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Υπηρεσία Τύπου και
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Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις
C-338/11 Santander Asset Management SGIIC SA κατά Directeur des
résidents à l’étranger et des services généraux και
C-339/11 έως C-347/11 Santander Asset Management SGIIC SA κ.λπ. κατά
Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la
Réforme de l’État

Το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται στη γαλλική νοµοθεσία που εισάγει διαφορετικό
φορολογικό καθεστώς για τα µερίσµατα ηµεδαπής προελεύσεως που
εισπράττονται από ηµεδαπούς και αλλοδαπούς οργανισµούς συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Το δίκαιο της Ένωσης απαγορεύει οποιονδήποτε περιορισµό των κινήσεων κεφαλαίων µεταξύ
κρατών µελών και µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών1. Αυτή η απαγόρευση δεν θίγει το
δικαίωµα των κρατών µελών να εφαρµόζουν τις οικείες διατάξεις της φορολογικής τους νοµοθεσίας
οι οποίες διακρίνουν µεταξύ φορολογουµένων που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση όσον
αφορά την κατοικία τους ή τον τόπο όπου είναι επενδεδυµένα τα κεφάλαιά τους2. Εντούτοις, οι ως
άνω εθνικές διατάξεις δεν µπορούν να αποτελούν µέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε
συγκεκαλυµµένο περιορισµό της ελεύθερης κινήσεως των κεφαλαίων και των πληρωµών3.
Οι διαφορές από τις οποίες προέκυψαν οι ως άνω υποθέσεις άπτονται του γαλλικού φορολογικού
καθεστώτος που διέπει τα µερίσµατα τα οποία διανέµονται από εδρεύουσες στη Γαλλία εταιρίες
προς τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) οι οποίοι δεν εδρεύουν
στο ως άνω κράτος. Οι ΟΣΕΚΑ (αµοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται εταιρία διαχειρίσεως ή
εταιρία επενδύσεων) παρέχουν σε κάθε αποταµιευτή (µεριδιούχο) τη δυνατότητα να εµπιστευθεί τη
διαχείριση των κεφαλαίων του σε επαγγελµατία ο οποίος αναλαµβάνει να τα επενδύσει σε
συγκεκριµένη ή σε συγκεκριµένες χρηµατοπιστωτικές αγορές. Κατά τη γαλλική φορολογική
νοµοθεσία, τα µερίσµατα που καταβάλλονται στους ΟΣΕΚΑ που δεν εδρεύουν στη Γαλλία
φορολογούνται στην πηγή µε συντελεστή 25%, ενώ τα ως άνω µερίσµατα δεν φορολογούνται όταν
καταβάλλονται σε ηµεδαπούς ΟΣΕΚΑ.
∆έκα ΟΣΕΚΑ µε έδρα το Βέλγιο, τη Γερµανία, την Ισπανία και τις Ηνωµένες Πολιτείες4, οι οποίοι
επενδύουν µεταξύ άλλων σε µετοχές γαλλικών εταιριών και εισπράττουν για τον λόγο αυτό
µερίσµατα υποκείµενα σε παρακράτηση στην πηγή, διατυπώνουν αντιρρήσεις κατά της γαλλικής
νοµοθεσίας. Επικαλούνται την ύπαρξη δυσµενούς διακρίσεως όσον αφορά την ελευθερία
κυκλοφορίας των κεφαλαίων την οποία εγγυάται το δίκαιο της Ένωσης.
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Santander Asset Management SGIIC SA, ενεργώντας στο όνοµα του FIM Santander Top 25 Euro Fi· Santander Asset
Management SGIIC SA, ενεργώντας στο όνοµα της Cartera Mobiliaria SA SICAV· Kapitalanlagegesellschaft mbH,
ενεργώντας στο όνοµα του Alltri Inka· Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, ενεργώντας στο όνοµα
του DBI-Fonds APT n° 737· SICAV KBC Select Immo· SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH· International
Values Series of the DFA Investment Trust Co· Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co.· SICAV
GA Fund B· Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, ενεργώντας στο όνοµα του AMB
Generali Aktien Euroland.
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Το tribunal administratif (διοικητικό πρωτοδικείο) de Montreuil (Γαλλία), ενώπιον του οποίου
ασκήθηκαν οι ως άνω προσφυγές, ερωτά κατ’ ουσίαν το ∆ικαστήριο αν το δίκαιο της Ένωσης
αντιτίθεται στη γαλλική νοµοθεσία που υποβάλλει τα διανεµόµενα σε ΟΣΕΚΑ µερίσµατα ηµεδαπής
προελεύσεως σε διαφορετική φορολογική µεταχείριση αναλόγως του τόπου της έδρας του
δικαιούχου οργανισµού. Το εν λόγω δικαστήριο ερωτά ειδικότερα αν, όσον αφορά τη φορολόγηση
των µερισµάτων που διανέµονται από εδρεύουσες στη Γαλλία εταιρίες σε αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ, η
σύγκριση των καταστάσεων προκειµένου να κριθεί αν τυχόν υφίσταται διαφορετική µεταχείριση
συνιστώσα εµπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων πρέπει να γίνεται µόνο υπό το
πρίσµα του ΟΣΕΚΑ ή πρέπει να λαµβάνει υπόψη και την κατάσταση των µεριδιούχων.
Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει, πρώτον, ότι στα µέτρα που απαγορεύονται από το δίκαιο της Ένωσης
ως περιορισµοί των κινήσεων κεφαλαίων συγκαταλέγονται εκείνα που µπορούν να αποτρέψουν
τους κατοίκους αλλοδαπής από την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε κράτος µέλος ή να
αποτρέψουν τους κατοίκους του εν λόγω κράτους µέλους από την πραγµατοποίηση επενδύσεων
σε άλλα κράτη. Η διαφορετική φορολογική αντιµετώπιση των ΟΣΕΚΑ όσον αφορά τα µερίσµατα,
αναλόγως της έδρας τους, µπορεί να αποτρέψει, αφενός, τους αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ από το να
πραγµατοποιήσουν επενδύσεις σε εδρεύουσες στη Γαλλία εταιρίες και, αφετέρου, τους επενδυτές
που κατοικούν στη Γαλλία από το να αποκτήσουν µερίδια σε αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ. Συνεπώς, το
∆ικαστήριο κρίνει ότι η γαλλική νοµοθεσία συνιστά περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας
των κεφαλαίων, ο οποίος καταρχήν απαγορεύεται από το δίκαιο της Ένωσης.
∆εύτερον, το ∆ικαστήριο εξετάζει αν ο περιορισµός αυτός µπορεί να δικαιολογηθεί στο
πλαίσιο των διατάξεων περί ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων. Συναφώς υπενθυµίζει
ότι η διαφορετική µεταχείριση µπορεί να θεωρηθεί ότι συµβιβάζεται µε το δίκαιο της Ένωσης µόνον
εφόσον αφορά καταστάσεις που δεν είναι αντικειµενικώς συγκρίσιµες ή εφόσον δικαιολογείται από
επιτακτικό λόγο γενικού συµφέροντος.
Προκειµένου να καταστεί δυνατόν, αφενός, να εκτιµηθεί κατά πόσον είναι συγκρίσιµες οι
καταστάσεις, υποβάλλεται στο ∆ικαστήριο το ερώτηµα αν εκτός από την κατάσταση των ΟΣΕΚΑ
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η κατάσταση των µεριδιούχων. Απαντώντας, το ∆ικαστήριο
διευκρινίζει ότι απόκειται σε κάθε κράτος µέλος να οργανώσει, τηρώντας το δίκαιο της Ένωσης, το
σύστηµά του για τη φορολόγηση των διανεµοµένων κερδών. Εντούτοις, όταν εθνική φορολογική
νοµοθεσία θεσπίζει κριτήριο διακρίσεως για τη φορολόγηση των διανεµοµένων κερδών, ο
συγκρίσιµος χαρακτήρας των καταστάσεων πρέπει να εκτιµάται λαµβανοµένου υπόψη του ως άνω
κριτηρίου. Εν προκειµένω, η γαλλική νοµοθεσία προβλέπει ένα ουσιώδες κριτήριο διακρίσεως που
βασίζεται στον τόπο της έδρας του ΟΣΕΚΑ, υποβάλλοντας µόνο τους αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ σε
παρακράτηση φόρου στην πηγή για τα µερίσµατα που εισπράττουν. Το ∆ικαστήριο κρίνει,
δεδοµένου αυτού του κριτηρίου διακρίσεως, ότι η εκτίµηση του αν οι καταστάσεις είναι συγκρίσιµες,
προκειµένου να κριθεί αν η εν λόγω νοµοθεσία εισάγει ή όχι δυσµενή διάκριση, πρέπει να
διενεργηθεί αποκλειστικά στο επίπεδο του ΟΣΕΚΑ χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση των
µεριδιούχων. Έτσι, η διαφορά µεταχειρίσεως µεταξύ των ηµεδαπών και των αλλοδαπών
ΟΣΕΚΑ δεν δικαιολογείται λόγω ουσιώδους διαφοράς των καταστάσεων.
Το ∆ικαστήριο εξετάζει αφετέρου αν η διαφορετική µεταχείριση θα µπορούσε να
δικαιολογηθεί από επιτακτικούς λόγους γενικού συµφέροντος.
Ένας από τους δικαιολογητικούς λόγους αντλείται από την ανάγκη διασφαλίσεως της ισόρροπης
κατανοµής της εξουσίας φορολογήσεως µεταξύ των κρατών µελών. Ειδικότερα, η διαφορετική
µεταχείριση µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εθνική νοµοθεσία έχει ως σκοπό να αποτρέψει
συµπεριφορές ικανές να υπονοµεύσουν το δικαίωµα του κράτους µέλους να ασκήσει τη
φορολογική του αρµοδιότητα σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που ασκούνται στο έδαφός του.
Εντούτοις, από τη στιγµή που το κράτος µέλος επέλεξε να µη φορολογήσει τους ηµεδαπούς
ΟΣΕΚΑ που εισπράττουν µερίσµατα ηµεδαπής προελεύσεως, δεν µπορεί να επικαλεσθεί την
ανάγκη εξασφαλίσεως της ισόρροπης κατανοµής της εξουσίας φορολογήσεως µεταξύ των κρατών
µελών για να δικαιολογήσει τη φορολόγηση των αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ που αποκτούν τέτοια
εισοδήµατα.
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Οµοίως, η γαλλική νοµοθεσία δεν δικαιολογείται από την ανάγκη διασφαλίσεως της
αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων εφόσον φορολογούνται αποκλειστικά και
συγκεκριµένα όσοι δεν είναι κάτοικοι Γαλλίας.
Τέλος, η διαφορετική µεταχείριση την οποία εισάγει η γαλλική νοµοθεσία δεν δικαιολογείται από
την ανάγκη διαφυλάξεως της συνοχής του φορολογικού καθεστώτος από τη στιγµή που δεν
υπάρχει άµεσος σύνδεσµος µεταξύ της απαλλαγής από τον παρακρατούµενο στην πηγή φόρο
όσον αφορά τα µερίσµατα ηµεδαπής προελεύσεως που εισπράττονται από ηµεδαπό ΟΣΕΚΑ και
της φορολογήσεώς τους ως εισοδηµάτων των µεριδιούχων.
Ως εκ τούτου, το ∆ικαστήριο απαντά ότι το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται στη γαλλική
νοµοθεσία η οποία φορολογεί στην πηγή τα µερίσµατα ηµεδαπής προελεύσεως όταν
εισπράττονται από ΟΣΕΚΑ που εδρεύουν σε άλλο κράτος, ενώ οι ΟΣΕΚΑ που εδρεύουν
στη Γαλλία απαλλάσσονται από τον φόρο για τα ως άνω µερίσµατα.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
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