφθη της υποθέσεως σε τελευταίο 
βαθµό ερωτά το ∆ικαστήριο αν η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων 
απαγορεύει εθνική ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία φορολογούµενος που δεν κατοικεί στο 
κράτος µέλος απασχόλησης στο οποίο πραγµατοποιεί το σηµαντικότερο µέρος των 



φορολογητέων εισοδηµάτων του δεν µπορεί, κατά τον καθορισµό της βάσης επιβολής του 
φόρου, να συνυπολογίσει τα αρνητικά εισοδήµατα οικίας που βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος, 
ενώ αυτό είναι δυνατό προκειµένου περί κατοίκου του κράτους µέλους απασχόλησης. 

Καταρχάς, το ∆ικαστήριο απορρίπτει το επιχείρηµα ότι πρόκειται εν προκειµένω περί 
καταστάσεως καθαρώς εσωτερικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, κάθε κοινοτικός υπήκοος, 
ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του και της ιθαγένειάς του, ο οποίος ασκεί µισθωτή 
δραστηριότητα σε κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο της κατοικίας του, εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου. 

Περαιτέρω, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει τη νοµολογία σύµφωνα µε την οποία όλες οι σχετικές µε 
την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων διατάξεις της Συνθήκης επιδιώκουν να διευκολύνουν, 
όσον αφορά τους κοινοτικούς υπηκόους, την άσκηση των πάσης φύσεως επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και απαγορεύουν τη λήψη µέτρων που 
θα µπορούσαν να θέσουν σε δυσµενή µοίρα τους υπηκόους αυτούς, όταν επιδιώκουν να 
ασκήσουν οικονοµική δραστηριότητα στο έδαφος άλλου κράτους µέλους. 

Η νοµολογία αυτή αφορά µέτρα που θα µπορούσαν να θέσουν σε δυσµενή µοίρα τους 
κοινοτικούς υπηκόους που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα σε κράτος µέλος διαφορετικό 
από εκείνο της κατοικίας τους, περίπτωση που αφορά ιδίως τους κοινοτικούς υπηκόους που 
επιθυµούν να εξακολουθήσουν να ασκούν οικονοµική δραστηριότητα σε συγκεκριµένο κράτος 
µέλος µετά τη µεταφορά της κατοικίας τους σε άλλο κράτος µέλος. 

Στην προκειµένη περίπτωση, η µεταχείριση των φορολογούµενων κατοίκων εξωτερικού είναι 
δυσµενέστερη σε σχέση µε τη µεταχείριση των φορολογούµενων κατοίκων εσωτερικού. 

Βεβαίως, κατά πάγια νοµολογία, ελλείψει κοινοτικών µέτρων ενοποίησης ή εναρµόνισης, τα 
κράτη µέλη εξακολουθούν να είναι αρµόδια για τον καθορισµό των κριτηρίων φορολόγησης των 
εισοδηµάτων και της περιουσίας προκειµένου να εξαλειφθεί η διπλή φορολογία. Υπό τις 
συνθήκες αυτές, τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα, στο πλαίσιο διµερών συµβάσεων προς αποφυγή 
της διπλής φορολογίας, να καθορίζουν τα κριτήρια για την κατανοµή της φορολογικής 
αρµοδιότητας. 

Ωστόσο, η κατανοµή αυτή της φορολογικής αρµοδιότητας δεν επιτρέπει στα κράτη µέλη να 
λαµβάνουν µέτρα αντίθετα προς τις ελευθερίες κίνησης που εγγυάται η Συνθήκη. 

Το ∆ικαστήριο κρίνει ότι, στην προκειµένη περίπτωση, η εκ µέρους των ολλανδικών 
φορολογικών αρχών απόρριψη του αιτήµατος του κ. Renneberg να τύχει µειώσεως φόρου δεν 
απορρέει από το γεγονός ότι η βελγο-ολλανδική σύµβαση προς αποφυγή της διπλής φορολογίας 
απονέµει την αρµοδιότητα φορολόγησης των εισοδηµάτων από ακίνητα των φορολογούµενων 
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω συµβάσεως στο κράτος µέλος στο έδαφος του 
οποίου βρίσκεται το οικείο ακίνητο, αλλά εξαρτάται, στην πραγµατικότητα, από το αν οι 
φορολογούµενοι αυτοί έχουν ή όχι την ιδιότητα του κατοίκου των Κάτω Χωρών. 

Καθό µέτρο πρόσωπο όπως ο κ. Renneberg, µολονότι κατοικεί σε κράτος µέλος, αντλεί το 
σηµαντικότερο µέρος των φορολογητέων εισοδηµάτων του από µισθωτή δραστηριότητα σε 
άλλο κράτος µέλος, χωρίς να πραγµατοποιεί άξιο λόγου εισόδηµα στο κράτος µέλος κατοικίας 
του, βρίσκεται, για τον συνυπολογισµό της φοροδοτικής ικανότητάς του, σε αντικειµενικά 
παρεµφερή κατάσταση στο κράτος µέλος απασχολήσεώς του µε την κατάσταση κατοίκου του 
τελευταίου αυτού κράτους µέλους που επίσης ασκεί µισθωτή δραστηριότητα σε αυτό. 



Εποµένως, το κοινοτικό δίκαιο απαιτεί, καταρχήν, σε περίπτωση όπως αυτή του R.Η.Η. 
Renneberg, τα αρνητικά εισοδήµατα από οικία που βρίσκεται στο κράτος µέλος κατοικίας 
να λαµβάνονται υπόψη από τις φορολογικές αρχές του κράτους µέλους απασχόλησης για 
τον καθορισµό της βάσης επιβολής του φόρου εισοδήµατος στο κράτος µέλος 
απασχόλησης. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: FR DE EN ES EL HU IT NL PL PT 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-527/06  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-527/06

