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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-292/04 

Wienand Meilicke κ.λπ. κατά Finanzamt Bonn–Innenstadt 

∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΥΤΟ 

Αφού η πτυχή αυτή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων διευκρινίστηκε προγενέστερα µε 
την απόφαση Verkooijen, της οποίας τα διαχρονικά αποτελέσµατα δεν περιορίστηκαν, το 
∆ικαστήριο δεν περιορίζει τα διαχρονικά αποτελέσµατα της παρούσας απόφασής του 

Το ιστορικό της διαφοράς της κύριας δίκης ανάγεται στη δεκαετία του 1990. Σύµφωνα µε τη 
γερµανική νοµοθεσία που ίσχυε τότε, οι υποκείµενοι, κατά κύριο λόγο, σε φόρο εισοδήµατος 
στη Γερµανία δικαιούνταν πίστωση φόρου για τα µερίσµατα που εισέπρατταν από γερµανικές 
εταιρίες, όχι όµως και για τα µερίσµατα που προέρχονταν από εταιρίες εγκατεστηµένες σε άλλα 
κράτη µέλη. Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι µετοχών των εταιριών αυτών δεν επωφελούνταν του 
µηχανισµού αυτού που επιτρέπει στους φορολογουµένους να εκπέσουν από τον οφειλόµενο στη 
γερµανική φορολογική αρχή φόρο εισοδήµατος τα 3/7 των µερισµάτων που τους διανεµήθηκαν. 

Κατά τα έτη 1995 έως 1997, ο H. Meilicke, γερµανός υπήκοος που κατοικούσε στη Γερµανία, 
εισέπραξε µερίσµατα, από µετοχές ολλανδικών και δανικών εταιριών που κατείχε. Το 2000, οι 
κληρονόµοι του H. Meilicke, ο οποίος εν τω µεταξύ απεβίωσε, ζήτησαν ανεπιτυχώς από το 
Finanzamt Bonn-Innenstadt το προνόµιο της πίστωσης φόρου επί των προαναφερθέντων 
µερισµάτων. Έτσι, οι κληρονόµοι του H. Meilicke προσέφυγαν στο Finanzgericht Koln, το 
οποίο µε αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης ζήτησε από το ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αποφανθεί εάν οι κοινοτικές διατάξεις στον τοµέα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των κεφαλαίων επιτρέπουν φορολογικό σύστηµα παρόµοιο µε το γερµανικό. 

Μη δικαιολογηµένος περιορισµός της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων 

Το ∆ικαστήριο, µε την παρούσα απόφαση, κρίνει ότι η γερµανική φορολογική ρύθµιση 
περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στη 
νοµολογία του µε την οποία διευκρίνισε τα επιτασσόµενα από την ελεύθερη κυκλοφορία των 



κεφαλαίων στον τοµέα των διανεµόµενων µερισµάτων σε πρόσωπα που κατοικούν σε κράτος 
µέλος από εταιρίες που δεν έχουν την έδρα τους σε αυτό το κράτος µέλος1. 

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η πίστωση φόρου που προβλέπεται από τη γερµανική νοµοθεσία, 
όπως και η πίστωση φόρου που οδήγησε στην υπόθεση Manninen, στοχεύει στην αποφυγή της 
διπλής φορολόγησης των κερδών των εταιριών που διανέµονται υπό τη µορφή µερισµάτων. 

Συναφώς, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι τέτοια ρύθµιση, περιορίζοντας την πίστωση φόρου στα 
µερίσµατα που διανέµονται από εταιρίες εγκατεστηµένες στη Γερµανία, αδικεί τους 
φορολογούµενους, κατά κύριο λόγο, στη Γερµανία οι οποίοι εισπράττουν µερίσµατα εταιριών 
εγκατεστηµένων σε άλλα κράτη µέλη. Τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται τον συµψηφισµό του 
φόρου τους µε τον φόρο που οφείλεται από τις εταιρίες στο κράτος εγκατάστασής τους. 

Εξάλλου, η ρύθµιση αποτελεί, εις βάρος των εν λόγω εταιριών, τροχοπέδη για τη συγκέντρωση 
κεφαλαίων στη Γερµανία. 

Στη συνέχεια, το ∆ικαστήριο απορρίπτει τα επιχειρήµατα σύµφωνα µε τα οποία η υπό κρίση 
ρύθµιση θα δικαιολογούνταν από την ανάγκη διαφύλαξης της συνοχής του εθνικού φορολογικού 
συστήµατος. Στο πλαίσιο αυτό, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι, χωρίς να πλήττεται η συνοχή του 
συστήµατος αυτού, θα αρκούσε η χορήγηση σε φορολογούµενο που κατέχει µετοχές εταιρίας 
εγκατεστηµένης σε κράτος µέλος πίστωσης φόρου που θα υπολογιζόταν σε συνάρτηση µε τον 
φόρο που η εν λόγω εταιρία οφείλει σε αυτό το κράτος µέλος. Παρόµοια λύση θα αποτελούσε 
µέτρο λιγότερο περιοριστικό για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. 

Το ∆ικαστήριο δεν περιορίζει τα διαχρονικά αποτελέσµατα της απόφασής του 

Η Γερµανική Κυβέρνηση, µε τις παρατηρήσεις που υπέβαλε στο ∆ικαστήριο, επικαλέστηκε τη 
δυνατότητα του ∆ικαστηρίου να περιορίσει τα διαχρονικά αποτελέσµατα της απόφασής του. 
Αφενός, η Γερµανική Κυβέρνηση εφιστά την προσοχή του ∆ικαστηρίου στις βαριές οικονοµικές 
συνέπειες που θα είχε η διαπίστωση ότι η επίδικη ρύθµιση αντιβαίνει στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των κεφαλαίων. Αφετέρου, προβάλλει τον ισχυρισµό ότι, πριν την έκδοση της 
απόφασης Verkooijen το 2000, θα ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι η ρύθµιση αυτή είναι σύµφωνη 
προς το κοινοτικό δίκαιο.  

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι δεν µπορεί να περιορίσει τα διαχρονικά αποτελέσµατα της 
ερµηνείας κανόνα του κοινοτικού δικαίου παρά µόνον κατ’ εξαίρεση και µε την ίδια την 
απόφαση µε την οποία αποφάνθηκε επί της αιτηθείσας ερµηνείας. 

Σύµφωνα µε το ∆ικαστήριο, ο όρος ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ένα µοναδικό χρονικό σηµείο 
καθορισµού των διαχρονικών αποτελεσµάτων της αιτηθείσας ερµηνείας εγγυάται την ίση 
µεταχείριση των κρατών µελών και των λοιπών διαδίκων απέναντι στο κοινοτικό δίκαιο. 

Συναφώς, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι τα επιτασσόµενα από τη αρχή της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των κεφαλαίων στον τοµέα των µερισµάτων που διανέµονται σε πρόσωπα που 
κατοικούν σε κράτος µέλος από εταιρίες που εδρεύουν σε άλλο κράτος µέλος έχουν ήδη 
διευκρινισθεί µε την απόφαση Verkooijen και ότι τα διαχρονικά αποτελέσµατα της απόφασης 
αυτής δεν περιορίσθηκαν. 

                                                 
1 Το ∆ικαστήριο, µε την απόφαση της 6ης Ιουνίου 2000, Verkooijen, C–35/98, Συλλογή 2000, σ. Ι–4071, έκρινε ότι 
το κοινοτικό δίκαιο απαγορεύει νοµοθετική διάταξη κράτους µέλους που εξαρτά τη χορήγηση απαλλαγής από το 
φόρο εισοδήµατος στον οποίο υπάγονται τα µερίσµατα που διανέµονται σε µετόχους φυσικά πρόσωπα από την 
προϋπόθεση τα εν λόγω µερίσµατα να καταβάλλονται από εταιρίες που έχουν την έδρα τους στο εν λόγω κράτος 
µέλος. 



Για τους λόγους αυτούς, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να περιοριστούν τα 
διαχρονικά αποτελέσµατα της παρούσας απόφασης. 

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: DE EL EN ES IT NL PT CS HU PL SK SL BG RO 

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-292/04  
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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