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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-544/07 

Uwe Rüffler κατά Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu  

ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ ΑΠΌ ΤΟΝ 
ΦΟΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΝΤΌΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ  

Ο περιορισµός του δικαιώµατος εκπτώσεως που προβλέπει η πολωνική νοµοθεσία συνιστά µη 
αντικειµενικώς δικαιολογηµένο περιορισµό της ελευθερίας κυκλοφορίας και διαµονής  

Σύµφωνα µε την πολωνική νοµοθεσία, µόνον οι εισφορές ασφαλίσεως ασθένειας που έχουν 
καταβληθεί σε πολωνικό ασφαλιστικό φορέα µπορούν να εκπέσουν από τον φόρο εισοδήµατος. 

Ο U. Rüffler, αφού έζησε στη Γερµανία όπου άσκησε µισθωτή δραστηριότητα, εγκαταστάθηκε 
στην Πολωνία όπου κατοικεί µόνιµα, από το 2005, ως συνταξιούχος. Κατά τον χρόνο γενέσεως 
της διαφοράς, ο U. Rüffler διέθετε, ως µοναδικό εισόδηµα, δύο συνταξιοδοτικές παροχές που 
ελάµβανε από τη Γερµανία, ήτοι: µια σύνταξη αναπηρίας, φορολογούµενη εντός του κράτους 
µέλους αυτού, και µια σύνταξη επιχειρήσεως καταβαλλόµενη από την εταιρία Volkswagen και 
φορολογούµενη στην Πολωνία. 

Το 2006, ο U. Rüffler ζήτησε από την πολωνική φορολογική αρχή να του χορηγήσει έκπτωση 
από τον φόρο εισοδήµατος, τον οποίο οφείλει στην Πολωνία και ο οποίος αναλογεί στη σύνταξη 
επιχειρήσεως που λαµβάνει στη Γερµανία, του ποσού των εισφορών ασφαλίσεως ασθένειας που 
κατέβαλε στη Γερµανία. 

∆εδοµένου ότι το αίτηµά του απορρίφθηκε, ο U. Rüffler άσκησε προσφυγή ενώπιον του 
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (διοικητικού δικαστηρίου του Wrocław), το 
οποίο υπέβαλε προδικαστικό ερώτηµα στο ∆ικαστήριο ως προς το συµβατό προς το κοινοτικό 
δίκαιο του περιορισµού του δικαιώµατος εκπτώσεως από τον φόρο εισοδήµατος. 

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει καταρχάς ότι ένα άτοµο το οποίο, µετά τη συνταξιοδότησή του, 
εγκαταλείπει το κράτος µέλος του οποίου είναι υπήκοος και στο οποίο άσκησε το σύνολο της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας για να εγκατασταθεί σε άλλο κράτος µέλος, ασκεί το 
δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής στο έδαφος των κρατών µελών που η 
Συνθήκη ΕΚ παρέχει σε κάθε πολίτη της Ένωσης.  



Το ∆ικαστήριο τονίζει εν συνεχεία ότι οι διευκολύνσεις που παρέχει η Συνθήκη στον τοµέα της 
κυκλοφορίας δεν θα µπορούσαν πράγµατι να παραγάγουν πλήρως τα αποτελέσµατά τους, αν 
υπήρχε ενδεχόµενο να αποτραπεί ο υπήκοος κράτους µέλους από τη χρήση τους λόγω των 
κωλυµάτων που θέτει στη διαµονή του στο κράτος µέλος υποδοχής κανονιστική ρύθµιση που 
αντιµετωπίζει δυσµενώς το γεγονός της χρήσεως των διευκολύνσεων αυτών. 

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι µια κανονιστική ρύθµιση, όπως η προβλεπόµενη στο 
πολωνικό δίκαιο, εισάγει διαφορετική µεταχείριση µεταξύ φορολογουµένων κατοίκων 
ηµεδαπής, ανάλογα µε το αν οι εισφορές ασφαλίσεως ασθένειας που µπορούν να εκπέσουν 
από τον φόρο εισοδήµατος που οφείλεται στην Πολωνία έχουν ή όχι καταβληθεί στο 
πλαίσιο του εθνικού συστήµατος υποχρεωτικής ασφαλίσεως ασθένειας. Κατ’ εφαρµογήν 
της ρυθµίσεως αυτής, το δικαίωµα εκπτώσεως από τον φόρο παρέχεται µόνο στους 
φορολογουµένους που καταβάλλουν τις εισφορές ασφαλίσεως ασθένειας εντός του κράτους 
µέλους επιβολής του φόρου. 

Το ∆ικαστήριο τονίζει ότι οι φορολογούµενοι κάτοικοι ηµεδαπής που καταβάλλουν εισφορές 
στο πολωνικό σύστηµα ασφαλίσεως ασθένειας και αυτοί που υπάγονται σε σύστηµα 
υποχρεωτικής ασφαλίσεως ασθένειας άλλου κράτους µέλους τελούν σε καταστάσεις 
συγκρίσιµες όσον αφορά τις αρχές φορολογήσεως, στον βαθµό που, στην Πολωνία, αµφότεροι 
υπόκεινται σε απεριόριστη φορολογική υποχρέωση. 

Έτσι, η επιβολή φόρου επί των εισοδηµάτων τους, σε αυτό το κράτος µέλος, πρέπει να 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ίδιες αρχές και, ως εκ τούτου, βάσει των ίδιων φορολογικών 
πλεονεκτηµάτων, ήτοι του δικαιώµατος εκπτώσεως από τον φόρο εισοδήµατος. 

Στον βαθµό που συνδέει τη χορήγηση ενός φορολογικού πλεονεκτήµατος βασιζοµένου στις 
εισφορές ασφαλίσεως ασθένειας µε την προϋπόθεση ότι οι εισφορές αυτές καταβλήθηκαν σε 
πολωνικό φορέα ασφαλίσεως ασθένειας και έχει ως αποτέλεσµα τη µη χορήγηση του εν λόγω 
πλεονεκτήµατος στους φορολογουµένους που κατέβαλαν εισφορές σε ασφαλιστικό φορέα 
άλλου κράτους µέλους, η επίµαχη εθνική ρύθµιση µεταχειρίζεται δυσµενώς τους 
φορολογουµένους οι οποίοι, όπως ο U. Rüffler, άσκησαν το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας 
εγκαταλείποντας το κράτος µέλος στο οποίο άσκησαν το σύνολο της επαγγελµατικής 
δραστηριότητάς τους για να εγκατασταθούν στην Πολωνία.  

Το ∆ικαστήριο θεωρεί ότι ένας περιορισµός του δικαιώµατος εκπτώσεως από τον φόρο 
εισοδήµατος, όπως αυτός τον οποίο προβλέπει το πολωνικό δίκαιο, συνιστά µη 
αντικειµενικώς δικαιολογηµένο περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής στο 
έδαφος των κρατών µελών.  

Το γεγονός ότι, αφενός, ο γερµανικός φορέας υποχρεωτικής ασφαλίσεως καλύπτει µόνο τα 
έξοδα των πράγµατι παρασχεθεισών στον U. Rüffler υπηρεσιών και ότι, αφετέρου, όταν δεν 
παρέχονται στον U. Rüffler υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης οι εισφορές του δεν 
συµβάλλουν στη χρηµατοδότηση του πολωνικού συστήµατος ασφαλίσεως ασθένειας δεν ασκεί 
συναφώς επιρροή.  

Το ∆ικαστήριο τονίζει ότι το γεγονός ότι τα έξοδα των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης που 
παρέχονται σε Γερµανούς υπηκόους που κατοικούν στην Πολωνία καταβάλλονται στο 
Πολωνικό εθνικό ταµείο υγείας από τον αρµόδιο γερµανικό φορέα ασφαλίσεως προκύπτει από 



την εφαρµογή της κοινοτικής ρύθµισης περί του συντονισµού των συστηµάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως1. 

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει επίσης ότι, λόγω του γεγονότος ότι τα κράτη µέλη δεν έχουν την 
ευχέρεια να προσδιορίζουν σε ποια έκταση τυγχάνει εφαρµογής η δική τους νοµοθεσία ή η 
νοµοθεσία άλλου κράτους µέλους, καθόσον υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του ισχύοντος 
κοινοτικού δικαίου, δεν επιτρέπεται σε κράτος µέλος να επιδιώκει, στην πραγµατικότητα, µέσω 
φορολογικών µέτρων, να αντισταθµίζει τη µη υπαγωγή και τη µη καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών στο σύστηµά του κοινωνικής ασφαλίσεως.  

Το ∆ικαστήριο καταλήγει ότι ένα κράτος µέλος δεν µπορεί να µεταχειρίζεται κατά τρόπο 
λιγότερο ευνοϊκό τη διαµονή και τη φορολόγηση φορολογουµένων κατοίκων ηµεδαπής, οι 
οποίοι, βάσει της κοινοτικής ρύθµισης περί του συντονισµού των συστηµάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως, καταβάλλουν εισφορές σε σύστηµα κοινωνικής ασφαλίσεως άλλου κράτους 
µέλους. 

 

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BG CS FR DE EN ES EL IT NL PL RO SK SL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-544/07  

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 

 

 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΟΚ) 1408/71 του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρµογής των συστηµάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που διακινούνται 
εντός της Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε και ενηµερώθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 118/97 του Συµβουλίου, της 
2ας ∆εκεµβρίου 1996 (ΕΕ 1997, L 28, σ. 1). 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-544/07

