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Σχόλια : 

 

Το παρόν σηµείωµα αποτελεί συνοπτική παρουσίαση των πεπραγµένων του 

σεµιναρίου που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εκπαίδευσης 

∆ικαστών (European Judical Training Network – EJTN) στο Συµβούλιο της 

Επικρατείας της Ιταλίας (Consiglio di Stato) στη Ρώµη, στο οποίο 

συµµετείχαµε κατόπιν προτάσεως της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών 

Λειτουργών. Το σεµινάριο µε θέµα “Η άµεση φορολόγηση στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης”, πραγµατοποιήθηκε στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2014 

υπό τον συντονισµό του Diego Sabatino, Σύµβουλο της Επικρατείας της 

Ιταλίας και συµµετείχαν δικαστές από Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, 

Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, 

Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία και 

Ισπανία. 



 Η πρώτη ηµέρα του σεµιναρίου άνοιξε µε την εισήγηση του dr. Sjoerd 

Douma (University of Leiden School of Law), µε θέµα την εφαρµογή των 

αποφάσεων του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆.Ε.Κ.) στην 

εθνική έννοµη τάξη. Τα κύρια ζητήµατα που τέθηκαν ήταν α) κατά πόσο το 

Κοινοτικό ∆ίκαιο απαιτεί effective remedy (άµεση ικανοποίηση), δηλαδή αν τα 

εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να παρέχουν τα ίδια άµεση ικανοποίηση ή αν 

αυτό είναι έργο του εθνικού νοµοθέτη και β) αν το Κοινοτικό ∆ίκαιο απαιτεί την 

“µη εφαρµογή” ή την “ακύρωση” και κατά πόσο αυτό είναι έργο του εθνικού 

συντάγµατος και παρουσιάστηκε νοµολογία από την Ολλανδία, την Μεγάλη 

Βρετανία και τη Γαλλία. Η εισήγηση κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η “µη 

εφαρµογή” ή η “ακύρωση” ενός εθνικού κανόνα δικαίου εξαρτάται από το 

συνταγµατικό καθεστώς του κάθε κράτους – µέλους. Η δεύτερη εισήγηση από 

τον Alexander Linn (Deloitte & Touche GmbH) είχε ως θέµα “Exit Taxation: 

Justifications by the ECJ” (“Εκφυγή του φόρου: ∆ικαιολογητικοί λόγοι από το 

∆ΕΚ”) και αναφέρθηκε σε γεγονότα που µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την 

εκφυγή των φόρων, στις εφαρµοστέες θεµελιώδεις ελευθερίες στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού δικαίου, σε πιθανούς δικαιολογητικούς λόγους και σε νοµολογία 

του ∆.Ε.Κ. σε ότι αφορά τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα.  

 Μετά το διάλειµµα, ακολούθησε η εισήγηση του Tom O' Shea 

(καθηγητής στο Centre for Commercial Law Studies – Queen Mary School of 

Law), µε θέµα “Ο κύριος ρόλος των δικαστών σε επίπεδο εθνικό και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης” (Main Role of Judicial Actors at the National and EU 

Levels). Αναφέρθηκε στον κύριο ρόλο των δικαστών που είναι η ερµηνεία του 

νόµου και συγκεκριµένα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επικεντρώθηκε στη διαδικασία του προδικαστικού ερωτήµατος, εξέτασε το 

πεδίο εφαρµογής του, τόνισε τους περιορισµούς αυτής της διαδικασίας, τη 

σχέση της µε τα εθνικά δικαστήρια και την ερµηνεία του δικαίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα εθνικά δικαστήρια. Περαιτέρω, εξέτασε την 

εξέλιξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω της ερµηνείας από το ∆ΕΚ 

εννοιών του δικαίου αυτής (Ε.Ε.) που εµφανίζονται ενώπιον του, την έκταση 

της δικαιοδοσίας του ∆ΕΚ κατά την ερµηνεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και τον ρόλο των εθνικών δικαστηρίων στην ερµηνεία του 

δικαίου της Ε.Ε. Ο τελευταίος οµιλητής της πρώτης ηµέρας ήταν ο Timothy 



Lyons, µε θέµα εισήγησης “Thin Capitalization” και αναφέρθηκε κυρίως στην 

υπόθεση Thin Cap Group Litigation στη Μεγάλη Βρετανία, στο προδικαστικό 

ερώτηµα που απήυθυνε στο ∆ΕΚ το Πρωτόδικο ∆ικαστήριο της Μεγάλης 

Βρετανίας, στην απόφαση του ∆ικαστηρίου αυτού, καθώς και στην απόφαση 

του Εφετείου. Ακολούθησε συζήτηση γύρω από τα ανωτέρω θέµατα και 

κυρίως µε βάση την εισήγηση του Tom O' Shea και συντονιστή τον ίδιο, µε 

ανταλλαγή απόψεων των συµµετεχόντων και προβληµατισµών 

εµπνευσµένων από τα ισχύοντα στη χώρα τους.  

 Κατά τη δεύτερη ηµέρα του σεµιναρίου παρακολουθήσαµε την οµιλία 

του Alastair Sutton µε θέµα “Harmful Tax Competition and State Aid” 

(Αθέµιτος φορολογικός ανταγωνισµός και Κρατική Επιδότηση), που 

αναφέρθηκε στον αθέµιτο φορολογικό ανταγωνισµό σύµφωνα µε το διεθνές 

και Ευρωπαϊκό δίκαιο και πως αυτός αντιµετωπίζεται στα πλαίσια του 

Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), καθώς και 

στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης σχετικά µε τις κρατικές επιδοτήσεις 

οικονοµικής φύσεως ως µέρος του γενικότερου δικαίου της Ευρωπαϊκής 

'Ενωσης σχετικά µε τις κρατικές επιδοτήσεις. Η δεύτερη ηµέρα του σεµιναρίου 

έκλεισε µε την εισήγηση του Mario Tenore (Maisto e Associati Milan) µε θέµα 

την “∆ιασυνοριακή πληρωµή τόκων και δικαιωµάτων” (Cross – border 

Payments of Interest and Royalty) και αναφέρθηκε στην Οδηγία 2003/49/ΕΚ 

του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για την καθιέρωση κοινού συστήµατος 

φορολόγησης των τόκων και δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ 

συνδεδεµένων εταιριών διαφορετικών κρατών – µελών.  

 

  

 


