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14. november 2006 

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-513/04 

Mark Kerckhaert, Bernadette Morres/Belgické kráľovstvo 

ČLENSKÝ ŠTÁT MÔŽE UPLATŇOVAŤ NA DIVIDENDY Z AKCIÍ 
SPOLOČNOSTÍ USADENÝCH NA JEHO ÚZEMÍ A DIVIDENDY SPOLOČNOSTÍ 
USADENÝCH V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE ROVNAKÚ JEDNOTNÚ DAŇOVÚ 

SADZBU 

V tejto súvislosti nie je potrebné upraviť možnosť zápočtu dane vybranej v tomto inom 
členskom štáte 

Manželom Kerckhaert-Morres, ktorí sú rezidentmi Belgicka, boli v priebehu rokov 1995 a 
1996 vyplatené dividendy od spoločnosti Eurofers SARL usadenej vo Francúzsku. 
Z dividend brutto bola vo Francúzsku vybraná daň z príjmov vo výške 15 % vo forme 
zrážkovej dane. Žiadosť manželov Kerckhaert-Morres o zápočet dane vo výške francúzskej 
zrážkovej dane obsiahnutá v ich daňovom priznaní bola zamietnutá.  

Keďže manželia Kerckhaert-Morres usúdili, že toto zamietnutie má za následok uplatňovanie 
vyššieho daňového zaťaženia dividend francúzskeho pôvodu ako v prípade dividend od 
spoločností usadených v Belgicku, podali žalobu na Rechtbank van eerste aanleg te Gent. 
Tento súd rozhodol položiť Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev prejudiciálnu otázku.  

Na úvod Súdny dvor pripomína, že z ustálenej judikatúry vyplýva, že aj keď priame dane 
patria do právomoci členských štátov, členské štáty ju musia vykonávať v súlade s právom 
Spoločenstva. Súdny dvor teda vo viacerých rozsudkoch rozhodol, že predmetné právne 
úpravy členských štátov zavádzajú rozdielne zaobchádzanie s príjmami pochádzajúcimi 
z dividend spoločností usadených v členskom štáte, ktorého rezidentom je dotknutý 
daňovník, a s príjmami pochádzajúcimi z dividend spoločností, ktoré majú svoje sídlo v inom 



členskom štáte, tým, že príjemcom týchto posledne uvedených dividend odopierajú daňové 
výhody poskytované iným.1  

Súdny dvor však usúdil, že predmet sporu vo veci samej sa odlišuje od predmetu sporu v už 
citovaných rozsudkoch, pretože belgická daňová právna úprava nerobí nijaký rozdiel medzi 
dividendami spoločností usadených v Belgicku a dividendami spoločností usadených v inom 
členskom štáte, keďže sú zdaňované rovnakou sadzbou dane z príjmu vo výške 25 %.  

Nepriaznivé následky, ku ktorým by mohlo viesť uplatnenie systému zdaňovania príjmov 
ako v belgickej právnej úprave, vyplývajú z paralelného výkonu daňových právomocí dvoma 
členskými štátmi. Právo Spoločenstva však nestanovuje všeobecné kritériá na rozdelenie 
právomocí medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o odstránenie dvojitého zdanenia vnútri 
Spoločenstva. Preto prináleží členským štátom, aby prijali potrebné opatrenia na zamedzenie 
situáciám, akou je tá vo veci samej, najmä tým, že uplatnia kritériá pre rozdelenie právomocí 
používané v medzinárodnej daňovej praxi.  

Súdny dvor preto na prejudiciálnu otázku odpovedá tak, že právu Spoločenstva neodporuje 
právna úprava členského štátu, akou je belgická daňová právna úprava, ktorá v rámci dane 
z príjmov uplatňuje na dividendy z akcií spoločností usadených na území uvedeného štátu 
a na dividendy z akcií spoločností usadených v inom členskom štáte rovnakú jednotnú 
daňovú sadzbu bez toho, aby stanovovala možnosť zápočtu zrážkovej dane vybranej v tomto 
inom členskom štáte.  

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor. 

Jazyky, ktoré sú k dispozícii: CS, DE, EL, EN, ES, FR, HU, IT, NL, PL, SK, SL 

Úplné znenie rozsudku sa nachádza na internetovej stránke Súdneho dvora: 
http:// curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=C-

513/04 
Vo všeobecnosti je znenie na internete prístupné v deň vyhlásenia rozsudku od 12. hodiny 

SEČ. 

Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnúť pán Balázs Lehóczki 
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028 

 

 

 
 

                                                 
1 Rozsudky zo 6. júna 2000, Verkooijen, C-35/98, Zb. s. I-4071; z 15. júla 2004, Lenz, C-315/02, Zb. s. I-7063, 
bod 19, a zo 7. septembra 2004, Manninen, C-319/02, Zb. s. I-7477. 
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