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Θέµα: Υποβολή προτάσεων για την αναµόρφωση των διατάξεων του φορολογικού
συστήµατος που καθιερώνουν διακρίσεις ως προς το φύλο των
φορολογούµενων.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί την προσπάθειά σας για αναµόρφωση της
φορολογικής νοµοθεσίας µία σηµαντική ευκαιρία για να εξεταστεί γενικότερα η
εναρµόνιση της φορολογίας της οικογένειας µε τις γενικές αρχές της ισότητας των
δύο φύλων. Επίσης είναι µία ευκαιρία να επανεξεταστούν οι στόχοι και η φιλοσοφία
ενός αποσπασµατικού φορολογικού συστήµατος προς την κατεύθυνση του
εκσυγχρονισµού του και της αποτελεσµατικότητάς του. Ως σταθερός συνοµιλητής
του Υπουργείου Οικονοµικών από το 1998, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει παρέµβει
σε µία µεγάλη σειρά φορολογικών θεµάτων, έχει δε συνεργαστεί µε τη φορολογική
διοίκηση στην επιµόρφωση των στελεχών της και στην βελτίωση των υπηρεσιών της.
Προκειµένου να σχηµατίσετε µια εικόνα των προτάσεων του Συνηγόρου του
Πολίτη για διατάξεις του φορολογικού δικαίου και πρακτικές των δηµοσίων
οικονοµικών υπηρεσιών που καθιερώνουν διακρίσεις ως προς το φύλο των
φορολογούµενων, σας επισυνάπτω συνοπτική έκθεση (Συνηµµένο Ι).·
Πέρα από το θέµα των διακρίσεων λόγω φύλου στο φορολογικό νόµο, ο
Συνήγορος του Πολίτη έχει διατυπώσει προτάσεις και για άλλα ζητήµατα που
εντοπίζει κατά τη συνεχή επαφή του µε τις οικονοµικές υπηρεσίες. Επίσης διαθέτει
χρήσιµα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας, από τα οποία προκύπτουν τα
προβλήµατα κακοδιοίκησης που συναντώνται στις οικονοµικές υπηρεσίες, οι
πολύπλοκες διαδικασίες και γενικά µία αντιπροσωπευτική εικόνα της φορολογικής
διοίκησης από την πλευρά του πολίτη. Τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεση σας.
Τέλος, εφόσον προσκληθεί, ο Συνήγορος του Πολίτη θα µπορούσε να συµµετάσχει
στις διεργασίες για την επεξεργασία και διαµόρφωση των ρυθµίσεων της υπό
αναµόρφωση φορολογικής νοµοθεσίας.
Με εκτίµηση,
Καλλιόπη Σπανού

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι

Προτάσεις για την αναµόρφωση των διατάξεων του φορολογικού συστήµατος
που καθιερώνουν διακρίσεις ως προς το φύλο των φορολογούµενων.

1. Τα φραστικά ‘κατάλοιπα’ του φορολογικού νόµου και το παράδειγµα
του εντύπου της φορολογικής δήλωσης

Για λόγους πρακτικούς κυρίως, ο φορολογικός νοµοθέτης έχει επιλέξει να
συνδέσει τη φορολογική υποχρέωση των συζύγων µε το να επιβάλλει την κοινή
δήλωση των εισοδηµάτων τους. Σύµφωνα µε το άρ. 5 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος κατά τη διάρκεια του γάµου τους οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να
υποβάλλουν κοινή δήλωση των εισοδηµάτων τους. Ο τρόπος όµως µε τον οποίο αυτό
αποτυπώνεται στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης δεν επιδέχεται νοµικής
αξιολόγησης,
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αντισυνταγµατικότητας προτείνουµε:
Στην ηλεκτρονική φόρµα καταχώρησης των φορολογικών στοιχείων ο πολίτης να
µπορεί από την αρχή να επιλέγει τη φόρµα για τους έγγαµους φορολογούµενος,
όπου θα υπάρχουν οι υποκατηγορίες Ο ΣΥΖΥΓΟΣ και Η ΣΥΖΥΓΟΣ. Στην
έντυπη δήλωση οι δύο στήλες θα µπορούσαν να τιτλοφορούνται
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ή Ο ΣΥΖΥΓΟΣ και
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Το παράδειγµα του εντύπου της φορολογικής δήλωσης είναι ενδεικτικό, γιατί
η φορολογική νοµοθεσία βρίθει τέτοιων διατυπώσεων που συνιστούν έµµεσες ή
άµεσες διακρίσεις.

2. Η υποχρέωση του συζύγου για υποβολή φορολογικής δήλωσης και για τα
εισοδήµατα της συζύγου.

Το άρ. 61 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ορίζει ότι ‘Για τους
έγγαµους …υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήµατα της
συζύγου του’. Επίσης, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, ο πατέρας είναι ο υπεύθυνος να
υποβάλει φορολογική δήλωση και για τα ανήλικα τέκνα, εκτός εάν δεν έχει τη γονική
µέριµνα. Οι διατάξεις αυτές κινούνται στο πνεύµα του άρ. 1387 του παλαιού ΑΚ,
που ίσχυσε µέχρι το 1983 και κατά το οποίο ‘ο ανήρ είναι η κεφαλή της οικογενείας
και αποφασίζει περί παντός ό,τι αφορά τον συζυγικόν βίον…’. Για ευνόητους λόγους η
διάταξη του άρ. 61 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος έχει κατακριθεί από
το Συνήγορο του Πολίτη. Παρόλ’ αυτά διατηρείται σε ισχύ και προσφέρει νοµικά
επιχειρήµατα για µία σειρά από πράξεις κακοδιοίκησης που έχουν µε τη σειρά τους
επισηµανθεί από την Αρχή.
Με το άρ. 16 παρ. 8 του ν. 3842/2010, αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρ. 74 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, έτσι ώστε για τους έγγαµους φορολογούµενους οι
οφειλές που αναλογούν στα εισοδήµατά τους, βεβαιώνονται χωριστά και η ευθύνη
καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο χωριστά. Καταργήθηκε δηλαδή προηγούµενη
διάταξη, κατά την οποία οι οφειλές αυτές βεβαιώνονταν στο όνοµα του συζύγου. Η
νέα ρύθµιση αποτελεί ένα σπουδαίο βήµα προς την κατεύθυνση που έχει επισηµάνει
ο Συνήγορος του Πολίτη, επιλύει όµως µόνο κατά το ήµισυ το πρόβληµα. Όταν
προκύψει επιστροφή φόρου, αυτή γίνεται στο όνοµα του συζύγου ακόµα και εάν αυτή
αφορά και τα εισοδήµατα της συζύγου ή και αποκλειστικά αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, ο
Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:
Να καταργηθεί το άρ. 61 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και να
υπαχθούν όλοι οι έγγαµοι φορολογούµενοι στη γενική υποχρέωση υποβολής
φορολογικής δήλωσης, σύµφωνα µε το νόµο (οι σύζυγοι να υποβάλουν κοινή
φορολογική δήλωση, εφόσον αυτή είναι η επιλογή του νοµοθέτη). Η κοινή
δήλωση να υπογράφεται ΚΑΙ από του δύο φορολογούµενους, η εκκαθάριση να
γίνεται χωριστά και αυτό να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Κατά συνέπεια η
φορολογική υποχρέωση και η επιστροφή του φόρου θα γίνεται επίσης ξεχωριστά
για κάθε σύζυγο και στο όνοµά του.

3. Η ‘κοινή’ κατοικία των συζύγων

Σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 1033470/650/Α0012/17 εγκύκλιο, η κατοικία του
φορολογούµενου είναι θέµα πραγµατικό, για το οποίο αποφαίνεται ο Προϊστάµενος
της ∆.Ο.Υ. µε βάση τα δεδοµένα που έχει στη διάθεσή του. Εξ αιτίας όµως των
παραπάνω ρυθµίσεων, δηλαδή της υποχρέωσης υποβολής κοινής φορολογικής
δήλωσης και της αναγνώρισης του συζύγου ως µόνου υπόχρεου υποβολής της
δήλωσης της οικογένειας, θεωρείται δεδοµένο από τις οικονοµικές υπηρεσίες ότι η
κατοικία των συζύγων είναι κοινή και µάλιστα είναι πάντα αυτή του συζύγου. Η
πρακτική αυτή των οικονοµικών υπηρεσιών δεν βασίζεται σε διάταξη νόµου, αφού µε
το άρ. 2 του ν. 1329/1983 καταργήθηκε η διάταξη του άρ. 55 ΑΚ, το οποίο όριζε ότι
η κατοικία της συζύγου είναι αυτή του συζύγου της. Επιπλέον όµως, και αυτό είναι το
σηµαντικότερο, δεν αντιστοιχεί στις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές ανάγκες, και
στην σύγχρονη µορφή της οικογένειας.
Η ‘υπαγωγή’ της συζύγου στην ∆.Ο.Υ. του συζύγου ίσως να µην έχει
ιδιαίτερες πρακτικές συνέπειες – έχει βέβαια σηµαντικές νοµικές συνέπειες, εφόσον
συνιστά διάκριση ως προς το φύλο και αντίκειται στο ελληνικό Σύνταγµα και σε µία
σειρά από διεθνείς συµβάσεις. Ο Συνήγορος του Πολίτη όµως αντιµετώπισε το
ζήτηµα αυτό µε αφορµή οικογένειες, όπου ο σύζυγος ήταν κάτοικος αλλοδαπής και η
σύζυγος κατοικούσε στην Ελλάδα. Παρά το ότι η φορολογούµενη σύζυγος είχε
σαφώς το κέντρο των βιοτικών της δραστηριοτήτων στη χώρα µας (εργασία, παιδιά
που πήγαιναν σχολείο κλπ), θεωρούνταν ως κάτοικος εξωτερικού και φορολογούνταν
ανάλογα. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:

Ο κάθε σύζυγος να υπάγεται στη ∆.Ο.Υ. του τόπου όπου έχει καταστήσει το κέντρο των
βιοτικών του σχέσεων. Εφόσον αυτές είναι διαφορετικές, οι σύζυγοι θα επιλέγουν από
κοινού τη ∆.Ο.Υ., όπου θα υποβάλλεται η κοινή δήλωσή τους. Εάν ο σύζυγος είναι
κάτοικος εξωτερικού και η σύζυγος της ηµεδαπής, µπορεί για λόγους συστηµατικούς
ως αρµόδια για την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης να ορίζεται η ∆.Ο.Υ.
κατοίκων εξωτερικού, η σύζυγος όµως που κατοικεί στην Ελλάδα φορολογείται ως
κάτοικος ηµεδαπής.

4. Φορολόγηση τρίτεκνων οικογενειών

Τα ανήλικα άγαµα τέκνα βαρύνουν το φορολογούµενο (άρ. 7 παρ. 1 Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος), ενώ το εισόδηµά τους προστίθεται στο εισόδηµα του γονέα
που έχει το µεγαλύτερο συνολικό εισόδηµα και φορολογείται στο όνοµά του (άρ. 5 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος).
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε περιπτώσεις µητέρων µε τρία τέκνα, κάποια
από τα οποία προέρχονταν από προηγούµενο γάµο τους. Οι φορολογούµενες αυτές,
ενώ είναι τρίτεκνες, δεν µπορούν να έχουν τις αντίστοιχες φορολογικές ελαφρύνσεις,
γιατί, µε βάση τις παραπάνω διατάξεις, τα τέκνα τους από προηγούµενο γάµο
βαρύνουν τις ίδιες, ως έχουσες την επιµέλεια, ενώ τα τέκνα από τον ισχύοντα γάµο,
βαρύνουν το σύζυγο. Το ζήτηµα αφορά σαφή διάκριση λόγω φύλου, γιατί εάν ο
πατέρας- φορολογούµενος είχε την επιµέλεια τριών παιδιών από διαφορετικούς γάµους,
η οικογένεια θα ήταν τρίτεκνη για τη φορολογική διοίκηση. Ακόµα και η διάταξη του
άρ. 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ενώ διατυπώνεται ουδέτερα ως προς το
φύλο, συνιστά έµµεση διάκριση, γιατί στη µέση ελληνική οικογένεια στατιστικά το
υψηλότερο εισόδηµα το έχει ο σύζυγος.
Ήδη µε µία σειρά από αποφάσεις (βλ. υπ’ αρίθµ. 148/2010 ∆ιοικ.Πρ.Μυτ.),
µετά από προσφυγή που κατέθεσαν κάποιοι από τους ενδιαφερόµενους πολίτες, η
ελληνική δικαιοσύνη συντάχθηκε µε την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη και
τόνισε ότι, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων, ‘ερµηνευοµένων υπό το πρίσµα
της συνταγµατικής αρχής της προστασίας της οικογένειας, οι γονείς που συνοικούν µε
τα ανήλικα τέκνα τους, απολαµβάνουν την ίδια, ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση,
δηλαδή την έκπτωση του οφειλόµενου φόρου, ανάλογα µε τον συνολικό αριθµό των
βαρυνοµένων τέκνων, ανεξαρτήτως της βιολογικής τους προέλευσης από τον έναν ή και
τους δύο γονείς, εφόσον µε τη συνοίκησή τους τα οικονοµικά βάση από την ανατροφή
των τέκνων δεν είναι δυνατόν να διαχωρίζονται ως προς τους γονείς και βαρύνουν και
τους δύο εξ ίσου’.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει τονίσει επανειληµµένα την ασυµβατότητα των
φορολογικών αυτών διατάξεων µε το πνεύµα της σύγχρονης έννοµης τάξης (Κανόνες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σύνταγµα, Οικογενειακό ∆ίκαιο, νόµοι που ενισχύουν την
οικογένεια, όπως πχ. ο Ν. 3454/2006) και έχει προτείνει:

Να αντιµετωπίζονται τα ανήλικα τέκνα, που ΄συνοικούν’ σε µία οικογένεια, ως
σύνολο και να δίνεται δυνατότητα στους γονείς να επιλέγουν ποιος από τους δύο
θα φέρει το βάρος των παιδιών –φυσικών ή µη- και θα έχει τις αντίστοιχες
φορολογικές ελαφρύνσεις. Εναλλακτικά θα µπορούσε η οικογένεια να
χαρακτηρίζεται ως ‘τρίτεκνη’, και οι σχετικές ελαφρύνσεις να επιµερίζονται στους
συζύγους.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Υπουργείο Οικονοµικών συµµορφώθηκε µε την
παραπάνω δικαστική απόφαση, χωρίς όµως να γενικεύσει την εφαρµογή αυτή σε όλες
τις ανάλογες περιπτώσεις.

