ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - 12
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006: Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο δέχθηκε ότι είναι απόλυτα
δικαιολογηµένη η επιλογή τόπου εγκατάστασης (εντός της Κοινότητας όπως π.χ. στη
Κύπρο) για καθαρά φορολογικούς σκοπούς.
Στις 12 Σεπτεµβρίου 2006 το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο εξέδωσε την αναµενόµενη µε αγωνία απόφαση του για την
υπόθεση Cadbury Schweppes (CS) ∆ιαβάστε πιο κάτω για …περαιτέρω ανάλυση και
«άκρως ενδιαφέροντα σηµεία της συγκεκριµένης απόφασης» για σκοπούς του
φορολογικού σχεδιασµού σας…
Στις 12 Σεπτεµβρίου 2006 το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο (Ε∆) εξέδωσε την
αναµενόµενη µε αγωνία απόφαση του για την υπόθεση Cadbury
Schweppes (CS), η οποία επιβεβαιώνει για µία ακόµη φορά ότι φορολογικά
συστήµατα που παραβιάζουν τις θεµελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Συνθήκης
δεν είναι αποδεκτά.
Κρίθηκε ότι η λήψη µέτρων από φορολογικές αρχές κρατών µελών εναντίον
εταιρειών άλλων κρατών µελών που έχουν χαµηλότερη φορολογία θεωρείται
παραβίαση της αρχής της ελευθερίας εγκατάστασης της Συνθήκης και είναι
απαράδεκτη πρακτική!
Ιστορικό της υπόθεσης:
Αγγλική εταιρεία (του γνωστού οµίλου «Cadbury-Schweppes» ή “CS”) ίδρυσε
θυγατρικές εταιρείες στην Ιρλανδία για να επωφεληθεί από τη χαµηλή φορολογία
(χαµηλότερη από την Αγγλία) της χώρας αυτής – όπως π.χ. Έλληνες στη
χρήση Κυπριακών εταιρειών. Σε µεταγενέστερο φορολογικό έλεγχο της
µητρικής εταιρείας οι Αγγλικές φορολογικές αρχές δεν απεδέχθησαν τη
διευθέτηση αυτή που είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικών φορολογικών
εσόδων για τη Βρετανία.
Έτσι, κάνοντας χρήση των Κανονισµών Ελεγχόµενης Αλλοδαπής Εταιρείας (CFC“Controlled Foreign Company” Rules), επικαλούµενοι ουσιαστικά ως πρόφαση την
πάταξη της φοροαποφυγής φορολόγησε τα κέρδη των Ιρλανδικών θυγατρικών
µε τους, υψηλότερους, Αγγλικούς συντελεστές δίνοντας πίστωση για τον
Ιρλανδικό φόρο που πληρώθηκε.
Η υπόθεση κατέληξε στα Βρετανικά ∆ικαστήρια µε την CS να αξιώνει ότι τα
µέτρα αυτά του Βρετανικού κράτους περιόρισαν την ελευθερία εγκατάστασης
που της παρέχει η Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Η υπόθεση παραπέµφθηκε από τα
Αγγλικά δικαστήρια στο Ε∆.
Απόφαση του Ε∆: Το Ε∆ αποφάσισε ότι όντως τα µέτρα του Βρετανικού
κράτους συνιστούν παραβίαση της ελευθερίας εγκατάστασης που
προβλέπει η Ευρωπαϊκή Συνθήκη.

Άλλα σηµαντικά σηµεία που περιέχονται στην απόφαση:
- Το γεγονός ότι ένας κοινοτικός υπήκοος ή ένα κοινοτικό νοµικό πρόσωπο
θέλησε να επωφεληθεί της ευνοϊκής φορολογίας που ισχύει εντός κράτους
µέλους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο κατοικεί ή είναι εγκατεστηµένο,
αντιστοίχως, δεν επιτρέπει, µόνο του, να στερηθεί τη δυνατότητα επικλήσεως
των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.
- Όσον αφορά την ελευθερία εγκαταστάσεως, το ∆ικαστήριο έχει κρίνει ότι το
γεγονός ότι η εταιρία έχει συσταθεί σε κράτος µέλος µε αποκλειστικό σκοπό να
επωφεληθεί από µια ευνοϊκότερη νοµοθεσία δεν επαρκεί, µόνο του, για να µπορεί
να συναχθεί ότι υφίσταται καταχρηστική άσκηση της ελευθερίας αυτής.
- Εποµένως, το γεγονός ότι η CS αποφάσισε εν προκειµένω να εγκαταστήσει τις
Ιρλανδικές εταιρείες µε οµολογηµένο σκοπό να επωφεληθεί από το ευνοϊκότερο
φορολογικό καθεστώς που συνεπάγεται η εγκατάσταση αυτή δεν αποτελεί,
καθαυτό, κατάχρηση. Κατά συνέπεια, το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη
δυνατότητα της CS να επικαλεστεί την Ευρωπαϊκή συνθήκη.
- Επίσης, το γεγονός ότι οι δραστηριότητες της «δευτερογενούς» εγκατάστασης
σε κράτος µέλος ενδεχοµένως να µπορούσαν να διεκπεραιωθούν καλύτερα ή
ευκολότερα από την τοποθεσία της πρωτογενούς εγκατάστασης δεν επιτρέπει,
µόνο του, τη στέρηση της δυνατότητας επικλήσεως των διατάξεων της
Ευρωπαϊκής Συνθήκης.
Είναι σαφές ότι «ο κύβος ερρίφθει» από το Ε∆. Σοβαρές εταιρείες, που έχουν
ως σκοπό την ίδρυση & εγκατάσταση Κυπριακών εταιρειών έχουν πλέον την
ασπίδα προστασίας της ΕΕ και µπορούν να επικαλεστούν τις διατάξεις της
Ευρωπαϊκής Συνθήκης για την προστασία των συµφερόντων τους.
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις για την περίπτωση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε µαζί µας.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ
ΤΑ ΟΦΕΛΗ (ΚΑΙ ΟΙ «ΠΑΓΙ∆ΕΣ») ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΣΑΣ. Από
το κείµενο της απόφασης της υπόθεσης «CS» (βλέπε 4. πιο πάνω) του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου (Ε∆) αρχίζει να διαφαίνεται το «πνεύµα» της ελευθερίας εγκατάστασης.
«…παροχή ελευθερίας σύστασης δευτερογενούς εγκατάστασης… για αόριστο
χρονικό διάστηµα». Μία ενδιαφέρον πτυχή της απόφασης του Ε∆…
Aπό τη νοµολογία (υπόθεση CS) απορρέει ότι απλώς και µόνον το γεγονός ότι µια
ηµεδαπή εταιρία δηµιουργεί µια δευτερεύουσα εγκατάσταση, όπως είναι µια
θυγατρική, εντός άλλου κράτους µέλους δεν µπορεί να στηρίξει ένα γενικό
τεκµήριο φοροδιαφυγής και να δικαιολογήσει ένα µέτρο που θίγει µια θεµελιώδη
ελευθερία την οποία εγγυάται η Συνθήκη.
Ο σκοπός αυτός (σκοπός εγκατάστασης σε χώρα χαµηλής φορολογίας) έγκειται
στο να παράσχει στον υπήκοο κράτους µέλους τη δυνατότητα να δηµιουργήσει
µια δευτερεύουσα εγκατάσταση εντός άλλου κράτους µέλους προκειµένου να
ασκήσει εκεί τις δραστηριότητές του και να ενισχύσει µε τον τρόπο αυτό την
οικονοµική και κοινωνική αλληλοδιείσδυση στο εσωτερικό της Κοινότητας στον
τοµέα των µη µισθωτών δραστηριοτήτων. Προς τούτο, η ελευθερία
εγκαταστάσεως αποσκοπεί να παράσχει τη δυνατότητα στον κοινοτικό υπήκοο να
µετέχει, µε σταθερό και συνεχή (µε αόριστο χρονικό ορίζοντα) τρόπο, στην
οικονοµική ζωή άλλου κράτους µέλους εκτός του κράτους προελεύσεώς του και
να αποκοµίζει συναφώς οφέλη.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η απόφαση αυτή (και σίγουρα άλλες που θα ακολουθήσουν) παρέχει
σηµαντικότατες ευκαιρίες για χρήση εταιρειών κρατών µελών χαµηλής
φορολογίας όπως η Κύπρος.
Όµως σηµεία της απόφασης περιέχουν τις προϋποθέσεις µιας «σωστής»
εγκατάστασης (εταιρείας) που θα πρέπει να υπάρχει στο άλλο κράτος µέλος
για να µπορεί να επωφεληθεί των πλεονεκτηµάτων.
Είναι δηλαδή δυνατό να γίνουν «λάθη» στο σχεδιασµό τέτοιων εγκαταστάσεων
(για Κυπριακές εταιρείες) µε αποτέλεσµα την απώλεια του φορολογικού οφέλους.
Λόγω των συνεχών εξελίξεων, η λήψη επαγγελµατικής συµβουλής σε αυτό το
σηµείο, σε συνεχή βάση, συστήνεται ιδιαίτερα.
Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι η περίοδος των εταιρειών “offshore” όπου το
µόνο που χρειαζόταν ήταν απλώς η σύσταση της εταιρείας και µία «χαλαρή»
παρακολούθηση …έχει παρέλθει!

Είναι σηµαντικότατο (και αυτό σηµειώνεται και στην πιο πάνω νοµολογία του Ε∆
για ακόµα µια φορά) να έχουµε οντότητες (π.χ. Κυπριακή εταιρεία) οι οποίες
(1)

Παρακολουθούνται σωστά, τα βιβλία ενηµερώνονται σε µηνιαία
βάση, ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται από την Κύπρο, οι φορολογικές
δηλώσεις υποβάλλονται κανονικά κλπ. Αυτό είναι πολύ βασικό σηµείο και είναι η
«πρώτη γραµµή άµυνας» ….να φαίνεται ότι η εταιρεία λειτουργεί (µε γραπτά
αποδεικτικά στοιχεία) σαν νοµική οντότητα, όπως προβλέπει ο Περί Εταιρειών
Νόµος και η Φορολογική νοµοθεσία.
(2)
∆εν «κλείνουν» όταν δεν έχουµε πλέον όφελος (ή δεν υπάρχουν
στοιχεία ότι έγιναν µόνο για συγκεκριµένο σκοπό) γιατί εδώ παραβιάζεται ο
κανόνας του «αόριστου χρονικού ορίζοντα…» που είναι προϋπόθεση για την
«πρόσβαση» στην ελευθερία εγκατάστασης
(3)
Ειδικότερα για πολύ υψηλά κέρδη, συστήνεται όπως διαθέτουν
κάποιας µορφής εγκατάσταση, εξοπλισµό και προσωπικό στην Κύπρο (πάντα
συστηνόταν από τον οίκο µας για εταιρείες µε υψηλά κέρδη). Εδώ υπάρχουν και
επιλογές «αρκετά χαµηλού κόστους» που επιτυγχάνουν το στόχο του πελάτη για
«ενίσχυση» της αξιοπιστίας της Κυπριακής του εταιρείας (ο προϋπολογισµός του
κόστους για βασική εγκατάσταση, εξοπλισµό και προσωπικό αρχίζει από 15.000 20.000 ΕΥΡΩ το χρόνο µε οφέλη όµως που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το
ποσό, ιδιαίτερα για εταιρείες µε πολύ υψηλά κέρδη που έχουν σηµαντικότατο
φορολογικό όφελος να …«προστατεύσουν») …
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις για την περίπτωση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε µαζί µας.

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ): Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν newsletter είναι αποκλειστικά για ενηµερωτική χρήση, χωρίς εγγύηση για την
ακρίβεια τους & δεν συνιστούν επαγγελµατική συµβουλή/ες ή/και καθοδήγηση που
συνιστούµε να πάρετε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια…
Όπως πάντα, συστήνουµε τη λήψη επαγγελµατικών συµβουλών από εξειδικευµένους
επαγγελµατίες πριν τη λήψη αποφάσεων. Η παρούσα ενηµέρωση ∆ΕΝ αποτελεί
τέτοια συµβουλή, έχει αποκλειστικά ενηµερωτικό σκοπό, δεν εγγυόµαστε την
ακρίβεια του περιεχοµένου και δεν φέρουµε καµία ευθύνη προς τον αναγνώστη η
οποιοδήποτε τρίτο.
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