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της 27ης Ιανουαρίου 2009 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-318/07 

Hein Persche κατά Finanzamt Lüdenscheid 

Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΚΠΕΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΟΙ 
∆ΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ Ε∆ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕ∆ΑΠΗ 

Το κράτος µέλος του δωρητή πρέπει να εξακριβώσει αν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που 
επιβάλλονται στους ηµεδαπούς κοινωφελείς οργανισµούς 

Το γερµανικό δίκαιο προβλέπει την έκπτωση, από το φορολογητέο εισόδηµα, των δωρεών προς 
κοινωφελείς οργανισµούς που βρίσκονται στη Γερµανία οι οποίοι πληρούν ορισµένες 
προϋποθέσεις, ενώ αποκλείει από το φορολογικό αυτό πλεονέκτηµα τις δωρεές προς 
οργανισµούς που εδρεύουν και αναγνωρίζονται ως κοινωφελείς σε άλλο κράτος µέλος.  

Με τη φορολογική του δήλωση εισοδήµατος για το 2003, ο Hein Persche, Γερµανός υπήκοος, 
ζήτησε παρά ταύτα να εκπέσει από το φορολογητέο εισόδηµά του µια δωρεά σε είδος αξίας περί 
τα 18.180 ευρώ προς το Centro Popular de Lagoa, το οποίο βρίσκεται στην Πορτογαλία (οίκος 
ευγηρίας στον οποίο είναι προσαρτηµένο ένα παιδοκοµείο). Το Finanzamt (εφορία) αρνήθηκε τη 
ζητηθείσα έκπτωση µε την αιτιολογία ότι ο δωρεοδόχος δεν είναι εγκατεστηµένος στη Γερµανία 
και ότι ο Hein Persche δεν προσκόµισε νοµότυπη απόδειξη δωρεάς.  

Το Bundesfinanzhof (γερµανικό ανώτατο φορολογικό δικαστήριο), του οποίου οι αποφάσεις δεν 
υπόκεινται σε ένδικα µέσα, ερωτά το ∆ικαστήριο αν ένα κράτος µέλος δύναται να ορίσει ότι η 
έκπτωση από το φορολογητέο εισόδηµα εξαρτάται από το να είναι ο δωρεοδόχος 
εγκατεστηµένος στην ηµεδαπή.  

Με τη σηµερινή απόφασή του, το ∆ικαστήριο εξετάζει το ζήτηµα αν η δυνατότητα εκπτώσεως, 
από το φορολογητέο εισόδηµα, διασυνοριακών δωρεών εµπίπτει στην ελεύθερη κυκλοφορία 
των κεφαλαίων την οποία εγγυάται το κοινοτικό δίκαιο. Εν προκειµένω, επισηµαίνει ότι, όταν 
ένας φορολογούµενος ζητεί εντός κράτους µέλους να εκπέσουν από το φορολογητέο εισόδηµά 
του δωρεές προς οργανισµούς που εδρεύουν και αναγνωρίζονται ως κοινωφελείς σε άλλο 
κράτος µέλος, οι δωρεές αυτές εµπίπτουν στις διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, ακόµη και αν έγιναν σε είδος υπό µορφή συνηθισµένων 
καταναλωτικών αγαθών. 



Εφόσον η δυνατότητα εκπτώσεως από το φορολογητέο εισόδηµα είναι ικανή να επηρεάσει 
σηµαντικά τη στάση του δωρητή, η αδυναµία εκπτώσεως, από το φορολογητέο εισόδηµα στη 
Γερµανία, των δωρεών προς αναγνωρισµένους κοινωφελείς οργανισµούς, όταν αυτοί εδρεύουν 
σε άλλα κράτη µέλη, δύναται να επηρεάσει την πρόθεση των Γερµανών φορολογουµένων να 
προβούν σε δωρεές προς τους οργανισµούς αυτούς. Κατά συνέπεια, µια τέτοια νοµοθεσία 
συνιστά περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, ο οποίος κατ’ αρχήν 
απαγορεύεται. 

Κατά το ∆ικαστήριο, ο περιορισµός αυτός δεν δικαιολογείται. Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι 
ένα κράτος µέλος δύναται, στο πλαίσιο της νοµοθεσίας του σχετικά µε τη δυνατότητα 
εκπτώσεως των δωρεών από το φορολογητέο εισόδηµα, να επιφυλάσσει διαφορετική 
µεταχείριση µεταξύ των αναγνωρισµένων κοινωφελών οργανισµών της ηµεδαπής και εκείνων 
που εδρεύουν σε άλλα κράτη µέλη όταν οι τελευταίοι έχουν σκοπούς διαφορετικούς από 
εκείνους που ενθαρρύνει η νοµοθεσία του. Συγκεκριµένα, το κοινοτικό δίκαιο δεν επιβάλλει στα 
κράτη µέλη να φροντίζουν ώστε οι αλλοδαποί οργανισµοί που αναγνωρίζονται ως κοινωφελείς 
στο κράτος µέλος καταγωγής τους να αναγνωρίζονται αυτοµάτως ως κοινωφελείς στην 
ηµεδαπή.  

Ωστόσο, όταν ένας οργανισµός που αναγνωρίζεται ως κοινωφελής σε ένα κράτος µέλος πληροί 
τις προϋποθέσεις που τάσσονται προς τούτο από τη νοµοθεσία άλλου κράτους µέλους και έχει 
ως σκοπό την προαγωγή πανοµοιότυπων συµφερόντων του κοινωνικού συνόλου, οπότε θα 
µπορούσε να αναγνωριστεί ως κοινωφελής στο τελευταίο κράτος µέλος, οι αρχές αυτού του 
κράτους µέλους δεν µπορούν να αρνηθούν στον οργανισµό αυτόν το δικαίωµα ίσης 
µεταχειρίσεως απλώς και µόνο για τον λόγο ότι δεν εδρεύει στην ηµεδαπή. 

Επιπλέον, η βαλλόµενη νοµοθεσία δεν δικαιολογείται από την ανάγκη διαφυλάξεως της 
αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων. Συγκεκριµένα, τίποτα δεν εµποδίζει τις περί 
ων πρόκειται φορολογικές αρχές να απαιτήσουν από τον φορολογούµενο τις αποδείξεις που 
κρίνουν αναγκαίες για να αξιολογήσουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις τις σχετικής νοµοθεσίας 
για τη δυνατότητα εκπτώσεως δαπανών και, κατά συνέπεια, αν πρέπει να επιτρέψουν τη 
ζητηθείσα έκπτωση. Το ∆ικαστήριο εκτιµά ότι δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας το 
να αναγκαστεί το κράτος µέλος του δωρητή να εξακριβώσει ή να πετύχει να εξακριβωθεί, από 
τη στιγµή που ένας φορολογούµενος ζητεί το ευεργέτηµα της εκπτώσεως των δωρεών που 
έδωσε σε οργανισµούς οι οποίοι εδρεύουν σε άλλο κράτος µέλος, αν έχουν τηρηθεί οι 
προϋποθέσεις που επιβάλλονται στους ηµεδαπούς κοινωφελείς οργανισµούς.  

Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων 
αποκλείει την εφαρµογή νοµοθεσίας κράτους µέλους βάσει της οποίας, όσον αφορά τις 
δωρεές προς αναγνωρισµένους κοινωφελείς οργανισµούς, το ευεργέτηµα της εκπτώσεως από 
το φορολογητέο εισόδηµα χορηγείται µόνο για τις δωρεές προς οργανισµούς που εδρεύουν 
στην ηµεδαπή, χωρίς καµία δυνατότητα του φορολογουµένου να αποδείξει ότι η δωρεά προς 
οργανισµό ο οποίος εδρεύει σε άλλο κράτος µέλος πληροί τις προϋποθέσεις που η εν λόγω 
νοµοθεσία θέτει για τη χορήγηση του ευεργετήµατος αυτού. 



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

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

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως 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 δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

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

