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Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-318/07 

Hein Persche κατά Finanzamt Lüdenscheid 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ PAOLO MENGOZZI ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΝΑ ∆ΕΧΘΕΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ∆ΩΡΕΩΝ ΤΑ Ι∆ΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

 
Με τη δήλωση εισοδήµατος για το έτος 2003 ο Hein Persche, Γερµανός υπήκοος, ζήτησε 
φορολογική έκπτωση για µια δωρεά σε είδος αξίας περίπου 18 180 ευρώ, υπέρ αναγνωρισµένου 
ιδρύµατος γενικού συµφέροντος εγκατεστηµένου στην Πορτογαλία (γηροκοµείου, µαζί µε 
παιδικό σταθµό). Το Finanzamt (η φορολογική αρχή) αρνήθηκε τη σχετική έκπτωση µε την 
αιτιολογία ότι ο δικαιούχος της δωρεάς δεν είναι εγκατεστηµένος στη Γερµανία.  

Το Bundesfinanzhof (ανώτατο γερµανικό δικαστήριο επί φορολογικών υποθέσεων), που 
επελήφθη της διαφοράς σε τελευταίο βαθµό, ερωτά το ∆ικαστήριο αν µια δωρεά µε τη µορφή 
αγαθού τρέχουσας καταναλώσεως υπόκειται στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων 
και αν τα κράτη µέλη µπορούν να εξαρτούν τη δυνατότητα εκπτώσεως φόρου από την 
προϋπόθεση ότι ο δωρεοδόχος κατοικεί ή είναι εγκατεστηµένος στην ηµεδαπή.  
Με τις σηµερινές προτάσεις του ο γενικός εισαγγελέας Mengozzi σηµειώνει καταρχάς ότι, κατά 
την άποψή του, οι δωρεές σε είδος (κινητών ή ακινήτων) αποτελούν κίνηση κεφαλαίων, διότι τα 
στοιχεία από τα οποία αποτελούνται δεν περιορίζονται στο εσωτερικό ενός µόνου κράτους 
µέλους. Το γεγονός ότι η δωρεά πραγµατοποιήθηκε µε µορφή αγαθών τρέχουσας 
καταναλώσεως αποτελεί απλώς στοιχείο αφορών τον τρόπο της παροχής. Υπενθυµίζει επίσης 
ότι τα περισσότερα εκ των κρατών µελών χορηγούν στους δωρητές φορολογικά πλεονεκτήµατα 
–µε διάφορες µορφές– τα οποία, µειώνοντας το κόστος της δωρεάς για τον δωρητή, του 
παρέχουν ένα κίνητρο να προβεί εκ νέου σε τέτοια πράξη. Εποµένως, η λιγότερο ευνοϊκή 
µεταχείριση των διασυνοριακών δωρεών µπορεί να αποθαρρύνει τα άτοµα που µπορούν να 
προβούν σε τέτοιες δωρεές. Κατά συνέπεια, θεωρεί ότι η γερµανική νοµοθεσία αποτελεί 
περιορισµό στις κινήσεις κεφαλαίων. 
 
Στη συνέχεια, ο γενικός εισαγγελέας εξετάζει αν η λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση των 
διασυνοριακών δωρεών µπορεί ενδεχοµένως να δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα δικαιούχα 
ιδρύµατα βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση. Στην υπό κρίση υπόθεση, πρέπει να 
εξακριβωθεί αν το αλλοδαπό δικαιούχο ίδρυµα που έχει αναγνωριστεί ως γενικού συµφέροντος 
βρίσκεται σε κατάσταση αντικειµενικά συγκρίσιµη προς εκείνη ιδρύµατος γενικού συµφέροντος 
εγκατεστηµένου στη γερµανική επικράτεια, το οποίο µπορεί να τύχει φοροαπαλλαγής –κατά τον 
γερµανικό φορολογικό κώδικα– λόγω των σκοπών τους οποίους επιδιώκει. 
 



Κατά τον γενικό εισαγγελέα, όταν τα εγκατεστηµένα στην αλλοδαπή ιδρύµατα έχουν ως 
αποστολή την προώθηση γενικών συµφερόντων απολύτως όµοιων προς εκείνα που προβλέπει ο 
γερµανικός νόµος προκειµένου να δεχθεί τη φοροαπαλλαγή –εν προκειµένω, την αρωγή σε 
άτοµα παιδικής ηλικίας και σε ηλικιωµένους– και πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο 
νόµος αυτός για τα εθνικά ιδρύµατα, τότε οι καταστάσεις αυτές είναι απολύτως συγκρίσιµες 
µεταξύ τους. Εναπόκειται στις εθνικές αρχές, περιλαµβανοµένων των δικαστηρίων, να προβούν 
σε εκτίµηση της αντιστοιχίας αυτής.  
 
Τέλος, ο γενικός εισαγγελέας εξετάζει αν η λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση των διασυνοριακών 
δωρεών µπορεί να δικαιολογείται από την ανάγκη εξασφαλίσεως της αποτελεσµατικότητας των 
φορολογικών ελέγχων, λόγος ο οποίος, κατά τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, µπορεί να στηρίξει 
έναν περιορισµό στην άσκηση του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας.  
 
Καταρχήν, κατά το γερµανικό δίκαιο, αν το δικαιούχο ίδρυµα είναι εγκατεστηµένο στην 
ηµεδαπή, δεν εναπόκειται στον δωρητή να αποδείξει ότι αυτό ασκεί τη δραστηριότητά του 
γενικού συµφέροντος σύµφωνα µε το καταστατικό του (η Γερµανία έχει προβλέψει για 
παράδειγµα ένα έντυπο υπόδειγµα δικαιολογητικού χορηγούµενο από τον δικαιούχο και 
συναπτόµενο από τον δωρητή στη δήλωση εισοδήµατος). Αντιθέτως, όταν πρόκειται για 
αλλοδαπό ίδρυµα, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι θα έπρεπε να επιτρέπεται στον δωρητή να 
προσκοµίζει δικαιολογητικά προκειµένου να µπορούν οι φορολογικές αρχές να εξακριβώνουν 
τα προβλεπόµενα από το οικείο καταστατικό και τον τρόπο λειτουργίας, όπως απαιτεί ο νόµος, 
προκειµένου να γίνει αποδεκτή από πλευράς εθνικής νοµοθεσίας η επιδίωξη σκοπού γενικού 
συµφέροντος. Οι ως άνω φορολογικές αρχές εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να 
αρνούνται την έκπτωση φόρου σε περίπτωση που δεν τους υποβάλλονται ισχυρά δικαιολογητικά 
ή αν δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση των πληροφοριών που παρέχει ο δωρητής.  
 
Συνεπώς, κατά τον γενικό εισαγγελέα, το γεγονός ότι αποκλείεται εντελώς η δυνατότητα 
προσκοµίσεως σχετικών αποδείξεων αντιβαίνει προς την αρχή της αναλογικότητας, σε σχέση µε 
τον σκοπό της εξασφαλίσεως της αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων. 
 
Ο δωρητής θα µπορεί εξάλλου να συναντά δυσχέρειες προκειµένου να συλλέξει τις αποδείξεις 
σχετικά µε το καταστατικό ή/και τον τρόπο λειτουργίας αλλοδαπού ιδρύµατος. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, προς εξασφάλιση της ουσιαστικής εφαρµογής της ελεύθερης κυκλοφορίας 
κεφαλαίων, οι αρχές των κρατών µελών οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια να συλλέξουν 
τις οικείες αποδείξεις, χωρίς όµως να πρέπει να υφίστανται µια δυσανάλογα µεγάλη διοικητική 
επιβάρυνση, µέσω των µηχανισµών συνεργασίας µεταξύ αρχών των κρατών µελών στον τοµέα 
των αµέσων φόρων1, ή στο πλαίσιο εφαρµογής µιας διµερούς φορολογικής συµβάσεως.  

 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η γνώµη του γενικού εισαγγελέα δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο. Έργο του 
γενικού εισαγγελέα είναι να προτείνει στο ∆ικαστήριο, µε πλήρη ανεξαρτησία, νοµική λύση 
για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα. 

                                                 
1 Που προβλέπει η οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1977, περί της αµοιβαίας συνδροµής 
των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών στον τοµέα των αµέσων φόρων (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 86). 



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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: DE, EN, EL, ES, FR, IT, NL, PL, PT 

Το πλήρες κείµενο των προτάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-318/07  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της αναπτύξεως των προτάσεων. 

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

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-318/07

