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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0739/2006, του Alexander Van Brabant, βελγικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του δικηγορικού γραφείου «Vandervennet, Valcke & Van 
Brabant», σχετικά με την ασυμβατότητα του άρθρου 43 της συνθήκης ΕΚ με 
τη ρύθμιση για την κατάρτιση διπλωματούχων ορκωτών λογιστών και 
φοροτεχνικών στο Βέλγιο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ενεργώντας εξ ονόματος του εντολέα του, διατείνεται ότι η ρύθμιση για την 
κατάρτιση διπλωματούχων ορκωτών λογιστών και φοροτεχνικών στο Βέλγιο, ιδίως το άρθρο 
21 του κανονισμού που ισχύει για το ινστιτούτο λογιστικής και φοροτεχνικής, παραβιάζουν 
το άρθρο 43 και επ. της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης. Ο αναφέρων 
ζητεί, συνεπώς, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει αν ο εν λόγω κανονισμός, ο 
οποίος επικυρώθηκε με βασιλική απόφαση της 23ης Δεκεμβρίου 1997 και βάσει του οποίου 
επιβλήθηκε πειθαρχική κύρωση στον εντολέα του, συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 6 Φεβρουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Ιουνίου 2007.

1. Ιστορικό/Τα πραγματικά περιστατικά

Ο αναφέρων, βελγικής ιθαγένειας, απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη 
συμβατότητα προς το κοινοτικό δίκαιο του άρθρου 21 του κώδικα δεοντολογίας του 
επαγγελματικού ινστιτούτου λογιστών, όπως εγκρίθηκε από το βασιλικό διάταγμα της 23ης 
Δεκεμβρίου 1997.
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Δυνάμει του άρθρου 21 αυτού του κώδικα, το επάγγελμα του λογιστή είναι ασυμβίβαστο με 
οποιαδήποτε βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, είτε αυτή ασκείται άμεσα είτε έμμεσα, 
είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο ένωσης ή εταιρείας από ανεξάρτητο πρόσωπο. Τα 
επιμελητήρια δύνανται, ωστόσο, να παρεκκλίνουν αυτού του κανόνα κατόπιν αιτήματος 
λογιστή του ινστιτούτου.
2. Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά 

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η τήρηση 
της αρχής που θεσπίζεται από το άρθρο 43 ΕΚ απαιτεί όχι μόνο την εξάλειψη κάθε διάκρισης 
λόγω ιθαγένειας, αλλά και την κατάργηση των εμποδίων που «μπορεί να διακόψουν ή να 
παρεμποδίσουν κατ’ άλλον τρόπο τις δραστηριότητες του παρέχοντος υπηρεσίες που είναι 
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, όπου νομίμως παρέχει ανάλογες υπηρεσίες».
Εάν οι βελγικές διατάξεις για τις οποίες έκανε λόγο ο αναφέρων συνιστούν περιορισμό της 
ελευθερίας εγκατάστασης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διευκρινίζει ότι «τα εθνικά μέτρα που 
ενδέχεται να παρακωλύσουν ή να καταστήσουν λιγότερο ελκυστική την άσκηση των 
θεμελιωδών ελευθεριών που διασφαλίζει η Συνθήκη πρέπει να πληρούν τέσσερις 
προϋποθέσεις:
- να εφαρμόζονται κατά τρόπο μη δημιουργούντα διακρίσεις
- να δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος
- να είναι κατάλληλα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού
- να μην είναι δεσμευτικά πέραν του βαθμού που είναι αναγκαίος για την επίτευξη του 
σκοπού αυτού».
Συνεπώς, το γεγονός ότι εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες σε άλλα κράτη μέλη ή σε 
άλλους τομείς δραστηριοτήτων δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι οι ισχύοντες κανόνες στο πρώτο 
κράτος μέλος ή σε έναν συγκεκριμένο τομέα είναι ασύμβατοι με το κοινοτικό δίκαιο. Παρότι 
σε ορισμένα κράτη μέλη οι λογιστές επιτρέπεται να ασκούν άλλες δραστηριότητες εφόσον 
αυτές δεν θίγουν την ανεξαρτησία τους, οι βελγικές αρχές έχουν δικαίωμα να κρίνουν ότι οι 
επιδιωκόμενοι σκοποί της εν λόγω ρύθμισης δεν μπορούν να επιτευχθούν με μέσα λιγότερο 
περιοριστικά, ως εκ τούτου, οι διατάξεις είναι ανάλογες με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.
Σύμφωνα με τη νομολογία και το άρθρο 25 της οδηγίας για τις υπηρεσίες 2006/123 (που 
πρέπει να μεταφερθεί έως τις 28 Δεκεμβρίου 2009), έγκειται συνεπώς στις βελγικές αρχές να 
προβούν σε διαδικασία αξιολόγησης της νομοθεσίας τους με σκοπό να εξακριβώσουν αν ο 
περιορισμός της άσκησης διαφορετικών δραστηριοτήτων για τους λογιστές είναι 
δικαιολογημένος βάσει επιτακτικών λόγων γενικού συμφέροντος και ανάλογος ως προς 
αυτόν τον σκοπό. 
Είναι σκόπιμο, συνεπώς, να υπογραμμιστεί ότι η πλήρης απαγόρευση των δραστηριοτήτων 
σε πολλαπλές ειδικότητες για τους ορκωτούς λογιστές και φοροτεχνικούς στο Βέλγιο 
φαίνεται ενδεχομένως ως μέτρο ακόμη πιο περιοριστικό και δύσκολα δικαιολογήσιμο αφού 
συνιστά πλήρη απαγόρευση, καθώς και ότι η δικαιολόγηση μιας πλήρους απαγόρευσης δεν 
θα μπορούσε να αναγνωριστεί παρά μόνο εάν δεν υπήρχε κανένα άλλο λιγότερο περιοριστικό 
μέσο για την επίτευξη του ίδιου στόχου.
Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, εάν οι βελγικές αρχές εκτιμήσουν ότι αυτός ο 
περιορισμός δεν είναι αναγκαίος ή αναλογικός, οι περιορισμοί που προβλέπονται από τη 
βελγική νομοθεσία θα πρέπει να καταργηθούν. Εάν, αντίθετα, οι βελγικές αρχές εκτιμήσουν 
ότι αυτές οι διατάξεις είναι δικαιολογημένες και αναλογικές, θα πρέπει να αναφέρουν στην 
έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης που προβλέπεται από το άρθρο 39 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες (η οποία πρέπει να παρουσιαστεί το αργότερο έως τις 28 Δεκεμβρίου 2009) το 
περιεχόμενο αυτών των απαιτήσεων και τους λόγους για τους οποίους τις κρίνουν 
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δικαιολογημένες.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2007, δυνάμει του άρθρου 
21 του κώδικα δεοντολογίας του επαγγελματικού ινστιτούτου λογιστών, όπως εγκρίθηκε από 
το βασιλικό διάταγμα της 23ης Δεκεμβρίου 1997, το επάγγελμα του λογιστή είναι 
ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, είτε αυτή ασκείται 
άμεσα είτε έμμεσα, είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο ένωσης ή εταιρείας από ανεξάρτητο 
πρόσωπο. Τα επιμελητήρια δύνανται, ωστόσο, να παρεκκλίνουν αυτού του κανόνα κατόπιν 
αιτήματος λογιστή του ινστιτούτου.

Συμπληρωματικά προς την προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να 
διευκρινίσει ότι το Βέλγιο γνωστοποίησε στην Επιτροπή τη θέσπιση διαφόρων μέτρων με 
σκοπό την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 2006/123/ΕΚ στην έννομη τάξη του 
Βελγίου. Ένα από τα εν λόγω μέτρα αφορά την τροποποίηση του βασιλικού διατάγματος της 
15ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού λογιστή και 
του ορκωτού φοροτεχνικού ως νομικού προσώπου (βασιλικό διάταγμα της 30ης Σεπτεμβρίου 
2009). Στο εξής, σύμφωνα με τους όρους της βελγικής νομοθεσίας, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε, ένα νομικό πρόσωπο δύναται να αποτελείται από άτομα με διαφορετικές 
ιδιότητες, εφόσον το εν λόγω νομικό πρόσωπο δεν εκτελεί καθήκοντα που αρμόζουν στην 
επαγγελματική δραστηριότητα των εταίρων που το απαρτίζουν και εφόσον το εν λόγω νομικό 
πρόσωπο δεν είναι υπεύθυνο για την είσπραξη αμοιβών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης που προβλέπεται από την 
οδηγία για τις υπηρεσίες, οι βελγικές αρχές προέβησαν στην εξέταση ορισμένων εκ των 
απαιτήσεων που περιέχονται στη νομοθεσία τους με σκοπό να εξακριβώσουν αν αυτές είναι 
δικαιολογημένες και αναλογικές βάσει επιτακτικών λόγων γενικού συμφέροντος. Οι 
απαιτήσεις που αποτελούσαν μέρος αυτής της διαδικασίας σχετίζονταν μεταξύ άλλων με τους 
περιορισμούς των εταιρικών συνεργασιών πολλαπλών ειδικοτήτων στα νομικώς 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, οι βελγικές αρχές γνωστοποίησαν στην Επιτροπή τις 
απαιτήσεις για τους διπλωματούχους λογιστές και φοροτεχνικούς, δικαιολογώντας τις 
ισχύουσες απαιτήσεις με βάση την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία της άσκησης του 
επαγγέλματος, δεδομένων των όσων συνεπάγονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο για τον 
αποδέκτη των υπηρεσιών όσο και για τις αρχές και την κοινωνία.

Βάσει των γνωστοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις βελγικές αρχές καθώς και 
της απουσίας πλήρους απαγόρευσης των εταιρικών συνεργασιών πολλαπλών 
ειδικοτήτων, η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία που της επιτρέπουν να συμπεράνει ότι οι 
βελγικές διατάξεις δεν είναι σύμφωνες με το άρθρο 25 της οδηγίας για τις υπηρεσίες. 
Είναι σκόπιμο, συνεπώς, να υπενθυμίσουμε ότι το γεγονός και μόνο ότι εφαρμόζονται 
διαφορετικοί κανόνες σε άλλα κράτη μέλη ή σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων δεν σημαίνει, 
ωστόσο, ότι οι ισχύοντες κανόνες στο πρώτο κράτος μέλος είναι ασύμβατοι με το ευρωπαϊκό 
δίκαιο.


