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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-170/05 

Denkavit Internationaal BV, Denkavit France SARL κατά Ministre de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙ ΦΟΡΟ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΝΩ 

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΣΧΕ∆ΟΝ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΗΜΕ∆ΑΠΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Η ελευθερία εγκαταστάσεως αντιβαίνει σ’ αυτόν τον  παρακρατούµενο στην πηγή φόρο, ακόµη 
και αν φορολογική σύµβαση επιτρέπει στην αλλοδαπή µητρική εταιρία να τον συµψηφίσει µε 

τον φόρο που οφείλει στο κράτος στο οποίο εδρεύει, όταν η µητρική αυτή δεν έχει τη 
δυνατότητα να προβεί στον συµψηφισµό αυτό 

Σύµφωνα µε την γαλλική νοµοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο των πραγµατικών 
περιστατικών της υπό κρίση υποθέσεως, τα µερίσµατα που κατέβαλλε εταιρία µε έδρα στη 
Γαλλία προς µητρική εταιρία µη εδρεύουσα στη Γαλλία φορολογούνταν διά παρακρατήσεως 
στην πηγή φόρου µε συντελεστή 25 %. Για τα διανεµόµενα από εδρεύουσα στη Γαλλία σε 
µητρική επίσης εδρεύουσα στη Γαλλία, δεν προβλεπόταν καµία παρακράτηση φόρου στην 
πηγή. Εξάλλου, µητρική εταιρία µε έδρα ή µόνιµη εγκατάσταση στη Γαλλία µπορούσε να 
τύχει, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, σχεδόν εξ ολοκλήρου απαλλαγής από τον φόρο επί των 
διανεµόµενων από τη θυγατρική της µερισµάτων. Εξαιρέσει ενός ποσοστού 5 %, τα 
µερίσµατα αυτά αφαιρούνταν από το τα καθαρά φορολογητέα κέρδη της µητρικής εταιρίας 
και εποµένως η µητρική εταιρία απαλλασσόταν της φορολογίας. 



Επιπλέον, γαλλο-ολλανδική σύµβαση 1 µε αντικείµενο την αποφυγή της διπλής φορολογίας 
προβλέπει ότι µητρική εταιρία που είναι εγκατεστηµένη στις Κάτω Χώρες µπορεί να προβεί 
σε συµψηφισµό του φόρου που της επιβλήθηκε στη Γαλλία µε τον φόρο που πρέπει να 
καταβάλει στις Κάτω Χώρες. Ο συµψηφισµός αυτός δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του 
οφειλόµενου στις Κάτω Χώρες φόρου. ∆εδοµένου ότι το Βασίλειο των Κάτω Χωρών 
απαλλάσσει τις ολλανδικές εταιρίες από τον φόρο επί των αλλοδαπής προελεύσεως 
µερισµάτων, προκύπτει ότι δεν χορηγείται καµία µείωση φόρου βάσει της γαλλικής 
παρακρατήσεως στην πηγή. 

Η Denkavit Internationaal BV είναι µητρική εταιρία, µε έδρα στις Κάτω Χώρες η οποία, 
κατά τον χρόνο των πραγµατικών περιστατικών, είχε δύο γαλλικές θυγατρικές εταιρίες, την 
Agro-Finances SARL και τη Denkavit France (οι οποίες µεταγενέστερα συγχωνεύθηκαν στη 
Denkavit France) στις οποίες είχε τον έλεγχο σχεδόν ολοκλήρου του κεφαλαίου. Από το 
1987 έως το 1989, οι δύο αυτές εταιρίες κατέβαλαν στη µητρική τους Denkavit 
Internationaal µερίσµατα συνολικού ύψους 14,5 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων (FRF). 
Κατ’ εφαρµογή της γαλλο-ολλανδικής συµβάσεως και της γαλλικής νοµοθεσίας, 
παρακρατήθηκε στην πηγή 5 % του ποσού των µερισµάτων αυτών, δηλαδή 725 000 FRF. 

Η Denkavit Internationaal και η Denkavit France αξιώνουν την επιστροφή του ποσού αυτού 
ενώπιον του Conseil d’État το οποίο ερωτά το ∆ικαστήριο για τη συµβατότητα του γαλλικού 
µηχανισµού παρακρατήσεως φόρου στην πηγή µε το κοινοτικό δίκαιο. 

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει πρώτον ότι η άµεση φορολογία εµπίπτει στην αρµοδιότητα των 
κρατών µελών, τα οποία όµως πρέπει να την ασκούν τηρώντας το κοινοτικό δίκαιο. 

Στη συνέχεια, διευκρινίζει ότι η ελευθερία εγκαταστάσεως αναγνωρίζει στους κοινοτικούς 
υπηκόους, το δικαίωµα εταιρίας που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία ενός κράτους µέλους 
να ασκεί τη δραστηριότητά της στο οικείο κράτος µέλος µέσω, µεταξύ άλλων, 
υποκαταστήµατος. Η ελευθερία εγκαταστάσεως έχει έτσι ως κύριο σκοπό να εξασφαλίζει 
εντός του κράτους υποδοχής της θυγατρικής την ίση µεταχείριση των αλλοδαπών µε τους 
ηµεδαπούς, απαγορεύοντας κάθε διάκριση,  έστω και ελάχιστη, που βασίζεται στην έδρα των 
εταιριών. 

Η δυσµενής αυτή διάκριση συνίσταται στην καθιέρωση διαφορετικής µεταχείρισης ενώ δεν 
υφίσταται καµία διαφορά της αντικειµενικής τους καταστάσεως ικανή να θεµελιώσει την εν 
λόγω διαφορετική µεταχείριση. 

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι ανεξαρτήτως της γαλλο-ολλανδικής συµβάσεως, η εθνική 
νοµοθεσία έχει ως αποτέλεσµα τη διαφορετική φορολογική µεταχείριση των µερισµάτων 
που διανέµει ηµεδαπή θυγατρική εταιρία προς τη µητρική της εταιρία, αναλόγως του αν η 
τελευταία είναι ηµεδαπή ή αλλοδαπή. 

Έτσι, ενώ οι ηµεδαπές µητρικές εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να τύχουν σχεδόν εξ 
ολοκλήρου απαλλαγής για τα µερίσµατα που έλαβαν, τουναντίον στις αλλοδαπές µητρικές 
                                                 
1 Σύµβαση µεταξύ της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, µε 
αντικείµενο την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροαποφυγής όσον αφορά τον φόρο 
εισοδήµατος και περιουσίας, η οποία υπογράφηκε στο Παρίσι στις 16 Μαρτίου 1973  
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εταιρίες παρακρατείται φόρος στην πηγή ύψους 25 % επί του ποσού των διανεµόµενων 
µερισµάτων. 

Επιπλέον, τα µερίσµατα που καταβάλλονται στις αλλοδαπές µητρικές εταιρίες, σε αντίθεση 
µε αυτά που καταβάλλονται στις ηµεδαπές µητρικές, φορολογούνται αλλεπάλληλα βάσει της 
γαλλικής φορολογικής νοµοθεσίας. Έτσι, τα µερίσµατα αυτά φορολογούνται, πρώτον, επί 
των εταιρικών κερδών στα εισοδήµατα της θυγατρικής εταιρίας που προβαίνει στη διανοµή 
και, δεύτερον, επιβάλλοντας στην αλλοδαπή µητρική εταιρία παρακράτηση φόρου επί των εν 
λόγω µερισµάτων. 

Έτσι, η διαφορετική αυτή φορολογική µεταχείριση των µερισµάτων µεταξύ µητρικών 
αναλόγως του τόπου όπου εδρεύουν συνιστά περιορισµό της ελευθερίας 
εγκαταστάσεως. 

Όσον αφορά τη γαλλο-ολλανδική σύµβαση, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι ελλείψει 
κοινοτικών µέτρων εναρµονίσεως, τα κράτη µέλη, τηρώντας την κοινοτική νοµοθεσία, 
εξακολουθούν να είναι αρµόδια για τον καθορισµό των κριτηρίων φορολογήσεως των 
εισοδηµάτων και µπορούν, ενδεχοµένως διά της συµβατικής οδού, προκειµένου να 
εξαλειφθεί η διπλή φορολόγηση να καθορίζουν τα κριτήρια για την κατανοµή της 
φορολογικής αρµοδιότητας µεταξύ των κρατών µελών. 

Επιβεβαιώνοντας εκ νέου την αρχή σύµφωνα µε την οποία, απαγορεύονται ακόµη και οι 
µικρής εκτάσεως και ήσσονος σηµασίας περιορισµοί της ελευθερίας εγκαταστάσεως, το 
∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι, όπως προκύπτει από τη συνδυασµένη εφαρµογή της γαλλο-
ολλανδικής σύµβασης και της ολλανδικής νοµοθεσίας, στις ηµεδαπές µητρικές εταιρίες 
επιβάλλεται φορολογικό καθεστώς που καθιστά δυνατή την αποφυγή της αλλεπάλληλης 
φορολογίας ενώ στις αλλοδαπές µητρικές εταιρίες, αντιθέτως, επιβάλλεται αλλεπάλληλη 
φορολογία επί των µερισµάτων που διανέµονται από τις εδρεύουσες στη Γαλλία θυγατρικές 
τους. 

Εποµένως, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι το κοινοτικό δίκαιο απαγορεύει εθνική 
νοµοθεσία η οποία προβλέπει, µόνο για τις αλλοδαπές µητρικές εταιρίες, παρακράτηση 
φόρου στην πηγή επί των µερισµάτων που διανέµονται από ηµεδαπές θυγατρικές, όταν 
µάλιστα φορολογική σύµβαση µεταξύ του εν λόγω κράτους µέλους και άλλου κράτους 
µέλους, µε την οποία επιτρέπεται η παρακράτηση αυτή στην πηγή, προβλέπει τη 
δυνατότητα συµψηφισµού του οφειλόµενου στο άλλο αυτό κράτος φόρου µε την 
επιβάρυνση που επιβάλλεται κατ’ εφαρµογή της εν λόγω εθνικής νοµοθεσίας, οσάκις η 
µητρική εταιρία δεν έχει τη δυνατότητα, στο άλλο αυτό κράτος µέλος, να προβεί στον 
προβλεπόµενο από την εν λόγω σύµβαση συµψηφισµό. 
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Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

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

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-

170/05 
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής 

Ευρώπης, κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

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