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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-101/05 

Skatteverket κατά Α  

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Αν η χορήγηση ενός φορολογικού πλεονεκτήµατος από ένα κράτος µέλος εξαρτάται από ορισµένες 
προϋποθέσεις, των οποίων η συνδροµή µπορεί να εξακριβωθεί µόνο βάσει πληροφοριών 

λαµβανοµένων από τρίτη χώρα, το κράτος µέλος αυτό µπορεί νοµίµως να αρνηθεί τη χορήγηση 
του εν λόγω πλεονεκτήµατος εφόσον η λήψη των πληροφοριών αυτών από την τρίτη χώρα δεν 

είναι δυνατή 

Η σουηδική νοµοθεσία απαλλάσσει τους φορολογουµένους στη Σουηδία από τον φόρο 
εισοδήµατος όταν λαµβάνουν µερίσµατα, υπό µορφή µετοχών σε θυγατρική, από ανώνυµη 
εταιρία εγκατεστηµένη στη Σουηδία ή σε άλλο κράτος µέλος του ΕΟΧ, όχι, όµως, και όταν η 
διανοµή γίνεται από εταιρία εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα, µη µέλος του ΕΟΧ, εκτός αν η χώρα 
αυτή έχει συνάψει µε το Βασίλειο της Σουηδίας σύµβαση προβλέπουσα την ανταλλαγή 
πληροφοριών.  

Ο Α είναι µέτοχος της εταιρίας X, η οποία εδρεύει στην Ελβετία και σκοπεύει να διανείµει τις 
µετοχές της µίας θυγατρικής της. Ζήτησε από τη Skatterättsnämnden (επιτροπή φορολογικής 
νοµοθεσίας) προκριµατική γνωµοδότηση σχετικά µε το αν η εν λόγω διανοµή απαλλάσσεται 
από τον φόρο εισοδήµατος. H Skatterättsnämnden απάντησε ότι, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων 
της Συνθήκης ΕΚ περί ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων, η σχεδιαζόµενη διανοµή µετοχών 
από τη X απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήµατος.  

Υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές µε την ελεύθερη κυκλοφορία διατάξεις δεν είναι σαφείς όσον 
αφορά τις κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών, η Skatteverket 
προσέφυγε κατά της αποφάσεως της Skatterättsnämnden ενώπιον του Regeringsrätten, το οποίο 
υπέβαλε στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το ερώτηµα αν η σουηδική νοµοθεσία 
είναι συµβατή µε το κοινοτικό δίκαιο. 



Όσον αφορά τις κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών, το ∆ικαστήριο 
υπενθυµίζει,  καταρχάς, ότι επιτρέπεται η επίκληση, ενώπιον εθνικού δικαστηρίου, των 
διατάξεων περί ελεύθερης κυκλοφορίας, προκειµένου να µην εφαρµοστούν κανόνες αντίθετοι 
προς αυτές, ανεξαρτήτως του είδους των επίµαχων κινήσεων κεφαλαίων. 

Το ∆ικαστήριο δέχεται η ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων από και προς τις τρίτες χώρες 
επιδιώκει, ενδεχοµένως, και άλλους σκοπούς, πέραν της υλοποιήσεως της εσωτερικής αγοράς, 
ιδίως δε τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του ενιαίου κοινοτικού νοµίσµατος στις παγκόσµιες 
αγορές και τη διατήρηση, εντός των κρατών µελών, παγκοσµίου βεληνεκούς 
χρηµατοοικονοµικών κέντρων. ∆ιαπιστώνει, όµως, ότι τα κράτη µέλη επέλεξαν, για την 
κατοχύρωση της αρχής αυτής, το ίδιο άρθρο και την ίδια διατύπωση τόσο για τις κινήσεις 
κεφαλαίων στο εσωτερικό της Κοινότητας όσο και για τις κινήσεις κεφαλαίων από και προς τις 
τρίτες χώρες, θεσπίζοντας, παράλληλα, ρήτρες διασφαλίσεως και παρεκκλίσεις που έχουν 
εφαρµογή ειδικά στις κινήσεις κεφαλαίων από και προς τρίτες χώρες. 

Κατά το ∆ικαστήριο, η έκταση της ευχέρειας των κρατών µελών να λαµβάνουν ορισµένα 
περιοριστικά των κινήσεων κεφαλαίων µέτρα δεν µπορεί να καθοριστεί χωρίς να ληφθεί υπόψη 
το γεγονός ότι το νοµικό πλαίσιο των κινήσεων κεφαλαίων από και προς τις τρίτες χώρες 
διαφέρει από αυτό των κινήσεων που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας. Λόγω 
του βαθµού της υφιστάµενης νοµοθετικής ολοκλήρωσης που έχει επιτευχθεί µεταξύ των κρατών 
µελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ιδίως δε της υπάρξεως κοινοτικών νοµοθετικών ρυθµίσεων 
που αποσκοπούν στη συνεργασία των εθνικών φορολογικών αρχών, η φορολόγηση, από κράτος 
µέλος, των διασυνοριακού χαρακτήρα οικονοµικών δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα στο 
εσωτερικό της Κοινότητας δεν είναι πάντοτε συγκρίσιµη προς αυτή των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων που άπτονται των σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών και τρίτων χωρών. Κατά 
το ∆ικαστήριο, δεν αποκλείεται, επίσης, ένα κράτος µέλος να είναι σε θέση να αποδείξει ότι 
ένας περιορισµός στην κίνηση κεφαλαίων προς ή από τρίτες χώρες δικαιολογείται από λόγους 
που δεν θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν περιορισµό στις κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ των 
κρατών µελών. 

Εν συνεχεία, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι µια νοµοθεσία όπως η σουηδική έχει ως 
αποτέλεσµα να αποθαρρύνει τους φορολογουµένους που είναι κάτοικοι Σουηδίας από το να 
επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε εταιρίες εγκατεστηµένες εκτός ΕΟΧ. Συγκεκριµένα, κατά το 
µέτρο που τα µερίσµατα που οι εταιρίες αυτές διανέµουν σε κατοίκους Σουηδίας υπόκεινται σε 
λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση από αυτά που διανέµονται από εταιρία εγκατεστηµένη σε κράτος 
µέλος του ΕΟΧ, οι µετοχές των εν λόγω εταιριών είναι λιγότερο ελκυστικές για τους επενδυτές 
που είναι κάτοικοι Σουηδίας απ’ ό,τι οι µετοχές εταιριών εγκατεστηµένων σε κράτος του ΕΟΧ. 
Εποµένως, µια τέτοια ρύθµιση επιβάλλει περιορισµό στις κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ κρατών 
µελών και τρίτων χωρών. 

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει, όµως, ότι η ανάγκη διασφαλίσεως της αποτελεσµατικότητας των 
φορολογικών ελέγχων συνιστά επιτακτικό λόγο γενικού συµφέροντος ικανό να δικαιολογήσει 
τέτοιο περιορισµό, αρκεί αυτός να είναι σύµφωνος προς την αρχή της αναλογικότητας και 
κατάλληλος να διασφαλίσει την υλοποίηση του σκοπού που επιδιώκει, χωρίς να υπερβαίνει το 
αναγκαίο προς τούτο µέτρο. 

Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει, συναφώς ότι, στο εσωτερικό της Κοινότητας, τα κράτη µέλη δεν 
µπορούν να δικαιολογήσουν την άρνηση χορηγήσεως φορολογικού πλεονεκτήµατος, 
προβάλλοντας αδυναµία να ζητήσουν τη συνεργασία άλλου κράτους µέλους στη διενέργεια 
ερευνών ή στη συλλογή πληροφοριών. Ωστόσο, δεδοµένου ότι οι κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ 
κρατών µελών και τρίτων χωρών εντάσσονται σε διαφορετικό νοµικό πλαίσιο, η ερµηνεία αυτή 
δεν µπορεί να εφαρµοστεί αυτούσια στις κινήσεις κεφαλαίων από και προς τρίτες χώρες.  



Συγκεκριµένα, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι, εφόσον, σύµφωνα µε την ισχύουσα σε ένα 
κράτος µέλος κανονιστική ρύθµιση, η χορήγηση ενός φορολογικού πλεονεκτήµατος εξαρτάται 
από προϋποθέσεις των οποίων η συνδροµή µπορεί να διαπιστωθεί µόνο δια της λήψεως 
πληροφοριών από τις αρµόδιες αρχές τρίτης χώρας, είναι, καταρχήν, θεµιτό να αρνείται το 
κράτος µέλος τη χορήγηση του πλεονεκτήµατος σε περίπτωση που, ελλείψει, ιδίως, σχετικής 
συµβατικής υποχρεώσεως της εν λόγω τρίτης χώρας, δεν είναι δυνατό να ληφθούν πληροφορίες 
από αυτήν. 

Απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξετάσει αν οι σουηδικές φορολογικές αρχές είναι σε θέση 
να ελέγξουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της σουηδικής νοµοθεσίας σχετικά µε τη χορήγηση 
της απαλλαγής των µερισµάτων από τον φόρο και αν η σύµβαση µεταξύ Σουηδίας και Ελβετίας 
επιτρέπει στις σουηδικές φορολογικές αρχές να λαµβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες. 

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BG,FR, CS, DE, EN, HU, IT, NL, PL, SK, GR 

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-101/05 
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-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 
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