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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-513/04 

Kerckheart – Morres κατά βελγικού δηµοσίου  

ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΤΟΣΟ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 

Ε∆ΑΦΟΣ ΤΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ 

Συναφώς, δεν υποχρεούται να προβλέπει δυνατότητα πιστώσεως του φόρου που καταβλήθηκε στο 
άλλο κράτος µέλος µέσω παρακράτησης στην πηγή 

Οι σύζυγοι Kerckhaert και Morres, αµφότεροι κάτοικοι Βελγίου, εισέπραξαν το 1995 και το 
1996 µερίσµατα από τη γαλλική εταιρία Eurofers S.A.R.L. Από το ακαθάριστο ποσό των 
µερισµάτων παρακρατήθηκε στη Γαλλία φόρος εισοδήµατος 15%. Το αίτηµα που υπέβαλαν οι 
σύζυγοι Kerckhaert-Morres, µε τη δήλωσή τους φόρου εισοδήµατος, να τύχουν φορολογικού 
πλεονεκτήµατος αντίστοιχου προς τον παρακρατηθέντα στη Γαλλία φόρο απορρίφθηκε.  

Θεωρώντας ότι αποτέλεσµα της αρνήσεως αυτής ήταν η µεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση 
των γαλλικής προέλευσης µερισµάτων σε σχέση µε τα µερίσµατα των βελγικών εταιριών, οι 
σύζυγοι Kerckhaert-Morres προσέφυγαν στο Rechtbank van eerste aanleg te Gent. Το 
δικαστήριο αυτό αποφάσισε να υποβάλει στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
προδικαστικό ερώτηµα.  

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει καταρχάς ότι, κατά πάγια νοµολογία, η άµεση φορολογία εµπίπτει 
στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, πλην όµως αυτά πρέπει να την ασκούν τηρώντας το 
κοινοτικό δίκαιο. Περαιτέρω, το ∆ικαστήριο έχει αποφανθεί, µε πολλές αποφάσεις του, ότι η 
νοµοθεσία των κρατών µελών καθιερώνει διαφορετική µεταχείριση µεταξύ των εισοδηµάτων 
από µερίσµατα εταιριών εγκατεστηµένων στο κράτος µέλος κατοικίας του φορολογουµένου και 
των εισοδηµάτων από µερίσµατα εταιριών εγκατεστηµένων σε άλλο κράτος µέλος, διότι, στη 



δεύτερη περίπτωση, δεν παρέχει στους δικαιούχους των µερισµάτων τα φορολογικά 
πλεονεκτήµατα που παρέχει στους πρώτους.   

Το ∆ικαστήριο έκρινε, ωστόσο, ότι η υπόθεση της κύριας δίκης διαφέρει από εκείνες επί των 
οποίων εκδόθηκαν οι εν λόγω αποφάσεις, διότι η βελγική φορολογική νοµοθεσία δεν διακρίνει 
µεταξύ µερισµάτων των εγκατεστηµένων στο Βέλγιο εταιριών και µερισµάτων εταιριών 
εγκατεστηµένων σε άλλο κράτος µέλος, δεδοµένου ότι τα µερίσµατα πλήττονται µε τον ίδιο 
συντελεστή φόρου εισοδήµατος 25 %.  

Οι τυχόν δυσµενείς συνέπειες που θα µπορούσε να επιφέρει η εφαρµογή ενός συστήµατος 
φορολογίας εισοδήµατος, όπως το βελγικό, απορρέουν από την εκ παραλλήλου άσκηση της 
φορολογικής αρµοδιότητας από δύο κράτη µέλη. Ωστόσο, το κοινοτικό δίκαιο δεν επιβάλλει 
γενικά κριτήρια για την κατανοµή των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών όσον αφορά την 
εξάλειψη της διπλής φορολογίας στο εσωτερικό της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, απόκειται στα 
κράτη µέλη να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή καταστάσεων όπως αυτή της κύριας 
δίκης, χρησιµοποιώντας, π.χ., τα κριτήρια κατανοµής που ακολουθούνται στη διεθνή 
φορολογική πρακτική.  

Το ∆ικαστήριο έδωσε, ως εκ τούτου, στο προδικαστικό ερώτηµα την απάντηση ότι το άρθρο 
73B, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, δεν απαγορεύει νοµοθεσία κράτους µέλους, όπως η 
φορολογική νοµοθεσία του Βελγίου, δυνάµει της οποίας πλήττονται µε ενιαίο συντελεστή φόρου 
εισοδήµατος τα µερίσµατα από µετοχές εταιριών εγκατεστηµένων είτε σε αυτό το κράτος µέλος 
είτε σε άλλο, χωρίς να προβλέπεται δυνατότητα συµψηφισµού του παρακρατηθέντος στο άλλο 
κράτος µέλος φόρου.  

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται:  CS, DE, EL, EN, ES, FR, HU, IT, 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-513/04  
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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