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Τύπος και Πληροφόρηση 

21 Οκτωβρίου 2004 

Η Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) εγκαταστηµένη στο Βέλγιο παρέσχε υπηρεσίες 
αρωγής, πληροφοριών και συµβούλου σε εταιρίες επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου 
(ΕΕΜΚ) εγκατεστηµένες στο Λουξεµβούργο για τις οποίες δεν κατέβαλε τον φόρο 
προστιθεµένης αξίας, διότι θεώρησε ότι οι υπηρεσίες αυτές είχαν παρασχεθεί στο Μεγάλο 
∆ουκάτο του Λουξεµβούργου, όπου οι ΕΕΜΚ δεν είναι υποκείµενες στον ΦΠΑ. 

Θεωρώντας ότι, κατά τη βελγική νοµοθεσία, η απαλλαγή δεν ήταν δυνατή και ο τόπος 
εγκαταστάσεως του παρέχοντος τις υπηρεσίες ήταν καθοριστικός για τον υπολογισµό του 
ΦΠΑ, η βελγική εφορία επέβαλε το 1998 στην BBL την είσπραξη του ΦΠΑ για την περίοδο 
από 1993 έως 1997 (συνολικό ποσό περίπου 140 000 000 ευρώ, ήτοι, 45 491 373,03 ευρώ ως 
οφειλόµενο ΦΠΑ, 90 982 746,07 ευρώ πρόστιµο µε συντελεστή 200 % και 1 819 654,49 
ευρώ ως τόκους υπερηµερίας). 

Κατά την BBL, η ερµηνεία αυτή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις της έκτης οδηγίας ΦΠΑ 1. 
Κατά συνέπεια, προσέβαλε την είσπραξη του φόρου ενώπιον του Tribunal de première 
instance de Bruxelles, το οποίο υπέβαλε στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ερώτηµα αν οι ΕΕΜΚ που είναι εγκατεστηµένες σε κράτος µέλος υπόκεινται στον ΦΠΑ και, 
εποµένως, ποιος πρέπει να είναι ο τόπος των υπηρεσιών που παρέχονται στις εταιρίες αυτές. 

Το ∆ικαστήριο επιβεβαιώνει ότι οι ΕΕΜΚ έχουν την ιδιότητα του υποκειµένου στον 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 85/04/GR 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-8/03 

Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) κατά Βελγικού ∆ηµοσίου 

Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 
ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ 

Οι υπηρεσίες διαχειρίσεως και συµβούλου που τους παρέχονται υπόκεινται στον φόρο δυνάµει 
της ισχύουσας νοµοθεσίας στο κράτος µέλος όπου οι ΕΕΜΚ έχουν την έδρα τους. Εποµένως, οι 

παροχές υπηρεσιών εκ µέρους τράπεζας µε έδρα το Βέλγιο προς τις ΕΕΜΚ που είναι 
εγκαταστηµένες στο Λουξεµβούργο υπόκεινται στο λουξεµβουργιανό δίκαιο 

                                                 
1  Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, των 

σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών. 
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φόρο δυνάµει του κοινοτικού δικαίου καθόσον η δραστηριότητά τους η οποία υπερβαίνει 
το πλαίσιο της απλής κτήσεως και πωλήσεως τίτλων συνιστά οικονοµική δραστηριότητα. Ως 
εκ τούτου, οι ΕΕΜΚ εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινού συστήµατος ΦΠΑ της έκτης 
οδηγίας περί ΦΠΑ. 

Το ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι ο τόπος των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στις ΕΕΜΚ 
που είναι εγκαταστηµένες σε κράτος µέλος διαφορετικό εκείνου του παρέχοντος τις 
υπηρεσίες, είναι ο τόπος όπου αυτές οι ΕΕΜΚ έχουν την έδρα των οικονοµικών τους 
δραστηριοτήτων. Πράγµατι, µολονότι η οδηγία θέτει την αρχή ότι ο τόπος της παροχής 
υπηρεσιών είναι ο τόπος εγκαταστάσεως του παρέχοντος τις υπηρεσίες, ωστόσο, η αρχή αυτή 
συνοδεύεται από παρεκκλίσεις, µια από τις οποίες προβλέπει ότι ο τόπος παροχής υπηρεσιών 
συµβούλου και τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών πράξεων οι οποίες παρέχονται σε 
λήπτες εγκαταστηµένους εντός της Κοινότητας αλλά εκτός της χώρας του παρέχοντος τις 
υπηρεσίες είναι ο τόπος όπου ο λήπτης των υπηρεσιών έχει εγκαταστήσει την έδρα των 
οικονοµικών του δραστηριοτήτων. 

 

 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: γαλλική, αγγλική, γερµανική, ελληνική, ιταλική, ολλανδική 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el  

Μπορείτε κανονικά να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµέρα της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

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

 


