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Θέµα: Επαναφορά των προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη για την φορολογική κατοικία
των συζύγων, εν όψει της ΣτΕ 1445/2016

Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγµατος και το άρ. 3 § 5 του Ν. 3094/2003 “Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις”,
εκπόνησε το 2014 Ειδική Έκθεση µε θέµα ‘Φορολογία Κατοίκων Εξωτερικού, Ζητήµατα
Καθορισµού και Μεταβολής της Φορολογικής Κατοικίας’1. Η Έκθεση αυτή αναφέρεται,
ανάµεσα στα άλλα και στον προσδιορισµό της φορολογικής κατοικίας των συζύγων, όταν ο
ένας εκ των δύο κατοικεί στην αλλοδαπή. Ειδικότερα για το ζήτηµα αυτό η Αρχή έχει
επισηµάνει ότι:
Η έννοια της κατοικίας και της συνήθους διαµονής, όπως ορίζεται στον ΑΚ, είναι µία
πραγµατική κατάσταση. Προκειµένου να καθοριστεί η ‘φορολογική κατοικία’ των συζύγων, η
φορολογική διοίκηση θεωρεί ότι κατά τεκµήριο αυτή είναι κοινή. Το τεκµήριο αυτό δεν
προβλέπεται από κάποια ρητή διάταξη νόµου, αλλά θεµελιώνεται στην υποχρέωση κοινής
φορολογικής δήλωσης των συζύγων (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2238/1994) και στο άρθρο 1386
ΑΚ, που ορίζει την υποχρέωση συµβίωσής τους. Εφόσον, εποµένως, οι σύζυγοι έχουν
υποχρέωση να έχουν κοινή κατοικία και να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, 9 θα
πρέπει να αναζητηθεί, µε βάση ‘όλα τα ασκούντα επιρροή πραγµατικά περιστατικά’ (Αρ.
Πρωτ. ∆ΟΣ Α1053666 ΕΞ2014) ποια είναι η κατοικία αυτή.
Στην πράξη όµως σπάνια αναζητείται ο τόπος όπου βρίσκεται η οικογενειακή στέγη,
δηλαδή η πραγµατική κοινή τους κατοικία των συζύγων. Αντίθετα, µε έρεισµα το άρθρο 61
παρ. 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, κατά το οποίο ορίζεται ότι ‘Για τους έγγαµους
…υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήµατα της συζύγου του’, τις
περισσότερες φορές λαµβάνεται ως κατοικίας της οικογένειας η κατοικία του συζύγου 1
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φορολογούµενου, ακόµα και αν αυτή προφανώς δεν συνιστά την κατοικία της οικογένειας
κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα.
Η παραπάνω διάταξη κινείται στο πνεύµα του άρθρου 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…’. Η διάταξη, όµως, αυτή εισάγει µία
αντισυνταγµατική ρύθµιση, η οποία επιφέρει µία σειρά από απαράδεκτες συνέπειες στη
φορολόγηση των συζύγων (προβολή φορολογικού απορρήτου στη σύζυγο- φορολογούµενη,
αδυναµία της συζύγου- φορολογούµενης να λάβει κλειδάριθµο, να εισπράξει την επιστροφή
φόρου που της αντιστοιχεί κλπ.). Ιδιαίτερα, όµως, στο ζήτηµα της φορολογικής κατοικίας η
επίκληση της διάταξης οδηγεί στην απαράδεκτη πρακτική, να θεωρείται αυτοµάτως ως
κατοικία της οικογένειας η κατοικία του συζύγου – φορολογούµενου µε τη δηµιουργία
αµάχητου τεκµηρίου. Στις περιπτώσεις όπου και οι δύο σύζυγοι είναι κάτοικοι ηµεδαπής ο
προσδιορισµός της κατοικίας της οικογένειας, έστω και αν παραβιάζει κατά τα παραπάνω
συνταγµατικές διατάξεις, δεν επιδρά στην ουσία της φορολόγησης.
Το ζήτηµα της τεκµαρτής κατοικίας λαµβάνει ενδιαφέρουσες διαστάσεις στις
περιπτώσεις όπου ο ένας από τις δύο συζύγους εργάζεται στην αλλοδαπή. Το Συνήγορο του
Πολίτη απασχόλησαν περιπτώσεις, όπου ένας από τους δύο συζύγους κατοικεί στο
εξωτερικό. Στην ειδικότερη δε περίπτωση που η σύζυγος είναι δηµόσιος υπάλληλος,
φορολογείται µεν ως κάτοικος ηµεδαπής αλλά συµπαρασύρει και το σύζυγο, κάτοικο
εξωτερικού, που φορολογείται ως κάτοικος ηµεδαπής.
Ήδη από το 2002 (αρ. πρωτ. 5396/13.3.2002) ο Συνήγορος του Πολίτη είχε τονίσει ότι,
η φορολογική διοίκηση δεν πρέπει να αγνοεί τις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες
και τη σύγχρονη µορφή της οικογένειας που καθιστούν πολλές φορές απαραίτητη την
χωριστή κατοικία των συζύγων, µε εργασία και εγκατάσταση ενός από τους δύο στο
εξωτερικό. Ας µην ξεχνάµε ότι, την κατ’ εξαίρεση παρέκκλιση από την υποχρέωση
συµβίωσης των συζύγων, και εποµένως από τον κανόνα της κοινής κατοικία τους, έχει ήδη
προβλέψει το Οικογενειακό ∆ίκαιο στο άρθρο 1386 ΑΚ.
Με βάση τα παραπάνω ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει στην εν λόγω έκθεση:
• Να καταργηθεί άµεσα η διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε, και να καταστεί
κάθε φορολογούµενος, έγγαµος ή µη, νοµικά υπεύθυνος για την υποβολή και το περιεχόµενο
της φορολογικής του δήλωσης
• Να φορολογείται ο κάθε φορολογούµενος µε βάση τους κατάλληλους κανόνες, τους
οποίους ορίζει, ανάµεσα στα άλλα, και το πραγµατικό γεγονός της κατοικίας του.
• Να είναι ελεύθεροι οι σύζυγοι να δηλώνουν την κατοικία τους, για τον καθορισµό της
οποίας να φέρουν το βάρος της απόδειξης κατά τα ισχύοντα, και στη συνέχεια να
φορολογούνται µε βάση τις αντίστοιχες διατάξεις, ανεξάρτητα από την υποχρέωσή τους να
υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση
• Το τεκµήριο της κοινής κατοικίας των συζύγων να καταστεί µαχητό, ώστε οι σύζυγοι
να µπορούν να αποδείξουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο την χωριστή κατοικία τους, όταν αυτό
συµβαίνει
• Η κοινή κατοικία της οικογένειας να αναζητείται κατά περίπτωση µε βάση τη δήλωση
των συζύγων και να µην είναι δίχως άλλο αυτή του άντρα- συζύγου
Πρόσφατα, το ΣτΕ (αρ.απόφ.1445/2016), δικάζοντας µε τη διαδικασία της πιλοτικής
δίκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ. 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, εξέτασε το ζήτηµα της
φορολογικής κατοικίας των συζύγων στην ειδικότερη περίπτωση που ο σύζυγος ζει και

εργάζεται στο εξωτερικό ως ελεύθερος επαγγελµατίας ενώ η σύζυγος είναι δικαστική
λειτουργός, η οποία παρέχει τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα. Επί του κρινόµενου ζητήµατος
το ∆ικαστήριο κατέληξε ότι:
• Η κατοικία είναι επαρκές συνδετικό στοιχείο του φορολογούµενου, η ύπαρξη του
οποίου θεµελιώνει τη φορολογική εξουσία ενός κράτους
• Στοιχείο προσδιοριστικό της έννοιας της κατοικίας είναι το κέντρο των βιοτικών
σχέσεων και ζωτικών συµφερόντων ενός φυσικού προσώπου
• Το βάρος της απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που τεκµηριώνουν την
κατοικία του προσώπου, το φέρει η φορολογική αρχή, η κρίση της οποίας για το θέµα αυτό
πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη
• Εν όψει των γενικότερων κοινωνικών και ηθικών αντιλήψεων της εποχής και ανάλογα
µε τα κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα των συζύγων είναι νοητή η χωριστή κατοικία αυτών
• Η επίκληση της κατοικίας της συζύγου (δηµοσίου λειτουργού) και του τέκνου του
φορολογούµενου στην Ελλάδα, δεν είναι τα µόνα, καθοριστικά και επαρκή στοιχεία για την
διαπίστωση της κατοικίας του φορολογούµενου.
• Στην περίπτωση που οι σύζυγοι έχουν διαφορετική κατοικία δεν τίθεται ζήτηµα
υποβολής κοινής δήλωσης φόρου εισοδήµατος
• Οι περιορισµοί που ανακύπτουν από τις τεχνικές δυνατότητες του συστήµατος
ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήµατος, δεν ασκούν επιρροή στην υπό
εξέταση περίπτωση, γιατί το σύστηµα αυτό θα πρέπει να προσαρµόζεται στους κανόνες της
φορολογικής διοίκησης και όχι η εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας να προσαρµόζεται
στις δυνατότητες του συστήµατος.
Κατόπιν της πρόσφατης τοποθέτησης των Ανώτατου ∆ικαστηρίου, η οποία ταυτίζεται
µε τις θέσεις που πάγια εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη στο ζήτηµα του προσδιορισµού
της φορολογικής κατοικίας, και στο πλαίσιο της εφαρµογής της αρχής της χρηστής διοίκησης,
σας παρακαλούµε να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος, ώστε να εναρµονιστεί η πρακτική της
φορολογικής διοίκησης µε τα ανωτέρω.

Με εκτίµηση,

Ανδρέας Ι. Ποττάκης
Συνήγορος του Πολίτη

