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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-347/04 

 Rewe Zentralfinanz eG, ως καθολική διάδοχος της ITS Reisen GmbH, κατά Finanzamt Köln-
Mitte  

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ο περιορισµός είναι αντίθετος στο κοινοτικό δίκαιο ως µη δυνάµενος να δικαιολογηθεί  

Ο γερµανικός νόµος περί φόρου εισοδήµατος (Einkommensteuergesetz) 1 ορίζει ότι µια 
εγκατεστηµένη στη Γερµανία µητρική εταιρεία µπορεί να εκπίπτει από τα φορολογητέα 
κέρδη της τις ζηµίες που υπέστη από αποσβέσεις επί της αξίας των συµµετοχών σε 
θυγατρικές εταιρείες εγκατεστηµένες στη Γερµανία. 

Αντιθέτως, παρόµοιες ζηµίες από συµµετοχές σε θυγατρικές εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος 
µέλος εκπίπτουν µόνον εάν οι εν λόγω θυγατρικές εµφανίσουν αργότερα θετικά έσοδα της 
ίδιας φύσεως ή αν ασκούν εµπορικής φύσεως δραστηριότητα.  

Η γερµανική εταιρεία τουρισµού ITS Reisen κατέχει θυγατρική εταιρεία στις Κάτω Χώρες. 
Στους ετήσιους ισολογισµούς του 1993 και του 1994, η ITS Reisen ενέγραψε αποσβέσεις επί 
της αξίας της συµµετοχής της στη θυγατρική αυτή εταιρεία και ζήτησε να συνυπολογιστούν, 
ως ζηµίες, κατά τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών της στη Γερµανία.  

Η Finanzamt Köln-Mitte (γερµανική φορολογική αρχή) αρνήθηκε τον συνυπολογισµό των 
ζηµιών από τις αποσβέσεις αυτές και η Rewe Zentralfinanz eG, ως καθολική διάδοχος της 
ITS Reisen GmbH, προσέφυγε στο Finanzgericht Köln. Το δικαστήριο αυτό υπέβαλε στο 
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προδικαστικό ερώτηµα σχετικά µε τη 
συµβατότητα προς το κοινοτικό δίκαιο των ισχυουσών κατά τον χρόνο των πραγµατικών 
περιστατικών διατάξεων της γερµανικής νοµοθεσίας όσον αφορά τη δυνατότητα εκπτώσεως 
των ζηµιών που υφίστανται οι γερµανικές εταιρείες από αποσβέσεις επί της αξίας 
συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρείες.  

 
1  Νόµος του 1990 περί φόρου εισοδήµατος 



Με τη σηµερινή απόφασή του, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει, καταρχάς, ότι η γερµανική 
νοµοθεσία συνιστά περιορισµό της ελευθερίας εγκαταστάσεως. Συγκεκριµένα, η 
νοµοθεσία αυτή επιβάλλει διαφορετική φορολογική µεταχείριση των µητρικών εταιρειών 
ανάλογα µε το αν οι ζηµίες τους προέρχονται από αποσβέσεις επί της αξίας συµµετοχών σε 
ηµεδαπή ή σε αλλοδαπή θυγατρική. Εποµένως, οι µητρικές εταιρίες αποθαρρύνονται από το 
να συστήσουν θυγατρικές εταιρείες σε άλλα κράτη µέλη.  

Εν συνεχεία, το ∆ικαστήριο εξετάζει το αν ο περιορισµός αυτός είναι δικαιολογηµένος.  

Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι η διαφορετική φορολογική µεταχείριση 
των ηµεδαπών µητρικών εταιρειών, ανάλογα µε το αν διαθέτουν ή όχι θυγατρικές στην 
αλλοδαπή, δεν µπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός και µόνον ότι αποφάσισαν να 
ασκήσουν τις οικονοµικές δραστηριότητές τους σε άλλο κράτος µέλος, εντός του οποίου 
το κράτος µέλος εγκατάστασης δεν µπορεί να ασκήσει τη φορολογική του αρµοδιότητα.  

Επιπλέον, το ∆ικαστήριο απορρίπτει το επιχείρηµα της Γερµανικής Κυβερνήσεως ότι υπάρχει 
κίνδυνος διπλού συνυπολογισµού των αλλοδαπής προελεύσεως ζηµιών. Επισηµαίνει ότι, 
καθόσον πρόκειται για ζηµίες της µητρικής εταιρείας, αυτές λαµβάνονται υπόψη µόνον ως 
προς αυτήν και, εποµένως, ο διαφορετικός τρόπος συνυπολογισµού, αφενός, των ζηµιών 
της µητρικής εταιρείας και, αφετέρου, των ζηµιών των θυγατρικών εταιρειών δεν 
µπορεί σε καµία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως διπλός συνυπολογισµός των ίδιων 
ζηµιών.  

Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι η γερµανική νοµοθεσία δεν µπορεί να δικαιολογηθεί από 
τον κίνδυνο της φοροδιαφυγής, διότι αφορά γενικώς κάθε περίπτωση που η θυγατρική 
εταιρεία είναι εγκατεστηµένη εκτός Γερµανίας και δεν αποσκοπεί ειδικά στην καταπολέµηση 
των καθαρώς τεχνητών σχηµάτων.  

Τέλος, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι, κατά τη γερµανική νοµοθεσία, δεν υπάρχει 
σύνδεσµος µεταξύ του δικαιώµατος της ηµεδαπής µητρικής εταιρείας να εκπίπτει τις 
ζηµίες από αποσβέσεις επί της αξίας των συµµετοχών σε θυγατρικές και της απαλλαγής από 
τη γερµανική φορολογία, δυνάµει συµβάσεων περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, των 
µερισµάτων που προέρχονται από τις θυγατρικές αυτές. Ελλείψει τέτοιου συνδέσµου, δεν 
µπορεί να γίνει δεκτό, προς δικαιολόγηση του επίµαχου περιορισµού, το επιχείρηµα της 
Γερµανικής Κυβερνήσεως που αντλείται από την ανάγκη διατηρήσεως της συνοχής του 
φορολογικού συστήµατος.   

Κατόπιν όλων των ανωτέρω σκέψεων, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι ο επιβαλλόµενος από τη 
γερµανική νοµοθεσία περιορισµός της ελευθερίας εγκαταστάσεως δεν είναι 
δικαιολογηµένος.  



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

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

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-

347/04 
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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