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Ο κ. Ιωάννης

Σταυρόπουλος.

TO AΡΘΡΟ αυτό έχει αφορμή δύο πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, όπου κρίθηκαν ρυθμίσεις της αυστριακής και της φινλανδικής νομοθεσίας για τη
φορολογική μεταχείριση αλλοδαπών μερισμάτων και άλλων εισοδημάτων από κινητές αξίες, ως
αντίθετες με την ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων.

Στη χώρα μας, δε, απαιτείται επανεξέταση του ισχύοντος καθεστώτος φορολόγησης των μερισμάτων
αλλοδαπής προέλευσης.

Οπως είναι γνωστό, με το φορολογικό σύστημα που ισχύει μετά τη θεμελιώδη
αλλαγή που επήλθε το 1992, τα μερίσματα από ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες
απαλλάσσονται του φόρου, είτε ο δικαιούχος αυτών είναι φυσικό είτε είναι νομικό
πρόσωπο.

Αντίθετα, τα μερίσματα τα οποία προέρχονται από αλλοδαπές εταιρείες
εξακολουθούν να φορολογούνται με τους ισχύοντες στη χώρα μας συντελεστές
φόρου εισοδήματος, μετά την αφαίρεση τυχόν φόρου που έχει καταβληθεί κατά
την κτήση τους στην αλλοδαπή και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί
κατά περίπτωση στην Ελλάδα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν, είτε βάσει διακρατικής συμβάσεως αποφυγής διπλής
φορολογίας (π.χ. Σύμβαση με τη Βουλγαρία) είτε βάσει διατάξεως του Κοινοτικού Δικαίου (π.χ.
Οδηγία για τις μητρικές και θυγατρικές επιχειρήσεις), η έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε στην
αλλοδαπή να μην περιορίζεται μόνο στο φόρο που βάρυνε το μέρισμα κατά ή μετά τη διανομή του,
αλλά και στην αναλογία του φόρου που επιβλήθηκε επί των κερδών της αλλοδαπής εταιρείας από τα
οποία προέρχεται το μέρισμα.

Η φορολόγηση των μερισμάτων αλλοδαπής, εν αντιθέσει με τα μερίσματα της ημεδαπής, αντανακλά
προφανώς τη λογική ότι στα μεν τελευταία λαμβάνεται υπόψη η φορολόγησή τους σε προηγούμενα
στάδια, ως κέρδη του νομικού προσώπου από το οποίο προέρχονται (όπως άλλωστε ρητά
αναγνωρίζει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) (1), ενώ στα πρώτα το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει
εισπράξει κανένα φόρο πριν ή κατά τη γέννησή τους, έτσι ώστε να δικαιολογείται η απαλλαγή τους
από τη φορολογία.

Η παραπάνω προσέγγιση του θέματος ακούγεται αρκετά πειστική, εάν η εκτίμηση γίνεται με γνώμονα
τον εισπρακτικό χαρακτήρα της φορολογίας από την πλευρά του κράτους. Μάλιστα, ακούγεται και ως
δίκαιη, αφού ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή παρέχεται ως πίστωση έναντι του ελληνικού
φόρου και έτσι αποφεύγεται κατ' αρχήν η νομική διπλή φορολογία, δηλαδή η φορολόγηση του ιδίου
εισοδήματος στα χέρια του ιδίου δικαιούχου σε δύο διαφορετικά κράτη.

Φαίνεται ωστόσο να αγνοεί την ενδεχόμενη αντίθεση του ισχύοντος σήμερα καθεστώτος με τις
θεμελιώδεις αρχές του Κοινοτικού Δικαίου, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις δεν αρκείται μόνον στην
εξασφάλιση της αποφυγής της διπλής φορολογίας αλλά απαιτεί την απαγόρευση διαφορετικής
φορολογικής μεταχείρισης, όταν αυτή αντίκειται στη θεμελιώδη αρχή της μη διάκρισης ή στις
επιμέρους ελευθερίες του Κοινοτικού Δικαίου.

Η φορολόγηση μερισμάτων εξωτερικού στην Ε.Ε.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2004 Σελ. 08
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Πράγματι, στην περίπτωση που προαναφέρθηκε, εάν κανείς εξετάσει τη φορολογική μεταχείριση από
την οπτική γωνία του μετόχου, θα διαπιστώσει ότι, ενώ πρόκειται περί ομοειδούς εισοδήματος
(μερίσματα), τα μεν ημεδαπά μερίσματα απαλλάσσονται πάντοτε, τα δε αλλοδαπά υπόκεινται σε
φόρο στην Ελλάδα, ο οποίος τελικά αποφεύγεται πλήρως μόνον στις περιπτώσεις που ο φόρος που
έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή καλύπτει τον ελληνικό φόρο, αφήνοντας έτσι ανοιχτή την -όχι σπάνια-
πιθανότητα (π.χ. περιπτώσεις μερισμάτων από την Κύπρο) της πρόσθετης φορολογίας στην Ελλάδα.

Με άλλα λόγια, ενώ στην περίπτωση των ελληνικών μερισμάτων εξασφαλίζεται η αποφυγή τόσο της
οικονομικής (μη φορολόγηση του ιδίου εισοδήματος στα χέρια περισσοτέρων του ενός δικαιούχων)
όσο και της νομικής διπλής φορολογίας, ενώ, στην περίπτωση των αλλοδαπών μερισμάτων,
αποφεύγεται μεν η νομική διπλή φορολογία αλλά η απόκτησή τους μπορεί να συνεπάγεται και
φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είχε πρόσφατα την ευκαιρία να ασχοληθεί με
παρεμφερείς με την ελληνική περίπτωση υποθέσεις, όπου κρίθηκαν ρυθμίσεις της αυστριακής και της
φιλανδικής νομοθεσίας (2), κατά τις οποίες η φορολογική μεταχείριση μερισμάτων και άλλων
εισοδημάτων από κινητές αξίες με προέλευση εκτός της χώρας κατοικίας του μετόχου - λήπτη ήταν
λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που αφορούσε ομοειδή εισοδήματα με πηγή τη χώρα κατοικίας του
μετόχου - λήπτη.

Παρά το πλήθος επιχειρημάτων που αντέταξαν τα παραπάνω κράτη, συνεπικουρούμενα μάλιστα
από έναν αριθμό άλλων κρατών - μελών που παρενέβησαν στις υποθέσεις αυτές για να
υποστηρίξουν τη νομιμότητα της διαφορετικής μεταχείρισης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
ακολουθώντας με συνέπεια τη μέχρι σήμερα φιλελεύθερη ερμηνεία του σε περιπτώσεις εικαζομένων
παραβιάσεων των βασικών ελευθεριών, έκρινε, χωρίς επιφυλάξεις, ότι τέτοιες ρυθμίσεις συνιστούν
περιορισμό της ελευθερίας κινήσεων κεφαλαίων ο οποίος είναι ασυμβίβαστος με το Κοινοτικό Δίκαιο.

Μάλιστα, με τις σχετικές αποφάσεις, το Δικαστήριο, πέραν της νομικής ανάλυσης, αντέκρουσε και
επιχειρήματα πρακτικής φύσεως, όπως την επικληθείσα από τα κράτη - μέλη αδυναμία να
προσδιορίσουν με ακρίβεια το φόρο που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, όταν αυτός αφορά
προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους.

Με μια αφοπλιστική διατύπωση, το Δικαστήριο επανέλαβε ότι σε καμία περίπτωση οι ενδεχόμενες
δυσκολίες στον προσδιορισμό τού πράγματι καταβληθέντος φόρου δεν μπορούν να δικαιολογήσουν
εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων. Την ίδια ξεκάθαρη θέση υιοθέτησε και έναντι των
επιχειρημάτων περί μείωσης των φορολογητέων εσόδων των κρατών - μελών ή της διατάραξης της
φορολογικής συνοχής.

Η επίκληση των λόγων αυτών για μια πολλοστή ακόμα φορά από τα κράτη - μέλη δεν έκαμψε το
Δικαστήριο, το οποίο παρέμεινε στην πάγια θέση του, ότι οι λόγοι αυτοί δεν δικαιολογούν απόκλιση
από τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Μετά τις παραπάνω αποφάσεις, είναι προφανές ότι, τουλάχιστον σε κοινοτικό επίπεδο, η
αναπόφευκτη κατεύθυνση είναι προς την εξομοίωση της φορολογικής μεταχείρισης των αλλοδαπών
με τα ημεδαπά μερίσματα και, μάλιστα, σε συνδυασμό με το διευρυνόμενο πεδίο εφαρμογής της
Οδηγίας των μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων, η απαλλαγή του φόρου εισοδήματος επί των
μερισμάτων εν γένει.

Ηδη, ύστερα από ένα νέο προδικαστικό ερώτημα που διατυπώθηκε από φορολογικό δικαστήριο του
Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καλείται να κρίνει τη συμβατότητα μιας τέτοιας
διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης, στο πλαίσιο νομοθεσίας για τη ρύθμιση των Ελεγχόμενων
Αλλοδαπών Επιχειρήσεων (CFC).

Η χώρα μας, πάντως, έχει έναν ακόμα λόγο να επανεξετάσει τη θέση της και να προχωρήσει στη
χορήγηση απαλλαγής από φορολογία των αλλοδαπών μερισμάτων.

Η φορολόγηση αυτή λειτουργεί ως αντικίνητρο στις, ομολογουμένως, λίγες ελληνικές επιχειρήσεις με
πολυεθνικό χαρακτήρα, να επενδύσουν σε θυγατρικές στο εξωτερικό και να επαναπατρίσουν κέρδη,
αφού γνωρίζουν ότι θα φορολογηθούν βαρύτερα.

Είναι πράγματι αντιφατικό να φορολογούνται μόνο με 3% επαναπατριζόμενα κεφάλαια ανεξαρτήτως
διαφανούς προελεύσεως(3), ενώ τα επαναπατριζόμενα κέρδη από νόμιμες επενδύσεις στο εξωτερικό
να συνεπάγονται πολλές φορές πολύ βαρύτερη φορολογική επιβάρυνση.

1. Αρθρο 54 § 1 ν. 2238/94

2. Υποθέσεις C-315/02 και C-319/02

3. Αρθρο 38 ν. 3259/04
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