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I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας κα Κατερίνας
Σαββαϊδου
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Καταρχήν, στις 28 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2020. Το
πρόγραμμα καθορίζει τις δράσεις που θα αναλάβει η
Επιτροπή το 2020 για να μετατρέψει τις πολιτικές
κατευθύνσεις της προέδρου φον ντερ Λάιεν σε απτά οφέλη
για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία της
Ευρώπης. Οι έξι πρωταρχικές φιλοδοξίες της προέδρου φον
ντερ Λάιεν, όπως διατυπώθηκαν στην ομιλία της, είναι η
δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, μιας
Ευρώπης έτοιμης για την ψηφιακή εποχή, μιας οικονομίας
στην υπηρεσία των ανθρώπων, μιας ισχυρότερης Ευρώπης
στον κόσμο, καθώς και η προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου
ζωής, αλλά και μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή
δημοκρατία.
Περαιτέρω, στην αρχή του νέου έτους η Κροατία, η οποία
ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για πρώτη φορά για το διάστημα από την 1η
Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, δημοσίευσε το
Πρόγραμμα και τις Προτεραιότητες της για το διάστημα της

Προεδρίας της, το οποίο συμπυκνώνεται στο σύνθημα «Μια ισχυρή
Ευρώπη σε έναν κόσμο προκλήσεων». Το σύνθημα αυτό περιλαμβάνει
τις τέσσερις προτεραιότητες της για μια Ευρώπη που αναπτύσσεται,
που ενώνει, που προστατεύει και που επηρεάζει τους άλλους λαούς.
Στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της
ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής αναφέρθηκε και ο Ευρωπαίος
Επίτροπος Paolo Gentiloni στην ομιλία του στο Κέντρο Ευρωπαϊκής
Πολιτικής, στις 5 Μαρτίου 2020. Μεταξύ των στοιχείων της
φιλόδοξης αυτής ατζέντας, που η Επιτροπή έχει προγραμματίσει για
τη φορολογική πολιτική της ΕΕ κατά τα προσεχή πέντε χρόνια, ανήκει
και η διασφάλιση του ρόλου της φορολογίας στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ώστε η Ευρώπη να ακολουθήσει
σταθερή πορεία προς την ουδετερότητα του άνθρακα έως το 2050.
Στη φορολογική ατζέντα της πολιτικής της Ε.Ε. βρίσκεται σύμφωνα
με τον Ευρωπαίο Επίτροπο και η ανάκτηση της ψηφιακής κυριαρχίας
στην Ευρώπη, ενώ στους στόχους της Ε.Ε. περιλαμβάνεται η
εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει η τεχνολογία για τη
διευκόλυνση της φορολογικής συμμόρφωσης. Τέλος, στην ατζέντα της
ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής ανήκει και η στήριξη της
ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Σύμφωνα με τον
Ευρωπαίο Επίτροπο, η αρχή της δίκαιης φορολογίας - κατά την οποία
όλοι πρέπει να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο τους θα στηρίξει κάθε
ενέργεια και πρωτοβουλία στη φορολογική πολιτική της Ε.Ε.
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I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας κα Κατερίνας
Σαββαϊδου
Βεβαίως, ο πρώτος μήνας του 2020 χαρακτηρίσθηκε από τη
Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία
επισημοποιεί την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την
ΕΕ, κατά τα μεσάνυχτα (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της 31ης
Ιανουαρίου, η οποία υπεγράφη από τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Τσάρλς Μισέλ, και την Πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Ωστόσο, το τρίμηνο αυτό ξέσπασε η παγκόσμια πανδημία
του Κοροναϊου, η οποία έχει τεράστιες συνέπειες καταρχήν
στη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη, αλλά και στην
παγκόσμια οικονομία. Η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με
αυτό το τεράστιο πλήγμα για τη δημόσια υγεία και τις
προεκτάσεις του στην οικονομία της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό η
Επιτροπή επιχείρησε να καθορίσει την ευρωπαϊκή
συντονισμένη απόκριση για την αντιμετώπιση του
οικονομικού αντικτύπου του Κοροναϊου.

Ειδικότερα προβλέφθηκε η ευελιξία του πλαισίου για τις
κρατικές ενισχύσεις, η ευελιξία του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού
πλαισίου, η διασφάλιση της αλληλεγγύης στην ενιαία αγορά, η
κινητοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, η άμβλυνση των
επιπτώσεων στην απασχόληση, καθώς και η ανάληψη
πρωτοβουλίας επενδύσεων για την αντιμετώπιση του Κοροναϊού.
Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη, προς
διαβούλευση, σχέδιο πρότασης για προσωρινό πλαίσιο κρατικών
ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της
έξαρσης της νόσου COVID-19, για την άρση σοβαρής
διαταραχής της οικονομίας της ΕΕ, στο οποίο προβλέπεται
μεταξύ άλλων η χορήγηση άμεσων επιχορηγήσεων και
επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα. Παράλληλα και ο ΟΟΣΑ
προέβη στη δημοσίευση συστάσεων φορολογικής πολιτικής για
την αντιμετώπιση του COVID-19.
Τέλος, όπως σε κάθε newsletter περιλαμβάνονται οι δράσεις της
έδρας, πολλές από τις οποίες δυστυχώς αναβλήθηκαν λόγω της
έκτακτης ανάγκης που προέκυψε, καθώς και αρθρογραφία
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I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας κα Κατερίνας
Σαββαϊδου
τόσο από έμπειρους επιστήμονες και επαγγελματίες του
φορολογικού δικαίου όσο και από νέους επιστήμονες που
κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η
υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της έδρας Jean Monnet
στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση με τo
Εργαστήριο για τη Μελέτη της Διαφάνειας, της Διαφθοράς
και του Οικονομικού Εγκλήματος.
Καλή ανάγνωση και να είστε όλοι καλά
Κατερίνα Σαββαΐδου
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II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά
θεσμικό όργανο)
Α. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Α.1.1. Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προγράμματος
εργασίας της για το 2020
Στις 28 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το
πρόγραμμα εργασίας της για το 2020. Το πρόγραμμα καθορίζει
τις δράσεις που θα αναλάβει η Επιτροπή το 2020 για να
μετατρέψει τις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου φον ντερ
Λάιεν σε απτά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την
κοινωνία της Ευρώπης. Σκοπός του πρώτου προγράμματος
εργασίας είναι να αξιοποιηθούν με επιτυχία οι ευκαιρίες που θα
αποφέρει η διπλή, οικολογική και ψηφιακή, μετάβαση.

Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει να μετατρέπει τις
έξι πρωταρχικές φιλοδοξίες της προέδρου φον ντερ Λάιεν σε
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα αποτελέσουν κατόπιν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης και εφαρμογής σε συνεργασία με
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και άλλους εταίρους:

1. Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: μετά την υποβολή
των πρώτων βασικών πρωτοβουλιών τον Δεκέμβριο του 2019
και τον Ιανουάριο του 2020, η Επιτροπή θα προτείνει
ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα, ώστε να κατοχυρωθεί
νομοθετικά ο στόχος της ουδετερότητας από την άποψη των
ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050. Ένα ευρωπαϊκό
σύμφωνο για το κλίμα θα συγκεντρώσει όλες αυτές τις
προσπάθειες, με τη συμμετοχή των περιφερειών, των τοπικών
κοινοτήτων, της κοινωνίας των πολιτών, των σχολείων, της
βιομηχανίας και των μεμονωμένων πολιτών. Η ΕΕ θα ηγηθεί
επίσης διεθνών διαπραγματεύσεων ενόψει της COP26 στη
Γλασκόβη. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες για την
αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας και —μέσω της
στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο»— για τη στήριξη
των αγροτών ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας,
οικονομικά προσιτά και ασφαλή τρόφιμα με πιο βιώσιμο
τρόπο.
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II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά
θεσμικό όργανο)
3. Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή: μια νέα
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα θα δώσει στην
Ένωσή μας τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο την
τεράστια αξία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα
ως ολοένα διευρυνόμενου και επαναχρησιμοποιήσιμου
πλεονεκτήματος στην ψηφιακή οικονομία. Η στρατηγική
αυτή θα καλύπτει επίσης τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση
της δυναμικής των ψηφιακών δεδομένων, καθώς και την
ανάπτυξη και υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης με
σεβασμό στις ευρωπαϊκές αξίες και τα θεμελιώδη
δικαιώματά μας. Με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για
την Ευρώπη θα ενισχυθούν οι βιομηχανικές και καινοτόμες
ικανότητές μας, ενώ με τη νομοθετική πράξη για τις
ψηφιακές υπηρεσίες θα ισχυροποιηθεί η ενιαία αγορά για
τις ψηφιακές υπηρεσίες και θα βοηθηθούν οι μικρότερες
επιχειρήσεις με την παροχή της νομικής σαφήνειας και των
ίσων όρων ανταγωνισμού που χρειάζονται.

3. Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων: αφού
παρουσίασε τις πρώτες ιδέες της για μια ισχυρή κοινωνική
Ευρώπη τον Ιανουάριο του 2020, η Επιτροπή θα αναλάβει
δράση για να ενσωματώσει τη διπλή ψηφιακή και κλιματική
μετάβαση στο μοναδικό μας μοντέλο κοινωνικής οικονομίας
της αγοράς, διασφαλίζοντας ότι η οικονομία μας συνδυάζει
την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιωσιμότητα και την
οικονομική ανάπτυξη. Σεβόμενη τις εθνικές παραδόσεις, η
Επιτροπή θα παρουσιάσει προτάσεις για τη διασφάλιση
δίκαιων κατώτατων μισθών για τους εργαζομένους στην ΕΕ,
για ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης ανεργίας, καθώς
και πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και
δίκαιης φορολόγησης. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης μια
ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, ώστε να διασφαλίζεται η
πρόσβαση των παιδιών σε βασικές υπηρεσίες, ενώ θα
ενισχύσει και τις Εγγυήσεις για τη νεολαία για να στηρίξει την
εκπαίδευση των νέων, καθώς και την κατάρτιση και τις
ευκαιρίες απασχόλησης που χρειάζονται.
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II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά
θεσμικό όργανο)
Να σημειωθεί ότι εντός της ανωτέρω πολιτικής
περιλαμβάνεται και η φορολογία, σχετικά με την οποία
αναφέρεται στο πρόγραμμα της Επιτρόπου ότι:
«Ένα από τα βασικά θεμέλια της κοινωνικής μας
οικονομίας της αγοράς είναι το ότι όλοι καταβάλλουν το
μερίδιο που τους αναλογεί. Δεν μπορεί να υπάρχουν
εξαιρέσεις. Ο ανταγωνισμός προς τα κάτω όσον αφορά τη
φορολογία υπονομεύει την ικανότητα των χωρών να
καθορίζουν φορολογικές πολιτικές που να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των οικονομιών και των λαών τους. Όταν
παράγονται κέρδη, οι φόροι και οι εισφορές πρέπει επίσης
να ενισχύουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα
εκπαιδευτικά μας συστήματα και τις υποδομές μας.
Η ΕΕ και τα διεθνή συστήματα φορολογίας των εταιρειών
χρειάζονται
επειγόντως
μεταρρυθμίσεις.
Δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της σύγχρονης
παγκόσμιας οικονομίας και δεν αποτυπώνουν τα νέα
επιχειρηματικά μοντέλα στον ψηφιακό κόσμο.

Θα ταχθώ υπέρ της φορολογικής δικαιοσύνης —είτε
πρόκειται για συμβατικές είτε για ψηφιακές επιχειρήσεις. Θα
μεριμνήσω ώστε η φορολόγηση των μεγάλων εταιρειών
τεχνολογίας να αποτελέσει προτεραιότητα. Θα εργαστώ
σκληρά προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι προτάσεις που
εξετάζονται επί του παρόντος θα γίνουν νομοθεσία. Οι
συζητήσεις για την εξεύρεση λύσης σε παγκόσμιο επίπεδο
βρίσκονται σε εξέλιξη, ιδίως στον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξη
Ωστόσο, εάν έως το τέλος του 2020 εξακολουθεί να μην έχει
βρεθεί τέτοια λύση για δίκαιο ψηφιακό φόρο, η ΕΕ θα πρέπει
να ενεργήσει μόνη της. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες ζητούν απλά
φορολογικά συστήματα και απλούς κανόνες, ιδίως όταν
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο. Στο πρώτο μισό
της θητείας μου, θα υποβάλω προτάσεις για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος φορολογίας των επιχειρήσεων στην ενιαία
αγορά. Η δημιουργία κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας
εταιρειών θα παρέχει στις επιχειρήσεις ενιαίο εγχειρίδιο
κανόνων για τον υπολογισμό της βάσης φορολογίας εταιρειών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μακροχρόνιο έργο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα αγωνιστώ για την υλοποίησή
του. Οι διαφορές στους φορολογικούς κανόνες μπορεί να
αποτελέσουν εμπόδιο για τη βαθύτερη ολοκλήρωση της ενιαίας
αγοράς.
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II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά
θεσμικό όργανο)
Μπορεί να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη, ιδίως στην
ευρωζώνη, όπου οι οικονομικοί δεσμοί είναι ισχυρότεροι.
Πρέπει να είμαστε σε θέση να αναλαμβάνουμε δράση. Θα
κάνω χρήση των ρητρών των Συνθηκών που επιτρέπουν
την έγκριση προτάσεων για τη φορολογία με τη διαδικασία
της συναπόφασης και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων
με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Με τον τρόπο αυτό,
θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί και ικανότεροι να
ενεργήσουμε γρήγορα όταν χρειάζεται. Στο ίδιο πνεύμα, θα
εντείνω την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και θα
ενισχύσω τη δράση μας κατά των επιζήμιων φορολογικών
καθεστώτων σε τρίτες χώρες».
4. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο: η Επιτροπή θα
αναπτύξει νέες στρατηγικές συνεργασίας με τους γείτονές
μας στην Αφρική και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Επιτροπή θα
συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την έναρξη ενταξιακών
διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την
Αλβανία.

Παράλληλα, θα επιδιώξει να διατηρήσει τη δυναμική
προτείνοντας
τρόπους
ενίσχυσης
της
διαδικασίας
προσχώρησης, μεταξύ άλλων σχετικά με τη μεθοδολογία
διεύρυνσης και με ένα ενισχυμένο επενδυτικό πλαίσιο. Θα
παραμείνουμε προσηλωμένοι στην προάσπιση, την
επικαιροποίηση και την αναβάθμιση της βασιζόμενης σε
κανόνες τάξης ώστε να καταστεί έτοιμη για τη σημερινή
πραγματικότητα. Όλες οι πρωτοβουλίες του προγράμματος
εργασίας θα έχουν ισχυρή εξωτερική διάσταση, με σκοπό την
ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της Επιτροπής.
5. Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής: η Επιτροπή θα
παρουσιάσει νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο
—το κεντρικό στοιχείο της αναμόρφωσης της πολιτικής
ασύλου. Η Επιτροπή θα στηρίξει επίσης την προστασία της
υγείας των Ευρωπαίων και θα πρωτοστατήσει στην
καταπολέμηση του καρκίνου. Οι πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν
να ενταθούν οι επενδύσεις στις δεξιότητες των ατόμων, ενώ
θα βοηθήσουν και τα άτομα να αντεπεξέλθουν στις
προκλήσεις της ψηφιακής και της οικολογικής μετάβασης.
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II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά
θεσμικό όργανο)
Η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης μια νέα στρατηγική της
ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας, με την οποία θα
καθορίζονται οι τομείς στους οποίους η Ένωση μπορεί να
προσδώσει προστιθέμενη αξία ώστε να στηρίξει τα κράτη
μέλη για την κατοχύρωση της ασφάλειας —από την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου
εγκλήματος έως την πρόληψη και την ανίχνευση υβριδικών
απειλών, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την
αύξηση της ανθεκτικότητας των ζωτικών υποδομών μας.

6. Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία: μαζί με
τα άλλα θεσμικά όργανα και τους εταίρους της ΕΕ, η
Επιτροπή θα δρομολογήσει τη Διάσκεψη για το Μέλλον
της Ευρώπης, με τη συμμετοχή των πολιτών στη
διαμόρφωση δράσεων της ΕΕ. Η Επιτροπή θα
εξακολουθήσει να διασφαλίζει το ισχυρό πνεύμα κράτους
δικαίου στην ΕΕ. Θα εξετάσουμε επίσης τον τρόπο με τον
οποίο η νέα δημογραφική πραγματικότητα επηρεάζει τα
πάντα, από την απασχόληση έως την κοινωνική προστασία,
τη δημόσια υγεία, τα δημόσια οικονομικά και την
περιφερειακή πολιτική, την ψηφιακή συνδεσιμότητα, τις
δεξιότητες και την ένταξη, καθώς και το πώς θα
ανταποκριθούμε μέσω πρωτοβουλιών, για παράδειγμα, στο
ζήτημα της γήρανσης του πληθυσμού.

Στο παράρτημα 1 του προγράμματος εργασίας παρατίθεται
πλήρης κατάλογος των 43 νέων στόχων πολιτικής στο πλαίσιο
των έξι πρωταρχικών φιλοδοξιών.
Κατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, η Επιτροπή
εξέτασε όλες τις προτάσεις, για τις οποίες επί του παρόντος
εκκρεμεί η λήψη απόφασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο, και προτείνει να αποσυρθούν και να ανακληθούν
34 από αυτές. Ορισμένες από αυτές τις προτάσεις δεν
ανταποκρίνονται στις πολιτικές προτεραιότητες της νέας
Επιτροπής· για την πλειονότητα των πρωτοβουλιών, η Επιτροπή
παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων
τους. Η Επιτροπή θα εξετάσει καλύτερους και αποδοτικότερους
τρόπους να επιδιώξει τους στόχους και θα διαβουλευτεί με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν επισημοποιήσει
την απόσυρσή τους. Στο παράρτημα 4 του προγράμματος
εργασίας παρατίθεται πλήρης κατάλογος των προτάσεων για
απόσυρση.
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II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά
θεσμικό όργανο)
Από το 2020, η Επιτροπή θα αξιοποιήσει περισσότερο τις
ικανότητές της για στρατηγικές προβλέψεις, ώστε να
προσδιορίσει μακροπρόθεσμες τάσεις, να βελτιώσει τον
καθορισμό προτεραιοτήτων και την τεκμηριωμένη χάραξη
πολιτικής. Με ένα ενισχυμένο πλαίσιο για τη βελτίωση της
νομοθεσίας θα διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές αποφέρουν
απτά αποτελέσματα και διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών
και των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η προσέγγιση «μία
εντός, μία εκτός» θα διασφαλίζει ότι οι νεοεισαγόμενες
επιβαρύνσεις αντισταθμίζονται με ελάφρυνση του
αντίστοιχου διοικητικού κόστους για πολίτες και
επιχειρήσεις —ιδίως των ΜΜΕ— σε επίπεδο ΕΕ στον ίδιο
τομέα πολιτικής. Μια πλατφόρμα Fit-for-future θα στηρίξει
επίσης τις προσπάθειες της Επιτροπής για απλούστευση.
Στο παράρτημα 2 του προγράμματος εργασίας παρατίθεται
πλήρης κατάλογος των προτάσεων για κανονιστική
απλούστευση.
Τέλος, για την κατάρτιση του προγράμματός της, η
Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τις συμβουλευτικές
επιτροπές.

Α.1.2. Υπογραφή συμφωνίας αποχώρησης Ε.Ε. και Ηνωμένου
Βασιλείου – Παρουσίαση από την Ε.Ε. της εμπορικής συμφωνίας
με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια του BREXIT
Στις 24 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
Charles Michel και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Ursula von der Leyen, υπέγραψαν τη Συμφωνία Αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία επισημοποιεί την έξοδο του
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, κατά τα μεσάνυχτα (Ώρα
Κεντρικής Ευρώπης) της 31ης Ιανουαρίου.

Από την 1η Φεβρουαρίου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσει να
είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το δίκαιο
της ΕΕ θα εξακολουθήσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο,
τουλάχιστον μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου, ήτοι μέχρι
31 Δεκεμβρίου 2020 και το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει
να υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο εμπορικές συμφωνίες
του Ηνωμένου Βασιλείου με τρίτες χώρες, μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο μεταξύ τους διαπραγμάτευσης.

Βλ. Το 37 Tax Flash (30/1/2020) Πρόγραμμα εργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020: ένας φιλόδοξος οδικός
χάρτης για μια Ένωση που αγωνίζεται για περισσότερα.
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II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά
θεσμικό όργανο)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 13 Ιανουαρίου 2020 ένα
Περαιτέρω δε, αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ ΕΕ
και Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να αποτελέσει και μια
συμφωνία για την απελευθέρωση του εμπορίου. Το σύνολο
των συμφωνιών αναφορικά με τη μελλοντική σχέση ΕΕ Ηνωμένου Βασιλείου, θα πρέπει να έχει θεσπισθεί πλήρως
και ολοκληρωτικά πριν από το Δεκέμβριο του 2020,
προκειμένου να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. Η
μεταβατική περίοδος μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά,
για ένα έως δύο έτη, ενώ η σχετική απόφαση πρέπει να
ληφθεί από τη Κοινή Επιτροπή Ε.Ε. - Ηνωμένου
Βασιλείου, πριν από την 1η Ιουλίου. Το Κοινοβούλιο θα
πρέπει να εγκρίνει κάθε μελλοντική συμφωνία για τη
σχέση ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου. Εφόσον δε μια τέτοια
συμφωνία αναφέρεται σε αρμοδιότητες που η ΕΕ
μοιράζεται με κράτη μέλη της, τότε θα απαιτείται επιπλέον
επικύρωση και από τα εθνικά κοινοβούλια.

εσωτερικό προπαρασκευαστικό έγγραφο της ΕΕ των 27, το οποίο
εκθέτει τις απόψεις της ΕΕ σχετικά με τη μελλοντική σχέση με το
Ηνωμένο Βασίλειο, αναφορικά με τη συμφωνία για την
συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Η παρουσίαση προσδιορίζει
ότι, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
στις 31 Ιανουαρίου 2020 υπό τους όρους της συμφωνίας
αποχώρησης, θα ακολουθήσει μια μεταβατική περίοδος 11
μηνών, κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει σε
μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένο με τους κανόνες της ΕΕ. Κατά
το μεταβατικό αυτό διάστημα με καταληκτικό όριο την 1η
Ιανουαρίου 2021 θα πρέπει να γίνει η έγκριση των οδηγιών
διαπραγμάτευσης, να διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις και να
υπογραφεί μια συνολική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών
(ΣΕΣ), η οποία ενδεχομένως θα οδηγήσει σε ευθυγράμμιση των
κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι οι απαιτούμενες διαπραγματεύσεις είναι πολύπλοκες
και πολιτικά ευαίσθητες, προειδοποιεί εξαρχής ότι πιθανότερο
είναι στη λήξη της μεταβατικής περιόδου να επικρατήσει ένα
ακραίο σενάριο, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ θα
διαπραγματεύονται με δυσμενέστερους όρους συγκριτικά με
εκείνους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Α.1.3. Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των
απόψεων της για τη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο στη
μετά-Brexit εποχή
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II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά
θεσμικό όργανο)
Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι
πολιτικές και δράσεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης
της εσωτερικής αγοράς με τις τέσσερις βασικές ελευθερίες,
που αφορούν στα αγαθά, τις υπηρεσίες, το κεφάλαιο και τα
πρόσωπα, αποτελούν ένα μοναδικό οικοσύστημα που
στηρίζεται σε μέσα και δομές που δεν μπορούν να
διαχωριστούν μεταξύ τους. Τονίζεται επίσης ότι στόχος
είναι η επίτευξη μιας ισορροπημένης, φιλόδοξης και
ευρείας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, στο μέτρο που
υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για ισότιμους όρους
ανταγωνισμού και τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν την
αυτονομία των κανονιστικών τους ρυθμίσεων και
ανεξαρτησία κατά τη λήψη αποφάσεων. Η παρουσίαση
καταλήγει στα συμπεράσματα καταγράφοντας τις βασικές
διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσα στα δύο συστήματα,
των ελευθέρων συναλλαγών και της ενιαίας αγοράς.

A.1.4. Δημόσια διαβούλευση για τον χάρτη πορείας αξιολόγησης
και ελέγχου καταλληλότητας αναφορικά με το «καθεστώς ΦΠΑ για
τα πρακτορεία ταξιδίων» (Ares(2020)697585)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χάρτη πορείας για την
αξιολόγηση και τον έλεγχο καταλληλότητας αναφορικά με το
«καθεστώς ΦΠΑ για τα πρακτορεία ταξιδίων», τον οποίο έθεσε
σε δημόσια διαβούλευση. Η περίοδος υποβολής παρατηρήσεων
εκτείνεται από τις 04.02.2020 έως τις 03.03.2020 (μεσάνυχτα
ώρα Βρυξελλών).
Κατά την αξιολόγηση θα εκτιμηθεί εάν και σε ποιο βαθμό το
ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τα πρακτορεία ταξιδίων είναι
κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, πληροί τους
στόχους του όσον αφορά την απλούστευση των κανόνων για τον
συγκεκριμένο τομέα και διασφαλίζει ότι ο ΦΠΑ εισπράττεται
από τη χώρα της ΕΕ στην οποία καταναλώνονται τα προϊόντα ή
οι υπηρεσίες. Θα εκτιμηθεί, επίσης, κατά πόσο το καθεστώς είναι
αποτελεσματικό για την κάλυψη των βασικών αναγκών του
τομέα, και σε ποιο βαθμό εξακολουθεί να συνάδει με αλλαγές
στη συνολική πολιτική, καθώς και με άλλες πολιτικές
πρωτοβουλίες και προτεραιότητες της ΕΕ.

Βλ. Tax Flash 38 (31/1/2020) Υπογραφή συμφωνίας
αποχώρησης Ε.Ε. και Ηνωμένου Βασιλείου – Παρουσίαση
από την Ε.Ε. της εμπορικής συμφωνίας με το Ην.
ΒΑΣΙΛΕΙΟ σε συνέχεια του BREXIT

.
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Να σημειωθεί ότι οι χάρτες πορείας παραμένουν ανοιχτοί για
σχολιασμό επί τέσσερις (4) εβδομάδες. Οι παρατηρήσεις θα ληφθούν
υπόψη για την περαιτέρω ανάπτυξη και τελειοποίηση της σχετικής
πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή θα συνοψίσει σε σύντομη έκθεση τις
παρατηρήσεις που θα ληφθούν και θα εξηγήσει τον τρόπο, με τον
οποίο θα ληφθούν υπόψη, καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση,
τους λόγους, για τους οποίους ορισμένες προτάσεις θα πρέπει να
απορριφθούν. Οι παρατηρήσεις που θα ληφθούν θα δημοσιευτούν
στον ιστότοπο της Επιτροπής.

Γενικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον
σχεδιασμό, την εκπόνηση και την πρόταση νέας ευρωπαϊκής
νομοθεσίας. Αυτό είναι το λεγόμενο «δικαίωμα πρωτοβουλίας». Η
νομοθεσία της ΕΕ προασπίζει τα συμφέροντα της Ένωσης και των
πολιτών της συνολικά. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία των
πολιτών, οι δημόσιες αρχές και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος που
ενδεχομένως επηρεάζεται από μια νομοθετική πράξη ή μια πολιτική,
μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της
διαδικασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί νομοθετικές πράξεις και καταρτίζει
πολιτικές με διαφάνεια, βάσει στοιχείων, και λαμβάνοντας υπόψη τις
απόψεις των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών. Η διαδικασία αυτή
είναι γνωστή ως «βελτίωση της νομοθεσίας».
Η βελτίωση της νομοθεσίας έχει ως στόχο να διασφαλίσει α) μια ανοικτή και
διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων, β) τη δυνατότητα συμβολής των
πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χάραξης πολιτικών και εκπόνησης νομοθετικών πράξεων, γ) την ανάληψη
δράσης από την ΕΕ βάσει στοιχείων και κατόπιν εξέτασης του αντικτύπου
και δ) τον περιορισμό στο ελάχιστο του κανονιστικού φόρτου για τις
επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες αρχές.
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτιώνει και προωθεί τη δυνατότητα
συμβολής καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου χάραξης των πολιτικών και
εκπόνησης των νομοθετικών πράξεων. Οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα
μέρη μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους όσον αφορά:
1. χάρτες πορείας και αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων, μέσω των οποίων η
Επιτροπή παρουσιάζει νέες ιδέες για νομοθετικές πράξεις και πολιτικές ή
αξιολογήσεις υφιστάμενων πολιτικών,
2. πτυχές των εκτιμήσεων επιπτώσεων, μέσω των οποίων η Επιτροπή
αναλύει τον πιθανό οικονομικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο μιας
πρότασης,
3. νομοθετικές προτάσεις, αφού συμφωνηθούν από την Επιτροπή,
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4. σχέδια πράξεων που προσθέτουν ή τροποποιούν
στοιχεία της ισχύουσας νομοθεσίας (κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις) ή θεσπίζουν κανόνες για την ομοιόμορφη
εφαρμογή της νομοθεσίας απ' όλα τα κράτη μέλη
(εκτελεστικές πράξεις). Διατυπώστε τις απόψεις σας για
σχέδια εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων,
5. στοιχεία αξιολογήσεων και «ελέγχων καταλληλότητας»
των υφιστάμενων πολιτικών και νομοθετικών πράξεων και
6. τρόπους βελτίωσης της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ.

Α.1.5. Έναρξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της
διαδικασίας αξιολόγησης των επιπτώσεων για την
αναθεώρηση του πλαισίου για την ανταλλαγή πληροφοριών
για φορολογικούς σκοπούς ("DAC")

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την έναρξη της
διαδικασίας αξιολόγησης των επιπτώσεων ενίσχυσης του
υφιστάμενου πλαισίου της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών
για φορολογικούς σκοπούς ("DAC"). Το κύριο ζήτημα που
οδήγησε στην ανάληψη της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για την
αναθεώρηση του πλαισίου της ανταλλαγής πληροφοριών για
φορολογικούς σκοπούς είναι η αδυναμία των φορολογικών
διοικήσεων σε όλη την ΕΕ να λαμβάνουν φορολογικές
πληροφορίες σχετικά με τους φορολογούμενους που
συναλλάσσονται μέσω της οικονομίας της ψηφιακής
πλατφόρμας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «οι
φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών έχουν ελάχιστες
πληροφορίες προκειμένου να προβαίνουν ορθά στον έλεγχο των
ακαθάριστων εισοδημάτων που έχουν αποκτηθεί στη χώρα τους
μέσω δραστηριοτήτων, όπως η ενοικίαση ακινήτου μέσω μιας
διαδικτυακής πλατφόρμας ή η μεταφορά προσώπων και/ή άλλες
περιπτώσεις) που πραγματοποιούνται μέσω της διαμεσολάβησης
ορισμένων ψηφιακών πλατφορμών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν το
εισόδημα αποκτάται μέσω πλατφορμών που έχουν συσταθεί σε
άλλη χώρα».
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A.1.6. Διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της
φορολογίας (“Strengthen the exchange of information
framework in the field of taxation”)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση με σκοπό την
ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της
φορολογίας. Η περίοδος της διαβούλευσης θα διαρκέσει από τις
10.02.2020 έως τις 06.04.2020.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η φορολογική απάτη και
η φοροδιαφυγή έχουν ως συνέπεια την απώλεια πόρων για την
πραγματοποίηση δαπανών για υγειονομική περίθαλψη ή
εκπαίδευση. Παρά τις ενέργειες που έχουν ήδη ληφθεί τα
τελευταία χρόνια, οι φορολογικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες
με νέες προκλήσεις που συνδέονται κυρίως με την ψηφιακή
οικονομία. Απαιτείται, επίσης, δράση για να υπάρξει ένα
απλούστερο και πιο σύγχρονο φορολογικό περιβάλλον που θα
βοηθούσε τις επιχειρήσεις να αποκομίσουν τα οφέλη της ενιαίας
αγοράς. Ως εκ τούτου, η πρωτοβουλία αυτή προτείνει την
ενίσχυση του πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα
της φορολογίας.

Η δημόσια διαβούλευση αποτελεί το πρώτο βήμα στην
προετοιμασία πιθανής πρωτοβουλίας που εξετάζει η Επιτροπή με
στόχο την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας των
φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Η εν λόγω πρωτοβουλία
επιδιώκει να διευθετήσει ορισμένες ελλείψεις που έχουν
διαπιστωθεί στα υφιστάμενα στοιχεία της οδηγίας σχετικά με τη
διοικητική συνεργασία στον τομέα της άμεσης φορολογίας, και
αναμένεται επίσης ότι θα παράσχει στις φορολογικές διοικήσεις
πληροφορίες σχετικά με τους φορολογούμενους που παράγουν
εισόδημα (έσοδα) μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Για τους
σκοπούς της εν λόγω διαβούλευσης, στην έννοια «ψηφιακή
πλατφόρμα» περιλαμβάνεται ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, κατά
τις οποίες ψηφιακές πλατφόρμες διευκολύνουν τις συναλλαγές
μεταξύ ατόμων και/ή οντοτήτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για
παράδειγμα, οι υπηρεσίες ενοικίασης ή μεταφορών. Στόχος είναι
να εξασφαλιστεί επαρκής φορολόγηση των εν λόγω εσόδων και,
ταυτόχρονα, να εξορθολογιστεί και να επικαιροποιηθεί
γενικότερα η ανταλλαγή πληροφοριών. Θα εξασφαλιστεί επίσης
συνοχή με τις υπό εξέλιξη εργασίες σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές
επίπεδο στον τομέα της φορολόγησης της οικονομίας των
ψηφιακών πλατφορμών.
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Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους
πολίτες και τους φορείς να συμβάλουν σε αυτή τη διαβούλευση.
Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι οι απόψεις των πολιτών, των
παρόχων υπηρεσιών και/ή αγαθών μέσω ψηφιακών
πλατφορμών και των εταιρειών/ιδιωτικών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην πώληση υπηρεσιών και/ή αγαθών
στην οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών και στην
παραδοσιακή οικονομία.

Α.1.7. Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη πορείας
για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και έναρξη διαβούλευσης
με τους ευρωπαίους πολίτες

Τα πρόσφατα σκάνδαλα για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ασκούν πίεση στην ΕΕ, προκειμένου
να εξετάσει προσεκτικά την επάρκεια του κανονιστικού πλαισίου
της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Τα αποδεικτικά στοιχεία που
παρουσίασε η Επιτροπή στη δέσμη μέτρων του Ιουλίου έλαβαν
επίσης την ομόφωνη αποδοχή, τόσο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου, σχετικά με την
αξιολόγηση του εάν υπάρχει ανάγκη για μια νέα ολοκληρωμένη
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ.
Η δέσμη μέτρων που ενέκρινε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2019
επεσήμανε ορισμένες ελλείψεις στην εφαρμογή του κοινοτικού
πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Αυτές κυμαίνονται από την
ανεπαρκή εφαρμογή των κανόνων από τους επαγγελματίες (π.χ.
τράπεζες, λογιστές, δικηγόρους), μέχρι την ανεπαρκή εποπτεία
από τις εθνικές αρχές και τις ελλείψεις στη λειτουργία των
μονάδων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η ανάλυση επίσης
καταδεικνύει ότι η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών
(μονάδων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, εποπτικών
αρχών, αρχών επιβολής του νόμου και άλλων αρμοδίων αρχών,
όπως είναι οι τελωνειακές και φορολογικές αρχές) ελλείπει, τόσο
σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.
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Η ανάλυση που δημοσιεύθηκε στη δέσμη μέτρων του Ιουλίου
δείχνει ότι πρέπει να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό νομοθετικό
πλαίσιο. Η προσέγγιση της ελάχιστης εναρμόνισης που
υιοθετείται από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ έχει ως
αποτέλεσμα την ύπαρξη 28 διαφορετικών εθνικών νομοθετικών
πλαισίων. Οι διαφορές αυτές δημιουργούν κενά στο ευρωπαϊκό
νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη, το οποίο εκμεταλλεύονται
οι εγκληματίες, προκειμένου να προχωρήσουν σε ξέπλυμα
χρήματος, γεγονός που αποδεικνύεται και από το διασυνοριακό
χαρακτήρα πολλών σκανδάλων για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η
ανάληψη μεγαλύτερης δράσης σε εθνικό επίπεδο, ελλείψει ενός
περισσότερο
εναρμονισμένου
ευρωπαϊκού
νομοθετικού
πλαισίου, δε θα επαρκούσε για την αντιμετώπιση των
υφιστάμενων ελλείψεων. Μπορεί να χρειαστεί, επίσης, η
ανάθεση ορισμένων εποπτικών καθηκόντων σε ένα ευρωπαϊκό
όργανο και η δημιουργία ενός μηχανισμού για την υποστήριξη
και το συντονισμό των μονάδων χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης.

Η ανακοίνωση αυτής της πολιτικής αποσκοπεί στην
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων παρουσιάζοντας την
άποψη της Επιτροπής σχετικά με τις δράσεις που απαιτούνται
για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και συνεκτικού
ευρωπαϊκού πλαισίου ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος (και τα
συναφή βασικά αδικήματα) και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας.
Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών δημιουργεί ευκαιρίες για
νόμιμη οικονομία, παράλληλα όμως και για τους εγκληματίες
που επιθυμούν να βρουν νέους τρόπους για να ξεπλύνουν τα
έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες τους. Η
ανακοίνωση θα σχετίζεται, επίσης, με τον τρόπο
αντιμετώπισης των κινδύνων που συνδέονται με την
τεχνολογία στην οικονομία (π.χ. εικονικά νομίσματα) και τον
τρόπο προσαρμογής του πλαισίου για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην
τεχνολογική καινοτομία.
Το έρεισμα της ευρωπαϊκής παρέμβασης (νομική βάση και
έλεγχος επικουρικότητας)
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Η περαιτέρω δράση σε εθνικό επίπεδο δε μπορεί να θεραπεύσει
Οι ενέργειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες
και
της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας βασίζονται στο άρθρο 114
(εσωτερική αγορά) της ΣΛΕΕ. Η ανάλυση των προσφάτων
σκανδάλων για το ξέπλυμα χρήματος επεσήμανε τη
διασυνοριακή φύση αυτού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι
ακόμη και η πλήρης εφαρμογή των πρόσφατων προβλέψεων
ενάντια στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, οι οποίες θεσπίστηκαν με την σχετική 5η
οδηγία, καθώς και η πλήρης εφαρμογή όλων των δράσεων που
καθορίσθηκαν από το Συμβούλιο στο σχέδιο δράσης του για το
2018, δε θα θεράπευαν τις τρέχουσες αδυναμίες. Η προσέγγιση
της ελάχιστης εναρμόνισης της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες αφήνει ουσιαστική ελευθερία στα
κράτη μέλη να καθορίζουν τα εθνικά νομοθετικά τους πλαίσια,
γεγονός που οδηγεί σε ένα συνονθύλευμα εθνικών νομοθεσιών.
Αυτό δημιουργεί κενά, τα οποία εκμεταλλεύονται οι
εγκληματίες για το ξέπλυμα των εσόδων τους από παράνομες
δραστηριότητες (π.χ. διακίνηση ναρκωτικών, διαφθορά,
εγκλήματα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής).

αυτές τις ελλείψεις, οι οποίες απαιτούν μεγαλύτερη εναρμόνιση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, ενδεχομένως, κεντρικούς
μηχανισμούς/όργανα της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί το
προληπτικό πλαίσιο, ενόψει και του διασυνοριακού χαρακτήρα
των περισσότερων περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες στην ΕΕ και της ολοκλήρωσης της
εσωτερικής αγοράς.

Ο κύριος στόχος της ανακοίνωσης της Επιτροπής είναι να
προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους θα απαιτηθεί περαιτέρω
δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί ένα
ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο για την
πρόληψη των εγκληματιών από το ξέπλυμα των εσόδων από τις
παράνομες δραστηριότητες τους, καθώς και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας. Η ανακοίνωση αποσκοπεί στο να ξεκινήσει
μια συζήτηση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των
κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τα
μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της εσωτερικής αγοράς
της ΕΕ από εγκληματίες που προσπαθούν να ξεπλύνουν χρήματα
και να χρηματοδοτήσουν την τρομοκρατία.
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Υπάρχει σαφής προσδοκία από την πλευρά των ευρωπαίων
πολιτών για την ανάληψη περαιτέρω δράσης σχετικά με την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες. Τα ευρήματα μιας ειδικής έρευνας του
Ευρωβαρόμετρου του 2017 δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί πολίτες
της ΕΕ, πιστεύουν ότι οι εθνικές αρχές δεν καταβάλλουν
αρκετές προσπάθειες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα πρόσφατα
σκάνδαλα για το ξέπλυμα χρήματος δε συμβάλλουν στη
βελτίωση της αντίληψης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών για
την επαρκή δραστηριοποίηση εκ μέρους των κρατών μελών.
Η ανακοίνωση θα δώσει επίσης μια πρώτη απάντηση στις
εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για ισχυρή και ταχεία δράση αναφορικά με την υλοποίηση ενός
αποτελεσματικού ευρωπαϊκού πλαισίου για την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η ανακοίνωση θα περιγράφει μόνο τους τομείς εργασίας και τις
πιθανές επιλογές, οι οποίες πρόκειται να διερευνηθούν τους
επόμενους μήνες. Δεν αποσκοπεί να προδιαγράψει τη μελλοντική
δράση, αλλά να παρουσιάσει την πρώτη προσέγγιση της
Επιτροπής σχετικά με την πρόκληση της ενίσχυσης της
ευρωπαϊκής προσπάθειας για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να επιτραπεί η
συμμετοχή στη συζήτηση όλων των ενδιαφερομένων μερών,
καθώς και των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η ανακοίνωση της πολιτικής θα παρουσιάσει την άποψη της
Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να
προσεγγίσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τις
μελλοντικές προτάσεις, προς εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου
και αποτελεσματικού πλαισίου για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην
εσωτερική αγορά.

Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, ΑΠΘ, Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα, 2020

21

II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά
θεσμικό όργανο)
- Το πακέτο μέτρων του Ιουλίου αναφορικά
Στόχος της είναι να προκαλέσει την έναρξη του δημοσίου
διαλόγου. Το ευρύ κοινό θα μπορέσει να μοιραστεί τις απόψεις
του σχετικά με αυτόν τον χάρτη πορείας. Το ζήτημα θα
συζητηθεί με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ομάδας
εμπειρογνωμόνων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και
της πλατφόρμας της μονάδας για τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση. Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα
πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
προκειμένου να συγκεντρώσουν τις απόψεις τους. Δεν
προβλέπεται άλλη δημόσια διαβούλευση. Ωστόσο, η
ανακοίνωση θα αποτελέσει τη βάση για εκτεταμένες
διαβουλεύσεις, ενόψει της παρουσίασης νέων πολιτικών
πρωτοβουλιών στις αρχές του 2021.
Η πρωτοβουλία
πρωτοβουλίες:

θα

βασιστεί

στις

κάτωθι

πρόσφατες

- Την 5η Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Οδηγία 2018/843/ΕΕ)

με την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες
- Την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών
(Κανονισμός 2019/2175/ΕΕ)
- Την Οδηγία σχετικά με τη χρήση χρηματοοικονομικών
πληροφοριών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή
δίωξη του εγκλήματος (Οδηγία 2019/1153/ΕΕ)
Δεν προετοιμάζεται μια αξιολόγηση επιπτώσεων. Αποφάσεις
που θα ληφθούν στο μέλλον σχετικά με επιλογές που
αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις θα μπορούσαν
να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας αξιολόγησης
επιπτώσεων, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές για
την καλύτερη νομοθέτηση.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 12-2-2020 έως 11-3-2020.
Βλ. Το 43Ο Tax Flash – Δημοσίευση Χάρτη πορείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του
ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας (19/2/2020).
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Για πρώτη φορά, στις εκθέσεις αξιολογείται η πρόοδος των
Α.1.8. Δημοσίευση από την Επιτροπή των εκθέσεων ανά χώρα
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
Η Επιτροπή δημοσίευσε εκθέσεις ανά χώρα, στις οποίες
αναλύονται οι βασικές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις για
κάθε κράτος μέλος. Η ανάλυση στις εκθέσεις ανά χώρα
αντικατοπτρίζει την ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη
ανάπτυξη, η οποία παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και
επικεντρώνεται στην ανταγωνιστική βιωσιμότητα με στόχο την
οικοδόμηση μιας οικονομίας που θα λειτουργεί προς όφελος των
ανθρώπων και του πλανήτη. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και οι επιδόσεις στον
κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει
αξιολογούνται επίσης για κάθε κράτος μέλος. Οι εκθέσεις ανά
χώρα
επικεντρώνονται
σε
τέσσερις
παραμέτρους:
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αύξηση της παραγωγικότητας,
δικαιοσύνη και μακροοικονομική σταθερότητα.

κρατών μελών ως προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)
των Ηνωμένων Εθνών και υπογραμμίζονται οι μακροοικονομικές
πολιτικές και οι πολιτικές απασχόληση που μπορούν να
συμβάλουν στην επίτευξή τους. Επίσης, αναλύονται οι
προκλήσεις και οι ευκαιρίες που συνεπάγεται η κλιματική και
ενεργειακή μετάβαση για κάθε χώρα. Σε αυτό το πνεύμα,
προσδιορίζονται οι προτεραιότητες που θα πρέπει να στηριχτούν
από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.
Κύρια πορίσματα των εκθέσεων ανά χώρα
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει ως στόχο να καταστήσει
την Ευρώπη την πρώτη ήπειρο που θα επιτύχει κλιματική
ουδετερότητα έως το 2050. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν ειδική
ανάλυση των ζητημάτων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η
ανάλυση που περιλαμβάνουν οι εκθέσεις ανά χώρα σχετικά τις
μεταρρυθμίσεις και τις σημαντικότερες επενδυτικές ανάγκες σε
τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και τα κτίρια, μπορεί να
κατευθύνει τις δράσεις πολιτικής των κρατών μελών σύμφωνα με
την προτεραιότητα αυτή.
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Ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
Στις εκθέσεις ανά χώρα επισημαίνεται ότι τα επίπεδα ανεργίας
εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών
μελών, ενώ η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός
συνεχίζουν να υποχωρούν χάρη στις καλές συνθήκες που
επικρατούν στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η υλοποίηση του
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα είναι καίριας
σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τόσο η κλιματική
όσο και η ψηφιακή μετάβαση θα είναι δίκαιες και κοινωνικά
εξισορροπημένες.
Η αύξηση της παραγωγικότητας παραμένει ζητούμενο, και
μάλιστα ενόψει των δημογραφικών εξελίξεων. Οι ανεπαρκείς
επενδύσεις, η γήρανση του εργατικού δυναμικού και οι
ελλείψεις ή αναντιστοιχίες δεξιοτήτων συνιστούν τροχοπέδη για
τη δυνητική ανάπτυξη.
Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν πολύ διαφορετικές
θέσεις όσον αφορά τις προκλήσεις σχετικά με το χρέος και τη
βιωσιμότητα. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα στην ΕΕ έχουν,
κατά μέσο όρο, αρχίσει να αυξάνονται εκ νέου, αντιστρέφοντας
την πτωτική τάση των τελευταίων ετών. Τα παρατηρούμενα
υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους αποτελούν πηγή ευπάθειας σε
ορισμένα κράτη μέλη.

Ένα από τα νέα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι η
ενσωμάτωση των ΣΒΑ. Κάθε έκθεση ανά χώρα περιλαμβάνει
τώρα συνοπτική αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών
όσον αφορά την επίτευξη των ΣΒΑ, καθώς και ειδικό παράρτημα
στο οποίο παρουσιάζονται οι επιδόσεις των επιμέρους κρατών
μελών ως προς την επίτευξη των ΣΒΑ, αλλά και η τάση των
τελευταίων πέντε ετών. Συνολικά, σημειώθηκε πρόοδος προς την
κατεύθυνση της επίτευξης σχεδόν και των 17 ΣΒΑ.
α προσεχή έτη θα συνεχιστούν οι εργασίες για την περαιτέρω
εμβάθυνση της ανάλυσης ώστε να παρακολουθείται η εφαρμογή
των ΣΒΑ και να αποτυπώνεται η μετάβαση σε μια κλιματικά
ουδέτερη και αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία.

Προσδιορισμός
Μετάβασης

προτεραιοτήτων

για

το

Ταμείο

Δίκαιης

Η μετάβαση σε μια βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη οικονομία
πρέπει να είναι δίκαιη και κοινωνικά εξισορροπημένη. Οι
εκθέσεις ανά χώρα εστιάζουν σε εκείνες τις περιφέρειες και τους
τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια
κλιματικά ουδέτερη οικονομία.
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Συνολικά, τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει τουλάχιστον κάποια
Περιλαμβάνουν ανάλυση των προκλήσεων που ενέχει η
μετάβαση και παρουσιάζουν τις προτεραιότητες που θα πρέπει
να στηριχτούν από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ώστε κανείς
να μη μείνει στο περιθώριο στις προσπάθειες που καταβάλλει η
ΕΕ για να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα.
Πρόοδος των μεταρρυθμίσεων

Το κλίμα αβεβαιότητας ως προς τις οικονομικές προοπτικές
καταδεικνύει τη σημασία των μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση
της δυνητικής ανάπτυξης. Οι εκθέσεις ανά χώρα αξιολογούν την
πρόοδο των κρατών μελών στην εφαρμογή των συστάσεων ανά
χώρα (ΣΑΧ), δηλαδή της καθοδήγησης σε θέματα πολιτικής
που παρέχει η Επιτροπή σε κάθε κράτος μέλος χωριστά κάθε
έτος.
Οι εκθέσεις ανά χώρα διαπιστώνουν ότι η εφαρμογή των
συστάσεων που εκδόθηκαν το 2019 υπήρξε πολύ ικανοποιητική
στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των
ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας. Η εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα σε τομείς όπως ο
ανταγωνισμός στον τομέα των υπηρεσιών και η διασφάλιση της
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.

πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των δύο τρίτων περίπου των
συστάσεων αφότου καθιερώθηκε το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο το
2011.
Κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, τα
κράτη μέλη επικουρούνται από το Πρόγραμμα Στήριξης
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Σήμερα, η Επιτροπή
εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ΠΣΔΜ για το 2020,
το οποίο θα παρέχει για πρώτη φορά στήριξη και στα 27 κράτη
μέλη για την υλοποίηση περισσότερων από
240
μεταρρυθμιστικών έργων.
Αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών

Η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών αποσκοπεί στον
εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εμφάνισης
δυνητικά επιβλαβών μακροοικονομικών ανισορροπιών που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική
σταθερότητα ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους, της ζώνης του
ευρώ ή της ΕΕ συνολικά.
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Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση
Στην έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης για το 2020 που
δημοσιεύθηκε πέρυσι τον Δεκέμβριο προσδιορίστηκαν 13
κράτη μέλη για εμπεριστατωμένη επισκόπηση προκειμένου να
εκτιμηθεί κατά πόσον επηρεάζονται ή κινδυνεύουν να
επηρεαστούν από ανισορροπίες. Η ανάλυση εξετάζει τη
σοβαρότητα των ανισορροπιών, την εξέλιξή τους και τις
πολιτικές απαντήσεις σε αυτές.
Τα
αποτελέσματα
αυτών
των
εμπεριστατωμένων
επισκοπήσεων, που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ανά χώρα
για τα οικεία κράτη μέλη, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι:
• Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες·

• Η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες, η Γαλλία,
η Κροατία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σουηδία
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανισορροπίες·
• Η Βουλγαρία δεν αντιμετωπίζει πλέον ανισορροπίες.

Η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για την επικαιροποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, οι οποίες
παρουσιάζουν τις κοινές προτεραιότητες για τις εθνικές πολιτικές
απασχόλησης. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον στόχο της
επίτευξης βιώσιμης κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, η
πρόταση ευθυγραμμίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση με τις τέσσερις παραμέτρους της ετήσιας
στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και με την ανακοίνωση της
Επιτροπής με τίτλο «Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες
μεταβάσεις». Ενσωματώνει επίσης τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες
γραμμές εισάγουν αναφορές σε δίκαιες, διαφανείς και
προβλέψιμες συνθήκες εργασίας, στη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες, στην ενίσχυση του
ρόλου των κοινωνικών εταίρων, καθώς και στην ανάγκη να
δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στις ομάδες χαμηλότερου και μέσου
εισοδήματος όσον αφορά δίκαιους μισθούς που εξασφαλίζουν
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
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Τους επόμενους μήνες, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει επαφές
Έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα
Η Επιτροπή εξέδωσε την πέμπτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας
για την Ελλάδα.
Η εν λόγω έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα
έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την
υλοποίηση των ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεών της για
τα τέλη του 2019. Τα συμπληρωματικά μέτρα που εφαρμόζονται
ή εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση αναμένεται να επιτρέψουν
την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους για την έκτη έκθεση ενισχυμένης
εποπτείας, που έχει προγραμματιστεί τον Μάιο του 2020. Τούτο
απαιτεί διαρκείς προσπάθειες από μέρους των ελληνικών
αρχών, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου χρειάζεται να
αναληφθεί σημαντική περαιτέρω δράση. Η έκθεση θα συζητηθεί
τώρα από την Ευρωομάδα, αλλά δεν θα οδηγήσει σε μέτρα
σχετικά με το χρέος.
Τέλος, το Συμβούλιο αναμένεται να συζητήσει τις εκθέσεις ανά
χώρα μαζί με τα αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων
επισκοπήσεων. Η Επιτροπή θα συζητήσει με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τα συνοπτικά ευρήματα των εκθέσεων ανά χώρα.

με τα κράτη μέλη για να πληροφορηθεί τις απόψεις των εθνικών
κοινοβουλίων, των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων και
άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την ανάλυση και τα
συμπεράσματα των εκθέσεων ανά χώρα.

Τον Απρίλιο, τα κράτη μέλη αναμένεται να παρουσιάσουν τα
οικεία εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, στα οποία θα
περιγράφονται λεπτομερώς οι προτεραιότητές τους στον τομέα
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και τα οικεία
προγράμματα σταθερότητας (για τις χώρες της ζώνης του ευρώ) ή
τα προγράμματα σύγκλισης (για τις χώρες εκτός της ζώνης του
ευρώ), στα οποία θα καθορίζονται οι πολυετείς δημοσιονομικές
στρατηγικές τους.
Βλ. To 44ο Tax Flash – Η δημοσίευση από την Επιτροπή των
εκθέσεων ανά χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: Η
αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών της ΕΕ ως προς τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (28/2/2020).
Α.1.9. Δημοσίευση του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την απλούστευση και
διευκόλυνση της φορολόγησης
A. Πλαίσιο, θέση προβληματισμού και έλεγχος επικουρικότητας
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Το παγκόσμιο όραμα της Επιτροπής von der Leyen είναι «Μια
Ένωση που επιδιώκει περισσότερα», ενώ μια από τις έξι
φιλοδοξίες της για την Ευρώπη είναι «Μια οικονομία που
λειτουργεί για τους ανθρώπους». Αυτό σημαίνει να δοθεί η
δυνατότητα στις
οικονομίες
μας
να αναπτυχθούν,
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και η
ευημερία αποτελούν προτεραιότητες. Υπό τους όρους της
ενωσιακής φορολογικής πολιτικής, αυτό μεταφράζεται κυρίως
ως μια δίκαιη φορολόγηση, όπου ο καθένας καταβάλλει ένα
δίκαιο μερίδιο, όπως επεσήμανε η Πρόεδρος von der Leyen στις
πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να
ενισχυθεί ο αγώνας για την καταπολέμηση της απάτης, καθώς
και να απλοποιηθούν οι φορολογικοί κανόνες για τους
επιχειρηματίες που δημιουργούν θέσεις εργασίας, επενδύουν και
καινοτομούν, και στη συνέχεια ενθαρρύνουν την οικονομική
ανάπτυξη. Η φορολογία θα πρέπει επίσης να προσαρμόζεται και
να επωφελείται από τις τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να
διασφαλιστεί η περισσότερο αποτελεσματική και εύκολη
είσπραξη των φόρων. Οι έξυπνες φορολογικές πολιτικές
μπορούν να βοηθήσουν την Ένωση να φτάσει σε αυτό το
σημείο.

Ο σκοπός του σχεδίου δράσης είναι κυρίως να προτείνει ορισμένες
βασικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και
την απλούστευση του φορολογικού συστήματος για τη διευκόλυνση
της συμμόρφωσης. Η Επιτροπή πρόκειται, επίσης, να δημοσιεύσει
την Εξωτερική Στρατηγική για τη φορολογική χρηστή διακυβέρνηση
το 2020. Μια πρώτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων αναμένεται να
κατατεθεί τον Ιούνιο του 2020, ταυτόχρονα με το σχέδιο δράσης.

Η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή σημαίνουν απώλεια
χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την
πληρωμή συντάξεων, παιδικής φροντίδας, υγειονομικής περίθαλψης,
εκπαίδευσης, κλπ. Το ποσό των χρημάτων που χάνονται είναι
τεράστιο και ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Το 74%
των Ευρωπαίων απαιτούν μεγαλύτερη δράση σε επίπεδο ΕΕ για την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της
στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση της
διαφάνειας. Οι φορολογικές αρχές έχουν τώρα ένα ευρύ σύνολο
εργαλείων συνεργασίας για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση
όλων των μορφών φοροδιαφυγής.
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Επιπλέον, παραμένει ιδιαίτερα επαχθές για τις επιχειρήσεις το να
Ωστόσο, μπορούν να γίνουν περισσότερα. Οι φορολογικές
αρχές έχουν περιορισμένη εμπειρία και πόρους σε εθνικό
επίπεδο για την εκμετάλλευση των τεράστιων ποσοτήτων νέων
δεδομένων που συλλέγησαν μέσω των νέων μέτρων. Η ψηφιακή
οικονομία και η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και
οικονομικών προτύπων που συνδέονται με το διαδίκτυο,
αποτελούν νέες προκλήσεις για τις φορολογικές διοικήσεις, οι
οποίες πρέπει να προσαρμοστούν σε τέτοιου είδους αλλαγές.
Ωστόσο, αυτή η αναπτυσσόμενη ψηφιακή οικονομία δημιουργεί
πρωτοφανείς ευκαιρίες για τη διασφάλιση καλύτερης
φορολογικής συμμόρφωσης χάρη στα δεδομένα που
συλλέγονται από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ως εκ τούτου,
απαιτείται περαιτέρω δράση σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση
της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και για τη διευκόλυνση
των φορολογικών διοικήσεων αναφορικά με την καλύτερη
είσπραξη των φόρων τους, αλλά και προκειμένου να
συμβαδίζουν με τις νέες προκλήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, είναι
σημαντικό να αποφευχθεί η επιβολή αδικαιολόγητων βαρών σε
έντιμους ανθρώπους και στις συμμορφούμενες επιχειρήσεις για
την καταπολέμηση μιας μειοψηφίας απατεώνων.

λειτουργούν εντός της Ενιαίας Αγοράς με τα 27 διαφορετικά
συστήματα φορολογικών κανόνων. Υπάρχει περιθώριο απλοποίησης.
Ως εκ τούτου, απαιτείται επίσης δράση σε επίπεδο ΕΕ για ένα
περισσότερο απλοποιημένο και πιο σύγχρονο φορολογικό περιβάλλον
που θα βοηθούσε τις συμμορφούμενες επιχειρήσεις να αποκομίσουν τα
οφέλη της Ενιαίας Αγοράς και επομένως να διατηρήσουν την
οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης.
Η φορολογική πολιτική της ΕΕ βασίζεται ουσιαστικά σε δύο άρθρα
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ): Το
άρθρο 113 για τον τομέα του ΦΠΑ και άλλων έμμεσων φόρων και το
115 για την περίπτωση της άμεσης φορολογίας.
Όσον αφορά στην επικουρικότητα, τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τις
προκλήσεις που οφείλονται στη φοροδιαφυγή και μπορούν να δρουν
μονομερώς ενάντια σε αυτή. Ωστόσο, υπάρχουν εγγενείς περιορισμοί
στην αποτελεσματικότητα των μονομερών ενεργειών ενάντια στη
διασυνοριακή φοροδιαφυγή και υπάρχει προστιθέμενη αξία στην
επιδίωξη μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, με τις φορολογικές
αρχές των κρατών μελών να μοιράζονται φορολογικές πληροφορίες
και να ενεργούν από κοινού. Απαιτείται επίσης η παρέμβαση της ΕΕ,
για να αποφευχθεί η ύπαρξη διαφορετικών και αποκλινουσών
προσεγγίσεων σε εθνικό επίπεδο, όπως αυτές ήδη εκδηλώνονται, και
θα μπορούσαν να είναι επιζήμιες για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται
με διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της Ενιαίας Αγοράς. Το ίδιο
ισχύει και για τα μέτρα απλούστευσης της πληρωμής φόρων στην
Ενιαία αγορά.
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(2) Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των φορολογικών εμποδίων
Β. Τι επιδιώκει να επιτύχει η πρωτοβουλία και με ποιο τρόπο
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να καθορίσει τις δράσεις που πρέπει
να ληφθούν τα επόμενα χρόνια (1) για την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής και (2) για τη διαμόρφωση μιας περισσότερο
απλοποιημένης και δίκαιης διασυνοριακής αντιμετώπισης των
φόρων. Αυτή η πρωτοβουλία θα αποτελέσει, επίσης, την Εξωτερική
Στρατηγική σχετικά με τη φορολογική χρηστή διακυβέρνηση το
2020 (3).
(1) Τα συγκεκριμένα βήματα για την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: την επέκταση και
την ενίσχυση των υφιστάμενων εργαλείων συνεργασίας μεταξύ των
φορολογικών και τελωνειακών διοικήσεων σε επίπεδο Ένωσης, όπως
το Eurofisc; την εισαγωγή νέων ψηφιακών εργαλείων και λύσεων,
ιδίως για τη βελτίωση των δυνατοτήτων ανάλυσης των φορολογικών
αρχών και της μετάβασης από την ανταλλαγή πληροφοριών σε ένα
μοντέλο, όπου τα φορολογικά δεδομένα μπορούν να μοιράζονται σε
πραγματικό χρόνο; την παροχή φορολογικών στοιχείων προς τις
φορολογικές αρχές μέσω ψηφιακών πλατφορμών, βελτιώνοντας τη
διασυνοριακή ανάκτηση φόρων, καθώς και τις νέες συμφωνίες
συνεργασίας με τρίτες χώρες, ιδίως για την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι φορολογούμενοι που
δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, τα συγκεκριμένα μέτρα θα
μπορούσαν να περιλαμβάνουν: μηχανισμούς πρόληψης και
επίλυσης διασυνοριακών φορολογικών διαφορών, προκειμένου
να ενισχυθεί η φορολογική βεβαιότητα τόσο στην άμεση όσο και
στην έμμεση φορολογία; την απλούστευση και τον
εκσυγχρονισμό των φορολογικών κανόνων στην Ενιαία Αγορά,
ιδίως όσον αφορά τους κανόνες ΦΠΑ, καθώς και επίσης τις
διαδικασίες για την παρακράτηση των φόρων στις
διασυνοριακές επενδύσεις; την ενίσχυση του διαλόγου με τους
φορολογούμενους στο πλαίσιο προετοιμασίας της μελλοντικής
νομοθεσίας και την παροχή περισσότερης βοήθειας για την
κατανόηση των ευρωπαϊκών φορολογικών κανόνων και των
δικαιωμάτων των φορολογουμένων; την ενθάρρυνση της
συνεργασίας για την επίτευξη συμμόρφωσης; τη διερεύνηση
ψηφιακών λύσεων για την επιβολή φόρων στην πηγή σε
πραγματικό χρόνο; την ενίσχυση της θέσης της ΕΕ σε σχέση με
τρίτες χώρες, προς το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών, των
επιχειρήσεων και των κρατών μελών, με την έκφραση μιας
ενιαίας άποψης σε διεθνές επίπεδο.
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Για να διασφαλιστεί ότι θα ακουστεί η φωνή των πολιτών και
- μια πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 2011/16/ΕΕ, αναφορικά με τα μέτρα για την ενίσχυση του
πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.
Πρόκειται να διευκολύνει, ιδίως, τη ροή δεδομένων από ψηφιακές
πλατφόρμες προς τις φορολογικές αρχές.
- μια σύσταση για μια Απόφαση του Συμβουλίου που θα
εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκκινήσει διαπραγματεύσεις για μια
συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και ενός σημαντικού οικονομικού
«παίκτη», σε σχέση με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση
της απάτης, ιδίως δε στο ηλεκτρονικό εμπόριο και την είσπραξη
απαιτήσεων στον τομέα του ΦΠΑ.
Γ. Βέλτιστη νομοθεσία
Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η διαβούλευση και η συμμετοχή
όλων των ενδιαφερομένων μερών. Μια μεγάλη, υψηλού επιπέδου
διάσκεψη αναφορικά με τις φορολογικές προκλήσεις στην ψηφιακή
εποχή, τον Απρίλιο του 2020, θα χρησιμεύσει ως μια ευκαιρία για
περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, επί των
συγκεκριμένων πρωτοβουλιών. Επιπλέον, η Επιτροπή πρόκειται να
συμβουλευτεί τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών.

των ενδιαφερομένων μερών, θα υπάρξουν ευρείες και
ηλεκτρονικές δημόσιες διαβουλεύσεις για τις επερχόμενες
δράσεις.
Η ανακοίνωση θα καθορίσει τη γενική πολιτική προσέγγιση. Θα
διενεργηθεί μια εκτίμηση επιπτώσεων για τις επερχόμενες
δράσεις, για τις οποίες απαιτείται. Οι πρωτοβουλίες θα
βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες αποδείξεις, την
οικοδόμηση επί του εκτεταμένου έργου της συλλογής και
ανάλυσης δεδομένων που διεξήγαγε η Επιτροπή και οι διεθνείς
εταίροι, όπως συμπληρώνονται από την περαιτέρω ανάλυση.

Βλ. To 47ο Tax Flash – Σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την απλούστευση και
διευκόλυνση της φορολόγησης και διαβούλευση με τους πολίτες
και τα ενδιαφερόμενα μέρη (11/3/2020).
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Ωστόσο, μετά την υιοθέτηση της ως άνω Οδηγίας, προέκυψαν
Α.1.10. Αρχική εκτίμηση των επιπτώσεων για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2003/96 για τη φορολόγηση της ενέργειας και διαβούλευση
με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους
Η αρχική εκτίμηση των επιπτώσεων της τροποποίησης της Οδηγίας
2003/96 για την φορολόγηση της ενέργειας αποσκοπεί στην
ενημέρωση των πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων φορέων για τα
σχέδια της Επιτροπής που αφορούν στο θέμα αυτό. Στα πλαίσια
μελλοντικών διαβουλεύσεων για το ίδιο θέμα καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα αυτό
αναφερόμενοι εκτός των άλλων στα πιθανά προβλήματα και στις
προτεινόμενες λύσεις. Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας σημαίνοντα
ρόλο έχει η παροχή σχετικών πληροφοριών, οι οποίες
περιλαμβάνουν τις πιθανές επιπτώσεις για τις διάφορες
προτεινόμενες από την Επιτροπή για τους πολίτες και τους λοιπούς
ενδιαφερομένους, επιλογές.

Α. Γενικό Πλαίσιο, ορισμός του Προβλήματος και έλεγχος της
επικουρικότητας
Η Οδηγία 2003/96 θεσπίζει τους κανόνες της ΕΕ για τη φορολόγηση
της ενέργειας και των λοιπών ενεργειακών προϊόντων (καύσιμα
κινητήρων, καύσιμα θέρμανσης, ηλεκτρική ενέργεια κτλ).

εξελίξεις, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί σε ικανοποιητικό
βαθμό. Τέτοιες εξελίξεις μεταξύ άλλων αφορούσαν α) διεθνείς
δεσμεύσεις της ΕΕ, όπως συνέβη παραδείγματος χάρη με τη
Συμφωνία των Παρισίων και β) την ανάγκη αλλαγής του
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και της
κλιματικής αλλαγής. Αυτά επιβεβαιώνονται από την αξιολόγηση
που δημοσίευσαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής τον Σεπτέμβριο
του 2019(1) και αναγνωρίστηκαν από τα συμπεράσματα του
Συμβουλίου που εγκρίθηκαν από τους Υπουργούς Οικονομικών
της ΕΕ κατά τη συνεδρίαση του ECOFIN της 5ης Δεκεμβρίου
2019 (2).
Το 2011, η Επιτροπή παρουσίασε ήδη μια αναθεώρηση της εν
λόγω Οδηγίας με στόχο, μεταξύ άλλων, την καλύτερη
ευθυγράμμιση της Οδηγίας με την αγορά ενέργειας και τις
κλιματικές προκλήσεις. Μετά από μια σειρά ατελέσφορων
συζητήσεων, η Επιτροπή απέσυρε την πρότασή της το 2015.
(1) Commission report: evaluation of the Energy Taxation
Directive, SWD(2019) 329 of 11 September 2019
(2) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-148612019-INIT/en/pdf

Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, ΑΠΘ, Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα, 2020

32

II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά
θεσμικό όργανο)
1.
Συνέχιση των επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα:
Στις 11 Δεκεμβρίου του 2019, εγκρίθηκε από την Επιτροπή, η
λεγόμενη «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» με κύριους στόχους
αφενός μεν τη μετατροπή της οικονομίας της ΕΕ σε μια σύγχρονη
και αποδοτική ανταγωνιστική οικονομία, όπου δε θα υπάρχουν
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, αφετέρου δε την
αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση μη
ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, η ΕΕ φιλοδοξεί να μειωθούν
οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 50 έως 55% μέχρι το
2030. Αυτό απαιτεί αποτελεσματική τιμολόγηση του άνθρακα και
την κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων. Με άλλα λόγια
απαιτείται ένα κατάλληλο φορολογικό σύστημα που θα επηρεάσει
τους παραγωγούς, χρήστες και καταναλωτές, ούτως ώστε να
υιοθετηθούν πρακτικές συμβατές με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ένα
βασικό μέτρο που πρέπει να ληφθεί με βάση τα προαναφερθέντα,
είναι η αναθεώρηση της Οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας,
αναθεώρηση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πράσινης
Συμφωνίας της ΕΕ.
Τα βασικότερα προβλήματα που στοχεύει να αντιμετωπίσει η εν
λόγω πρωτοβουλία της Επιτροπής συνοψίζονται ως εξής:

Οι διάφορες φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις, προκειμένου
να διαφυλαχτεί η ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών και
γενικά των οικονομιών της ΕΕ, αποτελούν de facto μορφές
επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων, οι οποίες όπως προελέχθη
είναι ασύμβατες με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.
Αυτό συμβαίνει σε σημαντικούς τομείς, όπως είναι οι τομείς των
αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών, οι οποίες σε αντίθεση
με τον τομέα των χερσαίων μεταφορών απαλλάσσονται πλήρως
από τη φορολογία της ενέργειας, γεγονός που διαταράσσει τους
κανόνες μεταξύ των διαφορετικών τομέων της οικονομίας.
Επιπρόσθετα, κάποιες πτυχές της υπάρχουσας Οδηγίας
χαρακτηρίζονται από έλλειψη σαφήνειας, συνάφειας και
συνοχής.
2.
Η Οδηγία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους
πολιτικής της ΕΕ:
Ειδικότερα υπάρχει έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ αφενός της
Οδηγίας και αφετέρου του συστήματος εμπορίας εκπομπών της
ΕΕ, της Οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της
Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση.
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Σύμφωνα με τo μήνυμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας,
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Οδηγία δεν προωθεί επαρκώς τις
μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ενεργειακή
απόδοση, τα εναλλακτικά καύσιμα (υδρογόνο, συνθετικά καύσιμα,
προηγμένα βιοκαύσιμα) ή τη χρήση μπαταριών. Επίσης, η Οδηγία
δεν παρέχει επαρκή κίνητρα για επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες.
Όλα τα προαναφερθέντα έχουν ως συνέπεια η Οδηγία να μην
ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της
Ευρώπης.

η αναθεώρηση της Οδηγίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στα
περιβαλλοντικά ζητήματα. Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθεί το άρθρο 192 της Συνθήκης (περιβαλλοντικά
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων φορολογικής φύσης)
που επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να
εγκρίνουν προτάσεις στον τομέα αυτό μέσω της συνήθους
νομοθετικής διαδικασίας με ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία
και όχι με ομοφωνία στο Συμβούλιο.

3.

Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων και στο πλαίσιο αξιολόγησης
της Οδηγίας για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που
προέκυψαν από την ως άνω αξιολόγηση, απαιτούνται δράσεις
της ΕΕ συμβατές με την αρχή της επικουρικότητας. Τα
πλεονεκτήματα μιας συντονισμένης δράσης από την ΕΕ
αναμένεται να είναι μεγαλύτερα από μεμονωμένες δράσεις
κρατών μελών.

Έλλειψη συνάφειας με την εσωτερική αγορά:

H Οδηγία δεν επιτυγχάνει πλέον τον πρωταρχικό της στόχο σε σχέση
με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, λόγω
ακατάλληλων φορολογικών συντελεστών. Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών φορολογεί τα
περισσότερα ενεργειακά προϊόντα και σε ορισμένες περιπτώσεις, την
ηλεκτρική ενέργεια, σημαντικά υψηλότερα από το ελάχιστο επίπεδο
της Οδηγίας.
Περαιτέρω, η νομική βάση της παρούσας Οδηγίας είναι το άρθρο
113 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, το οποίο προβλέπει
ειδική νομοθετική διαδικασία με την οποία το Συμβούλιο αποφασίζει
ομόφωνα.

Β. Στόχοι και επιλογές πολιτικής

Οι κύριοι στόχοι της αναθεώρησης της Οδηγίας είναι:
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1.
Οι ελάχιστοι συντελεστές των ειδικών φόρων:
i) Η ευθυγράμμιση της φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και
της ηλεκτρικής ενέργειας με τις πολιτικές της ΕΕ αναφορικά με την
ενέργεια και το κλίμα, προκειμένου να συμβάλουν στους στόχους της
ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 στο πλαίσιο της
Πράσινης Συμφωνίας της Ευρώπης.
ii) Η διατήρηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ μέσω
επικαιροποίησης και εξορθολογισμού της χρήσης προαιρετικών
φορολογικών απαλλαγών και μειώσεων από τα κράτη μέλη.
Βεβαίως, οι πολιτικές επιλογές που παρατίθενται παρακάτω δεν
αποκλείουν την πιθανότητα εμφάνισης και άλλων εναλλακτικών
προσεγγίσεων μέσα από τη διαδικασία διαβούλευσης με τους
ενδιαφερόμενους και διεξαγωγής μελετών. Η αφετηρία για την
επίτευξη των ως άνω στόχων θα είναι η συνέχιση της ισχύουσας
Οδηγίας στο πλαίσιο του νέου βασικού σεναρίου της Ευρωπαϊκής
Πράσινης διαπραγμάτευσης για το 2030.

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα αναπτύξει διάφορες επιλογές πολιτικής
βάσει των ακόλουθων βασικών πυλώνων, ενώ ειδικές επιλογές
μπορούν να προταθούν για τους τομείς των αεροπορικών και
θαλάσσιων μεταφορών:

H επανεξέταση θα λάβει υπόψη διάφορους παράγοντες που
επηρεάζουν τους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης,
όπως ο πληθωρισμός, το ενεργειακό περιεχόμενο (με στόχο τον
εξορθολογισμό της ενεργειακής φορολόγησης), η σύνδεση με τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Εμπορίας Εκπομπών Ρύπων, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν
καλύτερα οι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές στις πολιτικές
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.
2.

Τομεακή διαφοροποίηση του φόρου:

H επανεξέταση θα συμπεριλάβει τη διαφοροποίηση μεταξύ των
καυσίμων κινητήρων και των καυσίμων θέρμανσης, τον
εξορθολογισμό
του
συστήματος
διαφοροποιημένων
συντελεστών, απαλλαγών και μειώσεων, όπως στην περίπτωση
των θαλάσσιων και αέριων μεταφορών, όπου τα
χρησιμοποιούμενα καύσιμα απαλλάσσονται φορολόγησης μέχρι
σήμερα. Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον περιορισμό
των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων και στις Οδηγίες για
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση.
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Τα προτεινόμενα μέτρα δεν πρέπει να δημιουργούν σημαντικό
3.

Ενθάρρυνση της χρήσης νέων ενεργειακών προϊόντων:

Η χρήση ορισμένων νέων ενεργειακών προϊόντων (π.χ. προηγμένα
εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές, τα οποία μπορούν να
περιλαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια) αποθαρρύνεται επί του
παρόντος, δεδομένου ότι μπορούν να φορολογηθούν με τον ίδιο
τρόπο όπως και τα συμβατικά. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή θα
πρέπει να εξασφαλίσει τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους,
χωρίς όμως να δημιουργηθεί μεγάλη μείωση των φορολογικών
εσόδων. Τελειώνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι η αναθεώρηση της
υπόψη Οδηγίας, θα συνδυαστεί με μια σειρά άλλων αναθεωρήσεων,
όπως του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων, της χρήσης γης, των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των έργων υποδομής
εναλλακτικών καυσίμων.
Γ. Προκαταρκτική εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων
Πιθανές οικονομικές επιπτώσεις
Τα προτεινόμενα μέτρα θα ενισχύσουν την εξασφάλιση ίσων όρων
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, συμβάλλοντας
παράλληλα στους στόχους της ΕΕ στον τομέα της κλιματικής και
ενεργειακής πολιτικής.

διοικητικό βάρος ή κόστος για τα κράτη μέλη και για τους
οικονομικούς φορείς.
Η εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής
για το 2011 που αποσύρθηκε το 2015 έδειξε ότι οι
μακροοικονομικές επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν
στην ευθυγράμμιση της φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων
και της ηλεκτρικής ενέργειας με τις πολιτικές της ΕΕ για την
ενέργεια και το κλίμα επηρεάζονται ουσιαστικά από τον τρόπο με
τον οποίο τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα και πιθανά
πρόσθετα έσοδα. Η πιθανή μείωση του κόστους εργασίας
επηρεάζει θετικά τόσο το ακκαθάριστο εθνικό προϊόν όσο και την
απασχόληση. Άμεση συνέπεια είναι ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να
ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και τη χρήση
εναλλακτικών, βιώσιμων προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου
2019, ο οικονομικός αντίκτυπος καθώς και το κοινωνικό και
περιβαλλοντικό κόστος και τα οφέλη θα πρέπει να αξιολογηθούν
προσεκτικά όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση
τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις μεταξύ τους σχέσεις, ιδίως για τομείς
που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στη διεθνή ανταγωνιστικότητα.
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Η Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει επίσης
Πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις

μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας.

Τα μέτρα θα μπορούσαν να έχουν άμεσο αντίκτυπο λόγω ενδεχόμενης
αναθεώρησης των συντελεστών, των εξαιρέσεων και μειώσεων τόσο
για τα νοικοκυριά όσο και για τη βιομηχανία. Ενώ οι αυξήσεις φόρων
για τα ορυκτά καύσιμα στον τομέα των μεταφορών ή της θέρμανσης
αποτελούν
ισχυρά
κίνητρα
για
αλλαγές
συμπεριφοράς.
Βραχυπρόθεσμα, οι καταναλωτές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να
αλλάξουν εύκολα τα καταναλωτικά τους πρότυπα όταν εμπλέκεται
σημαντικό μερίδιο του εισοδήματός τους. Αυτό πρέπει να αξιολογηθεί
προσεκτικά.

Η πρόταση 2011 της Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας,
αναφέρει ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο εισόδημα,
αλλά ο αντίκτυπος στη διανομή του θα ποικίλλει ανάλογα με την
επιλεγμένη μέθοδο κατανομής εσόδων. Πάντως θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι οι προαναφερθείσες διεργασίες κατανομής
ευνοούν κατά κανόνα τα υψηλότερα εισοδήματα έναντι των
χαμηλότερων. Εκτιμάται ότι μια παράλληλη αύξηση του κόστους
των μεταφορών μετριάζει τις συνεπακόλουθες διανεμητικές
επιπτώσεις της αύξησης του κόστους θέρμανσης.

Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί εκτός των άλλων από τα μέτρα
κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας που θα υιοθετηθούν. Ειδικότερα, η
μείωση άλλων φόρων (π.χ. φόρων επί της εργασίας) ή άμεσης
αποζημίωσης για τα χαμηλότερα εισοδήματα θα μπορούσε να
αντισταθμίσει την πιθανή ανεπιθύμητη κατανομή των επιπτώσεων που
θα προκύψουν από τις πιθανές αυξήσεις του φόρου ενέργειας.
Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο «Green Deal» και ο μηχανισμός
άμεσης μεταβατικής διαδικασίας θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των
μεταβατικών αναγκών για επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των
περιοχών που πλήττονται περισσότερο.

Πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος αναμένεται να είναι θετικός τόσο
άμεσα (άμεση μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και
άλλων εκπομπών ρύπων) όσο και έμμεσα μέσω της τόνωσης των
επενδύσεων σε καθαρές πηγές ενέργειας, καθώς και εξοικονόμησης
ενέργειας και βιώσιμων τεχνολογιών μεταφορών.
Πιθανές επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα
Δεν αναμένονται
δικαιώματα.

σημαντικές

Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, ΑΠΘ, Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα, 2020

επιπτώσεις

στα

θεμελιώδη
37

II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά
θεσμικό όργανο)
τεχνολογίες και τα εναλλακτικά καύσιμα, καθώς
Πιθανές επιπτώσεις στην απλούστευση ή / και στη διοικητική
επιβάρυνση
Η αξιολόγηση της Οδηγίας για τη φορολογία των ενεργειακών
προϊόντων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη φορολογίας των
καυσίμων δεν οδήγησε σε σημαντική κανονιστική επιβάρυνση ή
κόστος για τα κράτη μέλη ή τους οικονομικούς φορείς.
Οι διευκρινίσεις και οι απλουστεύσεις που προτείνονται για τον
ορισμό του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας θα μειώσουν περαιτέρω
την κανονιστική της επιβάρυνση.
Δ. Βάση στοιχείων, συλλογή δεδομένων και μέσα βελτίωσης της
νομοθεσίας
Θα πρέπει να λάβει χώρα εκτίμηση επιπτώσεων για την υποστήριξη
της προετοιμασίας αυτής της πρωτοβουλίας και για την ενημέρωση
της απόφασης της Επιτροπής. Η εκτίμηση των επιπτώσεων θα
βασίζεται τόσο σε υπάρχουσες όσο και σε ad hoc
προγραμματισμένες μελέτες που αφορούν, για παράδειγμα, την
εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στον τομέα των μεταφορών,
τις συγκρίσεις των πραγματικών φορολογικών συντελεστών τόσο για
τα κράτη μέλη όσο και για τους οικονομικούς τομείς αυτών, τις νέες

και στον
αντίκτυπο της εφαρμογής της Οδηγίας στους τομείς έντασης
ενέργειας. Θα βασιστεί επίσης σε βασικά συμπεράσματα που θα
προκύψουν στα πλαίσια εκτιμήσεων για αναθεώρηση άλλων
συναφών Οδηγιών, όπως είναι η αναθεώρηση της Οδηγίας για την
ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (3).
Οι εργασίες συλλογής δεδομένων έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ η
οικονομική ανάλυση θα αρχίσει στις αρχές του 2020 και η
δημοσίευση της αξιολόγησης αναμένεται ταυτόχρονα με μια
πιθανή νομοθετική πρόταση.
Ενόψει της οικονομικής ανάλυσης και προκειμένου να μελετηθούν
τόσο οι μακροοικονομικές συνέπειες όσο και οι συνέπειες στα
νοικοκυριά, θα γίνει χρήση καταλλήλων μοντέλων που έχουν
χρησιμοποιηθεί και από την ίδια την Επιτροπή στο παρελθόν, αλλά
και νέων μοντέλων.
Όπως αναφέρεται στην αξιολόγηση, απαιτούνται πρόσθετα
δεδομένα και πληροφορίες για τις σχετικές αναλύσεις που
στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Ειδικότερα, προκειμένου να
υπάρξει σαφής εικόνα της λειτουργίας της Οδηγίας, πρέπει να
υπολογιστούν οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές.
(3) Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the
Council of 22 October 2014
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Επιπλέον, θα πρέπει να διοργανωθεί τουλάχιστον μία συνεδρίαση
Για το λόγο αυτό εστάλη ένα ερωτηματολόγιο ad hoc στα κράτη
μέλη, προκειμένου να βελτιωθεί η πληροφόρηση σχετικά με τον
όγκο των προϊόντων που καλύπτονται από τις διάφορες εξαιρέσεις
και μειώσεις, με τον τρόπο αυτό αναμένεται να συμπληρωθούν οι
ήδη διαθέσιμες πληροφορίες τιμών στη φορολογία της Ευρωπαϊκής
Βάσης Δεδομένων (database).
Επιπλέον, η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ για τους αποτελεσματικούς
συντελεστές φορολογίας άνθρακα (με τις κατάλληλες χώρες και τις
προσαρμογές των προϊόντων) μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη πηγή
δεδομένων.
Τέλος, εκτός από τη συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων σχετικών
προηγούμενων μελετών και διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα
μέρη (σχετικά με την αξιολόγηση της Οδηγίας), η Επιτροπή θα
πρέπει να συμβουλευθεί τους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους
φορείς μέσω μιας ειδικής δημόσιας διαβούλευσης η οποία θα
ξεκινήσει την άνοιξη του 2020. Η διαβούλευση θα βασίζεται σε ένα
ερωτηματολόγιο, το οποίο θα διαρκέσει τουλάχιστον για 12
εβδομάδες και θα είναι προσβάσιμο μέσω της κεντρικής σελίδας
διαβουλεύσεων
της
Επιτροπής
(https://ec.europa.eu/info/consultations_en).

των ενδιαφερομένων, προκειμένου να παρουσιαστούν τα κύρια
θέματα και οι επιλογές που εξετάζονται και να συγκεντρωθούν
σχόλια.
Οι κύριες αναμενόμενες ομάδες ενδιαφερομένων που πρέπει να
συμβουλευθούν είναι: τα Κράτη Mέλη / οι Δημόσιες Αρχές, οι
πολίτες (άτομα), οι μη κυβερνητικές οργανώσεις / οι οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών, οι εργατικές ενώσεις / τα συνδικάτα, οι
επιχειρηματικές ενώσεις και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι
ομάδες προβληματισμού, καθώς και τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά
ιδρύματα.

Τέλος να σημειωθεί ότι μαζί με τη νομοθετική πρόταση θα
εκπονηθεί σχέδιο εφαρμογής.
(4)
https://ec.europa.eu/taxation_customs/economic-analysistaxation/taxes-europe-database-tedb_en
Α.1.11. Δημοσίευση από την Επιτροπή Ανακοίνωσης για την
αντιμετώπιση του οικονομικού αντικτύπου του Κοροναϊου
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, ο ιός COVID-19 είναι
μια σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας
υγείας που πλήττει τους πολίτες, τις κοινωνίες
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— και για να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να δρουν με
και τις οικονομίες μας, με κρούσματα σε όλα τα κράτη μέλη.
Συνεπάγεται επίσης σημαντικό κλυδωνισμό για την οικονομία της
ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια άμεση
απόκριση για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων
της έξαρσης του COVID 19, με επίκεντρο μια ευρωπαϊκή
συντονισμένη απόκριση.
Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή
της για να μετριάσει τις συνέπειες της πανδημίας, και συγκεκριμένα:
— για να εξασφαλίσει τις αναγκαίες προμήθειες των συστημάτων
υγείας μας μέσω της διαφύλαξης της ακεραιότητας της ενιαίας
αγοράς και της παραγωγής και διανομής των αλυσίδων αξίας·

— για να στηρίξει τους ανθρώπους, ώστε το εισόδημα και η
απασχόληση να μην επηρεαστούν δυσανάλογα και να αποφευχθούν
οι μόνιμες επιπτώσεις αυτής της κρίσης·
— για να στηρίξει τις επιχειρήσεις και να διασφαλίσει ότι η
ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού μας τομέα μπορεί να συνεχίσει
να στηρίζει την οικονομία

αποφασιστικότητα και συντονισμένα, αξιοποιώντας την πλήρη
ευελιξία των του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις και του
πλαισίου του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης.
Ευελιξία του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις
Η κύρια δημοσιονομική απόκριση στον κοροναϊό θα προέλθει από
τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Οι κανόνες
της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν στα κράτη μέλη να
αναλάβουν ταχεία και αποτελεσματική δράση για τη στήριξη των
πολιτών και των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, που
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της έξαρσης της
COVID-19.
Τα κράτη μέλη μπορούν να σχεδιάσουν ευρεία μέτρα στήριξης
σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ. Πρώτον, μπορούν
να αποφασίσουν να λάβουν μέτρα, όπως επιδοτήσεις μισθών,
αναστολή πληρωμών των εταιρικών φόρων και των φόρων
προστιθέμενης αξίας ή των κοινωνικών εισφορών. Επιπλέον, τα
κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν οικονομική ενίσχυση
απευθείας στους καταναλωτές, για παράδειγμα, για ακυρωμένες
υπηρεσίες ή εισιτήρια τα οποία δεν επιστρέφονται από τους
σχετικούς φορείς.
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αντιμετώπιση της έξαρσης του ιού που προκαλεί την COVID-19
Επίσης, οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν
στα κράτη μέλη να βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν
ελλείψεις ρευστότητας και τις επιχειρήσεις που χρειάζονται
επείγουσα ενίσχυση διάσωσης. Το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο
β) της ΣΛΕΕ επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποζημιώνουν τις
εταιρείες για τις ζημίες που οφείλονται άμεσα σε έκτακτα γεγονότα,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων σε τομείς όπως η αεροπορία και ο
τουρισμός.
Επί του παρόντος, η φύση και η κλίμακα του αντικτύπου της
έξαρσης της COVID-19 στην Ιταλία επιτρέπουν τη χρήση του
άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ. Έτσι, η Επιτροπή
μπορεί να εγκρίνει πρόσθετα εθνικά μέτρα στήριξης για την άρση
σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους.
Η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση του άρθρου 107
παράγραφος 3 στοιχείο β) για άλλα κράτη μέλη θα ακολουθήσει
παρόμοια προσέγγιση. Η Επιτροπή προετοιμάζει ειδικό νομικό
πλαίσιο βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ
για να το εγκρίνει σε περίπτωση ανάγκης.

μπορούν να εφαρμοστούν εγκαίρως.
Ευελιξία του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου
Η Επιτροπή θα προτείνει στο Συμβούλιο να αξιοποιήσει την πλήρη
ευελιξία που παρέχει το ενωσιακό δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να
μπορέσουν να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα για τον
περιορισμό της έξαρσης του κοροναϊού και τον μετριασμό των
αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών της.
Πρώτον, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η πανδημία COVID-19
μπορεί να θεωρηθεί «ασυνήθης περίσταση που εκφεύγει του
ελέγχου της κυβέρνησης». Επομένως, δικαιολογούνται έκτακτες
δαπάνες για τον περιορισμό της έξαρσης της COVID-19, όπως
δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στοχευμένα μέτρα
για την ελάφρυνση επιχειρήσεων και εργαζομένων.
Δεύτερον, η Επιτροπή θα συστήσει να προσαρμοστούν οι
δημοσιονομικές προσπάθειες που απαιτούνται από τα κράτη μέλη,
σε περίπτωση αρνητικής ανάπτυξης ή μεγάλης μείωσης της
δραστηριότητας.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλα τα κράτη μέλη για
να εξασφαλίσει ότι τα πιθανά εθνικά μέτρα στήριξης για την
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Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον σκοπό αυτό,
Τέλος, η Επιτροπή δηλώνει πρόθυμη να προτείνει στο Συμβούλιο
την ενεργοποίηση της γενικευμένης ρήτρας διαφυγής, ώστε να
καταστεί εφικτή μια ευρύτερη στήριξη δημοσιονομικής πολιτικής. Σε
συνεργασία με το Συμβούλιο, αυτή η ρήτρα θα αναστείλει τη
δημοσιονομική αναπροσαρμογή που συνιστά το Συμβούλιο, σε
περίπτωση σοβαρής οικονομικής επιβράδυνσης είτε στη ζώνη του
ευρώ είτε στην ΕΕ συνολικά.
Διασφάλιση της αλληλεγγύης στην ενιαία αγορά
Μόνο με την αλληλεγγύη και μια πανευρωπαϊκή συντονισμένη λύση
θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά αυτή την
κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η
αλληλεγγύη έχει καίρια σημασία στην παρούσα κρίση, ιδίως για να
εξασφαλιστεί ότι τα βασικά αγαθά, που είναι αναγκαία για τον
μετριασμό των κινδύνων που συνεπάγεται για την υγεία αυτή η
έξαρση, μπορούν να φθάσουν σε όλους όσοι τα έχουν ανάγκη. Είναι
ουσιαστικής σημασίας να δράσουμε από κοινού για να εξασφαλιστεί
η παραγωγή, η αποθήκευση, η διαθεσιμότητα και η ορθολογική
χρήση του ιατρικού προστατευτικού εξοπλισμού και των φαρμάκων
στην ΕΕ, με ανοιχτό πνεύμα και με διαφάνεια, αντί να λαμβάνονται
μονομερή μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία βασικών
αγαθών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

μεταξύ άλλων με την παροχή καθοδήγησης στα κράτη μέλη
σχετικά με τον τρόπο θέσπισης κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου
για την εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, καθώς και με τη
δρομολόγηση ταχείας κοινής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για
τα εν λόγω αγαθά και την έκδοση σύστασης σχετικά με τον
προστατευτικό εξοπλισμό που δεν διαθέτει σήμανση CE.
Η έξαρση της COVID-19 έχει σημαντικό αντίκτυπο στα συστήματα
μεταφορών μας, λόγω της στενής διασύνδεσης των ευρωπαϊκών
αλυσίδων εφοδιασμού, που στηρίζεται σε ένα εκτενές δίκτυο
χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων υπηρεσιών εμπορευματικών
μεταφορών. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να
εξασφαλίσει τη διασυνοριακή ροή βασικών αγαθών. Ο διεθνής και
ο ευρωπαϊκός αεροπορικός κλάδος έχουν πληγεί ιδιαιτέρως. Όπως
ανακοίνωσε η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στις 10 Μαρτίου,
προκειμένου να συμβάλει στην ελάφρυνση του οικονομικού και
οικολογικού αντικτύπου της έξαρσης, σήμερα η Επιτροπή προτείνει
στοχευμένη νομοθεσία για την προσωρινή απαλλαγή των
αεροπορικών εταιρειών από τον κανόνα «απώλειας σε περίπτωση
μη χρήσης», με βάση τον οποίο οι αερομεταφορείς πρέπει να
χρησιμοποιούν τουλάχιστον το 80 % των χρονοθυρίδων τους στους
αερολιμένες εντός μιας δεδομένης περιόδου προκειμένου να τις
διατηρήσουν για την αντίστοιχη περίοδο του επόμενου έτους.
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Πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζομένους από την ανεργία και
Τέλος, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, τις διεθνείς αρχές
και τις σημαντικότερες επαγγελματικές ενώσεις της ΕΕ για την
παρακολούθηση των επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα του
τουρισμού και τον συντονισμό των μέτρων στήριξης.
Κινητοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ

Για να ανακουφιστούν άμεσα οι ΜΜΕ που έχουν πληγεί σοβαρά, ο
προϋπολογισμός της ΕΕ θα αξιοποιήσει τα υφιστάμενα μέσα για να
χορηγήσει ρευστότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις, συμπληρώνοντας
τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Τις επόμενες
εβδομάδες, 1 δισ. ευρώ θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
ως εγγύηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ώστε να δοθεί
κίνητρο στις τράπεζες για την παροχή ρευστότητας σε ΜΜΕ και
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Με τον τρόπο αυτό θα
διοχετευτεί χρηματοδότηση ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ σε
τουλάχιστον 100 000 ευρωπαϊκές ΜΜΕ και μικρές εταιρείες μεσαίας
κεφαλαιοποίησης. Θα προσφέρουμε επίσης περίοδο χάριτος στους
υφιστάμενους οφειλέτες που επηρεάζονται αρνητικά.
Άμβλυνση των επιπτώσεων στην απασχόληση

την απώλεια του εισοδήματος τους ώστε να αποφευχθούν οι
μόνιμες επιπτώσεις. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να υποστηρίξει τα
κράτη μέλη στο θέμα αυτό, προωθώντας, ιδίως, προγράμματα
μερικής ανεργίας, αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης
που αποδείχθηκαν αποτελεσματικά στο παρελθόν.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα επιταχύνει την προετοιμασία της
νομοθετικής πρότασης για ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης
ανεργίας με στόχο τη στήριξη των πολιτικών των κρατών μελών
για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων.
Επιπλέον, η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του
Κοροναϊού θα διευκολύνει τη χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των
εργαζομένων και του τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα
μπορούσε επίσης να κινητοποιηθεί για τη στήριξη των απολυμένων
εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων υπό τους όρους του
ισχύοντος και του μελλοντικού κανονισμού. Το 2020 είναι
διαθέσιμα έως και 179 εκατ. ευρώ.
Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού
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Το 2020 είναι διαθέσιμα έως και 800 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτής της νέας πρωτοβουλίας, η Επιτροπή προτείνει τη
διάθεση 37 δισ. ευρώ από την πολιτική συνοχής για την
καταπολέμηση της κρίσης του κοροναϊού. Για τον σκοπό αυτό, η
Επιτροπή προτείνει να παραιτηθεί φέτος από την υποχρέωσή της να
ζητήσει από τα κράτη μέλη να επιστρέψουν τα μη δαπανηθέντα ποσά
προχρηματοδότησης για τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα ποσά αυτά
ανέρχονται σε περίπου 8 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ,
τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για τη
συμπλήρωση των 29 δισ. ευρώ διαρθρωτικής χρηματοδότησης σε
ολόκληρη την ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί ουσιαστικά το
ποσό των επενδύσεων το 2020 και θα βοηθηθεί η επίσπευση της
χρήσης των μη διατεθέντων ακόμη χρηματοδοτικών πόρων ύψους 28
δισ. ευρώ για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων
της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Η Επιτροπή καλεί
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν ταχέως
αυτή την πρόταση, ώστε να εγκριθεί εντός των επόμενων δύο
εβδομάδων.
Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής
του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, μέσω της συμπερίληψης κρίσεων
στον τομέα της δημόσιας υγείας στο πεδίο εφαρμογής του, με σκοπό
την κινητοποίηση του Ταμείου, εάν αυτό είναι απαραίτητο, για τα
κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο.

Βλ. Τo 48ο Tax Flash – COVID-19: Η Επιτροπή καθορίζει την
ευρωπαϊκή συντονισμένη απόκριση για την αντιμετώπιση του
οικονομικού αντικτύπου του Κοροναϊου (17/03/1920).
Α.1.12. Αποστολή από την Επιτροπή προς τα κράτη μέλη της ΕΕ
σχέδιο πρότασης για προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων με
στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου
COVID-19 (20/3/2020)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη, προς
διαβούλευση, σχέδιο πρότασης για προσωρινό πλαίσιο κρατικών
ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της
έξαρσης της νόσου COVID-19, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος
3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ για την άρση σοβαρής διαταραχής της
οικονομίας της ΕΕ.
Με βάση το προτεινόμενο νέο προσωρινό πλαίσιο θα καταστούν
εφικτοί τέσσερις τύποι ενισχύσεων: i) άμεσες επιχορηγήσεις και
επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα, ii) κρατικές εγγυήσεις για
τραπεζικά δάνεια επιχειρήσεων, iii) επιδοτούμενα δημόσια δάνεια
σε επιχειρήσεις και iv) διασφαλίσεις για τις τράπεζες που
στηρίζουν την πραγματική οικονομία.
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• Ενισχύσεις με τη μορφή επιδοτούμενων επιτοκίων: τα κράτη μέλη
Η ακόλουθη πρόταση εστάλη στα κράτη μέλη για να διατυπώσουν
τις απόψεις τους:
• Ενισχύσεις με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης ή φορολογικού
πλεονεκτήματος: τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να
θεσπίσουν μηχανισμούς για τη χορήγηση έως και 500 000 ευρώ ανά
επιχείρηση για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών ρευστότητας,
μέσω άμεσης επιχορήγησης ή φορολογικού πλεονεκτήματος.
• Ενισχύσεις με τη μορφή επιδοτούμενων εγγυήσεων για τραπεζικά
δάνεια: τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν κρατικές εγγυήσεις ή
να θεσπίσουν καθεστώτα εγγυήσεων για τη στήριξη τραπεζικών
δανείων επιχειρήσεων. Αυτά θα έχουν επιδοτούμενες προμήθειες, με
μειώσεις του εκτιμώμενου επιτοκίου της αγοράς όσον αφορά τις
ετήσιες προμήθειες που εφαρμόζονται στις νέες εγγυήσεις υπέρ των
ΜΜΕ και άλλων επιχειρήσεων. Προβλέπονται ορισμένα όρια για το
ανώτατο ποσό δανείου, με βάση τις λειτουργικές ανάγκες των
επιχειρήσεων (οι οποίες καθορίζονται βάσει του μισθολογικού
κόστους ή των αναγκών ρευστότητας). Οι εγγυήσεις μπορούν να
σχετίζονται τόσο με δάνεια για επενδύσεις όσο και με δάνεια για
κεφάλαια κίνησης.

μπορούν να καταστήσουν εφικτή τη χορήγηση δημόσιων και
ιδιωτικών δανείων προς επιχειρήσεις με επιδοτούμενα επιτόκια. Τα
εν λόγω δάνεια πρέπει να χορηγούνται με επιτόκιο τουλάχιστον ίσο
με το εφαρμοστέο βασικό επιτόκιο της 1ης Ιανουαρίου 2020 συν το
ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου που αντιστοιχεί στο προφίλ
κινδύνου του δανειολήπτη, ενώ τα επιτόκια θα πρέπει να είναι
διαφορετικά για τις ΜΜΕ και τις άλλες επιχειρήσεις. Το βασικό
επιτόκιο είναι σταθερό, ώστε να ενισχυθεί η βεβαιότητα των όρων
χρηματοδότησης στις παρούσες ευμετάβλητες συνθήκες. Όπως και
στην περίπτωση της δυνατότητας παροχής επιδοτούμενων
εγγυήσεων, προβλέπονται ορισμένα όρια για το ανώτατο ποσό
δανείου, με βάση τις λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων (οι
οποίες καθορίζονται βάσει του μισθολογικού κόστους ή των
αναγκών ρευστότητας). Τα δάνεια μπορούν να σχετίζονται τόσο με
επενδύσεις όσο και με ανάγκες κεφαλαίων κίνησης.
• Το τέταρτο και τελευταίο μέτρο αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο
που διαδραματίζουν ο τραπεζικός τομέας και άλλοι ενδιάμεσοι
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για την αντιμετώπιση των
οικονομικών επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19.
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• Γενικό χαρακτηριστικό όλων των ανωτέρω μέτρων είναι, μεταξύ
Το προσωρινό πλαίσιο καθιστά σαφές ότι, εάν τα κράτη μέλη
αποφασίσουν να κατευθύνουν τις ενισχύσεις προς την πραγματική
οικονομία μέσω των τραπεζών, οι ενισχύσεις αυτές συνιστούν άμεση
ενίσχυση προς τους πελάτες των τραπεζών και όχι προς τις ίδιες τις
τράπεζες. Επίσης, το πλαίσιο παρέχει καθοδήγηση, αφενός, σχετικά
με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ελαχιστοποιηθούν τυχόν
αδικαιολόγητες εναπομένουσες ενισχύσεις προς τις τράπεζες και,
αφετέρου, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να
εξασφαλιστεί η χορήγηση της ενίσχυσης, στον μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό, στους τελικούς δικαιούχους, με τη μορφή μεγαλύτερου όγκου
χρηματοδοτήσεων,
χαρτοφυλακίων
υψηλότερου
κινδύνου,
λιγότερων απαιτήσεων εξασφαλίσεων και χαμηλότερων προμηθειών
εγγύησης ή χαμηλότερων επιτοκίων.
• Εάν καταστεί αναγκαία η χορήγηση άμεσης ενίσχυσης προς τις
τράπεζες δυνάμει του άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της
ΣΛΕΕ για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται άμεσα από
την έξαρση της νόσου COVID-19, η εν λόγω ενίσχυση δεν θα
θεωρείται έκτακτη δημόσια στήριξη, βάσει των κανόνων για τις
κρατικές ενισχύσεις. Το ίδιο ισχύει για τυχόν εναπομένουσες
έμμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται σε τράπεζες βάσει του
προσωρινού πλαισίου.

άλλων, ότι οι επιχειρήσεις που άρχισαν να αντιμετωπίζουν
προβλήματα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι επιλέξιμες για
ενίσχυση βάσει του παρόντος προσωρινού πλαισίου. Σκοπός είναι
να διασφαλιστεί ότι το προσωρινό πλαίσιο δεν θα χρησιμοποιηθεί
για τη στήριξη φορολογουμένων η οποία δεν σχετίζεται με την
έξαρση της νόσου COVID-19. Επιπλέον, το προσωρινό πλαίσιο
προβλέπει γενικές υποχρεώσεις διαφάνειας.

Βλ. To 49ο Tax Flash – Αποστολή από την Επιτροπή προς τα κράτη
μέλη της ΕΕ σχέδιο πρότασης για προσωρινό πλαίσιο κρατικών
ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της
έξαρσης της νόσου COVID-19 (20/3/2020)
Α.1.13. Πρόταση της Επιτροπής για την ενεργοποίηση της γενικής
ρήτρας διαφυγής του δημοσιονομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση
της πανδημίας του Κοροναϊου
Στις 20 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή πρότεινε την ενεργοποίηση της
γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης (ΣΣΑ) στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ταχεία,
αποφασιστική και συντονισμένη αντίδραση στην πανδημία του
κοροναϊού. Μετά την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής από το
Συμβούλιο,
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Η Επιτροπή κάλεσε το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρότασή της το
τα κράτη μέλη θα μπορούν να λάβουν μέτρα για την κατάλληλη
αντιμετώπιση της κρίσης, παρεκκλίνοντας παράλληλα από τις
δημοσιονομικές απαιτήσεις που θα ίσχυαν κανονικά στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.
Η πρόταση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εκπλήρωση της
δέσμευσης της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα
οικονομικής πολιτικής που διαθέτει για να στηρίξει τα κράτη μέλη
στην προστασία των πολιτών τους και στον μετριασμό των
εξαιρετικά αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της
πανδημίας.
Η πανδημία του κοροναϊού προκαλεί σημαντικό κλυδωνισμό στην
ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη
θεσπίσει ή θεσπίζουν δημοσιονομικά μέτρα για να ενισχύσουν την
ικανότητα των συστημάτων υγείας τους και να ανακουφίσουν τους
πολίτες και τους κλάδους που πλήττονται ιδιαίτερα. Τα μέτρα αυτά,
σε συνδυασμό με την κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, θα
συμβάλουν στη σημαντική αύξηση των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων.

ταχύτερο δυνατόν και δήλωσε έτοιμη να αναλάβει περαιτέρω
δράση ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.
Να υπενθυμισθεί ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν ήδη
διευκρινίσει ότι η πανδημία του κοροναϊού μπορεί να θεωρηθεί
«ασυνήθης περίσταση που εκφεύγει του ελέγχου της κυβέρνησης».
Η Επιτροπή πιστεύει ότι απαιτείται πιο εκτεταμένη ευελιξία στο
πλαίσιο του ΣΣΑ για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τις συνέπειες της παρούσας
κρίσης και για τη στήριξη της οικονομίας μετά την πανδημία. Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει την ενεργοποίηση της
γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης.
Η στρατηγική της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κοροναϊού
περιλαμβάνει τη χρήση της πλήρους ευελιξίας των δημοσιονομικών
μας πλαισίων και των πλαισίων κρατικών ενισχύσεων, με την
κινητοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ώστε να επιτραπεί στον
Όμιλο της ΕΤΕπ να εξασφαλίσει βραχυπρόθεσμη ρευστότητα στις
ΜΜΕ και να διαθέσει 37 δισ. ευρώ για την καταπολέμηση του
κοροναϊού στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την
Αντιμετώπιση του Κοροναϊού.
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Η συγκεκριμένη πρόταση ακολουθεί τη θέσπιση από την Επιτροπή
προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να
μπορέσουν τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή ρευστότητα για
τις επιχειρήσεις κάθε είδους και να διατηρήσουν τη συνέχεια της
οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της
πανδημίας του κοροναϊού.
Βλ. To 50ο Tax Flash – Πρόταση της Επιτροπής για την
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του δημοσιονομικού
πλαισίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κοροναϊου
(24/03/2020)
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Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ενωσιακοί κανόνες θα πρέπει
Α.2. Διαδικασίες παραβάσεων και παραπομπές στο ΔΕΕ
Α.2.1. Αποστολή προειδοποιητικών επιστολών

Α.2.1.1. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ισπανία, τις
Κάτω Χώρες, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη
Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία για τη μεταφορά της 5ης
οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες
Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στην Ισπανία, τις
Κάτω Χώρες, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη
Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, επειδή δεν κοινοποίησαν
κανένα μέτρο εφαρμογής για την 5η οδηγία κατά της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι κανόνες αυτοί έχουν
καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας. Τα πρόσφατα σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ανέδειξαν την ανάγκη αυστηρότερων
κανόνων σε ενωσιακό επίπεδο. Τα νομοθετικά κενά που
παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο
της ΕΕ.

να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά, με στόχο
την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία του
χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν
να μεταφέρουν τις διατάξεις της 5ης οδηγίας κατά της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έως τις 10
Ιανουαρίου 2020. Η Επιτροπή εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός
ότι τα οικεία κράτη μέλη δεν μετέφεραν εγκαίρως την οδηγία στο
εθνικό τους δίκαιο και τα ενθαρρύνει να σπεύσουν να το πράξουν,
δεδομένης της σημασίας που έχουν αυτοί οι κανόνες για το
συλλογικό συμφέρον της ΕΕ. Εάν τα κράτη μέλη δεν απαντήσουν
ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει
να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.
Α.2.1.2. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Λετονία για να
τροποποιήσει τους κανόνες που εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τη
φορολόγηση των αυτοκινήτων
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή
στη Λετονία, επειδή τα οχήματα που είναι ταξινομημένα σε άλλα
κράτη μέλη και χρησιμοποιούνται από κατοίκους της Λετονίας τα
φορολογεί βαρύτερα από ό,τι τα οχήματα που είναι ταξινομημένα
στη Λετονία.
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Οι εν λόγω ρυθμίσεις αφορούν την περίπτωση στην οποία, κατά τη
Σύμφωνα με τους λετονικούς κανόνες, οι κάτοικοι της Λετονίας που
οδηγούν αυτοκίνητο το οποίο είναι ταξινομημένο στο εξωτερικό
πρέπει να καταβάλλουν «φόρο κυκλοφορίας» (τέλος λειτουργίας
οχήματος) με πολύ υψηλότερο συντελεστή από εκείνον που ισχύει
για τα αυτοκίνητα που είναι ταξινομημένα στη Λετονία. Η Επιτροπή
θεωρεί ότι η επίμαχη λετονική νομοθεσία δεν συνάδει προς τις
σχετικές με την κυκλοφορία ελευθερίες που κατοχυρώνει η Συνθήκη
(άρθρα 21, 45, 49, 56 και 63 της ΣΛΕΕ). Εάν η Λετονία δεν λάβει
μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει
αιτιολογημένη γνώμη στις λετονικές αρχές.
Α.2.1.3. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Γερμανία για να
προβεί σε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αποκαλούμενες
ρυθμίσεις για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή
(«call-off»)
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη
Γερμανία, επειδή τα πληροφοριακά συστήματά της δεν είναι έτοιμα
για τις απλουστεύσεις που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020
ως προσωρινές λύσεις για τον ΦΠΑ. Αυτές οι προσωρινές λύσεις
αφορούν ιδίως τη μεταφορά εμπορευμάτων από ένα κράτος μέλος σε
άλλο [ρυθμίσεις για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου
αγοραστή («call-off»)].

μεταφορά εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος, ο προμηθευτής
γνωρίζει ήδη την ταυτότητα του αποκτώντος, στον οποίο θα
παραδοθούν τα εν λόγω εμπορεύματα σε μεταγενέστερο στάδιο και
όταν θα φθάσουν στο κράτος μέλος προορισμού. Οι κανόνες για
τον ΦΠΑ έχουν απλουστευθεί προκειμένου να μην είναι πλέον
υποχρεωτική η εγγραφή του προμηθευτή στα μητρώα ΦΠΑ άλλου
κράτους μέλους απλώς και μόνο επειδή το απόθεμα βρίσκεται εκεί.

Η απλούστευση των κανόνων σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν
να ανταλλάσσουν μεταξύ τους ηλεκτρονικές πληροφορίες προς
αποφυγή της απάτης. Ωστόσο, η Γερμανία δεν είναι έτοιμη να
υποβάλει τις πληροφορίες αυτές και δεν αναμένεται ότι θα διαθέτει
τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές πριν από το τέλος του 2021.
Αυτό θα επηρεάσει την ικανότητα άλλων κρατών μελών όσον
αφορά την καταπολέμηση της απάτης και θα εμποδίσει επίσης την
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, η
Γερμανία θεωρείται ότι παραβιάζει την αρχή της καλόπιστης
συνεργασίας και δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει
δυνάμει του κανονισμού για τη διοικητική συνεργασία [κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 904/2010]. Εάν η Γερμανία δεν λάβει μέτρα εντός των
προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη
γνώμη στις γερμανικές αρχές.
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A.2.2. Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Α.2.1.3. Αποστολή συμπληρωματικής προειδοποιητικής επιστολής στη
Μάλτα επειδή δεν επιβάλλει το σωστό ποσό φόρου προστιθέμενης
αξίας στις θαλαμηγούς
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική
προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα, επειδή εφαρμόζει εσφαλμένη
μέθοδο υπολογισμού του ΦΠΑ για τη μίσθωση θαλαμηγών. Μετά
την αρχική προειδοποιητική επιστολή της 8ης Μαρτίου 2018, η
Μάλτα τροποποίησε τη νομοθεσία της προκειμένου να την
ευθυγραμμίσει με τις αναγκαίες απαιτήσεις βάσει του δικαίου της
ΕΕ. Ωστόσο, οι νέοι αυτοί εθνικοί κανόνες εξακολουθούν να μην
είναι πλήρως σύμφωνοι με το δίκαιο της ΕΕ. Επί του παρόντος, η
μαλτεζική νομοθεσία προβλέπει τη χρήση μεθόδου με βάση την
απόσταση για τον υπολογισμό της πραγματικής χρησιμοποίησης και
εκμετάλλευσης θαλαμηγού εκτός της ΕΕ. Οι ενωσιακοί κανόνες δεν
επιτρέπουν τη χρήση μεθόδου με βάση την απόσταση, αλλά
απαιτούν τη χρήση μεθόδου με βάση τον χρόνο. Η Επιτροπή
αποστέλλει πλέον συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη
Μάλτα, καλώντας την να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή της
με τη νομοθεσία της ΕΕ. Εάν τον εν λόγω κράτος μέλος δεν
απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

A.2.2.1. Παραπομπή της Πορτογαλίας στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν
τροποποίησε νομοθεσία που εισάγει διακρίσεις όσον αφορά το τέλος
ταξινόμησης αυτοκινήτων
Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πορτογαλία στο
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έχει τροποποιήσει
τους κανόνες σχετικά με το τέλος ταξινόμησης εισαγόμενων
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες,
«[κανένα κράτος μέλος δεν επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα στα προϊόντα
άλλων κρατών μελών εσωτερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσεως,
ανωτέρους από εκείνους που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή
εθνικά προϊόντα». Η επίμαχη πορτογαλική νομοθεσία δεν λαμβάνει
πλήρως υπόψη την απομείωση της αξίας των μεταχειρισμένων
αυτοκινήτων που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη. Αυτό συνεπάγεται
υψηλότερη φορολογία των εν λόγω εισαγόμενων αυτοκινήτων σε
σύγκριση με ομοειδή εγχώρια αυτοκίνητα, κάτι που δεν συνάδει με το
άρθρο 110 της ΣΛΕΕ. Στις 16 Ιουνίου 2016 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
έκρινε (απόφαση C-200/15) ότι προηγούμενη εκδοχή του εν λόγω
πορτογαλικού φόρου ήταν αντίθετη με το δίκαιο της ΕΕ. Δεδομένου ότι
η Πορτογαλία δεν ευθυγράμμισε τη νομοθεσία της με το ενωσιακό
δίκαιο, μετά την αιτιολογημένη γνώμη που της απέστειλε η Επιτροπή,
αποφασίστηκε να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.
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B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
B.1. Καθορισμός προτεραιοτήτων από την Κροατική Προεδρία

Η Κροατία, που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για πρώτη φορά για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2020
έως τις 30 Ιουνίου 2020, δημοσίευσε το Πρόγραμμα και τις
Προτεραιότητες της για το διάστημα της Προεδρίας της. Το
πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικές ιδέες για την Ευρώπη,
δηλαδή: μια Ευρώπη που αναπτύσσεται, μια Ευρώπη που ενώνει, μια
Ευρώπη που προστατεύει και μια Ευρώπη που επηρεάζει τους άλλους.
Σύμφωνα με τον πρόλογο του Πρωθυπουργού της Κροατίας Andrej
Plenković στο δημοσιευμένο κείμενο του Τελικού Προγράμματος της
Προεδρίας της Κροατίας «αυτές οι τέσσερις αυτές προτεραιότητες
είναι ενωμένες στο σύνθημα Μια ισχυρή Ευρώπη σε έναν κόσμο
προκλήσεων, το οποίο ενσωματώνει το όραμα μιας Ευρώπης που
ενεργεί προς όφελος των κρατών μελών και των πολιτών της. Στο
έργο της, η κροατική Προεδρία θα λάβει επίσης υπόψη τα στρατηγικά
έγγραφα που θα συμφωνηθούν μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
και του προγράμματος εργασίας της νέας

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020».

Όσον αφορά σε συγκεκριμένες προτεραιότητες στον τομέα της
φορολογίας, το πρόγραμμα της Προεδρίας καθορίζει τους στόχους
της Κροατίας, σύμφωνα με τους οποίους «οι ισχύοντες διεθνείς
φορολογικοί κανόνες θα πρέπει να προσαρμοστούν στις συνθήκες
της παγκοσμιοποιημένης και ψηφιοποιημένης οικονομίας,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και δίκαιη φορολόγηση στον
τόπο όπου παράγεται αξία/. Επιπλέον, το φορολογικό σύστημα θα
πρέπει να καταπολεμά τις δραστηριότητες και να εισάγει
υψηλότερους φόρους στα προϊόντα των οποίων τα δυσμενή
αποτελέσματα συμβάλλουν σημαντικά στην κλιματική αλλαγή. Ένα
σύγχρονο φορολογικό σύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε
διαφανείς, αποτελεσματικές και βιώσιμες φορολογικές διαδικασίες
που διασφαλίζουν την ασφάλεια δικαίου για όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη». Έτσι, η κροατική Προεδρία εμφανίζεται αποφασισμένη να
συνεχίσει τις συζητήσεις σχετικά με τις προτεραιότητες και τα
περαιτέρω βήματα που πρέπει να γίνουν στον τομέα της άμεσης και
έμμεσης φορολογίας. Για να εξασφαλιστεί η ενεργή εφαρμογή
κανόνων για την ορθή και δίκαιη φορολογία, η Κροατία κρίνει
απαραίτητο να προσανατολιστεί ενεργά στη διασφάλιση της
φορολογικής διαφάνειας και ασφάλειας, οι οποίες επιτρέπουν
παράλληλα την αποτροπή των αθέμιτων φορολογικών πρακτικών
της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.
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Επιπρόσθετα, η Κροατία δεσμεύεται προς την κατεύθυνση της
ενίσχυσης των τελωνειακών διοικήσεων στα εξωτερικά σύνορα
της ΕΕ και της έναρξης εργασιών του πιλοτικού προγράμματος
«Ενιαία θυρίδα της ΕΕ» (“EU Single Window”) για τα
τελωνεία με σκοπό τη διευκόλυνση και την απλοποίηση των
διαδικασιών που αφορούν στους δασμούς, την καταπολέμηση
της απάτης και τη βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας των
Ευρωπαίων πολιτών.
Τέλος, οι προτεραιότητες της κροατικής Προεδρίας
περιλαμβάνουν επίσης τη δυνατότητα τακτικής αποχώρησης
του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και την έναρξη
διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική εταιρική τους σχέση.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Croatian Presidency of the
Council of the European Union, A strong Europe in a world of
challenges, A strong Europe in a world of challenges,
PROGRAMME OF THE CROATIAN PRESIDENCY OF THE
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, EU2020,
διαθέσιμο:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2019/12%20prosin
ac/31%20prosinca/web_FINAL_PROGRAMME_EN_FINAL.p
df.

B.2. Έγκριση από το φόρουμ της ΕΕ για τον ΦΠΑ έκθεσης
σχετικά με την πρόληψη και την επίλυση διαφορών διπλής
φορολογίας στον τομέα του ΦΠΑ
Το φόρουμ της ΕΕ για τον ΦΠΑ ενέκρινε έκθεση σχετικά με την
πρόληψη και την επίλυση διαφορών διπλής φορολογίας στον
τομέα του ΦΠΑ. Στόχος της έκθεσης είναι η βελτίωση της
φορολογικής βεβαιότητας και της φορολογικής δικαιοσύνης για τις
επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές σε διασυνοριακές
καταστάσεις εντός της ΕΕ. Η έκθεση επισημαίνει τις σημερινές
βέλτιστες πρακτικές και αναλύει τον τρόπο αποτελεσματικής
πρόληψης ή/και επίλυσης καταστάσεων διπλής φορολογίας ή μη
φορολόγησης στην ΕΕ.
Στην έκθεσή της η υποομάδα αφού περιγράφει το πρόβλημα,
ακολούθως προβαίνει σε ορισμένες προτάσεις. Ειδικότερα, οι
καταστάσεις διπλής φορολογίας ή μη φορολόγησης στον τομέα
του ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές της ΕΕ
υπονομεύουν την εσωτερική αγορά εδώ και πολύ καιρό. Η διπλή
φορολογία του ΦΠΑ παραβιάζει την αρχή της φορολογικής
ουδετερότητας και οδηγεί σε αύξηση του κόστους για τις
επιχειρήσεις και τους τελικούς καταναλωτές.
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και η συνολική επιβάρυνση που συνδέεται με τη διπλή φορολογία δεν
Για το λόγο αυτό οι φορολογικές διοικήσεις και οι επιχειρήσεις
πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της διπλής
φορολογίας του ΦΠΑ στην εσωτερική αγορά και για την ορθή
είσπραξη του ΦΠΑ.
Το 2007, η Επιτροπή δρομολόγησε διαδικτυακή δημόσια
διαβούλευση για να εξακριβώσει τις απόψεις του κοινού και
των επιχειρήσεων σχετικά με την ενδεχόμενη εισαγωγή ενός
μηχανισμού επίλυσης διαφορών στον τομέα του ΦΠΑ. Σήμερα,
η σημαντική αύξηση των διασυνοριακών συναλλαγών και οι
ταχείες αλλαγές στο οικονομικό και νομικό πλαίσιο καθιστούν
αναγκαία την εκ νέου διερεύνηση της αποτελεσματικότητας
των υφιστάμενων λύσεων. Στόχος της Επιτροπής ήταν η
αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών προς όφελος τόσο των
νόμιμων επιχειρήσεων, όσο και των κρατών μελών,
διασφαλίζοντας τη φορολογική αμεροληψία και την προστασία
των δημόσιων εσόδων.
Η επίπτωση και ο οικονομικός/ποσοτικός αντίκτυπος της διπλής
φορολογίας στον τομέα του ΦΠΑ (και, κατά μείζονα λόγο, η μη
φορολόγηση) δεν έχουν προς το παρόν αποτιμηθεί. Ειδικότερα,
ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων, τα διακυβευόμενα ποσά

είναι διαθέσιμα στην ΕΕ. Ο μοναδικός δείκτης που είναι διαθέσιμος
είναι ο αριθμός των περιπτώσεων σχετικών με φορολογικά θέματα που
φθάνουν στο δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΚ). Ωστόσο, η υποομάδα
παρατήρησε ότι η διπλή φορολογία στον τομέα του ΦΠΑ, ανεξάρτητα
από το πόσο συχνά ή πόσο σπάνια προκύπτει, επηρεάζει αρνητικά τις
αρχές της ουδετερότητας του ΦΠΑ, της φορολογικής δικαιοσύνης και
της ίσης μεταχείρισης.

Η υποομάδα εντόπισε και αξιολόγησε την αποδοτικότητα των
υφιστάμενων μέσων για την πρόληψη και την επίλυση διαφορών
διπλής φορολογίας στον τομέα του ΦΠΑκαι άλλων συναφών
διαφορών. Σύμφωνα με την υποομάδα, ορισμένα από τα εργαλεία αυτά
φαίνεται ότι βοήθησαν και για τους δύο σκοπούς. Καταρχήν είναι
αυτονόητο ότι η βελτίωση της νομοθεσίας είναι ουσιώδης για τη
διευκόλυνση της εφαρμογής των κανόνων ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις
και τα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, για την αποτροπή καταστάσεων
διπλής φορολογίας στον τομέα του ΦΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό η
συμμετοχή των ενδιαφερομένων, ήδη από το πρώιμο στάδιο και
καθόλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, είναι σημαντική προς
αυτή την κατεύθυνση. Οι κατευθύνσεις της Επιτροπής ΦΠΑ και η
δημοσίευση επεξηγηματικών σημειώσεων από τις υπηρεσίες της
Επιτροπής θεωρούνται επίσης καλά εργαλεία για τη διευκόλυνση της
εφαρμογής των κανόνων ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις καθώς και από τις
φορολογικές αρχές.
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Πιο πρόσφατα, η θέσπιση πιλοτικών σχεδίων για τις διασυνοριακές
αποφάσεις ΦΠΑ της ΕΕ και το σύστημα διαλόγου μεταξύ των
αρμόδιων φορολογικών αρχών σε μεμονωμένες περιπτώσεις
συμβάλλουν, αν και άτυπα, στην επίλυση καταστάσεων διπλής
φορολογίας. Μολονότι η επίδραση των εργαλείων αυτών είναι θετική,
ωστόσοαπαιτείται η ενίσχυσή τους, η εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη
μέλη, καθώς και η δημοσιοποίησή τους. Το κύριο πλεονέκτημα αυτών
των προσεγγίσεων είναι ότι παρέχουν ένα φόρουμ για την αξιολόγηση
και την κοινή κατανόηση των γεγονότων και της φύσης των
συναλλαγών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι ο τελικός
«διαιτητής» για την επίλυση των διαφορών στον τομέα του ΦΠΑ που
συνδέονται με την ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων ΦΠΑ.
Εκτός από την παραπομπή μιας υπόθεσης ΦΠΑ στο ΔΕΕ, υπάρχουν
ορισμέναπιο ευέλικτα εργαλεία για την αντιμετώπιση της διπλής
φορολογίας του ΦΠΑ.
Οι υποκείμενοι στον φόρο μπορούν να χρησιμοποιούν το SOLVIT, το
οποίο είναι ένα εργαλείο προσανατολισμένο στην επίλυση των
καταγγελιών που προκαλούνται από την εσφαλμένη εφαρμογή του
δικαίου της ΕΕ από δημόσια αρχή σε μία διασυνοριακή κατάσταση1.

Τελικά, η υποομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μολονότι υπάρχουν
πολλά διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση περιπτώσεων διπλής
φορολόγησης του ΦΠΑ ή, γενικότερα, διασυνοριακών διαφορών στον
τομέα του ΦΠΑ, ωστόσο κανένα από αυτά– μόνο του ή συνδυασμένο
με άλλα – δεν μπορεί να αποτρέψει ή να επιλύσει αποτελεσματικά όλες
τις περιπτώσεις. Επιπλέον, διαπίστωσε ότι υπάρχουν ορισμένα
παραθυράκια που οδηγούν σε διπλή μη φορολόγηση, η οποία χρήζει πιο
συστηματικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Η υποομάδα κατέληξε επίσης στο
συμπέρασμα ότι οι διαθέσιμοι μηχανισμοί σε άλλους τομείς δεν
μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιοι στην επίλυση διαφορών στον
τομέα του ΦΠΑ.

Για να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα ζητήματα της ουδετερότητας του
ΦΠΑ και της φορολογικής αμεροληψίας, συμπεριλαμβανομένου του
θεμιτού ανταγωνισμού, η υποομάδα πρότεινε ορισμένες βασικές
δράσεις (βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) και
ειδικότερα την καλύτερη επικοινωνία και το διάλογο, τη βελτίωση των
υπαρχόντων εργαλείων και διαδικασιών, και τη λήψη μέτρων για ένα
ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο.
Αναφορικά με τις βραχυπρόθεσμες δράσεις, η υποομάδα πρότεινε την
παροχή εύκολα προσβάσιμων και επικαιροποιημένων πληροφοριών
σχετικά με τις τρέχουσες διαθέσιμες λύσεις για τους φορολογούμενους,
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την συστηματική οργάνωση διαλόγου μεταξύ των κρατών
μελών και μεταξύ των κρατών μελών και των επιχειρήσεων σε
περιπτώσεις διπλής φορολογίας, τη διασφάλιση καλύτερης
εθελοντικής επικοινωνίας μεταξύ των φορολογικών αρχών και
μεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογουμένων σε
περιπτώσεις διπλής φορολογίας του ΦΠΑ ή διασυνοριακών
διαφορών στον τομέα του ΦΠΑ, την προώθηση και
ενδεχομένως την επισημοποίηση ενός τριμερούς διαλόγου
μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων, των φορολογουμένων
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία να καλύπτει το σύνολο
των σχετικών πτυχών των κανόνων και διαδικασιών ΦΠΑ.
Αναφορικά με τις μεσοπρόθεσμες δράσεις η υποομάδα πρότεινε
την αναβάθμιση των υφιστάμενων εργαλείων, π.χ. το πιλοτικό
σύστημα των διασυνοριακών αποφάσεων ΦΠΑ της ΕΕ (EU
VAT cross-border rulings), τον διασυνοριακό διάλογο μεταξύ
ορισμένων κρατών μελών και το SOLVIT, ώστε να γίνουν πιο
αποτελεσματικοί και να χρησιμοποιούνται ευρύτερα όσον
αφορά την πρόληψη και την επίλυση των διαφορών διπλής
φορολογίας στον τομέα ΦΠΑ, καθώς και την εκπόνηση λύσεων
για την προστασία των δικαιωμάτων των φορολογουμένων που
ενεργούν καλόπιστα έως την ανεύρεση λύσης σχετικά με τη
μεταχείριση του ΦΠΑ, π.χ. στον τομέα της τιμολόγησης.

Αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες δράσεις η υποομάδα πρότεινε τη
διερεύνηση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού της ΕΕ, στον οποίο θα
συμμετέχουν οι φορολογούμενοι και τα κράτη μέλη της ΕΕ, για την
πρόληψη ή/και την επίλυση καταστάσεων διπλής φορολόγησης στον
τομέα του ΦΠΑ σε περιπτώσεις όπου τα υφιστάμενα εργαλεία δεν είναι
αποδοτικά. Επιπλέον, η υποομάδα ζήτησε από το φόρουμ ΦΠΑ της ΕΕ
να αναγνωρίσει την ανάγκη ανάληψης δράσης για την πρόληψη και την
επίλυση διαφορών διπλής φορολογίας στον τομέα του ΦΠΑ και να
δεσμευτεί για τη στήριξη και τη διευκόλυνση της εφαρμογής αυτών των
συστάσεων.
B.3. Το Πρώτο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών
Υποθέσεων (ECOFIN) υπό την Προεδρία της Κροατίας της ΕΕ:
Ψηφιακή φορολογία και χρηματοδότηση της Διαπραγμάτευσης για
το Περιβάλλον/ Πράσινης Συμφωνίας
Ο υπουργός Οικονομικών της Κροατίας Ζντράκο Μάριτ στις 21
Ιανουαρίου προήδρευσε του πρώτου Συμβουλίου Οικονομικών και
Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) υπό την προεδρία της ΕΕ από
την Κροατία. Αμέσως μετά, την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου ο κ. Marić
αντάλλαξε απόψεις με τα μέλη της Επιτροπής επί Οικονομικών
Υποθέσεων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τις
προτεραιότητες της Προεδρίας. Μεταξύ άλλων ζητημάτων, δύο
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θεσμικό όργανο)
σημαντικά θέματα βρίσκονται στην ατζέντα του ECOFIN: οι
φορολογικές προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και οι
οικονομικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για το
Περιβάλλον.
Το ECOFIN συνεδρίασε λαμβάνοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις
σχετικά με τη δράση του ΟΟΣΑ στον τομέα της ψηφιακής
φορολογίας, αξιολογώντας ειδικότερα την πρόοδο που
επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, τόσο όσον αφορά την
ανακατανομή των κερδών των ψηφιακών επιχειρήσεων
(«Πυλώνας 1») όσο και τη γενική μεταρρύθμιση της διεθνούς
φορολογίας εταιρειών («Πυλώνας 2»).
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριο μέλημα αποτελεί η
εμβάθυνση σε τρία κρίσιμα σημεία και ειδικότερα στη
συμβατότητα των προτάσεων του ΟΟΣΑ με το ενωσιακό
δίκαιο, στην αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυχόν
σύγκρουσης με το ενωσιακό δίκαιο και στον προσδιορισμό των
στοιχείων που περιέχονται στις προτάσεις του ΟΟΣΑ και
μπορούν να γίνουν κοινά αποδεκτά από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

«Η ψηφιοποίηση έχει επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο
λειτουργίας των εταιρειών που απαιτεί από εμάς να προσαρμόσουμε
τους κανόνες μας, ιδίως στον τομέα της φορολογίας. Πρόκειται για ένα
παγκόσμιο ζήτημα που χρειάζεται μια παγκόσμια λύση. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο η ΕΕ δεσμεύεται να συμμετάσχει ενεργά στις
τρέχουσες διαπραγματεύσεις του ΟΟΣΑ».
Η διαβούλευση στο πλαίσιο του ECOFIN επιβεβαίωσε ότι μια διεθνής
λύση για την ψηφιακή φορολογία συνιστά τον καλύτερο τρόπο για να
προχωρήσει η ΕΕ, διότι θα απέτρεπε τον κατακερματισμό και τα
μονομερή μέτρα. Οι Υπουργοί αναγνώρισαν ότι ο ΟΟΣΑ εργάστηκε
στο πλαίσιο ενός πιεστικού χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη
παγκόσμιας συναίνεσης μέχρι τα τέλη του 2020. Η Προεδρία της
Κροατίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα συνεχίσει να παρίσταται σε
διεθνείς συναντήσεις για το θέμα αυτό. Ειδικότερα θα διοργανώσει
τεχνικές συζητήσεις στο Συμβούλιο για την προετοιμασία των
διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ και
την αντιμετώπιση των ανησυχιών των κρατών μελών.
Περαιτέρω, στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνεται
και η παρουσίαση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών πτυχών
της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για το Περιβάλλον, ένα πακέτο μέτρων που
στοχεύουν στην ενεργοποίηση της ΕΕ προς την κατεύθυνση της
μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα.
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Αναφορικά με τις επιπτώσεις στη φορολογία, η Επιτροπή έχει
προτείνει τη φορολόγηση των μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
πλαστικών συσκευασιών, καθώς και τη μεταρρύθμιση του πλαισίου
φορολόγησης της ενέργειας μέσω φόρου επί των ορίων των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι προτάσεις της Επιτροπής
πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2021.
Βλ. σχετικά: Council of the EU, Economic and Financial Affairs
Council,
21
January
2020,
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2020/01/21/

B.4. Δημοσίευση του αναθεωρημένου
συνεργάσιμων δικαιοδοσιών

καταλόγου

μη

Βλ. και τo 42ο Tax Flash – Αναθεώρηση του καταλόγου μη
συνεργάσιμων δικαιοδοσιών (18/02/2020)
Στις 18 Φεβρουαρίου 2020 το Συμβούλιο απαλείφει πλήρως από την
σχετική λίστα την Αρμενία, την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, τις
Μπαχάμες, τις Βερμούδες, το Μπελίζ, τις Βρετανικές Παρθένες
Νήσους, το Cabo Verde, τις Νήσους Κουκ, τις Νήσους Μάρσαλ, το

Μαυροβούνιο, το Σαιντ Κιτς και το Νέβις του Βιετνάμ. Τα νησιά
Καϊμάν, το Παλάου και οι Σεϋχέλλες μετακινήθηκαν από τη γκρίζα
λίστα στη μαύρη λίστα. Ο Παναμάς προστέθηκε επίσης στη μαύρη
λίστα.

Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός στόχος του καταλόγου της ΕΕ είναι η
βελτίωση της φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο
επίπεδο και η διασφάλιση ότι οι διεθνείς εταίροι της ΕΕ σέβονται
τα ίδια πρότυπα με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Κεντρικοί πυλώνες είναι
πρώτον η διαφάνεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δικαιοδοσίες
συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα για την ανταλλαγή
πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, δεύτερον ο δίκαιος
φορολογικός ανταγωνισμός, ώστε να μην υφίστανται επιζήμια
φορολογικά καθεστώτα και πρακτικές και να εφαρμόζονται μέτρα
κατά των φαινομένων της διάβρωσης φορολογικής βάσης και της
μεταφοράς κερδών (“BEPS”) και τρίτον η επικέντρωση στην αληθή
οικονομική δραστηριότητα, ώστε να μην παρατηρείται το
φαινόμενο οι φορολογικοί συντελεστές επιμέρους δικαιοδοσιών να
ενθαρρύνουν τις επίπλαστες φορολογικές δομές.
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Καταρχήν, όλες οι εθνικές αρχές θα επιτρέψουν τη λειτουργία των
B.5. Δήλωση του Συμβουλίου για την οικονομική πολιτική της
Ένωσης για την αντιμετώπιση του Κορονοϊού
Το Συμβούλιο σε δήλωση του για την οικονομική πολιτική της
Ένωσης για την αντιμετώπιση του Κορονοϊού ανέφερε ότι οι αρχικές
εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι η συνολική
δημοσιονομική στήριξη της οικονομίας θα είναι πολύ σημαντική. Για
το λόγο αυτό αποφάσισαν δημοσιονομικά μέτρα ύψους περίπου 1%
του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο, για το 2020 για τη στήριξη της οικονομίας,
εκτός από τον αντίκτυπο των αυτόματων σταθεροποιητών, οι οποίοι
θα πρέπει να λειτουργήσουν πλήρως. Το Συμβούλιο δεσμεύθηκε
αρχικώς να παράσχει διευκολύνσεις ρευστότητας τουλάχιστον 10%
του ΑΕΠ, οι οποίοι θα αποτελούνται από συστήματα δημόσιων
εγγυήσεων και αναβαλλόμενες φορολογικές πληρωμές. Βεβαίως το
Συμβούλιο αντιλαμβάνονταν ότι τα ως άνω νούμερα θα μπορούσαν
να είναι πολύ μεγαλύτεροι στο μέλλον ανάλογα με την εξέλιξη της
κατάστασης.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της συντονισμένης αντίδρασης της Ένωσης για
την προστασία των οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ,
περιλαμβάνονται τόσο μέτρα στο επίπεδο των κρατών μελών της ΕΕ
όσο μέτρα στο επίπεδο της ΕΕ.

αυτόματων σταθεροποιητών και, επιπλέον, θα εφαρμόσουν όλα τα
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την αντιμετώπιση των
οικονομικών συνεπειών του COVID-19 και ότι δεν θέτουν σε
κίνδυνο τα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της Ένωσης. Στο
βαθμό που απαιτείται από την εξελισσόμενη κατάσταση σε κάθε
χώρα, θα εφαρμόζονται προσωρινά μέτρα όπως οι άμεσες
δημοσιονομικές δαπάνες με στόχο τον περιορισμό και τη θεραπεία
της νόσου, προκειμένου να διατεθούν επαρκείς πόροι στους τομείς
της υγείας και στα συστήματα πολιτικής προστασίας, και η στήριξη
της ρευστότητας σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρές
διαταραχές και ελλείψεις ρευστότητας, ιδίως στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις σε τομείς και περιφέρειες που
πλήττονται σοβαρά, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και
του τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει
φορολογικά μέτρα, δημόσιες εγγυήσεις για να βοηθήσουν τις
επιχειρήσεις να δανειστούν, εγγυήσεις εξαγωγών και απαλλαγή από
τόκους καθυστέρησης στις δημόσιες συμβάσεις,
Τέλος, σημαντική είναι και η στήριξη των εργαζομένων που
πλήττονται για την αποφυγή απώλειας απασχόλησης και
εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της βραχυπρόθεσμης στήριξης
της εργασίας, της επέκτασης των παροχών ασθενείας και ανεργίας
και της αναβολής της καταβολής του φόρου εισοδήματος.
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ανέρχονταν σε άλλες 150.000 επιχειρήσεις,
Περαιτέρω, τα εθνικά μέτρα που θα λάβουν τα κράτη μέλη της ΕΕ
θα συμπληρωθούν από τις συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο επικρότησε την πρόταση
της Επιτροπής για την «Πρωτοβουλία Επενδύσεων Απόκρισης
Corona» ύψους τριάντα επτά (37) δισεκατομμυρίων ευρώ που
απευθύνεται σε συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, αγορές εργασίας και άλλα ευάλωτα τμήματα των
οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ, και να καταστήσει πλήρως
επιλέξιμα άλλα είκοσι οκτώ (28) δισεκατομμύρια ευρώ
διαρθρωτικών ταμείων για την κάλυψη των δαπανών αυτών. Το
Συμβούλιο συμφώνησε στην ανάγκη να εφαρμοστούν οι
απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές το συντομότερο δυνατόν. ·
Παρόμοια, το Συμβούλιο χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Επιτροπής
και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να
κινητοποιήσουν δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως και οκτώ (8)
δισεκατομμυρίων ευρώ για 100.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με την
υποστήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενισχύοντας τα
προγράμματα για τη διασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ υποστήριξε και τις συνεχιζόμενες
προσπάθειες της Επιτροπής και του Ομίλου ΕΤΕπ να αυξήσουν το
ποσό αυτό σε είκοσι (20) δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα

καθώς και τις
συνεχιζόμενες εργασίες για τη διάθεση περαιτέρω πόρων το
συντομότερο δυνατόν και για την ενίσχυση της ευελιξίας των
μέσων που διατίθενται με μόχλευση.
Επίσης, το Συμβούλιο επικρότησε την πρωτοβουλία του Ομίλου
ΕΤΕπ να διαθέσει δέκα (10) δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετες
επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαία καταλύματα
για λογαριασμό τους και να επιταχύνει την ανάπτυξη άλλα δέκα
(10) δισεκατομμυρίων ευρώ που υποστηρίζονται από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ κάλεσε την ΕΤΕπ να ενισχύσει
περαιτέρω και να επιταχύνει τον αντίκτυπο των διαθέσιμων πόρων,
μεταξύ άλλων μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας με τις εθνικές
τράπεζες ανάπτυξης.
Το Συμβούλιο επικρότησε, επίσης, τη δέσμη μέτρων νομισματικής
πολιτικής που έλαβε η ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα με στόχο τη
στήριξη των συνθηκών ρευστότητας και χρηματοδότησης για τα
νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες, τη βοήθεια για την
ομαλή παροχή πιστώσεων στην πραγματική οικονομία και την
αποφυγή του κατακερματισμού των χρηματοπιστωτικών αγορών
της ζώνης του ευρώ, προκειμένου να διατηρηθεί η ομαλή μετάδοση
της νομισματικής πολιτικής.
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Η χρήση της ρήτρας θα εξασφαλίσει την αναγκαία ευελιξία για τη
Τέλος, το Συμβούλιο επεσήμανε ότι εκτός από την άμεση,
στοχευμένη απάντηση, προβληματίζεται αναφορικά με όλα τα
απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να
ανακάμψει η οικονομία μόλις υποχωρήσει ο κοροναϊός. Στο πλαίσιο
αυτό έχει ενισχυθεί σημαντικά το πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων,
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση του ΕΜΣ, ενώ το Συμβούλιο συζήτησε
και την εφαρμογή του ΣΣΑ, τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις
και τους κανόνες προληπτικής εποπτείας: Ειδικότερα, το ΣΣΑ έχει
την ευελιξία που απαιτείται για την αντιμετώπιση της κατάστασης
αυτής.

λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη στήριξη των συστημάτων
υγείας και πολιτικής προστασίας και για την προστασία των
οικονομιών μας, μεταξύ άλλων μέσω περαιτέρω προαιρετικών
κινήτρων και συντονισμένης δράσης, σχεδιασμένων, όπως είναι
επίκαιρων, προσωρινών και στοχευμένων, από τα κράτη μέλη.

B.6. Έγκριση από το Συμβούλιο της πρότασης της Επιτροπής για
τη χρήση της γενικής ρήτρας διαφυγής του δημοσιονομικού
πλαισίου της ΕΕ
Οι Υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών της ΕΕ συμφώνησαν
με την αξιολόγηση της Επιτροπής, όπως ορίζεται στην ανακοίνωσή
της της 20ής Μαρτίου 2020, ότι οι όροι για τη χρήση της γενικής
ρήτρας διαφυγής του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, δηλαδή η
ύπαρξη σοβαρής οικονομικής ύφεσης στη ζώνη του ευρώ της
Ένωσης στο σύνολό της, πληρούνται.
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Καταρχήν όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, η
Γ. Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ
και Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γ.1. Αποφάσεις στον τομέα της άμεσης φορολογίας
Γ.1.1. Απόφαση του ΔΕΕ της 27ης Φεβρουαρίου 2020,
υπόθεση C 405/18, AURES Holdings a.s. κατά Odvolací
finanční ředitelství
H αίτηση προδικαστικής αποφάσεως υποβλήθηκε στο πλαίσιο
διαφοράς μεταξύ της εταιρίας AURES Holdings a.s. και της
Odvolací finanční ředitelství (δευτεροβάθμιας οικονομικής
διεύθυνσης, Τσεχική Δημοκρατία, στο εξής: δευτεροβάθμια
αρχή) σχετικά με την άρνηση της τελευταίας να αναγνωρίσει
στην εταιρία αυτή τη δυνατότητα να εκπέσει τις φορολογικές
ζημίες που κατέγραψε εντός άλλου κράτους μέλους πέραν της
Δημοκρατίας της Τσεχίας. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως
αφορά την ερμηνεία των άρθρων 49, 52 και 54 ΣΛΕΕ.

AURES Holdings, πρώην AAA Auto International a.s., διαδέχθηκε την
AAA Auto Group NV (στο εξής, από κοινού: Aures), εταιρία
συσταθείσα βάσει του ολλανδικού δικαίου, της οποίας η καταστατική
έδρα και η έδρα της πραγματικής διοίκησης βρίσκονταν στις Κάτω
Χώρες, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να έχει τη φορολογική της
έδρα στη χώρα αυτή. Το φορολογικό έτος 2007 η Aures κατέγραψε στις
Κάτω Χώρες ζημίες ύψους 2 792 187 ευρώ, που προσδιορίστηκαν από
την ολλανδική φορολογική αρχή κατ’ εφαρμογήν της φορολογικής
νομοθεσίας του κράτους μέλους αυτού. Την 1η Ιανουαρίου 2008 η
Aures σύστησε στην Τσεχική Δημοκρατία υποκατάστημα, το οποίο
αποτελεί, δυνάμει του τσεχικού δικαίου, μόνιμη εγκατάσταση της
εταιρίας αυτής στερούμενη ιδίας νομικής προσωπικότητας και του
οποίου η δραστηριότητα φορολογείται εντός του κράτους μέλους
αυτού. Την 1η Ιανουαρίου 2009 η Aures μετέφερε την έδρα της
πραγματικής της διοίκησης από τις Κάτω Χώρες στη Τσεχική
Δημοκρατία και, συγκεκριμένα, στη διεύθυνση του εν λόγω
υποκαταστήματος. Λόγω της μεταφοράς αυτής, η Aures μετέφερε
επίσης, από την ίδια ημερομηνία, τη φορολογική της έδρα από τις Κάτω
Χώρες στην Τσεχική Δημοκρατία. Έκτοτε, ασκεί όλες τις
δραστηριότητές της μέσω του εν λόγω υποκαταστήματος. Αντιθέτως, η
Aures διατήρησε την καταστατική της έδρα και την εγγραφή της στο
εμπορικό μητρώο στο Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες). Ως εκ τούτου,
εξακολουθεί να διέπεται, όσον αφορά τις εσωτερικές της σχέσεις, από
το ολλανδικό δίκαιο.
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έτος 2012 χωρίς να αφαιρέσει από τη βάση επιβολής του φόρου αυτού τις
Στη συνέχεια, η Aures ζήτησε από την τσεχική φορολογική
αρχή να εκπέσει από τη βάση επιβολής του φόρου εταιριών τον
οποίο όφειλε για το οικονομικό έτος 2012 τη ζημία την οποία
είχε καταγράψει στις Κάτω Χώρες στο πλαίσιο του
οικονομικού έτους 2007. Ωστόσο, η τσεχική φορολογική
διοίκηση έκρινε ότι δεν ήταν δυνατή επίκληση της ως άνω
ζημίας, προκειμένου να εκπέσει από τη βάση επιβολής του
φόρου δυνάμει του άρθρου 38n του νόμου περί φορολογίας
εισοδήματος. Κατά την ως άνω αρχή, η Aures, ως έχουσα τη
φορολογική της έδρα στην Τσεχία, φορολογείται για τα
παγκόσμια εισοδήματά της σύμφωνα με την τσεχική
φορολογική νομοθεσία. Ωστόσο, δεν μπορεί να εκπέσει από τη
βάση επιβολής του φόρου παρά μόνον ζημίες, οι οποίες
προκύπτουν από οικονομική δραστηριότητα στην Τσεχική
Δημοκρατία και οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου
ότι ο εν λόγω νόμος δεν διέπει την έκπτωση φορολογικών
ζημιών σε περίπτωση μεταβολής της φορολογικής έδρας και
δεν παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς τέτοιων ζημιών από
άλλο κράτος μέλος πέραν της Τσεχικής Δημοκρατίας. Με βάση
τα ως άνω, η τσεχική φορολογική αρχή, εξέδωσε πράξη
επιβολής φόρου προσδιορίζοντας τον φόρο εταιριών, τον οποίο
όφειλε η Aures για το οικονομικό

ζημίες που καταγράφηκαν το οικονομικό έτος 2007. Η Aures υπέβαλε
ένσταση κατά της ως άνω πράξεως επιβολής φόρου, η οποία απορρίφθηκε
από τη δευτεροβάθμια αρχή, στη συνέχεια δε άσκησε προσφυγή ενώπιον
του Městský soud v Praze (πρωτοδικείου Πράγας, Τσεχική Δημοκρατία),
η οποία επίσης απορρίφθηκε.
Να σημειωθεί ότι τόσο η τσεχική φορολογική αρχή, η δευτεροβάθμια
αρχή και το πρωτοδικείο Πράγας επισήμαναν ότι ούτε ο νόμος περί
φορολογίας εισοδήματος ούτε η σύμβαση που συνήφθη στις 22
Νοεμβρίου 1974 μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της
Τσεχοσλοβακίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροαποφυγής στον τομέα
των φόρων εισοδήματος και περιουσίας επέτρεπαν τη διασυνοριακή
μεταφορά φορολογικής ζημίας σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της
πραγματικής διοίκησης εταιρίας, εκτός ειδικών περιπτώσεων, οι οποίες
δεν συνέτρεχαν εν προκειμένω. Οι γενικές διατάξεις που περιλαμβάνονται
στα άρθρα 34 και 38n του νόμου αυτού δεν επιτρέπουν την έκπτωση
ζημιών που δεν έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τη σχετική τσεχική
ρύθμιση. Επιπλέον, οι ως άνω αρχές και το ως άνω δικαστήριο έκριναν
ότι, αντίθετα προς τα επιχειρήματα της Aures, η έλλειψη δυνατότητας
εκπτώσεως της επίμαχης ζημίας δεν ήταν αντίθετη προς την ελευθερία
εγκαταστάσεως. Τελικώς, η Aures άσκησε αναίρεση κατά της αποφάσεως
του πρωτοδικείου Πράγας ενώπιον του Ανωτάτου Διοικητικού
Δικαστηρίου της Τσεχικής Δημοκρατία, το οποίο υπέβαλλε και το
επίμαχο προδικαστικό αίτημα.
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μέλους, δύναται να επικαλεστεί το άρθρο 49 ΣΛΕΕ για να αμφισβητήσει
Με το πρώτο προδικαστικό ερώτημα το αιτούν δικαστήριο
ζήτησε, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν το άρθρο 49 ΣΛΕΕ
έχει την έννοια ότι εταιρία συσταθείσα βάσει του δικαίου ενός
κράτους μέλους, η οποία μεταφέρει την έδρα της πραγματικής
της διοίκησης σε άλλο κράτος μέλος χωρίς η εν λόγω μεταφορά
να επηρεάζει την ιδιότητα της εταιρίας αυτής ως εταιρίας
συσταθείσας βάσει του δικαίου του πρώτου κράτους μέλους,
μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο αυτό για να αμφισβητήσει την
άρνηση των αρμόδιων αρχών του άλλου κράτους μέλους να
δεχθούν τη μεταφορά των ζημιών που είναι προγενέστερες της
μεταφοράς έδρας.
Το ΔΕΕ επισήμανε ότι το άρθρο 49 ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το
άρθρο 54 ΣΛΕΕ, παρέχει την ελευθερία εγκαταστάσεως στις
εταιρίες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία
κράτους μέλους και οι οποίες έχουν την καταστατική τους
έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή
τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, το ΔΕΕ έχει
κρίνει ότι εταιρία συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο κράτους
μέλους, η οποία μεταφέρει σε άλλο κράτος μέλος την έδρα της
πραγματικής διευθύνσεώς της χωρίς η εν λόγω μεταφορά έδρας
να επηρεάζει την ιδιότητά της ως εταιρίας του πρώτου κράτους

τις φορολογικές συνέπειες που συνδέονται με την εν λόγω μεταφορά
έδρας. Ομοίως, η εταιρία αυτή μπορεί να επικαλεστεί, υπό τέτοιες
περιστάσεις, το άρθρο 49 ΣΛΕΕ για να αμφισβητήσει τη φορολογική της
μεταχείριση εκ μέρους του κράτους μέλους, στο οποίο μεταφέρει την
έδρα της πραγματικής της διοίκησης. Η διασυνοριακή μεταφορά της
έδρας αυτής εμπίπτει, επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω
άρθρου. Κάθε άλλη ερμηνεία θα αντέβαινε προς το γράμμα των
διατάξεων του δικαίου της Ένωσης περί ελευθερίας εγκαταστάσεως, οι
οποίες εξασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ίση μεταχείριση των αλλοδαπών
επιχειρήσεων με τις ημεδαπές εντός του κράτους μέλους υποδοχής.
Τελικώς, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι το άρθρο 49 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι
εταιρία συσταθείσα βάσει του δικαίου ενός κράτους μέλους, η οποία
μεταφέρει την έδρα της πραγματικής της διοίκησης σε άλλο κράτος μέλος
χωρίς η εν λόγω μεταφορά να επηρεάζει την ιδιότητα της εταιρίας αυτής
ως εταιρίας συσταθείσας βάσει του δικαίου του πρώτου κράτους μέλους,
μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο αυτό για να αμφισβητήσει την άρνηση
των αρμόδιων αρχών του άλλου κράτους μέλους να δεχθούν τη μεταφορά
των ζημιών που είναι προγενέστερες της μεταφοράς έδρας.
Με το δεύτερο προδικαστικό ερώτημα το αιτούν δικαστήριο ζήτησε, κατ’
ουσίαν, να διευκρινιστεί αν το άρθρο 49 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι
αντιτίθεται σε ρύθμιση κράτους μέλους που αποκλείει τη δυνατότητα
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εκείνες άλλου κράτους μέλους προκειμένου να εγγυάται, σε όλες τις
εταιρίας η οποία μετέφερε την έδρα της πραγματικής της
διοίκησης και, ως εκ τούτου, τη φορολογική της έδρα στο
κράτος μέλος αυτό να εκπέσει φορολογική ζημία που
κατέγραψε, πριν από τη μεταφορά, σε άλλο κράτος μέλος εντός
του οποίου διατηρεί την καταστατική της έδρα.
Όπως επεσήμανε το ΔΕΕ, οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης
σχετικά με την ελευθερία εγκαταστάσεως αποσκοπούν, μεταξύ
άλλων, στην εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης, εντός του
κράτους μέλους υποδοχής, των αλλοδαπών επιχειρήσεων με τις
ημεδαπές. Αντιθέτως, η Συνθήκη δεν εγγυάται σε εταιρία που
εμπίπτει στο άρθρο 54 ΣΛΕΕ ότι η μεταφορά της έδρας της
πραγματικής της διοίκησης από ένα κράτος μέλος σε άλλο θα
είναι ουδέτερη από φορολογικής απόψεως. Λαμβανομένης
υπόψη της ποικιλομορφίας των ρυθμίσεων των κρατών μελών
στον τομέα αυτόν, μια τέτοια μεταφορά δύναται, αναλόγως της
περιπτώσεως, να συνεπάγεται για μια εταιρία πλεονεκτήματα ή
μειονεκτήματα από φορολογικής απόψεως. Κατά συνέπεια, η
ελευθερία εγκαταστάσεως δεν δύναται να νοηθεί υπό την
έννοια ότι ένα κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να
διαμορφώνει τις φορολογικές διατάξεις του σε συνάρτηση με

καταστάσεις, έναν φόρο ο οποίος εξαλείφει κάθε ποικιλομορφία που
οφείλεται στις εθνικές φορολογικές ρυθμίσεις (απόφαση της 29ης
Νοεμβρίου 2011, National Grid Indus, C 371/10).
Εν προκειμένω, πρέπει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα που παρέχεται από
το δίκαιο κράτους μέλους σε ημεδαπή εταιρία να επικαλεστεί ζημίες τις
οποίες κατέγραψε εντός του κράτους μέλους αυτού κατά τη διάρκεια
δεδομένης φορολογικής περιόδου, προκειμένου οι ζημίες αυτές να
εκπέσουν από τα φορολογητέα κέρδη της εταιρίας κατά τη διάρκεια
μεταγενέστερων
φορολογικών
περιόδων,
συνιστά φορολογικό
πλεονέκτημα. Το γεγονός ότι το ως άνω πλεονέκτημα δεν αναγνωρίζεται
για τις ζημίες τις οποίες εταιρία εγκατεστημένη σε κράτος μέλος αλλά
συσταθείσα βάσει του δικαίου άλλου κράτους μέλους κατέγραψε εντός
αυτού του άλλου κράτους μέλους στη διάρκεια φορολογικής περιόδου
κατά την οποία είχε εκεί την έδρα της, ενώ το εν λόγω πλεονέκτημα
παρέχεται σε εταιρία εγκατεστημένη στο πρώτο κράτος μέλος η οποία
κατέγραψε σε αυτό ζημίες κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, συνιστά
διαφορετική φορολογική μεταχείριση. Λόγω της διαφορετικής αυτής
μεταχείρισης, εταιρία συσταθείσα δυνάμει του δικαίου κράτους μέλους θα
μπορούσε να αποθαρρυνθεί να μεταφέρει την έδρα της πραγματικής της
διοίκησης σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να ασκήσει εκεί τις
οικονομικές της δραστηριότητες.
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Προκειμένου περί μέτρου το οποίο επιδιώκει τέτοιους σκοπούς, πρέπει να
Η διαφορετική αυτή μεταχείριση που απορρέει από τη
φορολογική νομοθεσία κράτους μέλους σε βάρος εταιριών οι
οποίες ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία εγκαταστάσεως
δεν μπορεί να γίνει δεκτή παρά μόνον αν αφορά περιπτώσεις που
δεν είναι αντικειμενικά συγκρίσιμες ή αν δικαιολογείται από
επιτακτικό λόγο γενικού συμφέροντος (αποφάσεις της 17ης
Ιουλίου 2014, Nordea Bank Danmark, και της 17ης Δεκεμβρίου
2015, Timac Agro Deutschland, C 388/14). Η συγκρισιμότητα
μιας διασυνοριακής καταστάσεως με μια αμιγώς εσωτερική
κατάσταση πρέπει να εξετάζεται λαμβανομένου υπόψη του
σκοπού που επιδιώκουν οι σχετικές διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας (απόφαση της 12ης Ιουνίου 2018, Bevola και Jens W.
Trock, C 650/16).

Στην προκείμενη περίπτωση προκύπτει ότι η τσεχική νομοθεσία,
αποκλείοντας τη δυνατότητα της ενδιαφερόμενης εταιρίας να
εκπέσει, εντός του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει πλέον, τις
ζημίες που κατέγραψε στη διάρκεια φορολογικής περιόδου κατά
την οποία είχε τη φορολογική της έδρα σε άλλο κράτος μέλος,
επιδιώκει κατ’ ουσίαν να διαφυλάξει την κατανομή της
φορολογικής εξουσίας μεταξύ των κρατών μελών και να
αποτρέψει τους κινδύνους διπλής εκπτώσεως των ζημιών.

γίνει δεκτό ότι, καταρχήν, δεν βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση
εταιρία εγκατεστημένη σε κράτος μέλος η οποία έχει καταγράψει ζημίες
εντός του κράτους αυτού και εταιρία η οποία μετέφερε την έδρα της
πραγματικής της διοίκησης και, ως εκ τούτου, τη φορολογική της έδρα
εντός του κράτους μέλους αυτού αφού είχε καταγράψει ζημίες στη
διάρκεια φορολογικής περιόδου κατά την οποία είχε τη φορολογική της
έδρα σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς να έχει καμία παρουσία στο πρώτο
κράτος μέλος. Πράγματι, η κατάσταση εταιρίας που προβαίνει σε μια
τέτοια μεταφορά υπόκειται διαδοχικά στη φορολογική αρμοδιότητα δύο
κρατών μελών, ήτοι, αφενός, του κράτους μέλους καταγωγής, για τη
φορολογική περίοδο κατά την οποία προέκυψαν οι ζημίες, και, αφετέρου,
του κράτους μέλους υποδοχής, για τη φορολογική περίοδο κατά την οποία
η εν λόγω εταιρία ζητεί την έκπτωση των ζημιών αυτών. Εξ αυτού
συνάγεται ότι, ελλείψει φορολογικής αρμοδιότητας του κράτους μέλους
υποδοχής για τη φορολογική περίοδο στη διάρκεια της οποίας προέκυψαν
οι οικείες ζημίες, η κατάσταση μιας εταιρίας η οποία μετέφερε τη
φορολογική της έδρα στο εν λόγω κράτος μέλος και η οποία στη συνέχεια
επικαλείται εντός του κράτους αυτού τις ζημίες που είχε καταγράψει
προηγουμένως σε άλλο κράτος μέλος δεν είναι συγκρίσιμη με εκείνη
εταιρίας της οποίας τα οικονομικά αποτελέσματα υπάγονταν στη
φορολογική αρμοδιότητα του πρώτου κράτους μέλους για τη φορολογική
περίοδο στη διάρκεια της οποίας η τελευταία αυτή εταιρία κατέγραψε
ζημίες (βλ., κατ’ αναλογία, απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 2015, Timac
Agro Deutschland, C 388/14).
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Επομένως, οι ημεδαπές εταιρίες που κατέγραψαν ζημίες εντός
του εν λόγω κράτους μέλους, αφενός, και οι εταιρίες που
μετέφεραν τη φορολογική τους έδρα στο ίδιο κράτος μέλος και
που είχαν καταγράψει ζημίες σε άλλο κράτος μέλος στη
διάρκεια φορολογικής περιόδου κατά την οποία η φορολογική
τους έδρα βρισκόταν εντός του τελευταίου αυτού κράτους
μέλους, αφετέρου, δεν βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση,
υπό το πρίσμα των σκοπών διαφυλάξεως της κατανομής της
φορολογικής εξουσίας μεταξύ των κρατών μελών και της
αποτροπής του κινδύνου διπλής εκπτώσεως των ζημιών.
Τελικώς, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι το άρθρο 49 ΣΛΕΕ έχει την
έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε ρύθμιση κράτους μέλους η οποία
αποκλείει τη δυνατότητα εταιρίας που μετέφερε την έδρα της
πραγματικής της διοίκησης και, ως εκ τούτου, τη φορολογική
της έδρα στο κράτος μέλος αυτό να εκπέσει φορολογικές ζημίες
που κατέγραψε, πριν από τη μεταφορά, σε άλλο κράτος μέλος
εντός του οποίου διατηρεί την καταστατική της έδρα.

Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, ΑΠΘ, Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα, 2020

67

II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά
θεσμικό όργανο)
«1.
Από την 1η Ιανουαρίου 2004 και από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα
Γ.2. Αποφάσεις στον τομέα της έμμεσης φορολογίας

Γ.2.1. Απόφαση του ΔΕΕ της 30ής Ιανουαρίου 2020, υπόθεση C513/18, Autoservizi Giordano società cooperativa κατά Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo
Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του
άρθρου 7, παράγραφοι 2 και 3, της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την
αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των
ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ
2003, L 283, σ. 51). Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο
ένδικης διαφοράς μεταξύ της Autoservizi Giordano società
cooperativa και της Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –
Ufficio di Palermo (Υπηρεσίας τελωνείων και μονοπωλίων –
γραφείο Παλέρμο, Ιταλία) σχετικά με την άρνηση της
τελευταίας να επιτρέψει στην Autoservizi Giordano να υπαχθεί,
για το τρίτο τρίμηνο του 2017, στον μειωμένο συντελεστή
ειδικού φόρου καταναλώσεως στο εμπορικό πετρέλαιο
εσωτερικής καύσεως το οποίο χρησιμοποιείται ως προωθητικό.
Το άρθρο 7 της ανωτέρω οδηγίας προβλέπει τα εξής:

ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που εφαρμόζονται στα καύσιμα κινητήρων
καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα I πίνακας Α.
Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο, ενεργώντας
ομόφωνα και αφού ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
αποφασίζει, με βάση σχετική έκθεση και πρόταση της Επιτροπής, τα
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης για
μια νέα περίοδο που θα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013.
2.
Τα κράτη μέλη δύνανται να διαφοροποιήσουν την εμπορική από τη
μη εμπορική χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται
ως προωθητικό υπό τον όρο ότι τηρούνται τα ελάχιστα κοινοτικά επίπεδα
φορολογίας και ότι ο φορολογικός συντελεστής για το εμπορικό
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως προωθητικό δεν
είναι κατώτερος από το εθνικό επίπεδο φορολογίας που ισχύει την 1η
Ιανουαρίου 2003, με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών παρεκκλίσεων που
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
3.
Ως “εμπορικό πετρέλαιο εσωτερικής καύσης το οποίο
χρησιμοποιείται ως προωθητικό” νοείται το πετρέλαιο εσωτερικής
καύσης που χρησιμοποιείται ως προωθητικό για τους εξής σκοπούς:
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τηρούνται τα κοινοτικά ελάχιστα επίπεδα και εφόσον το εθνικό επίπεδο

α)
τη μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου, ή για
ίδιο λογαριασμό, με μηχανοκίνητα οχήματα, ή συνδυασμούς
συζευγμένων οχημάτων που προορίζονται αποκλειστικά για την
οδική μεταφορά εμπορευμάτων και με μέγιστο επιτρεπόμενο
μικτό βάρος ίσο ή ανώτερο των 7,5 τόνων·
β)
την, τακτική ή περιστασιακή, μεταφορά επιβατών με
μηχανοκίνητο όχημα των κατηγοριών Μ2 ή Μ3, όπως ορίζονται
στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης
Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με
κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους [(ΕΕ ειδ. έκδ. 13/001,
σ. 46)].

4.
Παρά την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη τα οποία
εφαρμόζουν σύστημα διοδίων για τα μηχανοκίνητα οχήματα ή
τους συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων που προορίζονται
αποκλειστικά για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων, δύνανται
να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή για το πετρέλαιο
εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν τα οχήματα αυτά ο
οποίος θα είναι κατώτερος από το εθνικό επίπεδο φορολογίας
που ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003, εφόσον η συνολική
φορολογική επιβάρυνση παραμένει γενικώς ισοδύναμη, εφόσον

φορολογίας που ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003 για το πετρέλαιο εσωτερικής
καύσης που χρησιμοποιείται ως προωθητικό είναι τουλάχιστον κατά δύο
φορές υψηλότερο από το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που ισχύει την 1η
Ιανουαρίου 2004».
Το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι το άρθρο 7, παράγραφοι 2 και 3, της οδηγίας
2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την
αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών
προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, έχει, αφενός, την έννοια ότι
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ιδιωτική επιχείρηση η οποία ασκεί τη
δραστηριότητα μεταφοράς επιβατών μέσω υπηρεσιών μισθώσεως
λεωφορείων με οδηγό, υπό την προϋπόθεση ότι τα μισθωμένα από την
επιχείρηση αυτή οχήματα υπάγονται στην κατηγορία M2 ή M3, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην οδηγία 70/156, και, αφετέρου, την έννοια ότι δεν
αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει μειωμένο φόρο
καταναλώσεως για το εμπορικό πετρέλαιο το οποίο χρησιμοποιείται ως
προωθητικό για την τακτική μεταφορά επιβατών, χωρίς ωστόσο να
προβλέπει ίδιο συντελεστή για εκείνο το οποίο χρησιμοποιείται για την
περιστασιακή μεταφορά επιβατών, υπό την προϋπόθεση ότι η νομοθεσία
αυτή σέβεται την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως, στοιχείο το οποίο
εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει.
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Με αποφάσεις που εξέδωσε τις τέσσερις επόμενες ημέρες, η φορολογική
Γ.2.2. Απόφαση του ΔΕΕ της 3ης Μαρτίου 2020 υπόθεση C
482/18, Google Ireland Limited κατά Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága
Η αίτηση υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ
της Google Ireland Limited, εταιρίας εγκατεστημένης στην
Ιρλανδία, και της Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és
Vámigazgatósága (φορολογικής αρχής, Ουγγαρία) σχετικά με
αποφάσεις, με τις οποίες η αρχή αυτή επέβαλε σειρά προστίμων
στην εν λόγω εταιρία λόγω παράβασης της προβλεπόμενης από
την ουγγρική νομοθεσία υποχρέωσης υποβολής δήλωσης, την
οποία υπέχουν τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα
υποκείμενη στον φόρο διαφημίσεων.
Αναφορικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, με
απόφαση της 16ης Ιανουαρίου 2017, η φορολογική αρχή
διαπίστωσε ότι η Google Ireland, αφενός, ασκούσε
δραστηριότητα εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής του νόμου
περί φόρου διαφημίσεων και, αφετέρου, δεν είχε υποβάλει
δήλωση έναρξης εργασιών ενώπιον της φορολογικής αρχής
εντός της προθεσμίας των 15 ημερών από την έναρξη της
δραστηριότητάς της, κατά παράβαση των του νόμου αυτού.
Κατά συνέπεια, η φορολογική αρχή τής επέβαλε πρόστιμο
ύψους δέκα εκατομμυρίων HUF (περίπου 31 000 ευρώ).

αρχή επέβαλε στην Google Ireland τέσσερα νέα πρόστιμα, καθένα από τα
οποία ανερχόταν σε ποσό τριπλάσιο του ποσού του προηγουμένως
επιβληθέντος προστίμου, σύμφωνα με το νόμο περί φόρου διαφημίσεων.
Με την απόφαση της 20ής Ιανουαρίου 2017, επιβλήθηκε, συνολικά, στην
Google Ireland το ανώτατο νόμιμο ποσό του 1 δισεκατομμυρίου HUF
(περίπου 3,1 εκατομμυρίων ευρώ). Η Google Ireland άσκησε προσφυγή
ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου με αίτημα την ακύρωση των
αποφάσεων αυτών.
Στο πλαίσιο αυτό, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται αν τα άρθρα 7/B και
7/D του νόμου περί φόρου διαφημίσεων συμβιβάζονται με το άρθρο 56
ΣΛΕΕ και την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων. Κατά το
δικαστήριο αυτό, η υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών
καθώς και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης της
εν λόγω υποχρέωσης –πρόστιμα τα οποία εμπίπτουν σε ένα σύστημα
κυρώσεων έντονα κατασταλτικής φύσης και έχουν τιμωρητικό
χαρακτήρα– είναι σε μεγάλο βαθμό επιζήμια για τις εγκατεστημένες εκτός
ουγγρικής επικράτειας εταιρίες και ενδέχεται πράγματι να περιορίσουν
την ελευθερία παροχής υπηρεσιών εντός της Ένωσης. Ειδικότερα, το
αιτούν δικαστήριο εκτιμά, όσον αφορά τα πρόστιμα που συνεπάγεται για
τις εταιρίες αυτές η παράβαση της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης
έναρξης εργασιών, ότι η αρχή της αναλογικότητας δεν έχει τηρηθεί, κατά
πάσα πιθανότητα, εν προκειμένω. Συναφώς, επισημαίνει, αφενός, ότι
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διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο προδικαστικά ερωτήματα. Η
είναι δυνατή η επιβολή μιας σειράς προστίμων στους εν λόγω
υποκειμένους στον φόρο εντός πέντε ημερών, η δε φορολογική
αρχή μπορεί κάθε ημέρα να τριπλασιάζει το ποσό του
προηγούμενου προστίμου. Οι κυρώσεις αυτές, όμως,
επιβάλλονται πριν ακόμη οι υποκείμενοι στον φόρο μπορέσουν
να λάβουν γνώση του ημερήσιου τριπλασιασμού του ποσού του
προηγούμενου προστίμου και να άρουν την παράβαση,
καθιστώντας επομένως αδύνατο γι’ αυτούς να αποτρέψουν το
ενδεχόμενο το τελικώς οφειλόμενο πρόστιμο να ανέλθει στο
ανώτατο όριο του 1 δισεκατομμυρίου HUF (3,1 εκατομμυρίων
ευρώ). Το γεγονός αυτό ενδέχεται επίσης, κατά την άποψη του
αιτούντος δικαστηρίου, να εγείρει ζήτημα συμβατότητας της ως
άνω διοικητικής διαδικασίας με το άρθρο 41 του Χάρτη.
Αφετέρου, το αιτούν δικαστήριο τονίζει ότι το συνολικό ποσό
του προστίμου που επιβάλλεται βάσει του άρθρου 7/D του
νόμου περί φόρου διαφημίσεων είναι έως 2 000 φορές
υψηλότερο από το ποσό του προστίμου που μπορεί να
επιβληθεί σε εταιρία εγκατεστημένη στην Ουγγαρία η οποία
δεν εκπληρώνει την κατ’ άρθρο 172 του κώδικα φορολογικής
διαδικασίας υποχρέωση φορολογικής εγγραφής.
Ωστόσο, εκτιμώντας ότι η νομολογία του Δικαστηρίου δεν του
παρέχει τη δυνατότητα να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, το
δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του

αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία των άρθρων 18
και 56 ΣΛΕΕ καθώς και των άρθρων 41 και 47 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι το άρθρο 56 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι δεν
αντιτίθεται σε ρύθμιση κράτους μέλους η οποία επιβάλλει στους
παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο
κράτος μέλος υποχρέωση υποβολής δήλωσης, προκειμένου να υπαχθούν
σε φόρο διαφημίσεων, ενώ οι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος φορολόγησης εξαιρούνται από την
υποχρέωση αυτή για τον λόγο ότι υπόκεινται σε υποχρεώσεις δήλωσης ή
εγγραφής στο πλαίσιο της υπαγωγής τους σε οποιονδήποτε άλλο φόρο
που ισχύει στο εν λόγω κράτος μέλος.
Το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι το άρθρο 56 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι
αντιτίθεται σε ρύθμιση κράτους μέλους, κατά την οποία στους
εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι
δεν έχουν συμμορφωθεί με υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τους
σκοπούς της υπαγωγής τους σε φόρο διαφημίσεων, επιβάλλεται εντός
μερικών ημερών μια σειρά προστίμων, των οποίων το ποσό, αρχής
γενομένης από το δεύτερο πρόστιμο, τριπλασιάζεται σε σχέση με το ποσό
του προηγούμενου προστίμου κάθε φορά που διαπιστώνεται εκ νέου η μη
εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης, με αποτέλεσμα να προκύπτει
συνολικό ποσό περισσότερων εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς η αρμόδια
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σε άλλο κράτος μέλος, λόγω του ότι οι επιχειρήσεις
αρχή, πριν από την έκδοση της απόφασης με την οποία
καθορίζει οριστικά το συνολικό ποσό των προστίμων αυτών, να
δίνει στους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών τον αναγκαίο χρόνο
προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, να τους παρέχει τη
δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους και να
εξετάζει η ίδια τη σοβαρότητα της παράβασης, ενώ το ποσό του
προστίμου που επιβάλλεται σε πάροχο εγκατεστημένο στο
κράτος μέλος φορολόγησης ο οποίος, κατά παράβαση των
γενικών διατάξεων της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας, δεν
έχει συμμορφωθεί με αντίστοιχη υποχρέωση υποβολής
δήλωσης ή εγγραφής είναι σημαντικά χαμηλότερο και δεν
αυξάνεται, σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη εκπλήρωσης μιας
τέτοιας υποχρέωσης, ούτε στον ίδιο βαθμό ούτε κατ’ ανάγκην
μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Γ.2.3. Απόφαση του ΔΕΕ της 3ης Μαρτίου 2020, υπόθεση C
75/18, Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. κατά
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι τα άρθρα 49 και 54 ΣΛΕΕ έχουν την
έννοια ότι δεν είναι αντίθετα σε νομοθεσία κράτους μέλους με
την οποία επιβάλλεται ένας προοδευτικός φόρος επί του
κύκλου εργασιών, ο οποίος στην πράξη επιβαρύνει κυρίως
επιχειρήσεις που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από υπηκόους
άλλων κρατών μελών ή από εταιρίες που έχουν την έδρα τους

αυτές
πραγματοποιούν τους υψηλότερους κύκλους εργασιών στην οικεία αγορά.
Το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι το άρθρο 401 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα
φόρου προστιθέμενης αξίας, έχει την έννοια ότι δεν απαγορεύει την
επιβολή φόρου, ο οποίος έχει ως βάση υπολογισμού τον συνολικό κύκλο
εργασιών του υποκειμένου στον φόρο και εισπράττεται περιοδικά, και όχι
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής και διανομής, χωρίς να
προβλέπεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που καταβλήθηκε κατά το
προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας αυτής.

Γ.2.4 Απόφαση του ΔΕΕ της 11ης Μαρτίου 2020, υπόθεση C94/19, San
Domenico Vetraria SpA κατά Agenzia delle Entrate (Φορολογική Αρχή
Ιταλίας)
Η εν λόγω υπόθεση αφορά διαφορά που προέκυψε μεταξύ της
Ιταλικής εταιρείας San Domenico Vetraria SpA(εφεξής San Domenico)
και της Ιταλικής Φορολογικής Αρχής σχετικά με το ζήτημα της έκπτωσης
από την San Domenico του ΦΠΑ επί των ποσών που η εταιρεία αυτή
κατέβαλε στη μητρική της εταιρία Avir SpA λόγω της απόσπασης
διευθυντικού στελέχους.
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Ειδικότερα, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι, ελλείψει αποδείξεως
Το 2004 η εταιρεία Avir απέσπασε ένα από τα διευθυντικά
στελέχη της στη θυγατρική της, San Domenico, για να
καταλάβει τη θέση διευθυντή μιας από τις εκμεταλλεύσεις της
τελευταίας εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η San Domenico
τιμολογήθηκε από τη μητρική της εταιρεία για τα έξοδα
μισθοδοσίας τουαποσπασμένου διευθυντικού στελέχους. Κατά
την πληρωμή του σχετικού τιμολογίου, η San Domenico
κατέβαλε και τον αναλογούντα ΦΠΑ και άσκησε και το σχετικό
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισορών.

Σύμφωνα με την Ιταλική νομοθεσία περί ΦΠΑ, η παροχή των
υπηρεσιών απόσπασης με χρέωση μόνο του κόστους του
αποσπασμένου εργαζομένου, των άμεσων εξόδων και των
ασφαλιστικών του εισφορών (χωρίς οποιοδήποτε κέρδος –
“mark-up”) είναι εκτός πεδίου ΦΠΑ, καθόσον δεν
αφορούνπαροχή υπηρεσιών μεταξύ θυγατρικής και της
μητρικής της εταιρείας, οπότε εξέδωσε πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου προκειμένου να αναζητήσει τον ΦΠΑ
εισροών που είχε εκπέσει η San Domenico.
Η προσφυγή που άσκησε η San Domenico κατά της
διορθωτικής πράξεως επιβολής φόρου απορρίφθηκε σε πρώτο
και δεύτερο βαθμό.

περί του ότι ο αποσπασμένος εργαζόμενος είχε λάβει αυξημένα ποσά ή
ότι είχε ασκήσει καθήκοντα διαφορετικά από εκείνα που ασκούσε στην
αρχική εταιρεία, τα ποσά που κατέβαλε η εταιρεία αυτή αντιστοιχούσαν
απλώς σε επιστροφή εξόδων (μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές),
κατά την έννοια του Ιταλικού Κώδικα ΦΠΑ.
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιταλίας εξετάζοντας αναιρετικά
την υπόθεση κρίνει ότι το ζήτημα αν μπορεί να θεωρηθεί ότι η απόσπαση
προσωπικού έναντι αμοιβής ίσης με τα σχετικά έξοδα (μισθοδοσία και
ασφαλιστικές εισφορές) υπόκειται σε ΦΠΑ, έχει αποφασιστική σημασία
για την επίλυση της διαφοράς της κύριας δίκης. Το ως άνω Δικαστήριο
επίσης διευκρινίζει ότι υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τον αποκλεισμό από
το πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ μιας παροχής υπηρεσίας, όπως η απόσπαση
προσωπικού έναντι καταβολής μόνο των εξόδων, όπως προβλέπει ο
Ιταλικός Κώδικας ΦΠΑ. Κι αυτό γιατί η παροχή της υπηρεσίας διάθεσης
εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με την Ιταλική νομοθεσία συνιστά πράξη
υποκείμενη σε ΦΠΑ, γεγονός που ενδέχεται να έχει επίπτωση στην αρχή
της φορολογικής ουδετερότητας και άνιση μεταχείριση των δύο
υπηρεσιών. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο
αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο ΔΕΕ
προδικαστικό ερώτημα σχετικά με τη συμβατότητα της Ιταλικής
νομοθεσίας περί ΦΠΑ με την Οδηγία.
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νομολογία· της 22ας Νοεμβρίου 2018, MEO – Serviços de Comunicações
Επί του προδικαστικού ερωτήματος το ΔΕΕ σημείωσε ότι
υπόκεινται στον ΦΠΑ οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εξ επαχθούς αιτίας στο
εσωτερικό της χώρας υπό υποκειμένου στον φόρο που ενεργεί
υπό την ιδιότητά του αυτήν και ότι, ως παροχή
υπηρεσιών,θεωρείται «κάθε πράξη η οποία δεν αποτελεί
παράδοση αγαθών». Στην κρινόμενη περίπτωση το βασικό
ζήτημα ήταν να προσδιοριστεί αν η εν λόγω παροχή υπηρεσιών
πραγματοποιήθηκε «εξ επαχθούς αιτίας», κατά την έννοια του
άρθρου 2, σημείο 1, της 6ης Οδηγίας.
Παροχή υπηρεσιών, σημειώνει το ΔΕΕ, πραγματοποιείται «εξ
επαχθούς αιτίας», κατά την έννοια της 6ης Οδηγίας, μόνον
όταν υφίσταται μεταξύ του παρέχοντος την υπηρεσία και του
λήπτη αυτής έννομη σχέση στο πλαίσιο της οποίας
ανταλλάσσονται αμοιβαίως παροχές, η δε αμοιβή που λαμβάνει
ο παρέχων την υπηρεσία συνιστά την πραγματική αντιπαροχή
για την υπηρεσία που παρέχεται στον λήπτη. Τούτο συμβαίνει
όταν υφίσταται άμεση σχέση μεταξύ της παρεχόμενης
υπηρεσίας και της λαμβανόμενης αντιπαροχής (πρβλ.
αποφάσεις της 22ας Ιουνίου 2016, Český rozhlas, C11/15,
EU:C:2016:470, σκέψεις 21 και 22 και εκεί μνημονευόμενη

e Multimédia, C295/17, EU:C:2018:942, σκέψη 39, και της 3ης Ιουλίου
2019, UniCredit Leasing, C242/18, EU:C:2019:558, σκέψη 69).
Στην εξεταζόμενη υπόθεση προκύπτει ότι η απόσπαση πραγματοποιήθηκε
βάσει συμβατικής έννομης σχέσεως μεταξύ Avir και San Domenico,
ανταλλάχθηκαν αμοιβαίες παροχές με άμεση σχέση μεταξύ τους καθώς
ήταν πλήρως αλληλοεξαρτώμενες (η απόσπαση και η καταβολή της
αμοιβής, παρότι η τελευταία ήταν απλά το άθροισμα του κόστους
μισθοδοσίας και των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών). Σχετική είναι ως
προς αυτό και η νομολογία του ΔΕΕ στις υποθέσεις Tolsma, C16/93,
EU:C:1994:80, σκέψεις 13 έως 20 και Fillibeck, C258/95,
EU:C:1997:491, σκέψεις 15 έως 17.
Συνεπώς, καταλήγει το ΔΕΕ, στο βαθμό που η καταβολή από τη San
Domenico των ποσών που της χρέωσε η μητρική της εταιρεία αποτελούσε
προϋπόθεση για την εκ μέρους της τελευταίας αυτής εταιρείας απόσπαση
του διευθυντικού στελέχους και ότι η θυγατρική κατέβαλε τα ποσά αυτά
μόνον ως αντιπαροχή για την απόσπαση, πρέπει να συναχθεί ότι
υφίσταται άμεση σχέση μεταξύ των δύο παροχών και ότι η πράξη
πραγματοποιήθηκε εξ επαχθούς αιτίας και θα υπόκειται στον ΦΠΑ.
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Η υπαγωγή στον ΦΠΑ δεν εξαρτάται σε καμία περίπτωση από
το ποσό της αντιπαροχής, και συγκεκριμένα το αν αυτή είναι
ίση, ανώτερη ή κατώτερη από τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε
ο υποκείμενος στον φόρο στο πλαίσιο της παροχής των
υπηρεσιών του (βλ. σχετικές αποφάσεις Hotel Scandic
Gåsabäck, C412/03, EU:C:2005:47, σκέψη 22, καθώς και
Lajvér, C263/15, EU:C:2016:392, σκέψη 45 και εκεί
μνημονευόμενη νομολογία).
Κατά συνέπεια, η σχετική διάταξη του Ιταλικού Κώδικα ΦΠΑ
αντίκειται στην Οδηγία στο βαθμό που θέτει εκτός πεδίου ΦΠΑ
την απόσπαση προσωπικού όπου το αντάλλαγμα είναι μόνο τα
έξοδα μισθοδοσίας και οι ασφαλιστικές εισφορές (δεν υπάρχει
δηλαδή κέρδος για την παρέχουσα την υπηρεσία), όταν την ίδια
στιγμή η υπηρεσία της διάθεσης εργατικού δυναμικού είναι
υπηρεσία πλήρως υπαγόμενης στον ΦΠΑ.

Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, ΑΠΘ, Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα, 2020

75

II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά
θεσμικό όργανο)
Η εισηγήτρια της γνωμοδότησης που δημοσίευσε
Δ. Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή
Δ.1. Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για τη χρήση της φορολογικής
πολιτικής ως μέσο για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης
Τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή δημοσίευσε μια Γνωμοδότηση σχετικά με τα
δυνητικά μέσα για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης με τη χρήση μεθόδων επενδυτικής και φορολογικής
πολιτικής. Οι Στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη συγκροτούν
ένα Σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου
μέλλοντος για όλους και βρίσκονται στο επίκεντρο της
ατζέντας για την αειφόρο ανάπτυξη του 2030, η οποία
εγκρίθηκε από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το
2015. Οι δεκαεπτά Στόχοι που περιλαμβάνει το εν λόγω σχέδιο
αντιμετωπίζουν
παγκόσμιες
προκλήσεις,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη φτώχεια,
την ανισότητα, την κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση του
περιβάλλοντος, την ειρήνη και τη δικαιοσύνη.

η Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Krister Andersson, σημείωσε ότι
«οι φορολογικές πολιτικές καθορίζουν το οικονομικό περιβάλλον, στο
οποίο πραγματοποιούνται οι επενδύσεις, η απασχόληση και η καινοτομία
στις επιχειρήσεις και παρέχουν στις κυβερνήσεις τα απαραίτητα έσοδα για
τη χρηματοδότηση των δημόσιων δαπανών. Συνεπώς, οι πολιτικές αυτές
είναι θεμελιώδεις για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και
πρέπει να διαμορφωθούν σύμφωνα με το σκοπό τον οποίο υπηρετούν».
Ειδικότερα, η Γνωμοδότηση εκθέτει την άποψη της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ότι η εφαρμογή φορολογικών
πολιτικών με επίκεντρο την κλιματική αλλαγή θα συμβάλει στην επίτευξη
πολλών εκ των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Άλλη μια σημαντική
προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση της μαύρης οικονομίας, η οποία
θα επιτευχθεί μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένα φορολογικά συστήματα,
που στηρίζονται σε ευρύτερες κατά το δυνατό φορολογικές βάσεις και σε
μη στρεβλωτικούς φορολογικούς συντελεστές και επιπλέον διασφαλίζουν
ένα θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την ενσωμάτωση της άτυπης/μαύρης
στην επίσημη οικονομία. Κάτι τέτοιο θεωρείται ότι θα έχει θετικό
αντίκτυπο σε πολλούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, με τη λογική ότι θα
συνέβαλε στη μείωση των φορολογικών στρεβλώσεων, θα ενίσχυε
σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης, αλλά και θα διασφάλιζε την πρόσβαση των πολιτών στις
δημόσιες υπηρεσίες και την κοινωνική προστασία, η οποία με τη σειρά
της θα προωθούσε την ισότητα των φύλων.
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Παρόμοια, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
θεωρεί ότι πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για
την αξιοποίηση των εγχώριων πόρων και πιο συγκεκριμένα η
χορήγηση φορολογικών πλεονεκτημάτων θα πρέπει να γίνεται
με ανοικτό και διαφανή τρόπο, θα πρέπει να δημιουργηθούν
συστήματα που να διασφαλίζουν τη λογοδοσία και ευθύνη των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των βουλευτών,
ενώ οι κυβερνητικές αποφάσεις αναφορικά με τους φόρους και
τις δαπάνες θα πρέπει να είναι διαφανείς και γενικότερα η
φορολογία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια.
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή συστήνει
επιπλέον ότι η ΕΕ θα πρέπει να γίνει μέλος του Παγκόσμιου
Φόρουμ για τη Φορολογία, ώστε να συμμετάσχει στον
ευρύτερο διάλογο που αφορά στις λύσεις σχετικά με την
εταιρική φορολογία στην ψηφιακή οικονομία, που μπορούν να
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και το διασυνοριακό εμπόριο.
Βλ. Σχετικά: European Economic and Social Committee,
Sustainable development: EESC proposes measures to boost
private
sector
contribution,
διαθέσιμο:
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/sustainabledevelopment-eesc-proposes-measures-boost-private-sectorcontribution.
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Α. Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ οδηγιών σχετικά με το
Σύστημα Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC)
Όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ και της G20 δεσμεύτηκαν να
εφαρμόσουν το Σύστημα Εκθέσεων ανά χώρα (CbC), όπως
παρουσιάζεται στο Σχέδιο Δράσης 13 σχετικά με την
τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών και τις
Εκθέσεις ανά χώρα. Αναγνωρίζοντας τα σημαντικά οφέλη
που διασφαλίζει το Σύστημα Εκθέσεων ανά Χώρα στις
φορολογικές διοικήσεις, και ειδικότερα την αποτροπή
πληθώρας φορολογικών κινδύνων σχετικών με το
φαινόμενο της φοροαποφυγής, έχουν δεσμευτεί επίσης
ορισμένες άλλες δικαιοδοσίες για την εφαρμογή του
Συστήματος Εκθέσεων ανά Χώρα, οι οποίες μαζί με τα
κράτη- μέλη του ΟΟΣΑ συγκροτούν ένα "Συνοπτικό
Πλαίσιο", συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων
χωρών.
Δεδομένου ότι τα κράτη- μέλη του ΟΟΣΑ βρίσκονται στο
στάδιο υλοποίησης του σχεδίου Δράσης ενάντια στο
φαινόμενο της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και
Μεταφοράς Κερδών (“BEPS project”), έχουν ήδη
προκύψει ορισμένα ζητήματα ερμηνείας.

Με σκοπό τη συνεπή εφαρμογή και την ασφάλεια δικαίου τόσο για τις
φορολογικές διοικήσεις όσο και για τους φορολογούμενους, ως επακόλουθο της
Δράσης 13 ενάντια στο φαινόμενο της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και
μεταφοράς κερδών το Συνοπτικό Πλαίσιο του ΟΟΣΑ / G20 για τη BEPS
δημοσίεεσε πρόσθετες ερμηνευτικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή και τη
λειτουργία του Συστήματος Εκθέσεων ανά Χώρα (CbCR).
Οι νέες
κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην παροχή περισσότερης ασφάλειας
δικαίου στον τομέα της φορολογίας για τις φορολογικές διοικήσεις και τους
Ομίλους Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, εξετάζοντας σχετικά με την αυτόματη
ανταλλαγή των πληροφοριών που περιέχονται στις Εκθέσεις ανά χώρα και
ειδικά τους τοπικούς φακέλους. Οι οδηγίες αυτές θα υπόκεινται σε περιοδική
ενημέρωση προκειμένου να καλύπτονται τα αναφυόμενα ζητήματα.
Βλ. σχετικά: https://www.oecd.org/tax/oecd-releases-further-guidance-for-taxadministrations-and-mne-groups-on-country-by-country-reporting-december2019.htm
Βλ. και: https://www.oecd.org/ctp/guidance-on-the-implementation-of-countryby-country-reporting-beps-action-13.pdf

Β. Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ εγγράφου διαβούλευσης σχετικά με την
αξιολόγηση των Εκθέσεων ανά Χώρα και αποστολή πρόσκλησης για
συμμετοχή του κοινού (BEPS Δράση 13)
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Η Δράση 13 του σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ/G20 για την
αντιμετώπιση της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της
Μεταφοράς Κερδών (BEPS Action 13), διαμόρφωσε μια
τριεπίπεδη τυποποιημένη προσέγγιση αναφορικά με την
τεκμηρίωση
των
τιμών
ενδοομιλικών
συναλλαγών,
συμπεριλαμβάνοντας μια Έκθεση ανά Χώρα (CbC report), η
οποία παρέχει πληροφόρηση για τα έσοδα ενός πολυεθνικού
ομίλου, τα κέρδη προ φόρων, τους οφειλόμενους φόρους και
άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση υψηλού
κινδύνου, για κάθε φορολογική δικαιοδοσία, στο πλαίσιο της
οποίας διατηρεί ο πολυεθνικός όμιλος κάποια οντότητα. Η
Έκθεση ανά Χώρα (CbC reporting) αποτελεί ένα από τα
τέσσερα ελάχιστα πρότυπα του σχεδίου BEPS, τα οποία έχουν
δεσμευτεί να εφαρμόζουν όλα τα μέλη του Αποκλειστικού
Πλαισίου του ΟΟΣΑ.

Η Δράση 13 του σχεδίου BEPS περιελάμβανε, επίσης, την
απαίτηση να ολοκληρωθεί η επανεξέταση του ελαχίστου
προτύπου των Εκθέσεων ανά Χώρα, μέχρι τα τέλη του 2020
(2020 review).

Στις 6 Φεβρουαρίου 2020, το Αποκλειστικό Πλαίσιο για τα BEPS
δημοσίευσε στον ιστότοπο του ΟΟΣΑ, ένα έγγραφο δημόσιας
διαβούλευσης (διαθέσιμο και στα γαλλικά), σχετικά με ζητήματα, επί των
οποίων τα μέλη του ζητούν τη συμβολή των ενδιαφερομένων μερών για
την αναθεώρηση του 2020. Το έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης
αποτελείται από τρία κεφάλαια: Το Κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει γενικές
θεματικές σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία της Δράσης 13 του
σχεδίου BEPS. Το Κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει θεματικές σχετικά με το
πεδίο αναφοράς των Εκθέσεων ανά Χώρα. Τέλος, το Κεφάλαιο 3
περιλαμβάνει θεματικές σχετικά με το περιεχόμενο μιας Έκθεσης ανά
Χώρα. Οι ειδικές ερωτήσεις επί των οποίων ζητούνται οι παρατηρήσεις,
παρατίθενται σε κάθε κεφάλαιο.
Το έγγραφο αυτό δημόσιας διαβούλευσης βασίζεται στην εντολή που
περιγράφεται στη Δράση 13 του σχεδίου BEPS και εστιάζει σε θέματα
αναφορικά με τη χρήση των Εκθέσεων ανά Χώρα εκ μέρους των
φορολογικών διοικήσεων, για τους σκοπούς μιας υψηλού επιπέδου
αξιολόγησης του κινδύνου στο πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών,
της αξιολόγησης λοιπών κινδύνων που σχετίζονται με τα BEPS, καθώς
και της οικονομικής και στατιστικής ανάλυσης. Στις 31 Ιανουαρίου 2020,
το Αποκλειστικό Πλαίσιο δημοσίευσε, επίσης, μια δήλωση σχετικά με την
προσέγγιση των δύο πυλώνων για την αντιμετώπιση των φορολογικών
προκλήσεων που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας.
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Οι εργασίες σχετικά με αυτή την προσέγγιση, μπορεί να
περιλαμβάνουν την εξέταση του κατά πόσο στοιχεία του
πλαισίου ή αρχές που υποστηρίζουν την υποβολή Εκθέσεων
ανά Χώρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της
υλοποίησης και της λειτουργίας του Πυλώνα 1 ή/και του
Πυλώνα 2, ενώ μπορούν να αναζητηθούν στοιχεία από τα
ενδιαφόμενα μέρη ως κομμάτι της διαδικασίας. Οι
συγκεκριμένες θεματικές δεν εξετάζονται στο έγγραφο
δημόσιας διαβούλευσης που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Οι απόψεις και οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο
δημόσιας διαβούλευσης δεν αντιπροσωπεύουν τις κοινές
απόψεις της Επιτροπής Δημοσιονομικών Υποθέσεων, του
Αποκλειστικού Πλαισίου ή των επικουρικών οργάνων τους,
αλλά αποσκοπούν στην παροχή ουσιαστικών προτάσεων για
ανάλυση και σχολιασμό.
Το Αποκλειστικό Πλαίσιο καλωσορίζει τις παρατηρήσεις για
όλες τις πτυχές της Δράσης 13 του σχεδίου BEPS, ιδίως όμως
αναμένει σχόλια αναφορικά με τα ερωτήματα που τέθηκανστο
πλαίσιο του εγγράφου δημόσιας διαβούλευσης. Τα
ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν να αποστείλουν τις
παρατηρήσεις τους, το αργότερο έως την Παρασκευή 6
Μαρτίου 2020, ώρα 18:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), μέσω

μηνύματος
ηλεκτρονικού
taxpublicconsultation@oecd.org
να διευκολυνθεί η διάδοσή τους
οι παρατηρήσεις πρέπει να
Συνεργασίας και Φορολογικής
Πολιτικής και Διοίκησης.

ταχυδρομείου
στη
διεύθυνση
σε μορφή κειμένου Word (προκειμένου
σε κυβερνητικούς αξιωματούχους). Όλες
απευθύνονται στο Τμήμα Διεθνούς
Διοίκησης του Κέντρου Φορολογικής

Να ληφθεί υπόψη ότι όλες οι παρατηρήσεις επ’ αυτού του εγγράφου
δημόσιας διαβούλευσης πρόκειται να δημοσιοποιηθούν. Οι παρατηρήσεις
που υποβάλλονται στο όνομα μιας συλλογικής «ομαδοποίησης» ή
«συνασπισμού», ή από οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλλει παρατηρήσεις
για λογαριασμό κάποιου άλλου προσώπου ή ομάδας προσώπων, πρέπει
να προσδιορίζουν όλες τις επιχειρήσεις ή τα άτομα που είναι μέλη αυτής
της συλλογικής ομάδας ή το(α) πρόσωπο(α), για λογαριασμό των οποίων
ενεργούν οι σχολιαστές. Οι ομιλητές και λοιποί συμμετέχοντες στην
προσεχή συνάντηση δημόσιας διαβούλευσης στο Παρίσι, θα επιλεγούν
μεταξύ εκείνων που παρέχουν έγκαιρα τις γραπτές παρατηρήσεις τους επί
του εγγράφου διαβούλευσης.

Η συνάντηση για τη δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την
αναθεώρηση της Δράσης 13 του σχεδίου BEPS για το 2020, θα
πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2020, στο Συνεδριακό Κέντρο του
ΟΟΣΑ στο Παρίσι. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε τρίτα
ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλλουν στις τρέχουσες εργασίες.
Πληροφορίες σχετικά με τη συνάντηση δημόσιας διαβούλευσης
διατίθενται στον ιστότοπο του ΟΟΣΑ.
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Βλ.
σχετικά:
http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-releasesconsultation-document-on-the-2020-review-of-country-bycountry-reporting-beps-action-13-and-invites-publicinput.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_conte
nt=More%20information&utm_campaign=Tax%20News%20Alert
%2025-02-2020&utm_term=demo
Γ. Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ δύο
Αξιολόγησης της Φορολογικής Διοίκησης

νέων

Μοντέλων

Ο ΟΟΣΑ πρότεινε δύο νέα μοντέλα αξιολόγησης για τις
φορολογικές διοικήσεις, το Μοντέλο Ωριμότητας στη Διαχείριση
Φορολογικών Οφειλών (Tax Debt Management Maturity Model)
και το Μοντέλο Ωριμότητας της Συμμόρφωσης με τα φορολογικά
βάρη (Tax Compliance Burden Maturity Model).
Όπως
διαπίστωσε ο ΟΟΣΑ, περισσότερα από 820 δισεκατομμύρια ευρώ
εκκρεμούν για είσπραξη στα 53 κράτη μέλη του Φόρουμ για τη
Φορολογική Διοίκηση.
Το Μοντέλο Ωριμότητας στη Διαχείριση Φορολογικών Οφειλών
(Tax Debt Management Maturity Model) έχει σχεδιαστεί για να
συνδράμει τις φορολογικές διοικήσεις κατά την αξιολόγηση της
απόδοσή τους και για να συνδράμει στην μεταρρυθμιστική
προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων.

Το Μοντέλο αυτό διαμορφώθηκε αφού λήφθηκε υπόψη ότι υπάρχουν
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη του Φόρουμ όσον
αφορά στις επιδόσεις κατά τη διαχείριση του φορολογικού χρέους και
ότι οι φορολογικές διοικήσεις διαθέτουν επίσης διαφορετικές εξουσίες
και εργαλεία για την αντιμετώπιση των εκκρεμών φορολογικών χρεών,
όπως φαίνεται στο Κεφάλαιο 3 της Έκθεσης σχετικά με τη
Φορολογική Διοίκηση για το 2019.
Δεδομένου ότι το μοντέλο καλύπτει έναν μεγάλο τομέα της
φορολογικής διοίκησης, επιχειρεί μια ευρεία προσέγγιση και εξετάζει
έξι κύριες πτυχές της διαχείρισης του φορολογικού χρέους, οι οποίες
είναι η κυβερνητική στρατηγική και οι επιμέρους στρατηγικές αρχές, η
διακυβέρνηση και διαχείριση των επιδόσεων, ο τομέας της εργασίας, η
συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, η διαφάνεια, η ακεραιότητα
και η εμπιστοσύνη των πολιτών, καθώς και η δυναμικότητα του
οικονομικού τομέα και των τεχνολογιών πληροφορικής.
Το Μοντέλο Ωριμότητας στη Συμμόρφωση με τα φορολογικά βάρη
στοχεύει στην ανίχνευση των βαρών που μπορούν να λειτουργούν
ανασταλτικά ή να αποτρέψουν τη συμμόρφωση και να επιδράσουν
αρνητικά στη φορολογική ηθική. Το Μοντέλο αυτό τονίζει ότι πρέπει
να υπάρχει μια γενική στρατηγική και κουλτούρα που να αναγνωρίζει
τη σημασία της ελαχιστοποίησης των βαρών, προκειμένου να
βελτιωθεί η εισπραξιμότητα των φόρων, που θα ανέρχονται στο
κατάλληλο ύψος.

Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, ΑΠΘ, Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα, 2020

81

IIΙ. Δράσεις του ΟΟΣΑ
Το Μοντέλο επικεντρώνεται σε μια απλή συνολική περιγραφή της
ωριμότητας σε αυτόν τον τομέα και δεν επεκτείνεται σε όλο το
φάσμα των πιο κατάλληλων θεσμικών ρυθμίσεων και διαδικασιών
που λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση ενός μοντέλου που
καλύπτει μια ευρύτερη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης, όπως
η διαχείριση του φορολογικού χρέους.
Ο πρώτος Γενικός Γραμματέας και Διευθύνων Σύμβουλος της HM
Revenue and Customs, Jim Harra, ο οποίος εργάστηκε για την
ανάπτυξη του μοντέλου, σημείωσε ότι «η κατανόηση και η επίλυση
του προβλήματος των φορολογικών βαρών δεν είναι απλή, αλλά
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ύπαρξη μιας σταθερής
στρατηγικής, η υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας ελαχιστοποίησης των
βαρών, καθώς και η αναγκαία εξειδίκευση των ανθρώπων που
σχεδιάζουν τις εφαρμοζόμενες πολιτικές».

Βλ.
σχετικά:
https://www.oecd.org/tax/forum-on-taxadministration/publications-and-products/tax-debt-managementmaturity-model.htm Published: 23 December 2019
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publicationsand-products/tax-compliance-burden-maturity-model.htm Published:
23 December 2019

Δ. Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ κατευθυντήριων γραμμών για τις
τιμές μεταφοράς σχετικά με τις πτυχές τιμολόγησης των
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (Transfer Pricing Guidance on
Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 810)

Τον Οκτώβριο του 2015, στο πλαίσιο του τελικού πακέτου BEPS, ο
ΟΟΣΑ/G20 δημοσίευσε τις εκθέσεις για τη δράση 4 (περιορίζοντας
τη διάβρωση της βάσης που περιλαμβάνει εκπτώσεις τόκων και
άλλες οικονομικές πληρωμές) και τις δράσεις 8-10 (ευθυγράμμιση
των αποτελεσμάτων τιμολόγησης μεταφοράς με τη δημιουργία
αξίας). Οι εκθέσεις αυτές είχαν ως εντολή τη συνέχιση των
εργασιών σχετικά με τις τιμολογιακές πτυχές της μεταβίβασης των
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η έκθεση που δημοσιεύθηκε στις
11-2-2020 είναι σημαντική επειδή είναι η πρώτη φορά που οι
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταφοράς
περιλαμβάνουν καθοδήγηση σχετικά με τις πτυχές τιμολόγησης των
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, οι οποίες θα συμβάλουν στην
ερμηνεία της αρχής των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle)
και στην αποφυγή διαφορών ενδοομιλικής τιμολόγησης και διπλής
φορολογίας.
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Οι κατευθυντήριες γραμμές αυτήν την έκθεση περιγράφουν τις
πτυχές τιμολόγησης μεταβίβασης των χρηματοπιστωτικών
συναλλαγών. Περιλαμβάνει επίσης ορισμένα παραδείγματα για την
απεικόνιση των αρχών που αναφέρονται στην έκθεση. Η ενότητα β
παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των αρχών που
περιέχονται στο τμήμα Δ.1 του κεφαλαίου I των κατευθυντηρίων
γραμμών τιμολόγησης του ΟΟΣΑ για τις χρηματοοικονομικές
συναλλαγές. Ειδικότερα, το τμήμα Β.1 της έκθεσης επεξεργάζεται
λεπτομερώς τον τρόπο, με τον οποίο η ακριβής ανάλυση της
διάρθρωσης στο κεφάλαιο ι εφαρμόζεται στην κεφαλαιακή δομή
ενός πολυεθνικού ομίλου εντός ενός MNE ομίλου. Διευκρινίζει
επίσης ότι η καθοδήγηση που περιλαμβάνεται στο τμήμα αυτό δεν
εμποδίζει τις χώρες να εφαρμόσουν προσεγγίσεις για την
αντιμετώπιση της δομής του κεφαλαίου και της έκπτωσης των
τόκων βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας. Το τμήμα Β.2 περιγράφει
τα οικονομικά χαρακτηριστικά που ενημερώνουν την ανάλυση των
όρων και των προϋποθέσεων των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.
Τα τμήματα Γ, Δ και Ε εξετάζουν συγκεκριμένα θέματα που
σχετίζονται με την τιμολόγηση των χρηματοπιστωτικών
συναλλαγών (π.χ. λειτουργίες του δημοσίου, δάνεια εντός του
ομίλου, συγκέντρωση μετρητών, αντιστάθμιση και εγγυήσεις). Η
ανάλυση αυτή επεξεργάζεται τόσο την ακριβή όσο και την
τιμολόγηση των ελεγχόμενων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Τέλος, το τμήμα ΣΤ παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο
καθορισμού ενός ποσοστού απόδοσης χωρίς κίνδυνο και ενός
συντελεστή απόδοσης προσαρμοσμένο στον κίνδυνο.
Ε. Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ εκθέσεων αξιολόγησης από
ομοτίμους για το πρώτο στάδιο επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο
της δράσης 14 του σχεδίου BEPS για τις κάτωθι χώρες: Brunei
Darussalam, Curaçao, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco,
San Marino and Serbia
Οι εργασίες για τη Δράση 14 του σχεδίου BEPS συνεχίσθηκαν με τη
δημοσίευση στις 24.02.2020 του όγδοου γύρου των εκθέσεων
αξιολόγησης από ομότιμους, για το πρώτο στάδιο. Κάθε έκθεση
αξιολογεί τις προσπάθειες μιας χώρας για την εφαρμογή του
ελάχιστου προτύπου της Δράσης 14, όπως συμφωνήθηκε στο
πλαίσιο του σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ/G20.
Οι εκθέσεις για Brunei Darussalam, Curaçao, Guernsey, Isle of Man,
Jersey, Monaco (επίσης διαθέσιμη στα γαλλικά), San Marino και
Σερβίας, που δημοσιεύθηκαν στις 24/02/2020, περιέχουν περίπου
135 στοχευμένες συστάσεις που θα ακολουθηθούν στο στάδιο 2 της
διαδικασίας αξιολόγησης από ομοτίμους. Οι εκθέσεις αξιολόγησης
από ομοτίμους ενσωματώνουν στατιστικά στοιχεία για τις
Διαδικασίες Αμοιβαίου Δικανονισμού (MAP), από το 2016 έως το
2018, όπως αναφέρθηκαν στο πρόσφατα αναπτυγμένο πλαίσιο
αναφοράς για τα στατιστικά στοιχεία του MAP.
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Οι εκθέσεις αυτές αξιολόγησης από ομοτίμους του σταδίου 1
εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την
κατεύθυνση της μετατροπής των πολιτικών δεσμεύσεων που
ανέλαβαν τα μέλη του πλαισίου ενσωμάτωσης του ΟΟΣΑ/G20 για
τα BEPS σε μια μετρήσιμη και υπαρκτή πρόοδο. Πολλές χώρες
εργάζονται ήδη για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που
εντοπίζονται στις αντίστοιχες εκθέσεις τους. Ο ΟΟΣΑ θα συνεχίσει
να δημοσιεύει εκθέσεις αξιολόγησης ομοτίμων για το πρώτο στάδιο,
σύμφωνα με το πρόγραμμα αξιολόγησης από ομοτίμους στο πλαίσιο
της Δράσης 14. Συνολικά ολοκληρώθηκαν 60 αξιολογήσεις από
ομοτίμους στο πλαίσιο του σταδίου 1, καθώς και 13 αξιολογήσεις
των σταδίων 1 και 2, ενώ το δεύτερο μέρος του σταδίου 2
αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.
Βλ. σχετικά: http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-releases-stage-1peer-review-reports-on-dispute-resolution-for-brunei-darussalamcuracao-guernsey-isle-of-man-jersey-monaco-san-marinoserbia.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content
=Read%20more&utm_campaign=Tax%20News%20Alert%202502-2020&utm_term=demo

ΣΤ. Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ Συστάσεων Φορολογικής
Πολιτικής για την αντιμετώπιση του COVID-19
Με σκοπό τον περιορισμό της ζημίας στο παραγωγικό δυναμικό και
την προστασία των ευάλωτων λόγω της πανδημίας του Covid-19, ο
ΟΟΣΑ προτείνει έκτακτα μέτρα φορολογικής πολιτικής, μεταξύ των
οποίων συμπεριλαμβάνονται η παροχή οικονομικών ενισχύσεων για
μια αξιοπρεπή διαβίωση, η αναστολή ή η παραγραφή των
ασφαλιστικών
εισφορών
των
εργοδοτών
και
των
αυτοαπασχολούμενων, η πρόβλεψη φοροαπαλλαγών για τους
εργαζόμενους στον κλάδο της υγείας και τους παρέχοντες υπηρεσίες
που χαρακτηρίζονται ως κατεπείγουσες, η αναστολή των πληρωμών
Φ.Π.Α. και λοιπών τελωνειακών δασμών, η απλοποίηση των
πληρωμών επιστροφών, η αναστολή ή η διαγραφή φόρων, ή η
αύξηση των προβλέψεων μεταφοράς δαπανών.
Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:
- Προσωρινή παροχή περισσότερο γενναιόδωρων παροχών
κοινωνικής μέριμνας και ενίσχυση του εισοδήματος, μεταξύ άλλων,
και μέσω των παροχών εκ του φορολογικού συστήματος σε ιδιώτες
και εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνήθως δεν
δικαιούνται τέτοιου είδους παροχές. Αυτό θα μπορούσε να
περιλαμβάνει ευρύτερη πρόσβαση σε επιδόματα ανεργίας,
αναρρωτική ή οικογενειακή άδεια, ακόμα και για τους
αυτοαπασχολούμενους, καθώς και την αύξηση των τυποποιημένων
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χρηματικών παροχών που παρέχονται μέσω του φορολογικού
συστήματος για την αντιστάθμιση των βραχυπρόθεσμων
επιπτώσεων στα χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά.
- Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ή αναστολή (και
χρονική μετάθεση καταβολής) των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
εργοδοτών και αυτοαπασχολούμενων, καθώς και των φόρων
μισθωτών υπηρεσιών. Οι τομείς που πλήττονται ιδιαιτέρως, διότι
έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας ή έχουν υποστεί σημαντικές
οικονομικές συνέπειες, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των φόρων μισθωτών
υπηρεσιών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που
καταβάλλονται από τον εργοδότη ή τον αυτοαπασχολούμενο,
προκειμένου να μειωθεί άμεσα το εργατικό κόστος. Οι τομείς που
καλύπτονται από το μέτρο, θα μπορούσαν να διευρυνθούν όσο
περισσότερο επεκτείνονται και οι οικονομικές συνέπειες της
εξάπλωσης του ιού.
- Παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων για τους εργαζόμενους στον
τομέα της υγείας και άλλους τομείς που συνδέονται με την έκτακτη
ανάγκη. Προκειμένου να ανταμειφθούν οι πολίτες που εργάζονται
υπερωριακά και σε δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες, οι κυβερνήσεις
θα μπορούσαν να εξαιρέσουν μερικώς τα εισοδήματα από εργασία
(π.χ. εισόδημα από υπερωρίες) από το φόρο εισοδήματος και τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Επιπλέον, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να δώσουν κίνητρα σε
ορισμένους συνταξιούχους, προκειμένου να επανέλθουν προσωρινά
στο εργατικό δυναμικό κατά τη διάρκεια της κρίσης,
εξασφαλίζοντας ότι η εργασία αυτή δεν επηρεάζει τα
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.
- Αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α., των τελωνειακών δασμών ή των
ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα εισαγόμενα προϊόντα (π.χ.
τρόφιμα, φάρμακα, κεφαλαιουχικά αγαθά), αποτρέποντας
περιπτώσεις κατάχρησης μέσω προσεκτικής διοίκησης του
συστήματος.
- Επιτάχυνση των επιστροφών του ΦΠΑ, συνοδευόμενη από
στοχευμένα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου απάτης.

- Απλοποίηση των διαδικασιών για την αναζήτηση απαλλαγών από
το ΦΠΑ επί των επισφαλών απαιτήσεων, μεταξύ άλλων με τη
μείωση της ελάχιστης προθεσμίας καθυστέρησης πληρωμής, που
απαιτείται για τον ΦΠΑ επί των εκδοθέντων τιμολογίων, προς
διασφάλιση της επιλεξιμότητας για απαλλαγή.
- Προσαρμογή της προβλεπόμενης προκαταβολής φόρων επί τη
βάσει της αναθεώρησης της μελλοντικής φορολογικής υποχρέωσης,
προκειμένου να προσεγγίζει περισσότερο την πιθανή τελική
φορολογική υποχρέωση του φορολογούμενου, λαμβάνοντας υπόψη
τον αναμενόμενο αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης
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(έναντι της χρησιμοποίησης ως ένδειξης των πωλήσεων ή των
κερδών του προηγούμενου έτους).
- Αναστολή (μετάθεση του χρόνου καταβολής) ή απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής φόρων, των οποίων η φορολογική βάση δεν
αλλάζει ανάλογα με τον άμεσο οικονομικό κύκλο, π.χ.
επαναλαμβανόμενους φόρους κατοχής ακινήτων των επιχειρήσεων
ή φόρους κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων.

- Αύξηση της ευελιξίας των διατάξεων για τη μεταφορά ζημιών.
Μία από τις επιλογές είναι η πρόβλεψη μεταφοράς ζημιών στο
παρελθόν, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την επιστροφή ζημιών,
όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επιλέξουν να λάβουν μια
εφάπαξ πληρωμή σε μετρητά, η οποία ισούται με τις
συσσωρευμένες φορολογικές τους ζημίες, πολλαπλασιαζόμενες με
το συντελεστή φόρου εισοδήματος εταιρειών.
- Προετοιμασία για ανάκαμψη, μεταξύ άλλων και μέσω της
φορολογικής πολιτικής. Ενώ η άμεση προσοχή εστιάζεται στη
διατήρηση της ρευστότητας και την παροχή εισοδηματικής
στήριξης, οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για μια
προσεκτική εξισορρόπηση των δημοσιονομικών κινήτρων και της
δημοσιονομικής εξυγίανσης, όταν υποχωρήσει η πανδημία.

Περαιτέρω, όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, η έκτακτη ανάγκη του
Covid-19 θα επηρεάσει τις ζωές πολλών ανθρώπων σε όλο τον
κόσμο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, με τους οποίους οι κυβερνήσεις
και οι φορολογικές διοικήσεις μπορούν να διευκολύνουν την
επιβάρυνση των φορολογουμένων και να στηρίξουν επιχειρήσεις και
ιδιώτες με προβλήματα ρευστότητας ή με δυσκολίες στην υποβολή
φορολογικών δηλώσεων ή στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων
πληρωμής.
Οι προτάσεις του ΟΟΣΑ έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τις
διοικήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά την εξέταση των
κατάλληλων μέτρων στο δικό τους εθνικό πλαίσιο, προκειμένου να
βοηθήσουν τους φορολογούμενους κατά τη διάρκεια αυτής της
δύσκολης περιόδου. Οι δυνατότητες αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα
διαθέσιμες στο σύνολό τους σε όλες τις φορολογικές διοικήσεις και
ενδέχεται να χρειαστούν νομοθετικές αλλαγές για να μπορέσουν να
πραγματοποιηθούν τα σχετικά μέτρα.
- Παρατάσεις προθεσμιών. Θα μπορούσε να παρασχεθεί στους
φορολογούμενους που επηρεάστηκαν από τον Covid-19 μεγαλύτερη
προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων και
την καταβολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
- Αναστολή πληρωμής των φόρων. Η καταβολή φόρων, που
οφείλονται σε δόσεις, θα μπορούσε να ανασταλεί για να
διευκολυνθεί η ταμειακή ρευστότητα των φορολογούμενων.
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- Διαγραφή προστίμων και τόκων. Τα πρόστιμα και οι τόκοι σε
περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης ή
εκπρόθεσμης καταβολής φόρων θα μπορούσαν να ανασταλούν ή
ενδεχομένως και να επιστραφούν ανάλογα με τις περιστάσεις.

- Ρυθμίσεις καταβολής οφειλών. Οι φορολογούμενοι θα μπορούσαν
να υπαχθούν ευκολότερα σε ρυθμίσεις οφειλών, ενώ θα μπορούσε
να προβλεφθεί επέκταση του χρόνου ρύθμισης. Μπορεί επίσης να
εξεταστεί η θέσπιση μιας περιόδου απαλλαγής από τόκους.
- Αναστολή της είσπραξης οφειλών. Οι διοικήσεις ενδέχεται να
εξετάσουν
την
αναστολή
της
είσπραξης
οφειλών,
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κατάσχεσης των μισθών ή
των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και των κατασχέσεων και
πλειστηριασμών περιουσιακών στοιχείων.

- Ταχύτερη επιστροφή φόρων. Στις περιπτώσεις που οφείλονται
χρήματα στους φορολογούμενους, οι διαδικασίες για επιστροφή
μπορεί να προτεραιοποιηθούν για τη διασφάλιση της ταχείας
αποπληρωμής των χρημάτων.
- Διασφάλιση φορολογικής βεβαιότητας. Η λήψη υπόψη πιθανών
επιλογών για την ταχεία παροχή φορολογικής βεβαιότητας, όπου
είναι εφικτό.

- Πολιτική φορολογικών ελέγχων. Εξέταση του ενδεχόμενου μη
διενέργειας ελέγχων φορολογούμενων κατά τη διάρκεια της κρίσης
(πέραν των περιπτώσεων απάτης).
- Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσίες. Εξέταση προσαρμογών
στις
παρεχόμενες
στους
φορολογούμενους
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης ψηφιακών καναλιών,
ειδικών ανοικτών γραμμών επικοινωνίας και, όπου είναι εφικτό,
περισσότερων ωρών λειτουργίας των τηλεφωνικών κέντρων.
Επικοινωνία.
Σαφείς
στρατηγικές
επικοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένων ειδικών ιστοσελίδων, πολύπλευρων μέσων
επικοινωνίας και εξέταση του τρόπου εντοπισμού και προσέγγισης
των ευάλωτων φορολογουμένων.
Περαιτέρω, όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, σε περίπτωση παράτασης
της πανδημίας και διεύρυνσης των οικονομικών επιπτώσεων, όπως
φαίνεται να συμβαίνει σε όλο και περισσότερες χώρες, τότε οι
πολιτικές για τη διατήρηση της οικονομίας σε κατάσταση αναμονής
καθίστανται περισσότερο δαπανηρές και λιγότερο αποτελεσματικές.
Στο πλαίσιο αυτό, το κέντρο βάρος έχει ήδη αρχίσει να
μετατοπίζεται σε πιο παραδοσιακές προωθητικές πολιτικές που
αποσκοπούν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την τόνωση
της οικονομικής δραστηριότητας.
Τέλος, όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, η έκτακτη ανάγκη που
δημιουργήθηκε από τον COVID- 19 θα επηρεάσει τη ζωή πολλών
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.
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Η ενδεχόμενη διάρκειά της συνδυασμένη με τις επιπτώσεις της στο
προσωπικό
των
φορολογικών
διοικήσεων
και
στους
φορολογούμενους θα επιφέρει μοναδικές προκλήσεις αναφορικά με
τη διαχείριση πολλών διαφορετικών στοιχείων που αφορούν στη
διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιμων δραστηριοτήτων και την
ασφάλεια του προσωπικού και των φορολογούμενων. Οι προτάσεις
αυτές του ΟΟΣΑ προορίζονται να βοηθήσουν τις φορολογικές
διοικήσεις παγκοσμίως κατά την εξέταση των μέτρων που θα τις
βοηθήσουν να διασφαλίσουν την παροχή των βασικών λειτουργιών
και υπηρεσιών τους κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σοβαρών
περιορισμών της λειτουργίας τους.

- Ρυθμίσεις διακυβέρνησης. Ισχυρές και καλά κατανοητές
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών
ταχείας αντίδρασης και σαφών εξουσιοδοτήσεων σε περίπτωση
απουσιών.
- Σχεδιασμός σεναρίων. Ο σχεδιασμός σεναρίων και δοκιμών για
την υποστήριξη της παραγωγής δυναμικών πλάνων συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, μεταξύ άλλων για τα χειρότερα
σενάρια.
- Προσδιορισμός των κρίσιμων και των μη κρίσιμων
δραστηριοτήτων. Σαφής ιεράρχηση των δράσεων και του
σχεδιασμού μέσω της ανάπτυξης κατανόησης του τι είναι κρίσιμο

για τους φορολογούμενους και τα άλλα μέρη της κυβέρνησης, τι
είναι ιδιαίτερα επιθυμητό και τι μπορεί να αναβληθεί.

- Κατανόηση κρίσιμων τρωτών σημείων. Ένα σχέδιο διαχείρισης
κινδύνων για την υποστήριξη βασικών δραστηριοτήτων, όπως για
παράδειγμα συστημάτων πληροφορικής και συντήρησης, ασφάλειας
και προσδιορισμού του βασικού προσωπικού, καθώς και ενέργειες
μετριασμού τους.
- Ασφάλεια του προσωπικού και των φορολογούμενων. Η ορθή
κατανόηση των κινδύνων μετάδοσης στο χώρο εργασίας για το
προσωπικό και τους φορολογούμενους και τις κατάλληλες ενέργειες
μετριασμού τους και τις συνέπειές τους.

- Εξ αποστάσεως εργασία. Θέσπιση πολιτικών για την εξ
αποστάσεως εργασία, κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους, των
μηχανισμών στήριξης που θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία, καθώς
και των τρωτών σημείων τους.
- Ρυθμίσεις επικοινωνίας. Ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας
του προσωπικού και των μηχανισμών υποβολής αναφοράς
ασθένειας ή άλλων λόγων απουσίας, όπως για παράδειγμα τη
φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών αντίδρασης σε
περιπτώσεις μη απόκρισης.
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-

Επικοινωνία. Χαρτογράφηση των κύριων τρόπων και του
χρονοδιαγράμματος της επικοινωνίας με το προσωπικό και με
τους φορολογούμενους σχετικά με τις αλλαγές στις υπηρεσίες
ή τις διαδικασίες όταν συμβαίνουν.

-

Εκπαίδευση και ανάπτυξη. Κατανόηση των απαιτήσεων
κατάρτισης και την εφαρμογή ρυθμίσεων κατάρτισης για την
αντιμετώπιση νέων τρόπων εργασίας, καθώς και για την
ανάπτυξη του προσωπικού.

-

Προσλήψεις και διατήρηση του προσωπικού. Εξέταση του
ενδεχόμενου να ζητηθεί από το προσωπικό που
συνταξιοδοτείται να παραμείνει στη θέση του ή/και του
ενδεχομένου να ζητηθεί από το πρόσφατα συνταξιοδοτηθέν
προσωπικό να επιστρέψει στη θέση του, καθώς και την
ανάπτυξη πολιτικών πρόσληψης και σύναψη συμβάσεων κατά
τη διάρκεια της κρίσης.

Βλ. το 51ο Tax Flash – Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ Συστάσεων
Φορολογικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση του COVID-19
(25/03/2020)
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ΙV. Εκθέσεις της Φορολογικής Επιτροπής (Taxation
Committee) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
(International Chamber of Commerce)
A.

Θέσεις του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στο
πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του ΟΟΣΑ για τη δράση
13

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο δημοσίευσε τις θέσεις του
αναφορικά με τη δράση 13 του σχεδίου BEPS. To κοινό πρόγραμμα
BEPS σχετίζεται με την αντιμετώπιση πρακτικών των πολυεθνικών
εταιριών που συνδέονται με φορολογικούς σχεδιασμούς των
τελευταίων, οι οποίες εκμεταλλευόμενες τα κενά και τις ελλείψεις
της φορολογικής νομοθεσίας, μεταφέρουν τα κέρδη τους κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε εν τέλει να επιτυγχάνουν, χαμηλή ή μηδενική
φορολόγηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πλήττονται τα διάφορα
φορολογικά συστήματα και να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι τους.
Το έργο αυτό εδράζεται σε μια κοινή προσπάθεια του ΟΟΣΑ και της
ομάδας των G20 που αποσκοπεί κατά βάση στο να εφοδιάσει τις
κυβερνήσεις με εσωτερικά ή διεθνή μέσα για την αντιμετώπιση
αυτών των προβλημάτων. Η πρωτοβουλία εγκρίθηκε το φθινόπωρο
του 2013, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα γνωστοποιήθηκαν το
χειμώνα του 2015. Το πρόγραμμα BEPS περιλαμβάνει 15 επιμέρους
δράσεις, ενώ στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης θα αναφερθούμε
στη δράση 13.

Η σύμβαση για την εφαρμογή μέτρων BEPS, τέθηκε σε ισχύ την 1η
Ιουλίου του 2018. Ανατρέχοντας στο περιεχόμενο της Σύμβασης, αλλά
και σε άλλα σχετικά δεδομένα, θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως BEPS, τις
φορολογικές στρατηγικές που οι διάφορες μεγάλες εταιρίες σχεδιάζουν
και εφαρμόζουν, ώστε να εκμεταλλεύονται υπάρχοντα ή δημιουργούμενα
κενά του διεθνούς φορολογικού συστήματος οδηγώντας τα κέρδη σε
μέρη όπου η οικονομική δραστηριότητα είναι ελάχιστη με αποτέλεσμα,
οι φόροι των εταιριών αυτών να είναι εξαιρετικά περιορισμένοι.
Η ΕΕ για το υπόψη θέμα, συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη της, για τον
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και της φορολογίας εταιριών και
εισοδήματος, ώστε οι πολιτικές αυτές να καταστούν πιο δίκαιες, πιο
αποτελεσματικές και πιο φιλικές προς την ανάπτυξη. Αυτό είναι
σημαντικό για να εξασφαλίζεται η σαφήνεια των φόρων που
καταβάλλουν οι πολίτες που μετακινούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ ή οι
επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές επενδύσεις. Αυτός ο
συντονισμός βοηθά επίσης στην πρόληψη της φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες για την
αποφυγή της διπλής φορολόγησης των εταιριών που αναπτύσσουν
διασυνοριακή δραστηριότητα και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για πιο
δίκαιη φορολογική μεταχείριση των επιχειρήσεων και για πάταξη της
φοροαποφυγής.
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Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, η Οδηγία 2016/1164, η
οποία αποτέλεσε τρόπον τινά την ενεργοποίηση της ΕΕ για το
σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ σχετικά με την αντιμετώπιση της
διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών.
Σύμφωνα με τη βασική αρχή της Οδηγίας, οι φόροι πρέπει να
πληρώνονται στα μέρη, όπου πραγματοποιούνται τα κέρδη. Κατά τα
λοιπά η υπόψη Οδηγία, περιλαμβάνει έξι βασικά μέτρα για την
αντιμετώπιση του φορολογικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων.
Μεταξύ των άλλων προτείνεται, η δημιουργία κοινών ορισμών και
όρων, όπως μόνιμη εγκατάσταση, φορολογικοί παράδεισοι και
άλλοι. Οι όροι όμως αυτοί όπως αποδείχτηκε, δημιουργούν σύγχυση
σε αρκετές περιπτώσεις και επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες. Με
βάση πρόβλεψη της παραπάνω Οδηγίας, τα κράτη μέλη έπρεπε να
τη μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου του
2018, ώστε να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις από 1η
Ιανουαρίου του 2019.
Το σχέδιο της δράσης 13 περιλαμβάνει αναθεωρημένους κανόνες
που σχετίζονται με τη μεθοδολογία τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών
συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων ενός ομίλου, καθώς και τη
δημιουργία έκθεσης αναφοράς ανά χώρα Country by Country
Report (CbCR).

Τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής
γνωστοποίησης στοιχείων για κάθε συνδεδεμένο μέρος. Με άλλα λόγια
επιχειρείται μια τυποποιημένη προσέγγιση που αφορά τεκμηρίωση
συναλλαγών από τις φορολογικές αρχές και τους υπόχρεους. Η
τυποποιημένη αυτή προσέγγιση, στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: H
σύνταξη βασικού φακέλου (Master File), σύνταξη τοπικού φακέλου
(Local File), σύνταξη αναφοράς ανά χώρα Country by Country Report.
Το σχέδιο δράσης 13 προβλέπει την έναρξη τήρησης της αναφοράς ανά
χώρα, από την 1η Ιανουαρίου του 2016. Η εφαρμογή θα λάβει χώρα
σταδιακά λόγω των διαφοροποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας των
διαφόρων χωρών. Υποχρέωση τήρησης αναφοράς ανά χώρα έχουν όλοι
οι πολυεθνικοί όμιλοι για τις εταιρίες του ομίλου, για τα έσοδα, τα κέρδη
και την κατανομή αυτών, τους εργαζόμενους, το κεφάλαιο, τα
αδιανέμητα κέρδη, τα ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς
και μια γεωγραφική κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων του
ομίλου. Σημειώνεται ότι η έκθεση αυτή προϋποθέτει την αναφορά μέσω
αναλυτικής λίστας σε όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου.
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«Το Πολυμερές Πρότυπο Συμφωνίας από Αρμόδιες Αρχές», το
οποίο θεσπίστηκε για τις εκθέσεις αναφοράς ανά χώρα CbC MCAA, έχει ως βασικό στόχο τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών
που είναι αναγκαίες για να διευκολύνουν την ανταλλαγή εκθέσεων
αναφοράς ανά χώρα, μεταξύ των φορολογικών αρχών της χώρας
που εδρεύει η μητρική εταιρία και των φορολογικών αρχών των
λοιπών χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος. Σύμφωνα με
την παραπάνω πολυμερή συμφωνία, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, θα
πρέπει να παρέχουν στις φορολογικές διοικήσεις, τις απαραίτητες
πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια κατανομή του εισοδήματος
τους, την οικονομική δραστηριότητα τους, καθώς και τους
καταβληθέντες από αυτές φόρους. Με τον τρόπο αυτό, οι
φορολογικές διοικήσεις, θα μπορούν ευκολότερα να εκτιμούν τους
κινδύνους
των
ενδοομιλικών
τιμολογήσεων
και
τον
αποτελεσματικότερο έλεγχο των επιχειρήσεων, γεγονός που
αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην καταπολέμηση της
φοροαποφυγής των πολυεθνικών επιχειρήσεων.αναφοράς ανά χώρα
Country by Country Report (CbCR).

Η Ελλάδα υπέγραψε την «Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την
Ανταλλαγή των Αναφορών ανά Χώρα» μαζί με εκπροσώπους άλλων 31
χωρών. Σήμερα πλέον, πάνω από τις μισές χώρες μέλη του ΟΟΣΑ που
ανήκουν στο πρόγραμμα BEPS, έχουν προχωρήσει στην υπογραφή της
συγκεκριμένης συμφωνίας.
Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) προέβη επ’ ευκαιρία του
εγγράφου δημόσιας διαβούλευσης του ΟΟΣΑ σχετικά με την
ανασκόπηση των εκθέσεων ανά χώρα (BEPS ACTION 13), σε
αξιολόγηση των εν λόγω εκθέσεων, βασικά στοιχεία της οποίας θα
παρατεθούν παρακάτω.

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), είναι παγκόσμιος
επιχειρηματικός οργανισμός και περιλαμβάνει επιχειρήσεις όλων των
τομέων. Στα πλαίσια λοιπόν της δημόσιας διαβούλευσης του ΟΟΣΑ
σχετικά με την αναθεώρηση της δράσης 13, υποστηρίζει ότι θα πρέπει να
υπάρχει ένα συνεκτικό παγκόσμιο φορολογικό σύστημα, το οποίο
εδράζεται στην αντίληψη, ότι η σταθερότητα και η συνοχή των
παγκοσμίων φορολογικών αρχών, είναι απαραίτητα στοιχεία, για να
προωθηθεί το διασυνοριακό εμπόριο και οι επενδύσεις.
Αναλύοντας περαιτέρω τις θέσεις του ICC, αναφέρονται τα ακόλουθα:
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• Αναγνωρίζεται ότι ο ΟΟΣΑ, οι φορολογικές διοικήσεις και οι
πολυεθνικοί όμιλοι (MNEs), κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για
να διευκρινιστούν έννοιες, να απαντηθούν ερωτήσεις στο πλαίσιο
εφαρμογής της έκθεσης Country by Country σε τοπικό επίπεδο και
να δημιουργηθούν τα απαραίτητα συστήματα και διαδικασίες για να
αποκτηθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες.
• Αναγνωρίζει ότι η διαδικασία απόκτησης όλων των στοιχείων, είχε
μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση από τους πολυεθνικούς
φορείς και γενικότερα μια οικονομική επιβάρυνση αυτών σε
πρόσθετο χρόνο και πόρους. Για το λόγο αυτό αντιλαμβάνεται, γιατί
ο ΟΟΣΑ αξιολόγησε το κόστος σε 5000 ευρώ ανά εταιρία. Eπειδή
όμως στην πραγματικότητα οι δαπάνες είναι πολύ υψηλότερες και
μερικές φορές φτάνουν και σε εκατομμύρια, θα πρέπει να γίνει
πλήρης αξιοποίηση των διαφόρων πληροφοριών, ώστε το μέσο
κόστος στο πλαίσιο των διαφόρων αναθεωρήσεων που θα
προκύψουν να πέφτει σταδιακά. Αυτό μπορεί να γίνει εκτός των
άλλων με μια κατάλληλη στατιστική ανάλυση, στόχο που οι
περισσότερες φορολογικές διοικήσεις δεν έχουν επιτύχει.

Με άλλα λόγια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι στατιστικής
ανάλυσης που θα είναι κατάλληλες για την εξαγωγή συμπερασμάτων, για
τα οποία πιθανώς να μην απαιτείται συλλογή κάποιων άλλων στοιχείων.
• Το ICC εμμέσως πλην σαφώς εντοπίζει ότι οι συνεχείς αλλαγές που
μπορεί να προκύψουν στις εκθέσεις αυτές (CbC), μπορεί να οδηγήσουν
σε αστάθεια του φορολογικού συστήματος, το οποίο με τη σειρά του, θα
οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα των επενδύσεων. Θεωρεί
ότι οι εθνικές φορολογικές αρχές πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη και
σαφέστερη καθοδήγηση, ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι εκθέσεις και
να αποφευχθούν κλυδωνισμοί στο φορολογικό σύστημα και κατ’
επέκταση και στον οικονομικό τομέα.
• Ιδιαίτερα αναφέρεται στη θέση του ότι δεν πρέπει επί του παρόντος να
επέλθουν αλλαγές στην Έκθεση CbC, έως ότου ολοκληρωθούν τα
αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τις φορολογικές προκλήσεις
της ψηφιοποιημένης οικονομίας. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος, αν
επέλθουν άμεσα αλλαγές στις εκθέσεις CbC και στη συνέχεια
ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το φορολογικό σκέλος της
ψηφιοποιημένης οικονομίας και ληφθούν κάποια μέτρα, μπορεί τα μέτρα

Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, ΑΠΘ, Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα, 2020

96

ΙV. Εκθέσεις της Φορολογικής Επιτροπής (Taxation
Committee) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
(International Chamber of Commerce)
αυτά να οδηγήσουν σε καινούριες αλλαγές στην έκθεση της CbC,
γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στις ήδη προαναφερθείσες
δυσαρμονίες του φορολογικού συστήματος με την ευρύτερη
οικονομία.
• Τo ICC, πιστεύει ότι οι εκθέσεις του CbCR, πρέπει να έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η θέση αυτή ερμηνεύεται ότι σε αντίθετη
περίπτωση υπάρχει ο φόβος να πληγεί το βιομηχανικό απόρρητο ή
οι ίσοι όροι ανταγωνισμού. Με άλλα λόγια η εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών, επιβάλλεται, διότι σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να
λάβει χώρα εν τοις πράγμασι άρση του βιομηχανικού και άλλων
απορρήτων που συνδέονται με τις επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει και
σε άλλους τομείς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον τομέα της
προστασίας
του
περιβάλλοντος,
κάποιες
προβλεπόμενες
υποχρεωτικές εκθέσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων της
επιχείρησης, μπορούν να καταστήσουν κοινές πληροφορίες που
συνδέονται με απόρρητα των επιχειρήσεων.

• Το ICC εκτιμά ότι από τις εκθέσεις CbC, μπορεί να δημιουργηθούν
διαφορές φορολογικού χαρακτήρα. Για την αντιμετώπιση αυτής της
προοπτικής, θα πρέπει να ληφθεί κάθε πρόσφορο μέτρο για την
αντιμετώπιση της κατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορεί να
χρειαστεί τροποποίηση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου με το
Σύνταγμα γενικότερα και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα
ειδικότερα.
• Πέραν των προαναφερθεισών γενικών παρατηρήσεων, υπάρχουν και
ειδικές παρατηρήσεις, ορισμένες εκ των οποίων θα παρατεθούν στη
συνέχεια. Μεταξύ των ειδικών αυτών παρατηρήσεων περιλαμβάνονται
και οι ακόλουθες:
1.
Η λήψη των μέτρων στο πλαίσιο της συμμόρφωσης, θα
πρέπει να μην έχει τυπικό χαρακτήρα, αλλά ουσιαστικό, δηλαδή να
εξασφαλίζει την επίτευξη των βασικών στόχων της προαναφερθείσας
ανταλλαγής πληροφοριών.
2.
Είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των μέχρι τώρα
εκθέσεων CbC. Πιθανολογείται ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε
σημαντικό βαθμό με την παρέλευση τουλάχιστον τριετίας.
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3.
Η μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι ανάλυσης
των προσκομιζόμενων στοιχείων, παρουσιάζουν πολλά κενά με
συνέπεια στις περισσότερες των περιπτώσεων να μην επιτυγχάνεται
ο σκοπός των εκθέσεων.

7.
Πιστεύει, ακόμα, ότι στο πλαίσιο της τροποποίησης, μπορεί
να υπαχθούν στις σχετικές υποχρεώσεις περισσότερες εταιρίες
(οντότητες). Βεβαίως για την προοπτική αυτή, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη και η ανάλυση του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

4.
Ο τρόπος απεικόνισης των διαφόρων στοιχείων στους
σχετικούς πίνακες, δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχής με αποτέλεσμα να
υπάρξουν διαρκείς και μεγάλης έντασης αρνητικές επιπτώσεις στην
επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

8.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχουν οδηγίες, ώστε να
εξαλειφθούν αβεβαιότητες σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα.

5.
Ιδιαίτερα αναφέρεται στην περίπτωση μονομερούς
υιοθέτησης των απαιτήσεων τεκμηρίωσης του BEPS 13 του ΟΟΣΑ,
διότι εκτός των άλλων θα παραβιάζονταν διεθνώς συμφωνημένα
πρότυπα και θα υπήρχε σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

6.
Κάνοντας μια ευρύτερη αξιολόγηση, θεωρεί ότι οι
απαιτήσεις της δράσης 13, δε θα πρέπει να περιλαμβάνουν τοπικές
πληροφορίες στο πλαίσιο της ετήσιας δέσμης τεκμηρίωσης.

9.
Το κατώτατο όριο των 750 εκατ. Ευρώ θεωρείται επί του
παρόντος ικανοποιητικό, χωρίς να αποκλείεται η επανεξέταση του ορίου
αυτού στο μέλλον. Θα πρέπει, επίσης οι λύσεις που θα επιλεγούν να είναι
απλές και να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό πρακτικό αποτέλεσμα.
10.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επίσης να καταρτίζονται
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ίδια ή ανάλογα
λογιστικά πρότυπα.
11.
Με το δεδομένο ότι οι εταιρίες έχουν αναπροσαρμόσει τα
συστήματα τους για να συμμορφωθούν με τις ισχύουσες απαιτήσεις, δε
συνιστάται επί του παρόντος οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες,
διότι αυτό θα επιβάρυνε τους φορολογούμενους.

Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, ΑΠΘ, Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα, 2020

98

ΙV. Εκθέσεις της Φορολογικής Επιτροπής (Taxation
Committee) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
(International Chamber of Commerce)
12.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι περισσότερες από τις
απαιτούμενες πληροφορίες έχουν ήδη αναφερθεί στους τοπικούς
φακέλους. Πάντως αν χρειαστούν πρόσθετες και λεπτομερέστερες
πληροφορίες, αυτό μπορεί να λάβει χώρα στο πλαίσιο των ελέγχων.
13.
Σχετικά με τις πληροφορίες, εκτιμάται ότι δεν πρέπει να
μας διαφεύγει το γεγονός ότι βασικός σκοπός της έκθεσης CbC είναι
να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι αυτής, γεγονός που προϋποθέτει
ότι απαιτούνται εκτιμήσεις και όχι αναλυτικοί υπολογισμοί.
Εξάλλου, σύμφωνα με την κρατούσα γνώμη στο ICC, δεν υπάρχει
ενιαία λύση, καθώς οι απαραίτητες πληροφορίες της έκθεσης CbC,
ποικίλουν ανάλογα με τη βιομηχανία, το επιχειρηματικό μοντέλο και
πολλούς άλλους παράγοντες.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτουν εκτός των άλλων και τα
ακόλουθα συμπεράσματα.

Β) Θα πρέπει να γίνει αναλυτική αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα
εφαρμογής μέτρων BEPS και ειδικότερα της δράσης 13.
Γ) Η δράση αυτή, δε θα πρέπει να δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στις
συναλλαγές. Επίσης να μη δημιουργεί εμπόδια στις επενδύσεις,
ιδιαιτέρως των κρίσιμων τομέων της οικονομίας.
Δ) Από την εφαρμογή μέτρων BEPS και ειδικότερα τη δράση 13 δεν
μπορούν να μείνουν έξω οι αναπτυσσόμενες χώρες.
Ε) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα βήματα να είναι σταδιακά και πολύ
προσεκτικά, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί συμφωνία.
Προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα πρέπει τα
νομοθετικά και κανονιστικά πλαίσια των χωρών να συγκλίνουν, ώστε να
δημιουργηθεί το αναγκαίο νομοθετικό και κανονιστικό υπόβαθρο
προκειμένου η δράση των κρατών να είναι ενιαία.

Α) Πιθανώς να απαιτείται για την εν λόγω δράση, αλλά και για τα
μέτρα BEPS γενικότερα, η εμπλοκή και άλλων οργανισμών εκτός
από τον ΟΟΣΑ.
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Β. Η έκθεση της Φορολογικής Επιτροπής του ICC για την
Πρωτοβουλία BRITACOM: Ψηφιοποίηση των φορολογικών
διοικήσεων
Στο τέλος Φεβρουαρίου 2020 υποβλήθηκε η έκθεση του ICC ενόψει
της προγραμματισμένης για το Μάιο 2020 Διάσκεψης της
Πρωτοβουλίας Belt and Road (BRI) στο Φόρουμ Συνεργασίας
Φορολογικής Διοίκησης και του Διαλόγου για τις Επιχειρήσεις και
τη Βιομηχανία με κεντρική θεματική την ψηφιοποίηση των φόρων.
Η γνωστή ως Πρωτοβουλία Belt & Road (Belt and Road InitiativeBRI) εγκαινιάστηκε το 2013 από τον Πρόεδρο της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας Xi Jinping με στόχο την σύζευξη
αναπτυξιακών και επενδυτικών πρωτοβουλιών, προκειμένου να
επιτευχθεί η επέκταση της εμπορικής, οικονομικής και γεωπολιτικής
επιρροής της χώρας από την Ανατολική Ασία στην Ευρώπη. Η
πρωτοβουλία "Belt and Road" (BRI) διαδραματίζει καίριο ρόλο
ικανοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση για ανάπτυξη υποδομών
παγκοσμίως, καθώς έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα της
παγκόσμιας δραστηριότητας στον τομέα των έργων υποδομής,
υλοποιώντας σταδιακά τη μεγάλη φιλοδοξία σύνδεσης της Ασίας με
την Αφρική και την Ευρώπη.

Η τεράστια επέκταση της Πρωτοβουλίας Belt and Road παρουσιάζει ένα
μοναδικό σύνολο ευκαιριών - και κινδύνων - για τους παγκόσμιους
επιχειρηματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, τους επενδυτές και τους
διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Η BRI στοχεύει στην οικοδόμηση
σχέσεων συνεργασίας και ευημερίας για όλες τις χώρες που συνδέονται
με αυτήν και τις εμπλεκόμενες περιφέρειες.
Αναμφισβήτητα, η Κίνα εξακολουθεί να ηγείται της Πρωτοβουλίας, αλλά
και οι λοιπές χώρες εξυπηρετούν τα οικονομικά και εμπορικά τους
συμφέροντα μέσω της συμμετοχής σε αυτήν. Σύμφωνα με τη
συμβουλευτική εταιρία Refinitiv που παρακολουθεί ενεργά το έργο της
BRI, η δραστηριότητά της εκτιμάται σε αξία ύψους 3.16
τρισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία απαιτούν δισεκατομμύρια
δολάρια χρηματοδότησης. Τα έργα αυτά, με τη σειρά τους, θα
απαιτήσουν χάλυβα, πρώτες ύλες τσιμέντου, και βοηθητικές υπηρεσίες
που θα απαιτούσαν χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων
BRI της Refinitiv, οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 47% όλων των
έργων της BRI, ενώ η Ρωσία είναι ο κορυφαίος προορισμός για τις
εξελίξεις της BRI, σε αριθμούς και αξία, με 122 έργα αξίας 287
δισεκατομμυρίων δολαρίων.
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Τα έργα της BRI δεν στηρίζονται στη χρηματοδότηση των κινεζικών
κρατικών επιχειρήσεων, ενώ οι κινεζικές ιδιωτικές εταιρείες και οι
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες αντιπροσώπευαν το 20,5%
και σχεδόν 7%, αντίστοιχα, όλων των χρηματοδοτήσεων για έργα
BRI. Οι κρατικές επιχειρήσεις της Κίνας συνεχίζουν να παίζουν ένα
σημαντικό ρόλο, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 46% της συνολικής
χρηματοδότησης.
Επικαιροποιώντας τους στόχους της Πρωτοβουλίας η Κίνα
πραγματοποιεί ένα άνοιγμα προς διεθνείς εταιρίες, οικονομικά
ιδρύματα και επενδυτές, διότι ενώ υπόσχεται να μεταμορφώσει το
οικονομικό τοπίο του κόσμου, εκδηλώθηκε έντονη ανησυχία
σχετικά με το κατά πόσο οι ασθενέστερες οικονομίες μπορούν να
αποκομίσουν πραγματικά οφέλη από τα έργα πολλών
δισεκατομμυρίων δολαρίων, τη στιγμή που αντιμετωπίζουν
ζητήματα βιωσιμότητας του χρέους. Οι συμμετέχουσες κυβερνήσεις
πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων και των προβλεπόμενων
επιπέδων δημόσιου χρέους, ώστε να προβούν σε εκτιμήσεις και
σταθμίσεις μεταξύ των ευρύτερων οικονομικών πλεονεκτημάτων
και του πρόσθετου κινδύνου που αναλαμβάνουν.

Έτσι, αντιμέτωπος με αυτή την κριτική από πολλές πλευρές, ο πρόεδρος
της Κίνας Xi Jinping υποσχέθηκε στο 2ο φόρουμ της BRI τον Απρίλιο
του 2019 την αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων μέσω της
διαφάνειας και της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής κρατών στην
Πρωτοβουλία.
Περαιτέρω, η σημασία της Πρωτοβουλίας Belt and Road (BRI)
αναδεικνύεται και μέσα από τα σχέδια της Κίνας να μετατραπεί σε μία
από τις κορυφαίες δυνάμεις της πράσινης χρηματοδότησης, επιδιώκοντας
μια μετάβαση σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Η Κίνα ως ο μεγαλύτερος παραγωγός, εξαγωγέας και εγκαταστάτης
ηλιακών συλλεκτών, ανεμογεννητριών, μπαταριών και ηλεκτρικών
οχημάτων παγκοσμίως, αποτελεί πρωταγωνιστή της παγκόσμιας
ενεργειακής μετάβασης.

Τον Ιανουάριο 2018 η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσίευσε τα
συμπεράσματα μελέτης με θέμα «Η νέα πορεία του μεταξιού - ευκαιρίες
και προκλήσεις για την ΕΕ», η οποία αναλύει λεπτομερώς την κινεζική
Πρωτοβουλία Silk Route και διερευνά τις πιθανές επιπτώσεις και
προοπτικές της για το σύστημα μεταφορών της ΕΕ.
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Η έρευνα εξετάζει την ετοιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος
μεταφορών για την Πρωτοβουλία και επιχειρεί τον εντοπισμό
πιθανών σημείων σύγκρουσης. Επιπλέον, η μελέτη αξιολογεί την
ανάγκη εφαρμογής συμπληρωματικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ σε
άλλους τομείς, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η Πρωτοβουλία και να
διασφαλιστεί ο δίκαιος ανταγωνισμός στους τομείς των μεταφορών,
των εφοδιασμών και των κατασκευών, στο πλαίσιο της επεκτατικής
δραστηριότητας των κινεζικών φορέων εκμετάλλευσης. Μεταξύ των
συστάσεων που διατυπώθηκαν είναι ότι η κινεζική κυβέρνηση θα
πρέπει να ενθαρρυνθεί από τους ευρωπαίους εταίρους της να γίνει
μέλος του ΟΟΣΑ, προκειμένου να υιοθετήσει τις κατευθυντήριες
γραμμές για τις εξαγωγικές πιστώσεις, που τυγχάνουν της αποδοχής
της ΕΕ. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει να
διασφαλίσει ότι η συμμετοχή της Κίνας στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ
αποτελεί βασικό στόχο της διαπραγματευτικής στρατηγικής της ΕΕ.
Παράλληλα, την ίδια χρονιά ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε έκθεση σχετικά
με την Πρωτοβουλία της BRI, στην οποία διερευνά και
ποσοτικοποιεί ορισμένους τομείς της στρατηγικής της, τον
αντίκτυπο που θα έχει στις οικονομίες που συμμετέχουν μαζί με την
Κίνα στην Πρωτοβουλία BRI καθώς και μερικές από τις συνέπειες
για τις χώρες του ΟΟΣΑ.

Η έκθεση επαναλαμβάνει τις συστάσεις που είχε διατυπώσει στην έκθεση
σχετικά με τις Επιχειρηματικές και Οικονομικές Προοπτικές των χωρών
του ΟΟΣΑ το 2018 (OECD Business and Financial Outlook 2018). Ο
ΟΟΣΑ συμπεραίνει ότι η Πρωτοβουλία BRI επηρεάζει το παγκόσμιο
εμπόριο, τις επενδύσεις και διεθνές οικονομικό τοπίο με σημαντικούς
τρόπους στους τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου, της οικονομίας και
της διεθνούς συνεργασίας, στους οποίους ο ΟΟΣΑ εργάζεται συστηματικά
παράγοντας πλούσιο έργο.
Στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης διεθνούς φορολογικής συνεργασίας και με
αφορμή την προγραμματισμένη για το Μάιο 2020 Διάσκεψη της
Πρωτοβουλίας Belt and Road (BRI)
στο Φόρουμ Συνεργασίας
Φορολογικής Διοίκησης και του Διαλόγου για τις Επιχειρήσεις και τη
Βιομηχανία με κεντρική θεματική την ψηφιοποίηση των φόρων, το Διεθνές
Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) προέβη στην υποβολή μιας έκθεσης προς
την Πρωτοβουλία Belt and Road σχετικά με την ψηφιοποίηση των
φορολογικών διοικήσεων. Η ICC αναγνωρίζει τη δέσμευση της
Πρωτοβουλίας BRI για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης συνεργασίας
μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτήν ως έναν σημαντικό τρόπο για τη
βελτίωση της διακυβέρνησης στον τομέα της διεθνούς φορολογίας και για
τη δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη
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επενδυτικής δραστηριότητας και προώθηση της παγκόσμιας
οικονομικής ανάπτυξης.
Στον τομέα της φορολογίας, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
(ICC) υποστηρίζει τα διαφανή, αποτελεσματικά, προβλέψιμα και
σταθερά φορολογικά καθεστώτα που παρέχουν κίνητρα για
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και
οικονομική ανάπτυξη. Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
υποστηρίζει τη διαμόρφωση ενός συνεπούς παγκόσμιου
φορολογικού συστήματος, στηριγμένου στη λογική ότι η
σταθερότητα, η βεβαιότητα και η συνοχή ως αρχές που διέπουν την
παγκόσμια φορολογία είναι ικανές να προωθήσουν το διασυνοριακό
εμπόριο και τις επενδύσεις.
Τη στιγμή που η ψηφιοποίηση τόσο της κοινωνίας όσο και του
επιχειρηματικού και βιομηχανικού περιβάλλοντος πραγματοποιείται
με πρωτοφανή ταχύτητα, οι φορολογικές αρχές σε όλο τον κόσμο
καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της προσαρμογής των
μοντέλων είσπραξης εσόδων σε μια παγκόσμια οικονομία που
αναδιαμορφώνεται συνεχώς μέσω των μετασχηματισμών που
επιφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Καθώς οι διοικητικές υπηρεσίες

καθίστανται όλο και περισσότερο ψηφιοποιημένες, οι επιχειρήσεις
έρχονται αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις και στρατηγικά διλήμματα. Στις
φορολογικές διοικήσεις συντελείται μια παγκόσμια επανάσταση με σημείο
αναφοράς τη φορολογική συμμόρφωση, εφόσον μέσα από την
ψηφιοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και είσπραξης επιδιώκεται η
βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους. Αυτό
δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα δυναμική όπου σύνθετα επιχειρηματικά
συστήματα και διαδικασίες τείνουν ή εξαναγκάζονται να εναρμονιστούν με
τα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα που σχεδιάζονται και
υιοθετούνται από τον δημόσιο τομέα.
i.

Βασικές Αρχές που πρέπει να διέπουν την ψηφιοποίηση

Πρωταρχικό χαρακτηριστικό ενός καλού φορολογικού συστήματος
αποτελεί η επιδίωξη και επίτευξη ελαχιστοποίησης του απαιτούμενου
διοικητικού κόστους, καθώς και του κόστους συμμόρφωσης και του
κόστους που επέρχεται λόγω διαφόρων στρεβλώσεων. Κρίσιμο εργαλείο
μιας καλής φορολογικής διοίκησης θεωρείται ένα άρτιο σύστημα
πληροφοριών που προϋποθέτει την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για
τη δημιουργία του φορολογικού συστήματος και την εφαρμογή
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παρεχόμενων στους φορολογούμενους υπηρεσιών. Στόχος της
πρακτικής αυτής είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των
φορολογουμένων και η ταυτόχρονη βελτίωση των μέτρων
συμμόρφωσης.
Ενόψει όλων αυτών, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο κρίνει ότι
λόγω της τάχιστης εξέλιξης της τεχνολογίας και της ρευστότητας
που διέπει τη διαδικασία της ψηφιοποίησης, είναι αναγκαίο να
επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή, μέσω της τήρησης από τα κράτη
ορισμένων αρχών προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση
των πλεονεκτημάτων τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό
τομέα. Τις αρχές αυτές οριοθετεί με επιμέρους αναφορές στην
Έκθεσή του (ICC BRITACOM report: Digitalisation of tax
administrations: A business perspective), συστήνοντας ειδικότερα
στα μέλη της Πρωτοβουλίας Belt and Road να ενισχύσουν τις
προσπάθειες σε δύο βασικές κατευθύνσεις: την αποδοτικότητα και
την ισορροπία.
Αναλυτικότερα, η αποδοτικότητα είναι δυνατό να επιδιωχθεί πρώτα
μέσω της αρχής της «παροχής δεδομένων μόνο μία φορά», υπό την
έννοια ότι η ψηφιοποίηση θα πρέπει να στοχεύει στην ελάφρυνση

του φορτίου των φορολογουμένων, υιοθετώντας λειτουργικά ισοδύναμες
απαιτήσεις και διαδικασίες που θα επιτρέπουν το διαμοιρασμό των
πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών, με τον ταυτόχρονο σεβασμό της
νομοθεσίας περί εμπιστευτικότητας. Επίσης, τα ψηφιακά συστήματα πρέπει
να διέπονται από την αρχή της συνέπειας, δηλαδή να σχεδιάζονται και να
λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι επιχειρήσεις να μην αντιμετωπίζουν
ασάφειες ή αντιφάσεις σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες υποχρεώσεών
τους. Στην ίδια λογική, θα πρέπει να επιδιωχθεί η συνέπεια μεταξύ των
νομικών, διαδικαστικών και τεχνικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με ψηφιακά συστήματα, όσο οι απαιτήσεις
και οι πρακτικές συνθήκες πρόσβασης και χρήσης ψηφιακών συστημάτων
εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου σε κάθε σχετική δικαιοδοσία, ώστε
να μην δημιουργείται τελικά ανασφάλεια δικαίου στους κόλπους των
φορολογουμένων. Περαιτέρω, σημαντικές παράμετροι θεωρούνται από το
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και η αρχή της «διαλειτουργικότητας»,
δηλαδή της αλληλεπίδρασης των ψηφιακών συστημάτων μεταξύ των
επιμέρους δικαιοδοσιών από νομική, τεχνική και λειτουργική άποψη,
καθώς και η αρχή της εναρμόνισης και ομοιομορφίας των νομικών,
τεχνικών και διαδικαστικών προδιαγραφών των ψηφιακών συστημάτων,
ικανοποιώντας τις ανάγκες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού
τομέα.
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Για αυτό ο σχεδιασμός θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να
χρησιμοποιεί διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και πρωτόκολλα
δεδομένων, ασφάλειας και μετάδοσης, τα οποία χρησιμοποιούνται
ήδη ευρέως στην πράξη. Τέλος, σημαντική για την υλοποίηση της
αποδοτικότητας είναι και η αρχή της σταθερότητας και συνέχειας
των ψηφιακών συστημάτων, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να είναι
λειτουργικά σταθερά, να διατηρούν τους κατάλληλους χρόνους
απόκρισης και επεξεργασίας, να δημοσιεύουν συμφωνίες σχετικά με
το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, να επικοινωνούν
αποτελεσματικά σε περίπτωση δυσλειτουργιών και να καθορίζουν
τους ελέγχους που εκτελούν στα υποβληθέντα δεδομένα.
Η επιδίωξη της ισορροπίας των νόμιμων συμφερόντων
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων μπορεί να υπηρετηθεί με οδηγό τις
εξής αρχές: πρώτα με την αρχή των οικονομικών πλεονεκτημάτων,
η οποία σημαίνει ότι επιδιώκεται η διασφάλιση των εσόδων από τον
ΦΠΑ και ταυτόχρονα η διατήρηση του κόστους συμμόρφωσης για
τις επιχειρήσεις όσο το δυνατόν χαμηλότερα, με αποτέλεσμα την
αμοιβαία άντληση οικονομικού οφέλους. Δεύτερον, σημαντική
λειτουργία θα έχει η αρχή ενθάρρυνσης της αυτοματοποίησης, ώστε
τα ψηφιακά συστήματα να συμβάλλουν στην προώθηση της

τυποποιημένης αυτοματοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών.
Τρίτον, η αρχή της ευελιξίας προτείνεται ως βασική παράμετρος
προκειμένου να επιτραπεί η εφαρμογή συμβατών διαδικασιών που
μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα σε όλες τις δικαιοδοσίες μέσα σε
ένα κοινό πλαίσιο διαφορετικών ψηφιακών συστημάτων και άλλων
φορολογικών ή νομικών απαιτήσεων. Υιοθετώντας υφιστάμενες
επιχειρηματικές και εμπορικές πρακτικές θα αποφευχθεί η δημιουργία ενός
γραφειοκρατικού «παράλληλου σύμπαντος» μη συμβατού με τις
υπάρχουσες πλατφόρμες αυτοματοποίησης συναλλαγών επιχειρήσεων.

Τέταρτον, η αρχή της αναλογικότητας υπηρετεί τη διασφάλιση της δίκαιης
ισορροπίας μεταξύ των επιδιωκόμενων ωφελειών και των αναγκαίων και
εύλογων επιβαρύνσεων και κόστους σε βάρος των επιχειρήσεων, ώστε να
μην αποβαίνουν
δυσανάλογες,
περιορίζοντας
υπέρμετρα την
επιχειρηματική ελευθερία και σε καμία περίπτωση τα βάρη να μην
εκτείνονται μέχρι του σημείου παρεμπόδισης της ομαλής λειτουργίας των
επιχειρήσεων και στρέβλωσης του υγιούς ανταγωνισμού στην ελεύθερη
αγορά. Τέλος, θα πρέπει να τηρηθεί η αρχή της διαβούλευσης με τις
επιχειρήσεις και του απαραίτητου χρόνου από την πρόβλεψη ως την
υλοποίηση, ώστε να δίνεται το περιθώριο στις επιχειρήσεις να προχωρούν
σε δοκιμαστική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών,

Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, ΑΠΘ, Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα, 2020

105

ΙV. Εκθέσεις της Φορολογικής Επιτροπής (Taxation
Committee) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
(International Chamber of Commerce)
καθώς όσο πιο καινοτόμο είναι ένα σύστημα, τόσο περισσότερος
χρόνος θα χρειαστεί. Θα είναι επίσης αναγκαίο να θεσπίζονται
μεταβατικά διαστήματα στη νομοθεσία, ιδίως με πρόβλεψη
ελάφρυνσης των σχετικών διοικητικών κυρώσεων.
ii.

Συνεχείς έλεγχοι συναλλαγών (CTC)

Σημαντική όψη της διαδικασίας ψηφιοποίησης των φορολογικών
διοικήσεων αποτελεί η έννοια των «συνεχών ελέγχων συναλλαγών»
(CTC), οι οποίοι επιτρέπουν στις φορολογικές αρχές κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους να συλλέγουν στοιχεία που
συνδέονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες, απευθείας από
συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών ή / και διαχείρισης
δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο ή σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.
Προηγουμένως βέβαια οι κυβερνήσεις θα πρέπει σύμφωνα με τις
προτάσεις του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου να εξετάσουν
πρόσθετους παράγοντες, όπως ότι τα δεδομένα που αποστέλλονται
σε πραγματικό χρόνο ενδέχεται να είναι χαμηλής ποιότητας και να
οδηγούν σε ανακριβή αποτελέσματα, στρέβλωση που μπορεί να
αποφευχθεί εάν επιτραπεί στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν και
να διορθώνουν τυχόν ανακριβή δεδομένα πριν την οριστική
υποβολή.

Επιπλέον τίθεται ζήτημα προστασίας της εμπιστευτικότητας των
δεδομένων σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ακόμη και όταν οι εμπλεκόμενες
χώρες έχουν διαφωνίες μεταξύ τους. Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο το
διάστημα αυτό εξετάζει τις υφιστάμενες τάσεις και τη χρήση της
τεχνολογίας, επιδιώκοντας να έχουν θετικό αντίκτυπο στο εμπόριο,
προωθώντας ταυτόχρονα τον κοινό στόχο της μείωσης των φορολογικών
βαρών στις επιχειρήσεις και την εισπραξιμότητα των φόρων.
Αναφορικά με το φόρο εισοδήματος των εταιριών ειδικότερα θα πρέπει τα
δεδομένα να προετοιμαστούν και να ελεγχθούν αρχικά από
εξουσιοδοτημένο φοροτεχνικό της επιχείρησης, προκειμένου να
παρακολουθεί τη λογιστική και φορολογική βάση των στοιχείων των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που πολύ συχνά διαφοροποιούνται
λόγω των διενεργούμενων φορολογικών αποσβέσεων ή εκπτώσεων
δαπανών κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος. Όπως
είναι φανερό, η παράλειψη αυτής της διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει σε
ανακρίβειες και περιττούς ελέγχους. Ο Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει απασχοληθεί εκτενώς με το
ζήτημα της χρήσης των χρηματοοικονομικών λογαριασμών ως βάση για
τον καθορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, καθώς και με τους
διάφορους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των προσωρινών διαφορών
μεταξύ φορολογικής και χρηματοοικονομικής λογιστικής.
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Η πολυπλοκότητα της χρήσης των συνεχών ελέγχων των
συναλλαγών των επιχειρήσεων με βάση τις πληροφορίες των
δημοσιονομικών καταστάσεων είναι μεγαλύτερη, διότι οι χώρες δεν
επιχειρούν να δημιουργήσουν μια κοινή φορολογική βάση, γι’ αυτό
οι προσαρμογές είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Παρόμοια,
υφίσταται διαφοροποίηση ανάλογα με την κατηγορία της
επιχείρησης και το αντίστοιχο επιχειρηματικό μοντέλο που
ακολουθεί, όπως για παράδειγμα ορισμένες μπορεί να
χρησιμοποιούν χειρόγραφα παραστατικά, ώστε προκειμένου να
εφαρμοστεί το σύστημα των ελέγχων με "δεδομένα πραγματικού
χρόνου", τόσο οι φορολογούμενοι όσο και οι φορολογικές
διοικήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν πολύ σημαντικές τεχνικές
προκλήσεις.
iii.

Οι στόχοι της ψηφιοποίησης

Σύμφωνα με το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, η ψηφιοποίηση της
φορολογικής διοίκησης πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία ριζικού
μετασχηματισμού και όχι απλά ως μια διαδικαστική διαφοροποίηση
σε σχέση με τα προϋφιστάμενα συστήματα, εφόσον η έννοια της
ψηφιοποίησης αναφέρεται στην ενέργεια ή τη διαδικασία

μετατροπής των αναλογικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της
χρήσης εικόνας, βίντεο και κειμένου, σε ψηφιακή μορφή. Οι στόχοι και
πολιτικές που εξυπηρετούνται μέσω της ψηφιοποίησης μπορεί να
διαφέρουν από χώρα σε χώρα και αυτό είναι εφικτό ακριβώς διότι η
ψηφιοποίηση εκ των πραγμάτων παρέχει ευρύτατες δυνατότητες που
μπορούν
να
αποδειχθούν
εξαιρετικά
δραστικές
για
την
αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης που εν προκειμένω
αποτελεί επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Στο σημείο αυτό το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, υιοθετώντας τις
απόψεις που διατυπώθηκαν το Φεβρουάριο 2013 από την Υπηρεσία των
ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID), αναφέρεται συγκεκριμένα στη
δυνατότητα διαχείρισης πληροφοριών ενόψει της παροχής υποστήριξης,
αυτοματοποίησης, διαχείρισης ροής εργασιών και διαχείρισης
εξουσιοδότησης στις λειτουργίες της φορολογικής διοίκησης και της
συγκέντρωσης διαθέσιμων πληροφοριών από εξωτερικές και εσωτερικές
πηγές, συμβάλλοντας στην αυξημένη είσπραξη των φορολογικών εσόδων.
Επίσης, μνημονεύεται η δυνατότητα φορολογικής συμμόρφωσης, εφόσον
το σύστημα ηλεκτρονικών φόρων παρέχει πληροφορίες, εκπαίδευση και
υποστήριξη στους φορολογούμενους, διευκολύνοντας την ανταπόκρισή
τους στις φορολογικής φύσης υποχρεώσεις τους και στην εν γένει
φορολογική τους συμμόρφωση.
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Ταυτόχρονα, θεωρείται ότι είναι εφικτή η καλύτερη διαχείριση
φορολογικού κινδύνου, καθώς τα ψηφιακά συστήματα σχεδιάζονται
έτσι ώστε να ανιχνεύουν τους σχετικούς κινδύνους και τελικά να
αποτρέπουν φαινόμενα μη συμμόρφωσης. Επιπρόσθετα, ένα
σύστημα διαχείρισης πληροφοριών παρέχει στη Διοίκηση την
ευχέρεια συλλογής πληροφοριών αναγκαίων για τη διενέργεια των
ελέγχων, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος είσπραξης των
φόρων και να αυξάνονται τα έσοδα μέσω της καταπολέμησης της
φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.
Γίνεται αποδεκτό ότι η επένδυση των κρατών στην ψηφιοποίηση
της φορολογικής διοίκησης θα οδηγήσει την ενίσχυση της
αποδοτικότητας ενόψει της ψηφιακής αλληλεπίδρασης που θα
αναπτυχθεί, της αυτοματοποιημένης συλλογής δεδομένων, της
επεξεργασίας και ανάλυσης. Αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση
της συμμόρφωσης προς την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία μέσω
της καλύτερης κατανόησης από τους φορολογούμενους και της
αυξημένης διαφάνειας αναφορικά με τη στρατηγική, τις πολιτικές
και τις επενδύσεις, όπως επίσης και μέσω της βελτίωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών και της ροής επικοινωνίας με τη
φορολογική διοίκηση.

Η ψηφιοποίηση εξυπηρετεί επιπλέον το στόχο μείωσης των υφιστάμενων
φορολογικών κενών μέσω της βελτίωσης της δυνατότητας πρόβλεψης
μακροοικονομικών και κοινωνικών δεδομένων. Ένας ακόμη στόχος που
επιδιώκεται μέσω της ψηφιοποίησης είναι η ενίσχυση της ασφαλούς
συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο στο φορολογικό περιβάλλον, τόσο
μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων και των φορολογουμένων
(επιχειρήσεις και ιδιώτες), όσο και σε συνεργασία με φοροτεχνικούς,
τράπεζες, εργοδότες, εμπορικά επιμελητήρια και λοιπούς φορείς.
iv.

Εξειδίκευση των στόχων στο Παράρτημα της Έκθεσης

Λόγω της μεγάλης σημασίας των επιδιωκόμενων στόχων, το συνημμένο
στην έκθεση Παράρτημα αναφέρεται διεξοδικά σε αυτούς τους στόχους με
έμφαση σε τρεις κατηγορίες ζητημάτων που χρήζουν περαιτέρω
εξειδίκευσης, δηλαδή την διαμέσου της ψηφιοποίησης αύξηση της
αποτελεσματικότητας των φορολογικών διοικήσεων, την ενίσχυση της
φορολογικής συμμόρφωσης και τη βελτίωση των παρεχόμενων στους
φορολογουμένους υπηρεσιών. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στο ζήτημα
της αποτελεσματικής χρήσης των δεδομένων και της ανάλυσης αυτών,
ιδίως των λεγόμενων «Big Data» που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και στη βελτίωση των δημόσιων
πολιτικών.

Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, ΑΠΘ, Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα, 2020

108

ΙV. Εκθέσεις της Φορολογικής Επιτροπής (Taxation
Committee) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
(International Chamber of Commerce)
Αξιολογείται επίσης ως σημαντική η συλλογή των «Big Data» με
τεχνολογικές
υποδομές
στο
ελάχιστο
δυνατό
κόστος,
περιλαμβάνοντας σύγχρονα εργαλεία όπως τα αποκαλούμενα
«σύννεφα» (clouds). Σχετικά με την τυποποίηση και βελτιστοποίηση
των δεδομένων προτείνεται η χρήση εφαρμογών που επιτρέπει τις
διεπαφές μεταξύ υπηρεσιών (Application Programming Interfaces APIs) μέσω της δημιουργίας ασφαλών, συνεκτικών και σύγχρονων
πύλων API για υπάρχουσες υπηρεσίες back-end που φιλοξενούνται
οπουδήποτε, με ταυτόχρονη προστασία από παραβιάσεις και
καταχρηστικές πρακτικές.
Μια ακόμη πρόταση για αύξηση της αποτελεσματικότητας είναι η
τακτική ανανέωση των διαδικασιών ώστε να συμβαδίζουν με τη
δυναμική της ψηφιακής οικονομίας που ανανεώνεται διαρκώς με
νέες λειτουργίες και τεχνολογικά μοντέλα, όπως η ρομποτική, τα
chatbots και άλλες τελευταίες τεχνολογίες που μπορούν να
εισαχθούν στη φορολογική διοίκηση για να καταστήσουν τη
διαδικασία πιο φιλική προς το χρήστη. Ταυτόχρονα αναγκαία
καθίσταται η διαρκής επιμόρφωση των υπαλλήλων της φορολογικής
διοίκησης, προκειμένου βελτιώνεται το επίπεδο των δεξιοτήτων
τους,

ενώ η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της αποδοτικότητας
χρησιμοποιώντας προγνωστικά μοντέλα που επιτρέπουν στο επιχειρησιακό
προσωπικό να καθορίσει καλύτερα τις προτεραιότητές του, γεγονός που θα
οδηγούσε σε αυξημένη εισπραξιμότητα των φορολογικών εσόδων, παρά
την έλλειψη διαθέσιμων πόρων. Η χρήση τεχνολογιών μπορεί επίσης να
επαυξήσει τα κίνητρα των υπαλλήλων των φορολογικών διοικήσεων με τη
διερεύνηση καινοτόμων ιδεών για την εφαρμογή και τον έλεγχο αυτών των
συστημάτων. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι ακόμη πιο σημαντικές όταν η
αντίδραση στις συντελούμενες αλλαγές εμφανίζεται στις γραφειοκρατικές
οικονομίες λόγω της ανησυχίας μεταξύ των υπαλλήλων της φορολογικής
διοίκησης ότι η τεχνολογία θα αντικαταστήσει τις θέσεις εργασίας τους.
Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα μέσω της αξιοποίησης των νέων
τεχνολογιών θα μπορέσουν οι φορολογικές διοικήσεις να αποκτήσουν
περισσότερη ανταπόκριση και συνεργασία μέσω τηλεδιασκέψεων ή σε
διαδικτυακές πλατφόρμες απόκτησης γνώσεων και εξειδίκευσης, καθώς και
με εικονικές ομάδες εργασίας, έξυπνες πύλες εργαζομένων, εργαλεία
κοινωνικών μέσων μέσα σε οργανισμούς, κινητές εφαρμογές και άλλες
συναφείς μεθόδους. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων
επιτυγχάνεται
μέσω
εργαλείων
e-Learning
και
προσέγγισης
εμπειρογνωμόνων ανά πάσα στιγμή μέσω του διαδικτύου με εργαλεία εξ
αποστάσεως επικοινωνίας και συνεργασίας.
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Περαιτέρω, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικίλα εργαλεία
διαχείρισης απόδοσης των υπαλλήλων, όπως εργαλεία διαχείρισης
ταλέντων, πίνακες επιδόσεων και εργαλεία τυποποίησης που
συμβάλλουν στην αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων και
της αξιοποίησής τους για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.
Μια τέτοια διαρκής επαγρύπνιση της φορολογικής διοίκησης και
εντατική επιμόρφωση των υπαλλήλων της θα έχει σημαντικό
αντίκτυπο στην κοινωνία, εμπεδώνοντας την ικανοποίηση και το
αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος που είναι
αναγκαία για την εκούσια φορολογική συμμόρφωση. Στην
κατεύθυνση αυτή, οι γρήγοροι ρυθμοί ψηφιοποίησης, η διαφάνεια, ο
ανοιχτός διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των φορολογικών
διοικήσεων και των επιχειρήσεων έχουν ακόμη μεγαλύτερη
σημασία για να συμβάλουν στη μεγαλύτερη συμμόρφωση και σε
ένα περισσότερο λειτουργικό και ευέλικτο φορολογικό σύστημα.
Εντούτοις τονίζεται ότι οι φορολογικές διοικήσεις θα πρέπει να
ενεργούν με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δέουσας
επιμέλειας, θεωρώντας ότι οι φορολογούμενοι είναι ειλικρινείς και
ενεργούν με καλή πίστη, εκτός αν αποδεικνύεται το αντίθετο,
δηλαδή να μην αντιμετωπίζουν όλους τους φορολογούμενους ως
ενόχους φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής.

Τρίτος στόχος της ψηφιοποίησης στον οποίο επικεντρώνεται το
Παράρτημα είναι η βελτίωση των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών,
μέσω της απλοποίησης του συστήματος δηλώσεων και ελέγχων, όπως η
εξασφάλιση προσβασιμότητας του πολίτη σε πηγές φορολογικών κανόνων
μέσω διαδικτύου (νόμος, κανονισμοί, εγκύκλιοι), καθώς και σε βάσεις
δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν
τους φορολογούμενους (π.χ. συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς
κανονισμούς ΦΠΑ). Επιπλέον, η απλότητα στην ψηφιοποίηση πρέπει να
αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για τις φορολογικές διοικήσεις, με τη
λογική ότι οι μηχανισμοί ηλεκτρονικής υποβολής και συμμόρφωσης θα
πρέπει να μειώσουν το διοικητικό κόστος συμμόρφωσης των
φορολογουμένων με τη φορολογία, οι ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής
μπορούν να είναι τυποποιημένες, εύχρηστες, απλές, ελαχιστοποιώντας τις
πιθανότητες σφαλμάτων και γραφειοκρατικής τυπολατρείας. Από την άλλη
πλευρά, το σύστημα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα σχόλια των χρηστών
και να παρακολουθεί τις αλληλεπιδράσεις τους με στόχο την καλύτερη
λειτουργικότητα. Παρόμοια, οι φορολογικές διοικήσεις θα πρέπει να
οργανώνουν συχνές συναντήσεις εργασίας και σεμινάρια και να διεξάγουν
ανοιχτό διάλογο με την κοινότητα των φορολογουμένων. Η ψηφιακή
διεπαφή θα πρέπει να ενημερώνεται με απαντήσεις σε επίκαιρα θέματα και
το απαραίτητο υλικό καθοδήγησης των φορολογουμένων αναφορικά με τις
υποχρεώσεις τους.
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Η χρήση των τελευταίων τεχνολογιών, όπως η αυτοματοποίηση
διαδικασιών, μπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση στην επίλυση
προβλημάτων σε βασικά ερωτήματα με τη μορφή μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων μέσω διαδικτύου.
Περαιτέρω, το γεγονός ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της
ψηφιοποίησης συμβάλλει στη μείωση της ανθρώπινης
αλληλεπίδρασης μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών
διοικήσεων και θα μπορούσε επίσης να μειώσει τις ευκαιρίες
διαφθοράς και να αυξήσει την ακεραιότητα των υπαλλήλων τους.
Τέλος, σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας
αποτελεί η ψηφιοποίηση των μηχανισμών επίλυσης διαφορών, με
την δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων, αντιρρήσεων
και προσφυγών των φορολογουμένων αλλά και της ηλεκτρονικής
παρακολούθησης των σταδίων επεξεργασίας τους από τη
φορολογική διοίκηση, καθιστώντας δυνατή την εξ αποστάσεως
άσκηση διαδικαστικών δικαιωμάτων χωρίς φυσική αλληλεπίδραση
με τον φορολογούμενο (π.χ. Austrians FinanceOnLine).

v.
Βασικοί
μετασχηματισμού

παράγοντες

επιτυχίας

του

ψηφιακού

Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, υπό μια
ολιστική προσέγγιση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός προϋποθέτει
στρατηγικές συμμόρφωσης των διαφόρων κατηγοριών φορολογουμένων,
ένα ενισχυμένο νομοθετικό πλαίσιο, ένα λειτουργικό- διαδικαστικό πλαίσιο
που θα έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές καλής διακυβέρνησης και τις
κατευθυντήριες γραμμές για άρτιες διαδικασίες ενώπιον της Διοίκησης, μια
φορολογική τεχνολογία και υποδομή αποτελούμενη από πλατφόρμες
λογισμικού και εργαλειοθήκες για ανάλυση των δεδομένων, ορθολογική
διαχείριση των συντελούμενων αλλαγών, μέσω εκπαίδευσης και διαρκούς
επιμόρφωσης των υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης και μετρήσεις
αποδοτικότητας μέσω συνεχούς παρακολούθησης, περιοδικών εκθέσεων
προόδου και επικοινωνίας με ενδιαφερόμενους φορείς.
Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν ωστόσο την επίδειξη της δέουσας
επιμέλειας σε μια σειρά παραγόντων που είναι ικανοί να επηρεάσουν
αρνητικά την διαδικασία της ψηφιοποίησης των φορολογικών διοικήσεων
ή να επιφέρουν αντίθετα από τα σκοπούμενα αποτελέσματα.
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Πρωτίστως
η
εμπιστευτικότητα
των
δεδομένων
που
ανταλλάσσονται μέσω των ψηφιακών διεπαφών είναι επιτακτική
ανάγκη προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιη η επιχειρηματική
εμπιστοσύνη. Επομένως είναι απαραίτητο οι φορολογικές διοικήσεις
να προστατεύσουν τα δεδομένα που συλλέγουν από τυχόν ιούς ή
άλλες ψηφιακές απειλές στα συστήματα πληροφορικής των
φορολογουμένων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής προσωπικών
δεδομένων με σκοπό κατάχρησης ή παραβίασης. Συνεπώς ο γενικός
Κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
(GDPR) αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο, ενώ προτείνεται το
ενδεχόμενο πρόβλεψης λογοδοσίας για τυχόν παραβιάσεις της
ασφάλειας των δεδομένων.
Ένα σημαντικό μειονέκτημα της ψηφιοποίησης είναι ότι, σε πρώτη
φάση, θα οδηγήσει σε αυξημένο κόστος συμμόρφωσης, εφόσον οι
πρόσφατες ηλεκτρονικές καταγραφές, η ηλεκτρονική λογιστική
(δηλαδή η ειδική ταξινόμηση) και οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων
ανά χώρα (CbC) καταδεικνύουν ότι η εισαγωγή νέων ψηφιακών
μεθόδων οδηγεί σε πρόσθετο κόστος συμμόρφωσης και επιβάλλει
πρόσθετο βάρος στον φορολογούμενο. Ταυτόχρονα, τα πρόσφατα
μέτρα ψηφιοποίησης απαιτούν από τον φορολογούμενο να παράγει

τις πληροφορίες της επιχείρησής του σε προκαθορισμένη μορφή, η οποία
δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τα πραγματικά περιστατικά και τις
περιστάσεις σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις. Σε παγκόσμια κλίμακα,
υπάρχει ο πρόσθετος κίνδυνος να ακολουθούνται διαφοροποιημένοι,
αντιφατικοί ή αντικρουόμενοι, εθνικοί κανόνες από τους Ομίλους
Πολυεθνικών Επιχειρήσεων.
Δυσκολίες ανακύπτουν λόγω των απαιτήσεων διατήρησης της
λειτουργικότητας των ψηφιακών συστημάτων, καθώς η επεκτασιμότητα
της πλατφόρμας και οι όγκοι δεδομένων αυξάνονται συνεχώς και απαιτούν
επαρκή υπολογιστική ισχύ. Επιπλέον, η διαφοροποίηση μεταξύ των
συστημάτων ή των κανόνων η τυχόν έλλειψη διαλειτουργικότητας των
διασυνοριακών συναλλαγών, οι διαφορές στο επίπεδο των δεδομένων και ο
κατακερματισμό της διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργίες των ψηφιακών συστημάτων, ώστε η
εναρμόνιση των μορφών δεδομένων θα ήταν μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη στο
θέμα αυτό.
Περαιτέρω, οι επιχειρήσεις πρέπει να δείξουν την αναγκαία βούληση
συμμόρφωσης στις ψηφιακές φορολογικές διαδικασίες, επομένως η χρήση
της σύγχρονης τεχνολογίας πρέπει να βασίζεται σε ένα συνεκτικό νομικό
πλαίσιο συγκροτώντας ένα καθεστώς
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συμμόρφωσης που να συνδέει τις διαδικασίες εμπορικής πρακτικής
και φορολογικής διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση
των φορολογουμένων με την υποχρέωση παροχής των δεδομένων,
τα οποία μπορεί να μην είναι πάντοτε εύκολα διαθέσιμα από τα
υπάρχοντα συστήματά τους.
Είναι επίσης ορατός ο πρόσθετος κίνδυνος συγκέντρωσης από τις
φορολογικές διοικήσεις τεράστιων όγκων δεδομένων (Big Data)
χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα δοκιμής και ανάλυσης.
Επομένως, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται χωρίς συγκεκριμένο
σκοπό. παραβιάζοντας νομικά το θεμελιώδες δικαίωμα του
φορολογούμενου στο απόρρητο των δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα
ελλοχεύει ο κίνδυνος - χωρίς κατάλληλη λεπτομερή εξέταση - τα
δεδομένα να χρησιμοποιηθούν τυχαία για την εξυπηρέτηση ειδικών
σκοπών, όπως η θεμελίωση αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου.
Χωρίς κατάλληλη, λεπτομερή και επαληθεύσιμη ανάλυση, η
συγκέντρωση των δεδομένων δεν θα οδηγεί σε ένα δίκαιο
φορολογικό σύστημα, επομένως η ορθή και συστηματική
ταξινόμηση των δεδομένων και η νόμιμη διαχείρισή τους είναι
ύψιστης σημασίας για την πορεία προς την ψηφιοποίηση.

Από την άλλη πλευρά, ο παράγοντας της διαφάνειας είναι επίσης
καθοριστικός, εφόσον θα πρέπει οι φορολογούμενοι να κατανοήσουν τους
σκοπούς για τους οποίους οι φορολογικές διοικήσεις καταρτίζουν τα
δεδομένα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους ειδικούς ελέγχους των
αλγορίθμων των φορολογικών διοικήσεων. Οι φορολογούμενοι πρέπει να
συμμετέχουν σε κάθε βήμα της διαδικασίας, αφενός για να προστατεύσουν
τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και, αφετέρου για να
αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό καθεστώς συλλογής και φορολόγησης
δεδομένων το οποίο προβλέπει ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος των
δεδομένων της φορολογικής αρχής και της διαδικαστικής ανάγκης
διαφάνειας και επαλήθευσης και του νόμιμου συμφέροντος του
φορολογούμενου ελαχιστοποιώντας την αποθήκευση και τη χρήση
εταιρικών και προσωπικών δεδομένων, καθώς και στη μείωση του κόστους
συμμόρφωσης.
Η έκθεση δεν αγνοεί τη σημασία της βελτίωσης των ψηφιακών
διαδικασιών που αφορούν στην ταυτότητα και την ασφάλεια των
φορολογουμένων και την παροχή σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων και
υπηρεσιών σε πολλαπλά κανάλια για την προσωποποιημένη ψηφιακή
διασύνδεση με τους πολίτες. Τέλος, η συνοχή μεταξύ των φορολογικών
δικαιοδοσιών, ιδίως γύρω από τη διασύνδεση μεταξύ φορολογουμένων και
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φορολογικών διοικήσεων, θα είναι πρωταρχικής σημασίας για τη
μείωση του φόρτου για τον φορολογούμενο. Επιπλέον, τα
χρονοδιαγράμματα θα διαφέρουν ανάλογα με τη συμμόρφωση των
φορολογουμένων και η εφαρμογή τους από τις φορολογικές
διοικήσεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτή την εξέλιξη.

Τέτοιες προκλήσεις μπορούν κατεξοχήν να επιλυθούν μέσω συμφωνιών
παροχής υπηρεσιών με έναν αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών τύπου cloud,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα παραμένουν ασφαλή και ότι
τηρούνται αυστηρά οι κανόνες εμπιστευτικότητας και προστασίας
δεδομένων.

vi.
Τεχνολογία και υποδομή για τη συντέλεση της
ψηφιοποίησης

Η έκθεση λαμβάνει υπόψη την Έρευνα Ηνωμένων Εθνών για την
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του 2018, κατά την οποία η χρηστή
διακυβέρνηση αποτελεί παράγοντα τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας. Επιπλέον, οι τρεις πιο διαδεδομένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
το 2018 από τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο ήταν η πληρωμή υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας, η υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος και η εγγραφή
νέων επιχειρήσεων στο εμπορικό μητρώο. Η έρευνα αναφέρει ότι περίπου
140 κράτη μέλη παρέχουν τουλάχιστον μία ηλεκτρονική συναλλακτική
υπηρεσία, κατά κύριο λόγο την υποβολή δηλώσεων φόρου μέσω
διαδικτύου. Ως εκ τούτου, ενώ είναι φανερό ότι ενώ οι φορολογικές
διοικήσεις έχουν υιοθετήσει την τεχνολογία, παρόλα αυτά οι υφιστάμενες
τεχνολογικές δυνατότητες δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως.

Αναφορικά με τα συστήματα τεχνολογίας και υποδομής που είναι
αναγκαία, η έκθεση τονίζει ότι μείζονες στόχους αποτελούν η
βελτιστοποίηση των ωφελειών της ψηφιοποίησης, η ορθή
διαχείριση των κινδύνων συμμόρφωσης και η ανάλογη αύξηση των
φορολογικών εσόδων, ώστε οι φορολογικές διοικήσεις πρέπει να
εξετάσουν την ανάπτυξη συγκεκριμένης στρατηγικής για την
υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνολογικών καινοτομιών, παρέχοντας
μια σαφή εικόνα του σχεδιασμού τους σε επίπεδο υποδομών ικανών
να εξασφαλίσουν την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Η νέα
τεχνολογία έχει τις δικές της απαιτήσεις εγκατάστασης, συνεχούς
υποστήριξης, συνεχιζόμενου κόστους συντήρησης και κατοχύρωσης
αδειών, νέων απαιτήσεων ασφαλείας, παρακολούθησης και
σχεδιασμού για μελλοντικές βελτιώσεις.
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vii.
Οφέλη από την αποτελεσματική ψηφιοποίηση των
φορολογικών διοικήσεων

αξιοποίηση των υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης μέσω της
συμμετοχής και ανάμειξής τους σε περισσότερους τομείς καθηκόντων.

Η αποτελεσματικότητα των φορολογικών διοικήσεων έχει
σημαντικό αντίκτυπο στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και
στην εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας στην πράξη. Η
αποτελεσματικότητα των φορολογικών διοικήσεων σημαίνει την
αποτελεσματικότητα των δομών της, γεγονός που μεταφράζεται
στην αποτελεσματικότητα της δράσης. Οι φορολογικές διοικήσεις
που επικεντρώνονται στη βελτίωση των διαδικασιών και υιοθετούν
ένα υγιές μοντέλο μπορούν να εξασφαλίσουν και λειτουργική
αποτελεσματικότητα. Η υιοθέτηση των λύσεων που προτείνονται
από την Έκθεση υπογραμμίζεται ότι μπορεί να εγγυηθεί την
ικανότητα μέτρησης απόδοσης και ελαχιστοποίησης του
φορολογικού νομοθετικού κενού, τη μείωση του κόστους είσπραξης
φόρων
και
αυξημένων
πλεονεκτημάτων
προς
τους
φορολογούμενους, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της
παροχής υπηρεσιών με αποτέλεσμα την καλύτερη είσπραξη των
φόρων, την εμπέδωση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων προς
τη φορολογική διοίκηση, την απάλειψη περιττών διαδικασιών και
ελαχιστοποίηση των άσκοπων δαπανών καθώς και την καλύτερη

Η έκθεση συνοψίζει τα εκατέρωθεν οφέλη για τους φορολογούμενους και
τις φορολογικές διοικήσεις, προκειμένου να μην καταλείπεται αμφιβολία
σχετικά με την αναγκαιότητα μετασχηματισμού της παραδοσιακής
φορολογικής διοίκησης σε μια σύγχρονη ψηφιοποιημένη μορφή, η οποία
θα λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες για τους φορολογούμενους, οι
οποίες θα επιτρέπουν την στοχευμένη για κάθε περίπτωση παροχή των
απαραίτητων υπηρεσιών, ενώ θα επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά
με τον τρόπο αξιοποίησης των φορολογικών εσόδων από τις διοικητικές
υπηρεσίες και την αντίστοιχη απόδοση των επενδύσεων αυτών. Επίσης θα
χωρεί εφαρμογή αυτοματοποιημένων μοντέλων για τον εντοπισμό και την
πρόληψη φαινομένων φορολογικής απάτης, ενώ η λήψη πληροφοριών σε
επίπεδο Big Data σε ένα ευρύτερο επίπεδο θα επιτρέψει τον αναστοχασμό
με επίκεντρο την καλή διακυβέρνηση και την προτεραιοποίηση των
κατάλληλων πολιτικών. Από την άλλη πλευρά, οι φορολογούμενοι θα
διαθέτουν την ευχέρεια άμεσης και ταχείας ενεργοποίησης υπηρεσιών σε
καθημερινή βάση και χωρίς τους περιορισμούς του ωραρίου που απαιτεί η
φυσική τους παρουσία ενώπιον των φορολογικών αρχών, θα γνωρίζουν τη
φορολογική τους κατάσταση και το νομοθετικό πλαίσιο που τους αφορά,
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θα εξυπηρετούνται ευκολότερα μέσω της εγγραφής, πληρωμής και
λήψης ειδοποιήσεων, ώστε θα είναι ευχερέστερη η εκούσια
συμμόρφωσή τους. Τέλος, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών θα
τους ωφελεί μέσω της ταχύτερης διεξαγωγής της διαδικασίας
επιστροφής φόρου.
Η έκθεση μνημονεύει τη σχετική δράση του ΟΟΣΑ, ο οποίος στην
έκθεσή του για το 2018, αναγνωρίζει ότι η ψηφιοποίηση έχει ήδη
τριπλά θετικό αντίκτυπο στη φορολογική διοίκηση: ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης, βελτίωση των
παρεχόμενων στους φορολογούμενους υπηρεσιών και μείωση του
αναγκαίου διοικητικού κόστους φορολογικής συμμόρφωσης.
Η ενδιάμεση έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με τις φορολογικές
προκλήσεις της ψηφιοποίησης των φορολογικών διοικήσεων.
Οι προκλήσεις της ψηφιοποίησης της οικονομίας εντοπίστηκαν ως
ένα από τα βασικά σημεία του σχεδίου δράσης για τη διάβρωση της
βάσης και τη μεταφορά κερδών (BEPS) που οδήγησε στην Έκθεση
για τη Δράση 1 της BEPS για το 2015. Στο πλαίσιο του έργου BEPS
του ΟΟΣΑ / G20 και ειδικότερα στο πλαίσιο της Δράσης 1, η Task

Force για την Ψηφιακή Οικονομία (TFDE) εξέτασε τις φορολογικές
προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας. Η έκθεση επί της Δράσης 1
σημείωσε ότι η ψηφιακή οικονομία χαρακτηρίζεται από μια ασύγκριτη
εξάρτηση από τα άυλα στοιχεία, τη μαζική χρήση δεδομένων (ιδίως τα
προσωπικά δεδομένα) και τη γενικευμένη υιοθέτηση πολύπλευρων
επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, διαπίστωσε ότι θα ήταν δύσκολο, αν
όχι αδύνατο, να φράξουμε την ψηφιακή οικονομία. Η έκθεση υπογραμμίζει
τους τρόπους με τους οποίους η ψηφιοποίηση είχε επιδεινώσει τα ζητήματα
των BEPS, αλλά επίσης αναφέρει ότι τα μέτρα που προτείνονται στο
πλαίσιο των άλλων δράσεων της BEPS θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό
αντίκτυπο από την άποψη αυτή.
Τον Μάρτιο του 2017, οι Υπουργοί Οικονομικών της G20 εξουσιοδότησαν
τον ΟΟΣΑ, μέσω του Περιεκτικού Πλαισίου για την Ασφάλεια των
Τροφίμων, να εκπονήσει ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της
ψηφιοποίησης στη φορολογία μέχρι τον Απρίλιο του 2018. Αυτή η έκθεση
με θέμα τις φορολογικές προκλήσεις που προκύπτουν από την
ψηφιοποίηση (Ενδιάμεση Έκθεση 2018) έχει πλέον γίνει αποδεκτή από τα
περισσότερα από 110 μέλη του Περιεκτικού Πλαισίου.
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ΙV. Εκθέσεις της Φορολογικής Επιτροπής (Taxation
Committee) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
(International Chamber of Commerce)
Η Ενδιάμεση Έκθεση παρέχει μια εις βάθος ανάλυση των
κυριότερων χαρακτηριστικών που παρατηρούνται συχνά σε
ορισμένα ιδιαίτερα ψηφιοποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα και της
δημιουργία αξίας στην εποχή της ψηφιοποίησης, καθώς και των
πιθανών επιπτώσεων στο ισχύον διεθνές φορολογικό πλαίσιο.
Συγκεκριμένα, εξετάζοντας τα νέα και μεταβαλλόμενα
επιχειρηματικά μοντέλα στο πλαίσιο της ψηφιοποιημένης
οικονομίας, η Έκθεση περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά των
ψηφιακών αγορών και τον τρόπο με τον οποίο σε αυτές
διαμορφώνεται η φορολογητέα αξία. Η Ενδιάμεση Έκθεση εντοπίζει
επίσης τρία χαρακτηριστικά που παρατηρούνται συχνά σε ορισμένα
ιδιαίτερα ψηφιοποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα: scale without
mass, η μεγάλη εξάρτηση από άυλα περιουσιακά στοιχεία και o
ρόλος των δεδομένων και της συμμετοχής των χρηστών,
συμπεριλαμβανομένου του παράγοντα της χρήσης του διαδικτύου.
Σημειώθηκε, ωστόσο, ότι οι χώρες έχουν διαφορετικές απόψεις για
το κατά πόσον και σε ποιο βαθμό τα χαρακτηριστικά αυτά
συμβάλλουν στη δημιουργία αξίας από την επιχείρηση.

Η Ενδιάμεση Έκθεση εξετάζει τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στη
φορολογική πολιτική και τη φορολογική διοίκηση, με δεδομένο ότι η
ψηφιοποίηση προσφέρει νέες ευκαιρίες για αύξηση των φορολογητέων
κερδών και τον κατακερματισμό της οικονομίας, γεγονός που επηρεάζει τη
φορολογική συμμόρφωση και τα έσοδα ως αποτέλεσμα της ανόδου των μη
τυποποιημένων, σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών. Ταυτόχρονα
όμως, τεχνολογίες όπως το blockchain δημιουργούν νέες, ασφαλείς
μεθόδους καταγραφής και την ίδια στιγμή επιτρέπουν την κυκλοφορία των
λεγόμενων «κρυπτογραφικών νομισμάτων» που αναιρούν τα σημαντικά
βήματα που έχουν σημειωθεί στην κατεύθυνση της φορολογικής
διαφάνειας κατά την τελευταία δεκαετία. Ορισμένες εργασίες βρίσκονται
ήδη σε εξέλιξη προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη κατανόηση και
αντιμετώπιση αυτών των διεργασιών, αλλά σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι
κυβερνήσεις θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα επιφέρουν αυτές οι
αλλαγές, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή αποτελεσματικότητα του
φορολογικού συστήματος. Θα είναι επίσης σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν οι εξελίξεις
αυτές στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες
συνθήκες τους.
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ΙV. Εκθέσεις της Φορολογικής Επιτροπής (Taxation
Committee) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
(International Chamber of Commerce)
Συμπέρασμα
Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο θεωρεί την τάση της
ψηφιοποίησης των διοικητικών υπηρεσιών ως βασικό στρατηγικό
ζήτημα που άπτεται της σύγχρονης επιχειρηματικότητας,
προσφέροντας μια σπουδαία ευκαιρία αύξησης της της
αποδοτικότητας των επιχειρήσεων αλλά και της διοικητικής
λειτουργίας γενικότερα. Δεν μπορεί να αγνοηθεί ωστόσο το γεγονός
ότι υφίστανται υψηλοί κίνδυνοι και ουσιαστικό κόστος για τις
επιχειρήσεις - που προκαλούν ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις –
κυρίως λόγω της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των κυβερνήσεων
που εισάγουν νέα συστήματα ψηφιοποίησης. Το Διεθνές Εμπορικό
Επιμελητήριο υιοθετεί την άποψη ότι η στενότερη συνεργασία με
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και η εξέταση και εφαρμογή των
βασικών αρχών που προτείνει για τις διαδικασίες ψηφιοποίησης θα
επιτρέψουν σε αυτά τα συστήματα να αποβούν σε όφελος και όχι να
υψώσουν εμπόδια στις αλυσίδες εφοδιασμού των επιχειρήσεων και
ταυτόχρονα στη λειτουργική αποτελεσματικότητα των φορολογικών
διοικήσεων.

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο παραμένει προσηλωμένο στην παροχή
γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης για λογαριασμό των επιχειρήσεων, με
σκοπό τον εντοπισμό λύσεων για να εξασφαλιστεί ότι οι τάσεις και η χρήση
της τεχνολογίας θα έχουν θετικό αντίκτυπο στο εμπόριο.
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V. Δράσεις της Έδρας Jean Monnet
Α. Ομιλίες της κατόχου της
έδρας Κατερίνας Σαββαϊδου
και των συνεργατών της έδρας
Βασιλικής Αθανασάκη και της
Δήμητρας
Κούνη
σε
επιμορφωτικά συνέδρια και
ημερίδες
Α.1. Ιανουάριος 2020, Εισήγηση της κας Σαββαΐδου με θέμα
«Προϋπολογισμός πολιτών 2020 από την ερευνητική ομάδα
«Διαφάνεια του Προϋπολογισμού»» στην ημερίδα που
διοργανώθηκε από την έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή
Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση της Νομικής Σχολής του
ΑΠΘ σε συνεργασία με το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Δίκαιο και Οικονομικά"
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Μακεδονία και της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Α.2. Ιανουάριος 2020, Εισήγηση της κας Σαββαϊδου με θέμα «Κρατικός
Προϋπολογισμός για το 2020, Δημοσιονομική Πολιτική της κυβέρνησης»
στην 5η Διημερίδα που διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Νομικών
(Ε.Ε.Ν. e-Θέμις) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), με
γενικό θέμα «Επίκαιρα ζητήματα φορολογικού και ασφαλιστικού δικαίου
– Ανάπτυξη και προοπτικές» και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 24
και 25 Ιανουαρίου 2020 στο Ξενοδοχείο Radisson Blu Park Athens.
Η κα Σαββαϊδου, αφού αναφέρθηκε στον 1ο Προϋπολογισμό Πολιτών που
συντάχθηκε από την ομάδα «Διαφάνεια του Προϋπολογισμού», της οποίας
είναι επιστημονική υπεύθυνη, παρουσίασε ορισμένα από τα πιο βασικά
σημεία του που αφορούν στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης,
όπως αποτυπώθηκε στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2020, καθώς και
ιδίως στα φορολογικά έσοδα.
Α.3. Ιανουάριος 2020, Εισήγηση της Β. Αθανασάκη με θέμα «Η γενική
ρήτρα κατά της φοροαποφυγής του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (Ν. 4174/2013, εφεξής "ΚΦΔ") μετά την ενσωμάτωση στο
ελληνικό φορολογικό δίκαιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας κατά της
φοροαποφυγής Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ ("Anti-tax avoidance Directive" ή
"ATAD") με το άρθρο 13 Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α 65/24.4.2019) και
ειδικότερα του γενικού αντικαταχρηστικού κανόνα του άρθρου 6 της
Οδηγίας», στην 5η Διημερίδα που διοργανώθηκε στην Αθήνα από την
Ένωση Ελλήνων Νομικών (Ε.Ε.Ν. e-Θέμις) και το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), με γενικό θέμα «Επίκαιρα ζητήματα
φορολογικού και ασφαλιστικού δικαίου – Ανάπτυξη και προοπτικές».
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V. Δράσεις της Έδρας Jean Monnet
Η κα. Βασιλική Αθανασάκη, επιστημονική συνεργάτης της έδρας,
μεταδιδακτορικής ερευνήτριας του ΑΠΘ και υποτρόφου του ΙΚΥ,
ανέλυσε ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στη σχέση της
γενικής ρήτρας κατά της φοροαποφυγής με τις ειδικές
αντικαταχρηστικές διατάξεις, στη σχέση του εθνικού φορολογικού
δικαίου με το διεθνές συμβατικό δίκαιο (και τις αντίστοιχες ρήτρες
των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας) και ειδικότερα
ζητήματα που ανακύπτουν ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του
γενικού αντικαταχρηστικού κανόνα του άρθρου 38 ΚΦΔ από τις
Εγκυκλίους 2071/2019 και 2167/2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

τα θεμελιώδη δικαιώματα μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στην
εφαρμογή των εθνικών διατάξεων του ΦΠΑ.

Α.4. Ιανουάριος 2020, Εισήγηση της Δ. Κούνη με θέμα «Η σχέση
του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του δικαιώματος
ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΔΑ» στην 5η
Διημερίδα που διοργανώθηκε στην Αθήνα από την Ένωση
Ελλήνων Νομικών (Ε.Ε.Ν. e-Θέμις) και το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), με γενικό θέμα «Επίκαιρα
ζητήματα φορολογικού και ασφαλιστικού δικαίου – Ανάπτυξη και
προοπτικές».

Κλείνοντάς την εισήγησή της, η κα Κούνη επεσήμανε τη σημασία της
ταυτόχρονης προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και από τον
Χάρτη και από την ΕΣΔΑ. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει
την άμυνα των φορολογουμένων κατά την υποστήριξη των σχετικών
αξιώσεών τους απέναντι στη φορολογική διοίκηση ενώπιον των
Διοικητικών Δικαστηρίων.

Ειδικότερα ανέπτυξε το ζήτημα κατά ποσό μπορεί ο υποκείμενος στο
ΦΠΑ να επικαλεστεί το άρθρο 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίσει / προστατεύσει το δικαίωμα έκπτωσης του
φόρου εισροών, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι φορολογικές
αρχές υποπτεύονται την ύπαρξη απάτης ή φοροδιαφυγής. Επιπρόσθετα
συζητήθηκε η δυνατότητα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος
ΦΠΑ με επίκληση του ίδιου άρθρου από τον Χάρτη της ΕΕ.

Στην ομιλία της η κα Κούνη επεσήμανε αρχικώς ότι, ενώ η
διαδικασία της εναρμόνισης στο πεδίο του ΦΠΑ έχει ξεκινήσει εδώ
μεγάλο χρονικό διάστημα, το παράλληλο θέμα της συμβατότητας
με τα θεμελιώδη δικαιώματα έχει απασχολήσει τη θεωρία και τη
νομολογία μόλις τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις, σύμφωνα με τη
νομολογία του ΕΔΔΑ,
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V. Δράσεις της Έδρας Jean Monnet
Φωτογραφικό υλικό
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V. Δράσεις της Έδρας Jean Monnet
Β. Δημοσίευση φορολογικών
νέων (tax flash)
Β.1. To 37ο Tax Flash - Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για το 2020: ένας φιλόδοξος οδικός χάρτης για μια
Ένωση που αγωνίζεται για περισσότερα

Με αφορμή την έγκριση του προγράμματος εργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Αυτή η
Επιτροπή είναι προσηλωμένη στην αντιμετώπιση των διαγενεακών
προκλήσεών μας, όπως η κλιματική αλλαγή, η ψηφιοποίηση και η
μετανάστευση. Έχουμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε την
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να βελτιώσουμε τις ευκαιρίες
για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης κατά τον
ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας θα
συμβάλει στην οικοδόμηση μιας Ένωσης που αγωνίζεται για
περισσότερα».

Περαιτέρω, ο αντιπρόεδρος αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη
διερεύνηση προοπτικών, κ. Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε: «Η υλοποίηση
των φιλοδοξιών μας αποτελεί ομαδική προσπάθεια όλων των θεσμικών
οργάνων, των κρατών μελών και των βασικών εταίρων. Ως εκ τούτου, το
πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής αντικατοπτρίζει επίσης τις κύριες
προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου. Επιπλέον, για πρώτη φορά, έχουμε ενσωματώσει
πληροφορίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες τάσεις που διαμορφώνουν
τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Οι στρατηγικές προβλέψεις θα
αποτελέσουν τον γνώμονα για το έργο μας, καθώς προχωρούμε στον
σχεδιασμό διαχρονικά βιώσιμων πολιτικών οι οποίες καλύπτουν
αποφασιστικά τις ανάγκες όλων των Ευρωπαίων και ενισχύουν τη
γεωπολιτική θέση της Ένωσής μας».
Β.2. To 38ο Tax Flash -Υπογραφή της Συμφωνίας Αποχώρησης μεταξύ
Ε.Ε. και Ηνωμένου Βασιλείου - Παρουσίαση από την Ε.Ε. της
εμπορικής συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια του Brexit
Στις 24 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles
Michel και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der
Leyen, υπέγραψαν τη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου,
η οποία επισημοποιεί την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ,
κατά τα μεσάνυχτα (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της 31ης Ιανουαρίου.
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V. Δράσεις της Έδρας Jean Monnet
Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα εσωτερικό
προπαρασκευαστικό έγγραφο της ΕΕ των 27, το οποίο εκθέτει τις
απόψεις της ΕΕ σχετικά με τη μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο
Βασίλειο, αναφορικά με τη συμφωνία για την απελευθέρωση του
εμπορίου.
Β.3. To 39ο Tax Flash – Δημόσια διαβούλευση για τον χάρτη
πορείας αξιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας αναφορικά με
το «καθεστώς ΦΠΑ για τα πρακτορεία ταξιδίων» (5/02/2020)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χάρτη πορείας για την
αξιολόγηση και τον έλεγχο καταλληλότητας αναφορικά με το
«καθεστώς ΦΠΑ για τα πρακτορεία ταξιδίων», τον οποίο έθεσε σε
δημόσια διαβούλευση. Η περίοδος υποβολής παρατηρήσεων
εκτείνεται από τις 04.02.2020 έως τις 03.03.2020 (μεσάνυχτα ώρα
Βρυξελλών)
Β.4. To 40ο Tax Flash – Η Επιτροπή παρουσιάζει επανεξέταση
της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και δρομολογεί
συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ (7/02/2020)
Στις 5 Φεβρουαρίου η Επιτροπή παρουσίασε μια επανεξέταση της
αποτελεσματικότητας του πλαισίου οικονομικής εποπτείας και
δρομολόγησε δημόσια συζήτηση για το μέλλον του.

Το πλαίσιο της ΕΕ για την οικονομική εποπτεία έχει παράσχει
καθοδήγηση στα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων τους ως προς
την οικονομική και δημοσιονομική τους πολιτική. Συνέβαλε στην
ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, στην
αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, καθώς και στη
μείωση των δημόσιων ελλειμμάτων και των επιπέδων χρέους.
Δημιούργησε τις συνθήκες για βιώσιμη ανάπτυξη και για την υλοποίηση
της στρατηγικής της Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ευπαθή σημεία, ενώ το
δημοσιονομικό πλαίσιο έχει γίνει τόσο πολύπλοκο, ώστε να
δυσχεραίνεται η αποδοχή του. Επιπλέον, η ΕΕ αντιμετωπίζει μια
οικονομική συγκυρία που έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που
θεσπίστηκαν οι κανόνες. Η έναρξη ενός νέου πολιτικού κύκλου στην
Ένωση συνιστά πρόσφορο και κατάλληλο χρόνο για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου πλαισίου οικονομικής και
δημοσιονομικής εποπτείας, ιδίως των μεταρρυθμίσεων του «εξάπτυχου»
και του «δίπτυχου», για τις οποίες η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση
σχετικά με την εφαρμογή τους.
Ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό πλαίσιο και νέες προκλήσεις: Το πλαίσιο
οικονομικής διακυβέρνησης έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, με
αλλαγές που εισήχθησαν για την αντιμετώπιση της εμφάνισης νέων
οικονομικών προκλήσεων.
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Το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» θεσπίστηκαν για την
αντιμετώπιση των σημείων ευπάθειας που αποκάλυψε η
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Έκτοτε, το οικονομικό
πλαίσιο έχει εξελιχθεί σημαντικά. Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει
γνωρίσει επτά έτη διαρκούς ανάπτυξης. Πλέον, κανένα κράτος
μέλος δεν υπόκειται στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης —στη λεγόμενη Διαδικασία
Υπερβολικού Ελλείμματος—από 24 κράτη μέλη το 2011. Ωστόσο,
σε πολλά κράτη μέλη το αναπτυξιακό δυναμικό δεν έχει
ανακάμψει στα προ της κρίσης επίπεδα, ενώ σε ορισμένα κράτη
μέλη τα επίπεδα δημόσιου χρέους παραμένουν υψηλά. Η δυναμική
των μεταρρυθμίσεων έχει ατονήσει, η δε πρόοδος έχει καταστεί
άνιση μεταξύ των χωρών και μεταξύ των τομέων πολιτικής. Εν τω
μεταξύ, η Ευρώπη έχει ως στόχο να γίνει η πρώτη κλιματικά
ουδέτερη ήπειρος παγκοσμίως και να αξιοποιήσει τις νέες
ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής, όπως ορίζεται στην ετήσια
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Αξιολόγηση
του
ευρωπαϊκού
πλαισίου
οικονομικής
διακυβέρνησης: Η επανεξέταση επιδιώκει να εκτιμήσει πόσο
αποτελεσματικό έχει υπάρξει το πλαίσιο οικονομικής εποπτείας
στην επίτευξη τριών βασικών στόχων: της διασφάλισης της
βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και της οικονομικής
ανάπτυξης, καθώς και της αποφυγής μακροοικονομικών
ανισορροπιών, του καλύτερου συντονισμού των οικονομικών

πολιτικών και της προώθησης της σύγκλισης στις οικονομικές επιδόσεις
των κρατών μελών. Από την επανεξέταση διαπιστώνεται ότι το πλαίσιο
εποπτείας έχει προαγάγει τη διόρθωση των υφιστάμενων
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη μείωση του δημόσιου χρέους.
Τούτο με τη σειρά του συνέβαλε στη δημιουργία συνθηκών που προάγουν
τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη μείωση
της ευπάθειας έναντι των οικονομικών κλυδωνισμών.
Η επανεξέταση προήγαγε επίσης τη σταθερή σύγκλιση των οικονομικών
επιδόσεων των κρατών μελών και τον στενότερο συντονισμό των
δημοσιονομικών πολιτικών εντός της ζώνης του ευρώ. Ταυτοχρόνως, το
δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό σε ορισμένα κράτη μέλη, ο δε
δημοσιονομικός προσανατολισμός σε επίπεδο κρατών μελών έχει συχνά
φιλοκυκλικό χαρακτήρα. Επιπλέον, η σύνθεση των δημόσιων
οικονομικών δεν έχει καταστεί περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη,
καθότι τα κράτη μέλη επιλέγουν συστηματικά να αυξάνουν τις τρέχουσες
δαπάνες αντί να προστατεύουν τις επενδύσεις. Από την επανεξέταση
συνάγεται επίσης το συμπέρασμα ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο έχει γίνει
υπερβολικά πολύπλοκο λόγω της ανάγκης να συνεκτιμηθεί ένα ευρύ
φάσμα εν εξελίξει περιστάσεων με ταυτόχρονη επιδίωξη πολλαπλών
στόχων. Η πολυπλοκότητα αυτή έχει επιφέρει μείωση της διαφάνειας και
της προβλεψιμότητας του πλαισίου, γεγονός που παρεμποδίζει την
επικοινωνία και την ανάληψη πολιτικής ευθύνης.
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Συζήτηση χωρίς αποκλεισμούς: Η επίτευξη υψηλού βαθμού
συναίνεσης και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των βασικών
ενδιαφερόμενων μερών έχει καθοριστική σημασία για την
αποτελεσματικότητα της οικονομικής εποπτείας στην ΕΕ. Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη,
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών ευρωπαϊκών θεσμικών
οργάνων, των εθνικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και της
ακαδημαϊκής κοινότητας, να συμμετάσχουν σε συζήτηση για να
διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη λειτουργία του
πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης έως σήμερα και τους
πιθανούς τρόπους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς του. Η
συμμετοχή στη συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με διάφορα μέσα,
όπως ειδικές συνεδριάσεις, εργαστήρια, καθώς και μέσω
διαδικτυακής πλατφόρμας διαβούλευσης. Κατά την ολοκλήρωση
των διεργασιών της ως προς τα πιθανά μελλοντικά βήματα, η
Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών
και το αποτέλεσμα των εν λόγω διαβουλεύσεων. Η διαδικασία θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2020.
Να σημειωθεί ότι η ΕΕ έλαβε μια σειρά μέτρων για να ενισχύσει το
πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και εποπτείας της ως
απάντηση στα σημεία ευπάθειας που αποκάλυψε η οικονομική και
χρηματοπιστωτικήκρίσητηνπερίοδο2008-2009.
Δύο
δέσμες
νομοθετικών μέτρων, το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο»,

θεσπίστηκαν για να ενισχύσουν τον συντονισμό της οικονομικής
πολιτικής και να προωθήσουν τη σταθερή σύγκλιση των
οικονομικών επιδόσεων μέσω της ενίσχυσης της δημοσιονομικής
εποπτείας στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
(ΣΣΑ). Η νομοθεσία εισήγαγε επίσης απαιτήσεις για τα εθνικά
δημοσιονομικά πλαίσια και διεύρυνε το πεδίο της εποπτείας, ώστε να
συμπεριλάβει μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η αναθεωρημένη
μακροοικονομική και δημοσιονομική εποπτεία ενσωματώθηκε στο
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το πλαίσιο συντονισμού των οικονομικών
πολιτικών, το οποίο θεσπίστηκε στην ίδια λογική.
Β.5. To 41ο Tax Flash – Έναρξη διαβούλευσης από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της ανταλλαγής
πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (13/02/2020)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση με σκοπό την ενίσχυση
της ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Η
περίοδος της διαβούλευσης θα διαρκέσει από τις 10.02.2020 έως τις
06.04.2020. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η φορολογική
απάτη και η φοροδιαφυγή έχουν ως συνέπεια την απώλεια πόρων για
την πραγματοποίηση δαπανών για υγειονομική περίθαλψη ή
εκπαίδευση.
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Παρά τις ενέργειες που έχουν ήδη ληφθεί τα τελευταία χρόνια,
οι φορολογικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες
προκλήσεις που συνδέονται κυρίως με την ψηφιακή οικονομία.
Απαιτείται, επίσης, δράση για να υπάρξει ένα απλούστερο και
πιο σύγχρονο φορολογικό περιβάλλον που θα βοηθούσε τις
επιχειρήσεις να αποκομίσουν τα οφέλη της ενιαίας αγοράς. Ως
εκ τούτου, η πρωτοβουλία αυτή προτείνει την ενίσχυση του
πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.
Η δημόσια διαβούλευση αποτελεί το πρώτο βήμα στην
προετοιμασία πιθανής πρωτοβουλίας που εξετάζει η Επιτροπή
με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας των
φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Η εν λόγω
πρωτοβουλία επιδιώκει να διευθετήσει ορισμένες ελλείψεις που
έχουν διαπιστωθεί στα υφιστάμενα στοιχεία της οδηγίας σχετικά
με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της άμεσης
φορολογίας, και αναμένεται επίσης ότι θα παράσχει στις
φορολογικές διοικήσεις πληροφορίες σχετικά με τους
φορολογούμενους που παράγουν εισόδημα (έσοδα) μέσω
ψηφιακών πλατφορμών.

Για τους σκοπούς της εν λόγω διαβούλευσης, στην έννοια «ψηφιακή
πλατφόρμα» περιλαμβάνεται ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, κατά τις
οποίες ψηφιακές πλατφόρμες διευκολύνουν τις συναλλαγές μεταξύ
ατόμων και/ή οντοτήτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι
υπηρεσίες ενοικίασης ή μεταφορών. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί
επαρκής φορολόγηση των εν λόγω εσόδων και, ταυτόχρονα, να
εξορθολογιστεί και να επικαιροποιηθεί γενικότερα η ανταλλαγή
πληροφοριών. Θα εξασφαλιστεί επίσης συνοχή με τις υπό εξέλιξη
εργασίες σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της
φορολόγησης της οικονομίας των ψηφιακών πλατφορμών.
Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους πολίτες και
τους φορείς να συμβάλουν σε αυτή τη διαβούλευση. Ιδιαίτερα
ευπρόσδεκτες είναι οι απόψεις των πολιτών, των παρόχων υπηρεσιών
και/ή αγαθών μέσω ψηφιακών πλατφορμών και των εταιρειών/ιδιωτικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πώληση υπηρεσιών και/ή
αγαθών στην οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών και στην
παραδοσιακή οικονομία.
Β.6. To 42ο Tax Flash – Αναθεώρηση του καταλόγου μη συνεργάσιμων
δικαιοδοσιών (18/02/2020)
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Στις 18 Φεβρουαρίου 2020 το Συμβούλιο αναθεώρησε τον
κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών της
ΕΕ απαλείφοντας πλήρως από την σχετική λίστα την Αρμενία, την
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, τις Μπαχάμες, τις Βερμούδες, το
Μπελίζ, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, το Cabo Verde, τις
Νήσους Κουκ, τις Νήσους Μάρσαλ, το Μαυροβούνιο, το Σαιντ
Κιτς και το Νέβις του Βιετνάμ. Τα νησιά Καϊμάν, το Παλάου και οι
Σεϋχέλλες μετακινήθηκαν από τη γκρίζα λίστα στη μαύρη λίστα. Ο
Παναμάς προστέθηκε επίσης στη μαύρη λίστα. Να υπενθυμισθεί
ότι ο πρώτος κατάλογος των μη συνεργάσιμων φορολογικών
δικαιοδοσιών της ΕΕ συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη στις 5
Δεκεμβρίου 2017 με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
και φοροαποφυγής και τη δημιουργία ισχυρότερου αποτρεπτικού
μέσου για τις χώρες που αρνούνται επίμονα να συνεργασθούν για
την επίτευξη δίκαιης φορολόγησης.
Β.7. Το 43Ο Tax Flash – Δημοσίευση Χάρτη πορείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος
του βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας (19/2/2020)
Η Επιτροπή δημοσίευσε χάρτη πορείας για την αντιμετώπιση του
ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας.

Η δέσμη μέτρων που ενέκρινε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2019 επεσήμανε
ορισμένες ελλείψεις στην εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου για την
καταπολέμηση
της
νομιμοποίησης
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες. Η ανάλυση που δημοσιεύθηκε στη δέσμη μέτρων του
Ιουλίου δείχνει ότι πρέπει να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.
Η προσέγγιση της ελάχιστης εναρμόνισης που υιοθετείται από την
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη 28
διαφορετικών εθνικών νομοθετικών πλαισίων. Μπορεί να χρειαστεί,
επίσης, η ανάθεση ορισμένων εποπτικών καθηκόντων σε ένα ευρωπαϊκό
όργανο και η δημιουργία ενός μηχανισμού για την υποστήριξη και το
συντονισμό των μονάδων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η
ανακοίνωση αυτής της πολιτικής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών
των προβλημάτων παρουσιάζοντας την άποψη της Επιτροπής σχετικά με
τις δράσεις που απαιτούνται για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και
συνεκτικού ευρωπαϊκού πλαισίου ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος (και τα
συναφή βασικά αδικήματα) και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η
διαβούλευση θα διαρκέσει από 12-2-2020 έως 11-3-2020.
Βλ. αναλυτικά 4.1.7. Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη
πορείας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και έναρξη διαβούλευσης
με τους ευρωπαίους πολίτες
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Β.8. To 44ο Tax Flash – Η δημοσίευση από την Επιτροπή των
εκθέσεων ανά χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: Η
αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών της ΕΕ ως προς
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
(28/2/2020)
Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 28 Φεβρουαρίου 2020 τις εκθέσεις
ανά χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για πρώτη
φορά, στις εκθέσεις ανά χώρα αξιολογείται η πρόοδος των κρατών
μελών ως προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των
Ηνωμένων Εθνών και υπογραμμίζονται οι μακροοικονομικές
πολιτικές και οι πολιτικές απασχόληση που μπορούν να συμβάλουν
στην επίτευξή τους. Επίσης, αναλύονται οι προκλήσεις και οι
ευκαιρίες που συνεπάγεται η κλιματική και ενεργειακή μετάβαση
για κάθε χώρα. Σε αυτό το πνεύμα, προσδιορίζονται οι
προτεραιότητες που θα πρέπει να στηριχτούν από το Ταμείο
Δίκαιης Μετάβασης.
Με αφορμή τη δημοσίευση από την Επιτροπή των εκθέσεων ανά
χώρα, ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για
μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής:
«Τα καλά νέα είναι ότι οι ανισορροπίες στην ΕΕ υποχωρούν. Τα
κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή τη θετική τάση.
Πρέπει να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις ώστε να καταστήσουν
την οικονομία μας ικανή να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του
μέλλοντος.

Πρέπει να μειώσουν το χρέος, να τονώσουν την παραγωγικότητα και να
πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες επενδύσεις για την επίτευξη δίκαιης
μετάβασης σε μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Σήμερα
παρουσιάζουμε επίσης μια εξειδικευμένη ανάλυση των προκλήσεων που
αφορούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα με σκοπό να βοηθήσουμε τα
κράτη μέλη να στραφούν προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία».
Ο κ. Νικολά Σμιτ, επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών
Δικαιωμάτων, δήλωσε τα εξής: «Η απασχόληση βρίσκεται σε πρωτοφανή
υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται
ανισότητες. Πρέπει να εντείνουμε τον αγώνα μας για περισσότερη
ισότητα, ενισχύοντας την κοινωνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
και υλοποιώντας πλήρως τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων προτείνοντας ένα πλαίσιο για δίκαιους
κατώτατους μισθούς, ενισχύοντας το θεματολόγιο δεξιοτήτων και
αναμορφώνοντας το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία». Αυτό
αποτελεί προαπαιτούμενο μιας επιτυχημένης πράσινης και ψηφιακής
μετάβασης που δεν θα αφήνει κανέναν και καμία στο περιθώριο».

Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα,
πραγματοποιούμε το πρώτο βήμα στην προσπάθειά μας να θέσουμε τη
βιωσιμότητα στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής και δράσης της
ΕΕ. Στις εκθέσεις ανά χώρα του 2020 καταγράφεται η πρόοδος προς την
επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και περιλαμβάνεται
ειδική ενότητα για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
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Η προσπάθεια αυτή συμβαδίζει με την εστίαση του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου στα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και στη
διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η μείωση των
επιπέδων του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους προχωρεί με
άνισους ρυθμούς – και, ενώ τα ελλείμματα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών έχουν ως επί το πλείστον διορθωθεί, τα
υψηλά πλεονάσματα εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία».
B.9. To 45ο Tax Flash – Ομιλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου
Paolo Gentiloni, αναφορικά με τις προτεραιότητες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της ευρωπαϊκής
φορολογικής πολιτικής (7/3/2020)
Στην ομιλία του στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, στις 5
Μαρτίου 2020, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Paolo Gentiloni
αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στον τομέα της ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής. Μεταξύ
των στοιχείων αυτής της φιλόδοξης ατζέντας, που η Επιτροπή
έχει προγραμματίσει για τη φορολογική πολιτική της ΕΕ κατά
τα προσεχή πέντε χρόνια, ανήκει και η διασφάλιση του ρόλου
της φορολογίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, ώστε η Ευρώπη να ακολουθήσει σταθερή πορεία
προς την ουδετερότητα του άνθρακα έως το 2050. Οι
περιβαλλοντικοί φόροι έχουν διπλό όφελος.

Αφενός μεν ανήκουν μεταξύ των πιο φιλικών προς την ανάπτυξη τύπων
φορολογίας και μπορούν να ενθαρρύνουν περισσότερο βιώσιμες και
υπεύθυνες συμπεριφορές. Αφετέρου, τα έσοδα από αυτούς τους φόρους,
μπορούν να συμβάλλουν στην αντιστάθμιση του κόστους της
περιβαλλοντικής μετάβασης, με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο.
Ωστόσο, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη φορολογία δεν είναι σήμερα τόσο
«πράσινο». Στην πραγματικότητα, ορισμένα από τα πιο ρυπογόνα
καύσιμα είναι τα πιο ελαφρώς φορολογημένα. Αυτός είναι και ο λόγος για
τον οποίο μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ευρωπαϊκής
φορολογικής πολιτικής αποτελεί η αναθεώρηση της οδηγίας για τη
φορολόγηση της ενέργειας. Όπως αναφέρει ειδικότερα ο Επίτροπος
Gentiloni, για την υλοποίηση αυτής της φιλόδοξης ατζέντας, η Ε.Ε. θα
πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί αποφασιστικά. Προς το σκοπό, λοιπόν,
αυτό, δηλώνει έτοιμος να χρησιμοποιήσει τις διατάξεις των Συνθηκών της
Ε.Ε. που επιτρέπουν τη θέσπιση νομοθεσίας στον τομέα της φορολογίας
με ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία.
Δεύτερη στη φορολογική ατζέντα της πολιτικής της Ε.Ε. βρίσκεται η
ανάκτηση της ψηφιακής κυριαρχίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον
Ευρωπαίο Επίτροπο, στόχος είναι η εκμετάλλευση των ευκαιριών που
προσφέρει η τεχνολογία, προκειμένου να διευκολυνθεί η φορολογική
συμμόρφωση, καθώς και η εφαρμογή των φορολογικών κανόνων. Προς
το σκοπό αυτό απαιτείται η επανεξέταση της φορολογίας των εταιρειών,
προκειμένου να γίνει αυτή κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή.
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Σύμφωνα με τον κύριο Gentiloni, οι κανόνες πρέπει να
αντανακλούν όχι μόνο τη φυσική παρουσία μιας εταιρείας, αλλά
κάθε σημείο όπου πραγματικά δημιουργείται αξία στην ψηφιακή
εποχή - δηλαδή, σε κάθε αλληλεπίδραση με τους χρήστες και τα
δεδομένα τους - και να κατανέμουν ανάλογα τα φορολογητέα
κέρδη. Η ΕΕ στηρίζει ενεργά τις εργασίες των G20/ΟΟΣΑ
αναφορικά με τη διεθνή μεταρρύθμιση του εταιρικού φόρου.
Τέλος, στην ατζέντα της ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής
ανήκει και η στήριξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της
αγοράς. Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, η αρχή της
δίκαιης φορολογίας - κατά την οποία όλοι πρέπει να πληρώνουν
το δίκαιο μερίδιο τους θα στηρίξει κάθε ενέργεια και
πρωτοβουλία στη φορολογική πολιτική της Ε.Ε. Η φορολογική
απάτη, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αποτελούν απειλή για
την ίδια τη βάση του κοινωνικού μας μοντέλου. Καταναλώνουν
μέρος των δημοσίων εσόδων που προορίζονται προς επενδύσεις
για τους ανθρώπους και τις υποδομές μας. Διαταράσσουν τους
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις μας και
εξαλείφουν την εμπιστοσύνη του κοινού στα φορολογικά μας
συστήματα. Και παρεμποδίζουν την ανάπτυξη πιο έξυπνων, πιο
οικολογικών και ανταγωνιστικών οικονομιών, καθώς τα κράτη
μέλη ανταγωνίζονται μεταξύ τους προς τα κατώτερα επίπεδα,
προκειμένου να προσελκύσουν τις εταιρείες με τη μεγαλύτερη
κινητικότητα.

Συνεπώς, οι προσπάθειες για την καταπολέμηση τέτοιου είδους
καταχρήσεων, πρέπει να συνεχιστούν στο έπακρο και στο πλαίσιο αυτής
της Επιτροπής.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο κύριος Gentiloni αναφέρθηκε, επιπλέον, στα
εξής: Τέθηκε υπέρ της ιδέας μιας ελάχιστης αποτελεσματικής φορολογίας.
Δήλωσε ότι προτίθεται να επανεξετάσει τα ευρωπαϊκά εργαλεία για τη
ρύθμιση του φορολογικού ανταγωνισμού - αρχίζοντας με τον Κώδικα
Συμπεριφοράς για τη Φορολογία των Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, όσον
αφορά στην αντιμετώπιση του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού,
πέρα από τα σύνορα της Ε.Ε., ο κατάλογος των μη συνεργαζόμενων
δικαιοδοσιών της Ε.Ε. υπήρξε πολύ αποτελεσματικός - εξαλείφοντας
μέχρι στιγμής περισσότερα από 100 επιβλαβή καθεστώτα παγκοσμίως. Ο
κατάλογος αυτός θα συνεχίσει να αποτελεί το βασικό μέσο για την
αντιμετώπιση των διεθνών εταίρων όταν μετέρχονται αθέμιτα μέσα και η
Επιτροπή θα συνεχίσει να επενδύει σε αυτό.
Περαιτέρω, αναφέρθηκε στην απλοποίηση των κανόνων και τη χρήση
νέων τεχνολογιών, προς διευκόλυνση των φορολογουμένων. Τούτο
σημαίνει σύμφωνα με τον Επίτροπο, ενίσχυση των προσπαθειών για την
άρση των φορολογικών εμποδίων στην ενιαία αγορά, προς διευκόλυνση
των επιχειρήσεων που εργάζονται διασυνοριακά.
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Προανήγγειλε, την παρουσίαση προτάσεων για τη μείωση της
διπλής φορολογίας, την πρόληψη και επίλυση διοικητικών
διαφορών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών
και των φορολογουμένων στην Ευρώπη. Επίσης, αναφέρθηκε στην
υποβολή πρότασης για την απλούστευση των κανόνων
συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ, γεγονός που αναμένεται να ωφελήσει
τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες στην ενιαία αγορά.
Τέλος, τόνισε την ανάγκη προώθησης υψηλότερων προτύπων
φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης παγκοσμίως. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες
πλήττονται περισσότερο από τις μάστιγες της φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής. Στο πλαίσιο των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης,
η Ε.Ε. θα εντείνει τη στήριξή της προς τις χώρες με χαμηλότερα
εισοδήματα, θα τις βοηθήσει να συμμορφωθούν με τα διεθνή
φορολογικά πρότυπα και να εξασφαλίσουν τις εγχώριες
φορολογικές τους βάσεις.
B.10. To 46ο Tax Flash – Στρατηγική για την ισότητα των
φύλων: Με στόχο μια Ένωση ισότητας (8/3/2020)
Στις 5 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη
στρατηγική της για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην
Ευρώπη. H στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

καθορίζει τις βασικές δράσεις για την επόμενη πενταετία και εξασφαλίζει
ότι η Επιτροπή θα ενσωματώνει μια παράμετρο ισότητας σε όλους τους
τομείς της ενωσιακής πολιτικής. Οι βασικές προκλήσεις, με τις οποίες
αναμετράται σήμερα η ΕΕ —όπως η κλιματική αλλαγή και η ψηφιακή
μετάβαση— έχουν μια διάσταση φύλου. Οι στόχοι της στρατηγικής για
την ισότητα των φύλων θα αντικατοπτρίζονται επίσης στις δράσεις της ΕΕ
ανά τον κόσμο, με στόχο την προώθηση της ενδυνάμωσης των γυναικών
και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.
B.11. To 47ο Tax Flash – Σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την απλούστευση και διευκόλυνση
της φορολόγησης και διαβούλευση με τους πολίτες και τα
ενδιαφερόμενα μέρη (11/3/2020).

Βλ. παραπάνω ενότητα Α.1.9.
B.12. To 48ο Tax Flash – Αρχική εκτίμηση των επιπτώσεων για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2003/96 για τη φορολόγηση της ενέργειας και
διαβούλευση με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους (13/3/2020)
Βλ. παραπάνω ενότητα Α.1.11.

B.13. To 49ο Tax Flash – COVID-19: Η Επιτροπή καθορίζει την
ευρωπαϊκή συντονισμένη απόκριση για την αντιμετώπιση του
οικονομικού αντικτύπου του Κοροναϊου (17/03/1920)
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, δήλωσε τα εξής: «Η πανδημία του κοροναϊού είναι μια
δοκιμασία για όλους μας. Αποτελεί μια πρόκληση άνευ
προηγουμένου για τα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
και ταυτόχρονα συνεπάγεται ένα μείζονα κλυδωνισμό για τις
οικονομίες μας. Η σημαντική δέσμη οικονομικών μέτρων που
ανακοινώνεται σήμερα αφορά την κατάσταση που επικρατεί
σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να πράξουμε περισσότερα όσο η
κατάσταση εξελίσσεται. Θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για τη
στήριξη των Ευρωπαίων και της ευρωπαϊκής οικονομίας».
B.14. To 50ο Tax Flash – Αποστολή από την Επιτροπή προς τα
κράτη μέλη της ΕΕ σχέδιο πρότασης για προσωρινό πλαίσιο
κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο
πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 (20/3/2020)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη, προς
διαβούλευση, σχέδιο πρότασης για προσωρινό πλαίσιο κρατικών
ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της
έξαρσης της νόσου COVID-19, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος
3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ για την άρση σοβαρής διαταραχής της
οικονομίας της ΕΕ.

«Απαιτείται αποφασιστική δράση για τη διαχείριση του οικονομικού
αντικτύπου της έξαρσης της νόσου COVID-19. Πρέπει να δράσουμε
γρήγορα. Πρέπει να δράσουμε συντονισμένα. Οι κανόνες της ΕΕ για τις
κρατικές ενισχύσεις παρέχουν στα κράτη μέλη μια εργαλειοθήκη για την
ανάληψη ταχείας και αποτελεσματικής δράσης. Έχουμε δύο κοινούς
στόχους:
Πρώτον, οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν την αναγκαία ρευστότητα
για να εξακολουθήσουν να λειτουργούν ή για να προβούν σε προσωρινή
αναστολή των δραστηριοτήτων τους, εφόσον παραστεί ανάγκη. Επίσης, η
στήριξη πρέπει να φθάνει στις επιχειρήσεις που την χρειάζονται.
Δεύτερον, η στήριξη των επιχειρήσεων σε ένα κράτος μέλος δεν πρέπει
να υπονομεύει την ενότητα που χρειάζεται η Ευρώπη, ιδίως κατά τη
διάρκεια μιας κρίσης. Πράγματι, πρέπει να μπορούμε να βασιστούμε στην
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά για να βοηθήσουμε την οικονομία μας να
αντεπεξέλθει στην έξαρση της νόσου και να ανακάμψει δυναμικά στη
συνέχεια.
Υπό αυτό το πρίσμα, η Επιτροπή θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη
μέλη να αξιοποιήσουν την πλήρη ευελιξία που προβλέπεται στους
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την
άνευ προηγουμένου κατάσταση.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ δήλωσε τα
εξής:
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Την Παρασκευή η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία
απαριθμούνται οι διάφορες δυνατότητες που υπάρχουν ήδη.
Επίσης, ανακοίνωσα ότι επεξεργαζόμαστε ένα νέο προσωρινό
πλαίσιο, το οποίο θα συμπληρώσει τις υφιστάμενες δυνατότητες.
Αυτό το πλαίσιο βασίζεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο
β) της ΣΛΕΕ για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας.
Από την Παρασκευή, τα μέτρα που αναγκάστηκαν να λάβουν τα
κράτη μέλη για να επιβραδύνουν την εξάπλωση της επιδημικής
έξαρσης COVID-19 κατέστησαν το έργο αυτό ακόμη πιο
επιτακτικό και αναγκαίο. Ως εκ τούτου, εντείναμε τις προσπάθειές
μας και χθες το βράδυ στείλαμε σχέδιο πρότασης στα κράτη μέλη
για να ζητήσουμε τις απόψεις τους, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι
είναι κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Θα
εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ένωση.
Στόχος μας είναι να θεσπιστεί το νέο προσωρινό πλαίσιο εντός των
επόμενων ημερών. Συγκριτικά, κατά τη διάρκεια της
χρηματοπιστωτικής κρίσης μεσολάβησαν τρεις εβδομάδες από την
έναρξη της εσωτερικής διαβούλευσης σχετικά με το πλαίσιο έως
την έγκρισή του. Σήμερα μπορούμε να δράσουμε ακόμα ταχύτερα
απ' ό,τι για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης πριν
από μια δεκαετία, διότι βασιζόμαστε στην πείρα που αποκομίσαμε
από το πλαίσιο του 2009.

Το νέο προσωρινό πλαίσιο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη i) να θεσπίσουν
καθεστώτα άμεσων επιχορηγήσεων (ή φορολογικών πλεονεκτημάτων)
ύψους έως 500 000 ευρώ ανά επιχείρηση, ii) να παρέχουν επιδοτούμενες
κρατικές εγγυήσεις για τα τραπεζικά δάνεια, iii) να επιτρέπουν τη σύναψη
δημόσιων και ιδιωτικών δανείων με επιδοτούμενα επιτόκια. Τέλος, iv) με
το νέο προσωρινό πλαίσιο θα αναγνωριστεί ο σημαντικός ρόλος του
τραπεζικού τομέα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της
έξαρσης της νόσου COVID-19, και συγκεκριμένα για τη χορήγηση
ενισχύσεων στους τελικούς πελάτες, ιδίως στις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις. Το προσωρινό πλαίσιο καθιστά σαφές ότι οι εν λόγω
ενισχύσεις συνιστούν άμεση ενίσχυση των πελατών των τραπεζών και όχι
των ίδιων των τραπεζών. Επίσης, παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον
τρόπο ελαχιστοποίησης τυχόν αδικαιολόγητων εναπομενουσών
ενισχύσεων προς τις τράπεζες σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.
Το νέο πλαίσιο δεν αντικαθιστά την εργαλειοθήκη, αλλά την
συμπληρώνει με πολλές άλλες δυνατότητες που έχουν ήδη στη διάθεσή
τους τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις
—είτε πρόκειται για γενικά μέτρα που επιτρέπουν την παροχή
μισθολογικών επιδοτήσεων και την αναστολή των πληρωμών φόρων για
όλες τις επιχειρήσεις, είτε για την παροχή αποζημιώσεων σε επιχειρήσεις
για τις ζημίες που υπέστησαν λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19.
Συγκεκριμένα, οι αποζημιώσεις μπορεί να είναι χρήσιμες για τη στήριξη
των τομέων που επλήγησαν περισσότερο.
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Ας δούμε κι ένα σημαντικό παράδειγμα: αν θέλουμε να
ελαχιστοποιήσουμε τις μόνιμες απολύσεις και τις ζημίες του
ευρωπαϊκού αεροπορικού κλάδου, είναι απαραίτητο να αναληφθεί
επειγόντως δράση. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί
αμέσως με τα κράτη μέλη για την άμεση εξεύρεση εφικτών
λύσεων, ώστε να διαφυλαχθεί αυτό το σημαντικό μέρος της
οικονομίας μας, αξιοποιώντας την πλήρη ευελιξία που παρέχουν οι
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να
χορηγηθεί αποζημίωση σε αεροπορικές εταιρείες βάσει του άρθρου
107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ για ζημίες που έχουν
υποστεί λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19, ακόμη και αν
έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης τα τελευταία δέκα έτη. Με άλλα
λόγια, δεν εφαρμόζεται η αρχή της «εφάπαξ ενίσχυσης».
Τέλος, η Επιτροπή επεξεργάζεται επίσης υποδείγματα για να
διευκολύνει το έργο του σχεδιασμού μέτρων που επιτρέπουν να
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19.
Το πρώτο υπόδειγμα σχετικά με τον τρόπο αποζημίωσης
επιχειρήσεων για τις ζημίες που υπέστησαν θα αναρτηθεί σήμερα
στο διαδίκτυο. Δημιουργήσαμε ηλεκτρονική θυρίδα και ειδικό
αριθμό τηλεφώνου για τα κράτη μέλη, ο οποίος λειτουργεί επτά
ημέρες την εβδομάδα. Και, το σημαντικότερο, έχουμε διασφαλίσει
ότι μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις πολύ γρήγορα.

Εν συντομία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει την
αναγκαία στήριξη στις κυβερνήσεις και τους πολίτες».
B.15. To 51ο Tax Flash – Πρόταση της Επιτροπής για την
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του δημοσιονομικού
πλαισίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κοροναϊου
(24/03/2020)

Η Επιτροπή πρότεινε την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) στο πλαίσιο της
στρατηγικής της για την ταχεία, αποφασιστική και συντονισμένη
αντίδραση στην πανδημία του κοροναϊού, προκειμένου τα κράτη μέλη να
μπορούν να λάβουν μέτρα για την κατάλληλη αντιμετώπιση της κρίσης,
παρεκκλίνοντας παράλληλα από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις που θα
ίσχυαν κανονικά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.
Η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Σήμερα προτείνουμε τη
μέγιστη δυνατή ευελιξία κατά την εφαρμογή των κανόνων μας, γεγονός
που θα επιτρέψει στις εθνικές μας κυβερνήσεις να στηρίξουν όσους έχουν
ανάγκη: τα συστήματα υγείας τους, το προσωπικό τους, καθώς και τα
άτομα που επλήγησαν τόσο σοβαρά από την κρίση. Θέλω να εξασφαλίσω
ότι θα ανταποκριθούμε τόσο στην ανθρώπινη όσο και στην
κοινωνικοοικονομική διάσταση της πανδημίας του κοροναϊού με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο».
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Β.16. Tο 52ο Tax Flash – Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ Συστάσεων
Φορολογικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση του COVID-19
(25/03/2020)

Τα δυνητικά αυτά μέτρα, δεν αποτελούν συστάσεις, αλλά προορίζονται
να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, προκειμένου να
ανταποκρίνονται στο δικό τους εθνικό πλαίσιο.

Ο ΟΟΣΑ δημιούργησε μια ιστοσελίδα αναφορικά με την εξάπλωση
του COVID-19, παρουσιάζοντας πληροφορίες και εθνικά προφίλ
αναφορικά με την εξάπλωση του ιού, καθώς και προτεινόμενες
πολιτικές λύσεις σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων η
φορολογική πολιτική και διοίκηση (1).

Βλ. αναλυτικά στο κεφάλαιο για τις δράσεις του ΟΟΣΑ. Και ειδικότερα:
ΣΤ. Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ Συστάσεων Φορολογικής Πολιτικής για
την αντιμετώπιση του COVID-19.

Όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, οι εντοπισμένες περιπτώσεις Covid-19
αυξάνονται γρήγορα σε πολλές χώρες, με σημαντικές αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία και τη θνησιμότητα. Για την καταπολέμηση
της εκδήλωσης και της εξάπλωσης του ιού, οι χώρες επιβάλλουν
πρωτοφανή μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η οικονομική
δραστηριότητα έχει μειωθεί δραματικά σε πολλές χώρες και η
μεγαλύτερη αβεβαιότητα έχει νοθεύσει την εμπιστοσύνη. Ενόψει
αυτής της κρίσης, η άμεση προτεραιότητα είναι να ανταποκριθούν
γρήγορα τα κράτη για την υποστήριξη των νοικοκυριών και τη
βελτίωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων ώστε να διατηρηθεί
κατά το δυνατόν περισσότερο αλώβητη η παραγωγική ικανότητα
των οικονομιών. Μια σειρά μέτρων φορολογικής πολιτικής και
φορολογικής διοίκησης θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από τις
κυβερνήσεις.

(1) Βλ. To 52ο Tax Flash – Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ συστάσεων
φορολογικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του COVID-19
(26/03/2020).
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Γ. Δημοσίευση άρθρων
Γ.1. «Η επίδραση της τεχνολογίας στην φορολογία», άρθρο της
κας Σαββαϊδου, ΘΠΔΔ 10/2019, σελ.1-21.
Στο άρθρο της η κα Σαββαϊδου αναφέρθηκε στην επίδραση των
τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της φορολογίας. Η ορθή
χρήση της τεχνολογίας περιλαμβάνεται μεταξύ των προκλήσεων
των σύγχρονων φορολογικών διοικήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η
αύξηση των εξουσιών της φορολογικής διοίκησης κατ’επίκληση
της ανάγκης ενίσχυσης της διαφάνειας, απαιτεί ως αντιστάθμισμα
την ενίσχυση της προστασίας των φορολογούμενων μέσω
διάφορων θεσμών, όπως για παράδειγμα του Συνηγόρου του
Πολίτη. Ειδικότερα στο άρθρο γίνεται αναφορά στην σημαντική
συμβολή της τεχνολογίας στην συλλογή και επεξεργασία και
αξιοποίηση των λεγόμενων μαζικών δεδομένων (“big tax data”),
στον εντοπισμό της φορολογητέας ύλης, την βελτίωση της
φορολογικής συμμόρφωσης και στην είσπραξη των φορολογικών
οφειλών προς το Δημόσιο.

Επίσης, το άρθρο αναφέρεται στην σημαντική συμβολή της τεχνολογίας
στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων,
αλλά και μεταξύ φορολογικής διοίκησης και τρίτων, στο πλαίσιο της
αύξησης της λεγόμενης φορολογικής διαφάνειας με σκοπό την
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της απάτης στο
ΦΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκε κυρίως η ανταλλαγή πληροφοριών
που προβλέπεται από την (US Foreign Account Tax Compliance Act FATCA), το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ) (Common Reporting
Standard - CRS) του ΟΟΣΑ και της Αναφοράς ανά Χώρα (Country- byCountry Reporting – CbC Reporting) στο πλαίσιο της έκθεσης 13 του
σχεδίου για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και
της μεταφοράς κερδών στην αλλοδαπή (“BEPS project”). Επίσης, το
άρθρο αναφέρεται στα φορολογικά ζητήματα που έχουν ανακύψει από
την ευρεία χρήση της ψηφιακής οικονομίας, δηλαδή της εκτεταμένης
χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορικής (υλικό, λογισμικό, εφαρμογές)
και των τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην δράση 1 του
σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής
βάσης και της μεταφοράς κερδών στην αλλοδαπή (“BEPS project”) για
την αντιμετώπιση σε διεθνές επίπεδο των φορολογικών προκλήσεων που
συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία, καθώς και με τις πρωτοβουλίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ίδιο ζήτημα. Τέλος, γίνεται αναφορά στην
χρήση της τεχνολογίας από την ελληνική φορολογική διοίκηση κυρίως
για την βελτίωση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού της.
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Γ.2. «Ισότητα των φύλων, φορολογική πολιτική στην ΕΕ και
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, άρθρο της κας Σαββαϊδου, ΔΦΝ,
Ιανουάριος 2020, σελ.3-21.
Στο άρθρο της η κα Σαββαϊδου αναφέρεται αφενός στην
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό τόσο
της ΕΕ όσο και της Ελλάδας και στην κατάρτιση προϋπολογισμού
με γνώμονα τη διάσταση του φύλου (“gender budgeting”) με βάση
ιδίως τη μελέτη του ΟΟΣΑ και αφετέρου στην ενσωμάτωση της
διάστασης του φύλου στην φορολογική πολιτική. Τέλος προβαίνει
σε ορισμένες καταληκτικές σκέψεις αναφορικά με τους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως το στόχο της
ισότητας των φύλων και πως αυτός επιτυγχάνεται μέσω των δύο
προαναφερόμενων εργαλείων, δηλαδή την ενσωμάτωση της
διάσταση του φύλου τόσο στον προϋπολογισμό όσο και στην
φορολογική πολιτική.

Γ.3. «Η αξιολόγηση της εφαρμογής του ΒEPS Project για τη
διεθνή φοροαποφυγή και οι τελευταίες εξελίξεις», άρθρο της κας
Κ. Σαββαϊδου και της κας Β. Αθανασάκη, ΔΕΕ 12/2019, σελ.117.

(ΒΕPS Project) και στην αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί
κατά την εφαρμογή του μέχρι σήμερα. Βασίζεται κατά κύριο λόγο σε
σχετικές Εκθέσεις Προόδου του ΟΟΣΑ (Συμμετοχικό Πλαίσιο
OOΣΑ/G20 επί της Έκθεσης Προόδου για το Σχέδιο Δράσης για τα
BEPS, Ιούλιος 2018-Μάιος 2019 και Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του
ΟΟΣΑ στους Υπουργούς Οικονομικών των G20 και στους Διοικητικές
των Κεντρικών Τραπεζών, Fukuoka, Ιαπωνία, Ιούνιος 2019).
Επικεντρώνεται, δε, στα αποτελέσματα της έκθεσης αναφορικά με την
εφαρμογή των τιθέμενων από το Σχέδιο BEPS ελαχίστων προτύπων ως
προς την δράση 5 για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, τη δράση 6
για την κατάχρηση των φορολογικών συμβάσεων, τη δράση 13 για την
ανά χώρα αναφορά και τη δράση 14 για την Διαδικασία Αμοιβαίου
Διακανονισμού. Παράλληλα, η μελέτη αναφέρεται και στα ζητήματα που
αναφύονται από την κοινή προσέγγιση που υιοθετείται αναφορικά με τις
δράσεις 2 (για την ουδετεροποίηση των υβριδίων) και 4 (για την έκπτωση
τόκων) και την πρόταση υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών με τη δράση 3
περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών. Τέλος, αναφορά γίνεται και στη
Δράση 7 περί μόνιμης εγκατάστασης, στις Δράσεις 8-10 περί
ενδοομιλικών συναλλαγών αλλά και στις λοιπές Δράσεις 11, 12 και 15 του
Σχεδίου για τα BEPS.

Το άρθρο αφορά στην παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου
Δράσης του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης
φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών στην αλλοδαπή
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Δ. Διοργάνωση συνεδρίων
Δ.1. Παρουσίαση του Προϋπολογισμού Πολιτών από την
ερευνητική ομάδα Διαφάνεια του Προϋπολογισμού

Η έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και
Διοίκηση της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ διοργάνωσε ημερίδα σε
συνεργασία με το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Δίκαιο και Οικονομικά" του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονία και της
Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στην ημερίδα πραγματοποιήθηκε η
παρουσίαση του Προϋπολογισμού Πολιτών, έργου της ερευνητικής
ομάδας «Διαφάνεια του Προϋπολογισμού», της οποίας
επιστημονικά υπεύθυνη είναι η κάτοχος της έδρας Jean Monnet
στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του ΑΠΘ, κα
Κατερίνα Σαββαΐδου, και μέλη της είναι τελειόφοιτοι φοιτητές του
ΔΠΜΣ "Δίκαιο και Οικονομικά". Ειδικότερα στην ομάδα
συμμετέχουν η κα Χριστίνα Αθανασιάδου, η κα Μαρία Βαλλιάνου,
η κα Πωλίνα Βέντζιου, η κα Ευδοξία Βουζουλίδου, η κα Χρυσούλα
Δάλλα, η κα Ειρήνη Καπνισάκη, η κα Αγγελική Μαυρομάτη και ο
κ. Σωτήρης Ράϊδος.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρύτανης του ΠΑΜΑΚ, Καθηγητής κ.
Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και
Οικονομικά, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κ.
Ευτύχιος Σαρτζετάκης και η κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην
Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του ΑΠΘ, Επίκουρη
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, κα. Κατερίνα Σαββαΐδου,
Μετά την παρουσίαση του Προϋπολογισμού Πολιτών εκ μέρους της
ερευνητικής ομάδας "Διαφάνεια του Προϋπολογισμού" ακολούθησε
συζήτηση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2020 με ομιλητές τον
Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον Πρόεδρο του ΚΕΠΕ και
τ. Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής Παναγιώτη
Λιαργκόβα και τον καθηγητή Πανεπιστημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και κάτοχο
της έδρας Jean Monnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της Ε.Ε. &
έλεγχος" Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δημήτριο Σκιαδά.
Ο προϋπολογισμός πολιτών αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο για την επίτευξη
της προσβασιμότητας των πολιτών στον Κρατικό Προϋπολογισμό υπό
την έννοια να μπορεί να καταστεί κατανοητός από αυτούς. Ο
προϋπολογισμός πολιτών είναι μια μη τεχνική παρουσίαση, είτε του
σχεδίου του προϋπολογισμού, ή του ψηφισθέντος προϋπολογισμού, με
την οποία επικοινωνούνται στο ευρύ κοινό οι επιλογές της κυβέρνησης
για την είσπραξη των εσόδων και τη διάθεσή τους στους πολίτες, μέσω
της πραγματοποίησης των δημοσίων δαπανών, και της οποίας κύριο
χαρακτηριστικό είναι ότι έχει σχεδιαστεί για να γίνεται κατανοητή από
όσο πιο μεγάλο τμήμα του πληθυσμού είναι δυνατόν.
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Αναφορικά με τη δομή του, ο προϋπολογισμός πολιτών που θα
παρουσιαστεί από την ως άνω ερευνητική ομάδα, περιέχει πέντε
μέρη που αφορούν στην εισαγωγή, στις μακροοικονομικές
προβλέψεις, στα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη, δηλαδή στα έσοδα
και τις δαπάνες, στο δημόσιο χρέος και στις καινοτομίες του
φετινού Προϋπολογισμού, δηλαδή τις επισκοπήσεις δαπανών και
τον προϋπολογισμό επιδόσεων. Στόχος της ερευνητικής ομάδας
είναι η βελτίωση της διαφάνειας του προϋπολογισμού, η
διευκόλυνση του δημοσίου διαλόγου αναφορικά με τις
δημοσιονομικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης και ο έλεγχος της
λογοδοσίας της Κυβέρνησης σε σχέση με την τήρηση των
δεσμεύσεων της, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στον Κρατικό
Προϋπολογισμό για το 2020.
Βλ. σχετικά:

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
https://www.flipsnack.com/EODPEUTAXPOLICY/2020fcfwxlf97/full-view.html
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
https://www.flipsnack.com/EODPEUTAXPOLICY/2020f1u84pkx2/full-view.html
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Ε. 2ος κύκλος ομιλιών στο
πλαίσιο
του
μαθήματος
«Φορολογική Συνείδηση και
Φορολογική Συμμόρφωση»
Τον Φεβρουάριο του 2020 ξεκίνησε ο 2ος κύκλος ομιλιών στο
πλαίσιο του μαθήματος «Φορολογική Συνείδηση και Φορολογική
Συμμόρφωση». Ειδικότερα στις 21/2/2020 πραγματοποιήθηκε
ομιλία της κας Μαρίας Πουτακίδου, ελέγκτριας είσπραξης στην
ΑΑΔΕ, υπ. διδάκτωρ φορολογικού δικαίου και εκπαιδεύτριας στη
Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία, με θέμα «Η ενίσχυση της
φορολογικής συνείδησης ως μηχανισμός αύξησης της
εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων». Στη συνέχεια στις
6/3/2020 πραγματοποιήθηκε ομιλία του δικηγόρου και διδάκτωρα
φορολογικού δικαίου κ. Γεώργιου Μάτσου, με θέμα «Η συμβολή
της ορθής χρήσης των φορολογικών εσόδων στη δημιουργία
φορολογικής συνείδησης».
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ΣΤ. 1ος κύκλος ομιλιών με θέμα
«Σύγχρονες πτυχές της διαφάνειας και
κράτος δικαίου» που διοργανώνεται
από το Εργαστήριο για τη Μελέτη της
Διαφάνειας, της Διαφθοράς και του
Οικονομικού Εγκλήματος και την έδρα
Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή
Φορολογική Πολιτική
Τον Φεβρουάριο του 2020 θα ξεκινούσε ο 1ος κύκλος ομιλιών στο
πλαίσιο του τo Εργαστήριο για τη Μελέτη της Διαφάνειας, της
Διαφθοράς και του Οικονομικού Εγκλήματος και την έδρα Jean
Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική. Ωστόσο, λόγω της
έξαρσης του Κοροναϊου αναβλήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες
ομιλίες.
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Ζ.
Υπογραφή
Μνημονίου
Συνεργασίας της Έδρας Jean
Monnet
στην
Ευρωπαϊκή
Φορολογική
Πολιτική
και
Διοίκηση με τo Εργαστήριο για τη
Μελέτη της Διαφάνειας, της
Διαφθοράς και του Οικονομικού
Εγκλήματος
Συμφωνήθηκε η συνεργασία της Έδρας με το Εργαστήριο για τη
Μελέτη της Διαφάνειας, της Διαφθοράς και του Οικονομικού
Εγκλήματος στο αντικείμενο της καταπολέμησης της διαφθοράς
και ενίσχυσης της διαφάνειας.

Ειδικότερα, συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα
ακόλουθα:
1. Κάθε Μέρος θα δύναται να παρέχει στο άλλο τεχνογνωσία στον
τομέα της εξειδίκευσής του, κατόπιν σχετικού αιτήματος του άλλου
Μέρους.

2. Κάθε Μέρος θα δύναται να προωθεί επικοινωνιακά στο δικό του δίκτυο
επαφών το έργο, εκδηλώσεις και λοιπές δράσεις που παράγει ή οργανώνει
το άλλο Μέρος.
3. Τα Μέρη θα δύνανται να οργανώνουν κοινές εκδηλώσεις: (i)
ευαισθητοποίησης αναφορικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και
την ενίσχυση της διαφάνειας, (ii) προώθησης του έργου τους στο εν λόγω
αντικείμενο, και (iii) επιμόρφωσης σε σχέση με το αντικείμενο αυτό.
Επίσης, θα δύνανται να αναπτύξουν από κοινού εκπαιδευτικό υλικό, το
οποίο θα αφορά τις παραπάνω εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα
διοργανώνουν κύκλους ομιλιών με θέμα «Σύγχρονες πτυχές της
διαφάνειας και κράτος δικαίου», στους οποίους θα συμμετέχουν
διακεκριμένοι ομιλητές από το χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας,
διεθνών οργανισμών, της πολιτικής κλπ.
4. Τα Μέρη θα δύνανται να συνεργάζονται για την από κοινού υποβολή
αιτήσεων για χρηματοδότηση των ερευνητικών και άλλων δράσεών τους.

5. Τα Μέρη θα δύνανται να συνεργάζονται για τη διοργάνωση ελεύθερων
μαθημάτων στη Νομική Σχολή. Ειδικότερα, θα συνεργάζονται για τη
διοργάνωση του μαθήματος «Φορολογική Συνείδηση και Φορολογική
Συμμόρφωση».
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Α. Μελέτες, άρθρα και σχόλια
αποφάσεων
Α.1. Σχόλιο του Ομότιμου Καθηγητή του ΑΠΘ κ. Νικόλαου
Μπάρμπα με θέμα «Απόφαση του Γαλλικού Συμβουλίου της
Επικρατείας (Conseil d’ Etat) υπό το πρίσμα των οδηγιών της
ΕΕ για την εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης»,
αναδημοσίευση από το περιοδικό Ενέργεια και Δίκαιο, τ.30 (β΄
εξάμηνο 2019).

Οι βασικοί λόγοι που επέβαλαν την εν λόγω εναρμόνιση ήταν οι εξής:
Πρώτον, η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε
ειδικούς φόρους κατανάλωσης , κυρίως τσιγάρα, ποτά και καύσιμα, με
την κατάργηση των φορολογικών διακρίσεων(1) και την λειτουργία
ίσων όρων ανταγωνισμού στο χώρο της ενιαίας εσωτερικής αγοράς
,και
Δεύτερον , η αποτελεσματική εφαρμογή της έκτης κοινοτικής οδηγίας
που προέβλεψε την εναρμόνιση του ΦΠΑ με την δημιουργία της ενιαίας
φορολογικής βάσης, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου11,Β,2α (στο εσωτερικό της χώρας) και
11Β 3α (στις
εισαγωγές) της εν λόγω οδηγίας , στην βάση επιβολής του ΦΠΑ
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης.
Οι βασικές οδηγίες που εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα που
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης είναι:

Α. Ενωσιακό δίκαιο
Μετά την εναρμόνιση του φόρου κύκλου εργασιών με την μορφή
του ΦΠΑ προς ένα ενιαίο ενωσιακό πρότυπο, κρίθηκε αναγκαία
και η εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης των κρατών
μελών στις παραμονές εγκαθίδρυσης της ενιαίας εσωτερικής
αγοράς που προέβλεψε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη από την
1.1.1993.

-Η Οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992 , η
αποκαλούμενη και ως «βασική ή γενική οδηγία» σχετικά με το γενικό
καθεστώς , την κατοχή , την κυκλοφορά και τους ελέγχους των
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω οδηγία καταργήθηκε , από 1ης Απριλίου
2010, και αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2008/118/ΕΚ του
Συμβουλίου , της 16ης Δεκεμβρίου 2008 και
-Η Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου , της 27ης Οκτωβρίου 2003,
σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας.
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Η οδηγία 92/12 μέχρι την αντικατάστασή της από την οδηγία
2008/118 εφαρμοζόταν ρητά στα εξής προϊόντα που υπόκεινται σε
ειδικό φόρο κατανάλωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ: τα ορυκτέλαια ,
το οινόπνευμα και τα αλκοολούχα ποτά, καθώς και τα
βιομηχανοποιημένα καπνά(άρθρο 3).

Στη συνέχεια, με την διάταξη του άρθρου 1 της οδηγίας 2003/96
/ΕΚ προστέθηκαν στα
προϊόντα που υπόκεινται στους
εναρμονισμένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης τα ενεργειακά
προϊόντα και η ηλεκτρική ενέργεια . Μάλιστα με το άρθρο 3 της εν
λόγω οδηγίας διευκρινίσθηκε ότι οι αναφορές που γινόταν
προηγουμένως , στην οδηγία 92/12 ,σε «πετρελαιοειδή» και
«ειδικό φόρος κατανάλωσης» στο μέτρο που αφορά τα
πετρελαιοειδή πρέπει να ερμηνεύονται ότι καλύπτουν όλα τα
ενεργειακά προϊόντα , την ηλεκτρική ενέργεια και τους εθνικούς
έμμεσους φόρους σ’ αυτήν, με εξαίρεση τον ΦΠΑ . Επισημαίνεται
ότι η ως άνω εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα
παραπάνω προϊόντα περιλαμβάνει
καθορισμό μιας ενιαίας
φορολογικής βάσης και ενός ελάχιστου συντελεστή φόρου . Η
διάρθρωση και οι συντελεστές του φόρου των επί μέρους
προϊόντων προβλέπονται από ειδικές οδηγίες.
Η διάταξη του άρθρου 3 παρ.2 της οδηγίας 92/12 προβλέπει ότι τα
κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν στα προϊόντα που
εφαρμόζονται οι φόροι κατανάλωσης και άλλους έμμεσους

φόρους που εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς με τον όρο ότι οι φόροι αυτοί
θα τηρούν τους κανόνες φορολόγησης που ισχύουν για τις ανάγκες των
ειδικών φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ όσον αφορά τον καθορισμό
της φορολογικής βάσης , το απαιτητό και τον έλεγχο του φόρου.
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 28 παρ.2 της οδηγίας 2003/96 τα
κράτη μέλη, με ορισμένες εξαιρέσεις, ήταν υποχρεωμένα να εφαρμόσουν
την οδηγία από 1.1.2004. Ωστόσο, με τις διατάξεις του άρθρου 18
παράγραφος 10 της ίδιας οδηγίας ορίσθηκε μεταβατική περίοδο στη
Γαλλική Δημοκρατία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2009 , κατά την διάρκεια
της οποίας η εν λόγω χώρα είχε την δυνατότητα να διατηρήσει την
εφαρμογή του εθνικού συστήματος φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008 , χωρίς να την προσαρμόσει στις
απαιτήσεις της Οδηγίας 92/12 , με την επιφύλαξη ότι το ποσό της
συνεισφοράς στην δημόσια υπηρεσία ηλεκτρισμού και οι τοπικοί φόροι
επί του ηλεκτρικού ρεύματος που ίσχυαν να μην υπερβαίνει τα ελάχιστα
επίπεδα φορολογίας που προβλέπει η οδηγία 2003/96/ΕΚ. Όπως
περαιτέρω διευκρινίσθηκε , η μεταβατική περίοδος δόθηκε για την
προσαρμογή του ισχύοντος συστήματος της Γαλλίας για την φορολογία
της ηλεκτρικής ενέργειας προς τις διατάξεις της Οδηγίας. Για την
εκτίμηση της τήρησης των ελαχίστων συντελεστών που καθορίζονται
στην εν λόγω οδηγία θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό μέσο επίπεδο της
τρέχουσας έμμεσης φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργειας στην οποία
περιλαμβάνονται και οι τοπικοί φόρου.
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Β. Εθνικό δίκαιο της Γαλλίας

Στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής που ίσχυε στη Γαλλία κατά
τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου στην τιμή κατανάλωσης της
ηλεκτρικής
ενέργειας
περιλαμβάνονταν
και
ορισμένες
επιβαρύνσεις με τις οποίες αντισταθμιζόταν η δαπάνη για την
παροχή ορισμένων δημοσίων υπηρεσιών από τους φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας .
Μεταξύ των δημοσίων αυτών υπηρεσιών περιλαμβάνονται και
υπηρεσίες
που συντείνουν στην κοινωνική συνοχή και
διασφαλίζουν το δικαίωμα της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους,
συμβάλουν στην καταπολέμηση των αποκλεισμών , στην ισόρροπη
εδαφική ανάπτυξη με σεβασμό το περιβάλλον . Ειδικότερα, στο
πλαίσιο της ενεργειακής
πολιτικής περιλαμβάνονται στόχοι
οικολογικού χαρακτήρα οι οποίοι συμβάλλουν στην ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα και την καταπολέμηση του θερμοκηπίου,
καθώς και οι υπηρεσίες που βαρύνουν τους παρόχους ηλεκτρικής
ενέργειας για την προστασία των ενδεών νοικοκυριών (ειδικά
μειωμένα τιμολόγια).

την εναρμόνιση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που προβλέπει η οδηγία
για την ηλεκτρική ενέργεια αλλά εξακολούθησε να εισπράττει τους
έμμεσους φόρους καθώς και τους τοπικούς φόρους που επέβαλε πριν την
έναρξη ισχύος της οδηγίας δηλαδή την 1.1.2004.
Γ΄ Απόφαση αρ. 399115 του Συμβουλίου Επικρατείας της Γαλλίας
(Conseil d’ Etat) των τμημάτων 9ου και 10ου , της 3ης Δεκεμβρίου 2018

Με σκοπό την ερμηνεία συμβατού των ως άνω διατάξεων του εθνικού
δικαίου της Γαλλίας με τις οδηγίες 92/12/ΕΟΚ και 2003/96/ΕΚ το
Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας (Conseil d’ Etat) απηύθυνε προς
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέσσερα προδικαστικά
ερωτήματα σύμφωνα με το άρθρο 267 της Συνθήκης στο πλαίσιο μιας
διαφοράς μεταξύ της δημόσιας υπηρεσίας ηλεκτρισμού της Γαλλίας (
CSPE) και μιας εμπορικής εταιρίας καταναλωτή του ηλεκτρικού
ρεύματος, την Messer France. Στα εν λόγω ερωτήματα έδωσε απάντηση
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προδικαστική απόφασή του
της 25ης Ιουλίου 2018 ,στην υπόθεση C-103/17. Στη συνέχεια , το Consel
d’ Etat αφού έλαβε υπόψη τις απαντήσεις του ΔΕΕ εξέδωσε την αρ.
399115 απόφαση , της 3ης Δεκεμβρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου
που εκτείνονταν μεταξύ από την 1η Ιανουαρίου 1994 μέχρι 31
Δεκεμβρίου 1998 που προέβλεψε το άρθρο 18 της Οδηγίας
2003/96/ΕΚ ,η Γαλλία δεν θέσπισε κανένα νέο μέτρο σχετικό με
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Σύμφωνα με το ιστορικό της διαφοράς η εταιρεία Mess France
προσέφυγε ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων της Γαλλίας και
ζήτησε να της επιστραφεί ένα μέρος του ποσού
που είχε
καταβάλει
στην γαλλική δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού
(CSPE), το οποίο αντιστοιχούσε στην συνεισφορά δημόσιας
υπηρεσίας με την αιτίαση ότι κατά την άποψή της το ποσό αυτό
εκχωρήθηκε για μη ειδικούς σκοπούς κατά την έννοια που
προβλέπει η Οδηγία και επομένως είχε εισπραχθεί αχρεωστήτως
κατά παράβαση του άρθρου 3 παρ.2 της οδηγίας 12/92/ΕΟΚ. Μετά
την απόρριψη της προσφυγής από το Εφετείο του Παρισιού η
προσφεύγουσα εταιρεία άσκηση αίτηση αναίρεσης ενώπιον του
Conseil d’ Etat , το οποίο αποφάνθηκε κάνοντας διάκριση για τις
περιόδους έτη 2005-2008 και για το έτος 2009.
α) Για τα έτη 2005 έως 2008
Το Γαλλικό ΣτΕ προκειμένου να αποφανθεί επί της διαφοράς
αρχικά επικαλέσθηκε την απόφαση του ΔΕΕ όπως αυτό είχε
απαντήσει στα προδικαστικά ερωτήματα του Conseil d’ Etat και
έκανε δεκτά τα εξής:

Έως την 1.1.2009, δηλαδή κατά την διάρκεια της μεταβατικής
περιόδου, η Γαλλική Δημοκρατία την μόνη υποχρέωση που όφειλε
να εφαρμόσει από τις διατάξεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ ήταν η
τήρηση των ελαχίστων επιπέδων φορολόγησης που καθορίζονταν
στην Οδηγία.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της οδηγίας αυτής θα ήταν δεσμευτικά από
την 1.1.2009. Επομένως, από την 1η Ιανουαρίου 2004 , ημερομηνία
έναρξης της μεταβατικής περιόδου ,μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2008 , η
Γαλλική Δημοκρατία είχε το δικαίωμα να διατηρήσει το εθνικό σύστημα
φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να το προσαρμόσει στις
απαιτήσεις της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ με την επιφύλαξη ότι το ποσό της
συνεισφοράς στην δημόσια υπηρεσία ηλεκτρισμού και οι τοπικοί φόροι
επί του ηλεκτρικού ρεύματος υπερέβαιναν τα ελάχιστα όρια που
προβλέπει η οδηγία 2003/96 ΕΚ.
Σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου του ελαχίστου ορίου
φορολογίας το Γαλλικό Ανώτατο Ακυρωτικό έλαβε υπόψη τον πίνακα Γ
του παραρτήματος Ι της οδηγίας για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου
2004 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 από τον οποίο προκύπτει ότι ελάχιστος
συντελεστής φορολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαλλόταν
από την 1η Ιανουαρίου 2004 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008 ήταν 0,5 ευρώ
ανά μεγαβάτ ώρα για κατανάλωση από επαγγελματική δραστηριότητα .
Ωστόσο, ο συντελεστής μοναδιαίας συνεισφοράς στη δημόσια υπηρεσία
της ηλεκτρικής ενέργειας ορίσθηκε σε 4,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τα
έτη 2005 έως 2008. Με βάση τα δεδομένα αυτά κατέληξε ότι δεν
αντίκειται στο δίκαιο της Ένωσης η υπέρβαση του ελαχίστου ορίου
φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας και επομένως το αίτημα του
αιτούντος την επιστροφή δεν μπορεί να στηριχθεί σε λόγω εσφαλμένης
εφαρμογής των οδηγιών 12/92 και 2003/96. Επομένως, το αίτημα του
προσφεύγοντος για την περίοδο αυτή δεν έγινε δεκτό.
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β) Για το έτος 2009 το ΣτΕ της Γαλλίας λαμβάνοντας υπόψη τις
απαντήσεις που έδωσε το ΔΕΕ απαντώντας στα προδικαστικά
ερωτήματα έκανε δεκτό ότι , όπως προκύπτει από την διάταξη του
άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/12 η εισαγωγή άλλων
έμμεσων φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια δεν εξαρτάται από την
εφαρμογή εναρμονισμένου φόρου κατανάλωσης και ότι η
συμβατότητα της εισφοράς στην παροχή δημόσιας υπηρεσίας, που
δεν αποτελεί εναρμονισμένο ειδικό φόρος κατανάλωσης με τις
οδηγίες 92/12 και 2003/96, πρέπει να εκτιμάται σύμφωνα με τους
εφαρμοστέους όρους που ισχύουν για άλλους έμμεσους φόρους
που εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς. Δηλαδή, οι εν λόγω έμμεσοι
φόροι εκτός του ότι πρέπει να εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς θα
πρέπει να είναι σύμφωνοι προς τους κανόνες που προβλέπουν οι
οδηγίες για τον εναρμονισμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης ή τον
φόρο προστιθέμενης αξίας για τον καθορισμό της φορολογικής
βάσης , τον υπολογισμό του φόρου, τη φορολογική απαίτηση και
τον έλεγχο του φόρου.
Περαιτέρω, το Γαλλικό ΣτΕ έκρινε ότι από την ερμηνεία που
έδωσε με την απόφασή του το ΔΕΕ προκύπτει ότι η επιβολή της
εισφοράς στη δημόσια υπηρεσία της ηλεκτρικής ενέργειας
συνιστά μια «άλλη έμμεση φορολογία» και δεν εξαρτάται από την
προηγούμενη εφαρμογή εναρμονισμένου ειδικού φόρου
κατανάλωσης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που
προβλέπεται στις οδηγίες 92/12 και 2003/96 .

Επομένως, μολονότι ο εναρμονισμένος ειδικός φόρος κατανάλωσης
εισήχθη στο γαλλικό δίκαιο με νόμο της 7ης Δεκεμβρίου 2010 (2)
σχετικά με τη νέα οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας , η
συνεισφορά στη δημόσια υπηρεσία που θεσπίσθηκε με το άρθρο 37 του
Νόμου της 3ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά τις αγορές φυσικού αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας και δημόσια υπηρεσίας ενέργειας θα μπορούσε να
διατηρηθεί μετά την έναρξη της οδηγίας 2003/96/ΕΚ. Από την ερμηνεία
αυτή του ΔΕΕ προκύπτει ότι η συμβατότητα της συνεισφοράς στην
δημόσια υπηρεσία ηλεκτρισμού με το δίκαιο της ΕΕ πρέπει να εκτιμηθεί
με κριτήρια τους ειδικούς σκοπούς και της συμμόρφωσης προς
ορισμένους μόνο και όχι προς όλους τούς κανόνες που προβλέπουν οι
οδηγίες 12/92/ΕΟΚ και 2003/96 ΕΚ .
Στη συνέχεια, το ΣτΕ προκειμένου να καθορίσει την έννοια του ειδικού
σκοπού έλαβε υπόψη την απόφαση του ΔΕΕ το οποίο έκρινε ότι ειδικό
σκοπό αποτελεί κατά κύριο λόγο ο περιβαλλοντικός σκοπός της
συνεισφοράς στη δημόσια υπηρεσία. Αντίθετα, και αυτό δεν αιτιολογείται
από την απόφαση, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι στόχοι εδαφικής και
κοινωνικής συνοχής της εν λόγω εισφοράς , όπως η εξισορρόπηση των
γεωγραφικών τιμολογίων και η μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
για νοικοκυριά ευάλωτων καταναλωτών κτλ. δεν αποτελούν ειδικούς
στόχους κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 , της οδηγίας
92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3).
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Περαιτέρω, όπως έκανε δεκτό το ΔΕΕ στην εν λόγω απόφασή του,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιώσουν μερική επιστροφή του
φόρου στην δημόσια υπηρεσία στην ηλεκτρική ενέργεια κατ’
αναλογία προς το μερίδιο των εσόδων από τον εν λόγω φόρο για
μη ειδικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι ο φόρος δεν
μετακυλίθηκε στην κατανάλωση κατά την κρίση του εθνικού
δικαστηρίου.
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις το Conseil d’ Etat έκρινε ότι
έσφαλε το διοικητικό εφετείο το Παρισιού που έκρινε ότι το
πλήρες ποσό της συνεισφοράς στη δημόσια υπηρεσία ηλεκτρικού
που κατέβαλε η προσφεύγουσα για το έτος 2009 είχαν ειδικούς
σκοπούς κατά το δίκαιο της Ένωσης. Κατά συνέπεια η εταιρία
Messer France δικαιούται να απαιτήσει μερική επιστροφή της
συνεισφοράς κατά το μέρος που προορίσθηκε για άλλους σκοπούς
μη ειδικούς (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι
κοινωνικοί), εκτός του περιβαλλοντικού σκοπού ,ο οποίος πρέπει
να θωρείται ως ο μόνος συγκεκριμένος ειδικός σκοπός.
Εν κατακλείδι, με βάση τις παραπάνω σκέψεις το Ανώτατο
Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας λαμβάνοντας υπόψη από την
Επιτροπή Ρύθμισης της Ενέργειας τα συνολικά έσοδα από την
συνεισφορά δημόσιας υπηρεσίας ηλεκτρισμού, εκτός από τις
δαπάνες για περιβαλλοντικό σκοπό, υπολόγισε το ποσό που

έπρεπε να επιστραφεί μόνο το 7,42% της συνολικής εισφοράς που
κατέβαλε για το έτος 2009 , ανερχόμενο σε 4.430 ευρώ (4) ,αντί του
ποσού των 25.829 ευρώ πλέον των φόρων υπερημερίας, που είχε ζητήσει
η προσφεύγουσα εταιρεία.
Α.2. Ευρώπη, κλίμα και φορολογία, άρθρο της Δρ Θεοδώρα Λαζαρέτου,
μέλους του Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου (ΣΘΕΠ) της Ελληνικής
Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, αναδημοσίευση από
Καθημερινή,
26
Φεβρουαρίου
2020,
https://www.kathimerini.gr/1054290/article/oikonomia/die8nhsoikonomia/8eodwra-lazaretoy-eyrwph-klima-kai-forologia.

Η συμφωνία του Παρισιού το 2015 για την αντιμετώπιση του φαινομένου
του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής –όπου η Ευρωπαϊκή Ενωση
δεσμεύθηκε για τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου κατά 40%
μέχρι το 2030– σηματοδοτεί το περιβάλλον ως σημαντικότατη πρόκληση
για τις κυβερνητικές πολιτικές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ενα
εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η περιβαλλοντική φορολογική
μεταρρύθμιση, η συζήτηση επί της οποίας κεντρίζει συνεχώς το
ενδιαφέρον.
Χαρακτηριστική είναι η γραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο έγγραφο
προβληματισμού προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030, όπου «τα
φορολογικά συστήματα και η τιμολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα
πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε, να αντικατοπτρίζουν το
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πραγματικό κόστος, να αντιμετωπίζουν τα κύρια κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ζητήματα και να πυροδοτήσουν αλλαγές
συμπεριφοράς σε ολόκληρη την οικονομία. Ο βιώσιμος
ανταγωνισμός εξαρτάται από τιμές που αντικατοπτρίζουν το
πραγματικό κόστος παραγωγής και χρήσης με την
εσωτερικοποίηση των εξωτερικοτήτων».
Η πρώτη πρόταση της περιβαλλοντικής φορολογικής
μεταρρύθμισης ως βασικού εργαλείου για ένα νέο μοντέλο
ανάπτυξης έγινε στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση, το 1993. Εκεί
περιγράφεται το βασικό χαρακτηριστικό των περιβαλλοντικών
φόρων: το υψηλό εξωτερικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος
που δημιουργείται από την υπερκατανάλωση φυσικών πόρων
(αποστερώντας τους από τις μελλοντικές γενεές) και ενέργειας,
καθώς και από την υπερ-παραγωγή ρύπων (που θέτουν σε κίνδυνο
την υγεία) χρεώνεται. Η χρέωση αυτού του κόστους γίνεται στους
υπόλογους, με τη μετατόπιση ενός αισθητού ποσοστού του
φορολογικού βάρους από την εργασία στην υπερ-κατανάλωση
φυσικών πόρων και δημιουργία ρύπων. Για να έχουν ένα
σημαντικό αποτέλεσμα στην αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης
και παραγωγής, η μετατόπιση φορολογικού βάρους από την
εργασία στους περιβαλλοντικούς φόρους πρέπει να φτάνει κάποια
κρίσιμη μάζα (τουλάχιστον ίση προς το 10% των συνολικών

φορολογικών εσόδων). Η εισαγωγή τους στο φορολογικό σύστημα
μιας χώρας γίνεται σταδιακά ώστε να λειτουργούν ως κίνητρα για
την ανάπτυξη τεχνολογίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση είναι φορολογικά
ουδέτερη, με την έννοια ότι οι νέοι φόροι εξισορροπούνται από
μειώσεις των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή και του φόρου
εισοδήματος από την εργασία. Επίσης, εκτιμάται από την επιστήμη
ότι οι περιβαλλοντικοί φόροι πλεονεκτούν έναντι των άλλων φόρων.
Αυτό γιατί πρώτον, είναι λιγότερο διαστρεβλωτικοί στην οικονομική
συμπεριφορά (ιδίως σε σχέση με τον φόρο εισοδήματος) και κατά
δεύτερον η φοροαπαφυγή τους πιο δύσκολη.
Σήμερα, η περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση είναι ψηλά
στην ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική ατζέντα. Το European Green
Deal, που αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές του 2020,
προβλέπει τη φορολογία ως κεντρικό εργαλείο για την υλοποίηση
της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα. Στις ΗΠΑ, η βουλευτής
Alexandria Ocasio-Cortez και ο γερουσιαστής Edward Markley,
παρουσιάζοντας το Green New Deal στο αμερικανικό Κογκρέσο τον
Φεβρουάριο 2019, πρότειναν την επιβολή του φόρου στον άνθρακα,
καθώς, επίσης, ένα σχέδιο για τη μετατροπή της αμερικανικής
οικονομίας σε οικονομία χαμηλής κατανάλωσης σε άνθρακα.
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Πάνω από τις μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν εισάγει
περιβαλλοντικούς φόρους. Μάλιστα, τα έσοδα ανέρχονται στην
Ε.Ε., κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία σταθερά, σε 2,4%
του ΑΕΠ. Το 77% αυτών των εσόδων προερχόταν από τους φόρους
στην ενέργεια, το 20% από τους φόρους στα οχήματα και το 3%
από τους φόρους στη ρύπανση και στη χρήση των φυσικών πόρων.
Πετυχημένα παραδείγματα επιβολής περιβαλλοντικών φόρων σε
ευρωπαϊκές χώρες είναι: ο φόρος στην πλαστική σακούλα στην
Ιρλανδία, ο φόρος συσκευασίας ποτών στη Φινλανδία, ο φόρος
υγειονομικής ταφής στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο φόρος στο άζωτο
στη Σουηδία και το τέλος στην άδεια αλιείας στην Ιρλανδία. Στη
χώρα μας, τα έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους
ανέρχονταν το 2017 σε 7,2 δισ. ευρώ και προέρχονταν κύρια από
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη.
Η οικονομική διάσταση της πολιτικής για την προστασία του
περιβάλλοντος και περισσότερο για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής έχει ήδη κάνει ένα δυνατό come back στη
διεθνή πολιτική και κοινωνική ατζέντα. Κεντρικό αίτημά της είναι
η διασφάλιση μιας οικονομικής ανάπτυξης που παράγει δίκαια
αποτελέσματα για ολόκληρη την ανθρωπότητα χωρίς, να
καταναλώνονται περισσότεροι πόροι από αυτούς που έχει να
προσφέρει η Γη.

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού έχει εργαστεί
και εκπονήσει πρόταση για μια περιβαλλοντική φορολογική
μεταρρύθμιση στη χώρα μας. Σε αυτή εκτιμάται η δυνατότητα
μείωσης –λόγω της εισαγωγής αυτών των φόρων– της μεσοσταθμικής επιβάρυνσης της εργασίας από τις κοινωνικές εισφορές
από 37% σε 17%. Η φορολόγηση της χρήσης της πλαστικής
σακούλας συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις φόρων της Ελληνικής
Εταιρείας.
------------(1) Η απαγόρευση των φορολογικών διακρίσεων στα εισαγόμενα και
εξαγόμενα προϊόντα στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές προβλέπονται
αντίστοιχα από τα άρθρα 110 και 111 της ΣΛΕΕ.
(2) Με καθυστέρηση δύο ετών καθώς η μεταβατική περίοδος έληγε
31.12.2008.
(3) Μάλιστα το ΔΕΕ στη σκέψη 43 της απόφασης έκανε δεκτό ότι οι
σκοποί αυτοί της κοινωνικής πολιτικής κατά κανόνα
χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και επομένως δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι ο εν λόγω φόρος επιδίωκε ειδικό σκοπό.

(4) Επισημαίνεται ότι οι εισφορές που χαρακτηρίζονται ως ειδικές
υπολογίσθηκαν στο 92,58% του συνόλου των εισφορών για δημόσια
υπηρεσία.
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Α.2. Αναδημοσίευση άρθρου της Δρ. Θεοδώρας Λαζαρέτου,
Διευθύντριας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας
της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
μέλους του
Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου (ΣΘΕΠ) της Ελληνικής
Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στην εφημερίδα
«Καθημερινή», με θέμα «Θεοδώρα Λαζαρέτου: Ευρώπη, κλίμα
και φορολογία», ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 02.12.2019

Η συμφωνία του Παρισιού το 2015 για την αντιμετώπιση του
φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής –όπου η
Ευρωπαϊκή Ενωση δεσμεύθηκε για τη μείωση των εκπομπών του
θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι το 2030– σηματοδοτεί το
περιβάλλον ως σημαντικότατη πρόκληση για τις κυβερνητικές
πολιτικές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ενα εργαλείο προς
αυτή την κατεύθυνση είναι η περιβαλλοντική φορολογική
μεταρρύθμιση, η συζήτηση επί της οποίας κεντρίζει συνεχώς το
ενδιαφέρον.

Χαρακτηριστική είναι η γραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο
έγγραφο προβληματισμού προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030,
όπου «τα φορολογικά συστήματα και η τιμολόγηση στην Ευρωπαϊκή
Ενωση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε, να
αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος, να αντιμετωπίζουν τα κύρια
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και να πυροδοτήσουν
αλλαγές συμπεριφοράς σε ολόκληρη την οικονομία. Ο βιώσιμος
ανταγωνισμός εξαρτάται από τιμές που αντικατοπτρίζουν το
πραγματικό κόστος παραγωγής και χρήσης με την εσωτερικοποίηση
των εξωτερικοτήτων».
Η πρώτη πρόταση της περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης
ως βασικού εργαλείου για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης έγινε στη
Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάπτυξη,
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση, το 1993. Εκεί περιγράφεται το
βασικό χαρακτηριστικό των περιβαλλοντικών φόρων: το υψηλό
εξωτερικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος που δημιουργείται
από την υπερκατανάλωση φυσικών πόρων (αποστερώντας τους από
τις μελλοντικές γενεές) και ενέργειας, καθώς και από την υπερπαραγωγή ρύπων (που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία) χρεώνεται. Η
χρέωση αυτού του κόστους γίνεται στους υπόλογους, με τη
μετατόπιση ενός αισθητού ποσοστού του φορολογικού βάρους από
την εργασία στην υπερ-κατανάλωση φυσικών πόρων και δημιουργία
ρύπων. Για να έχουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην αλλαγή των
προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, η μετατόπιση φορολογικού
βάρους από την εργασία στους περιβαλλοντικούς φόρους πρέπει να
φτάνει κάποια κρίσιμη μάζα (τουλάχιστον ίση προς το 10% των
συνολικών φορολογικών εσόδων).
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VI. Αρθρογραφία
Η εισαγωγή τους στο φορολογικό σύστημα μιας χώρας γίνεται
σταδιακά ώστε να λειτουργούν ως κίνητρα για την ανάπτυξη
τεχνολογίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η
περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση είναι φορολογικά
ουδέτερη, με την έννοια ότι οι νέοι φόροι εξισορροπούνται από
μειώσεις των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή και του φόρου
εισοδήματος από την εργασία. Επίσης, εκτιμάται από την επιστήμη
ότι οι περιβαλλοντικοί φόροι πλεονεκτούν έναντι των άλλων
φόρων. Αυτό γιατί πρώτον, είναι λιγότερο διαστρεβλωτικοί στην
οικονομική συμπεριφορά (ιδίως σε σχέση με τον φόρο
εισοδήματος) και κατά δεύτερον η φοροαπαφυγή τους πιο
δύσκολη.

Σήμερα, η περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση είναι ψηλά
στην ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική ατζέντα. Το European Green
Deal, που αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές του 2020,
προβλέπει τη φορολογία ως κεντρικό εργαλείο για την υλοποίηση
της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα. Στις ΗΠΑ, η βουλευτής
Alexandria Ocasio-Cortez και ο γερουσιαστής Edward Markley,
παρουσιάζοντας το Green New Deal στο αμερικανικό Κογκρέσο
τον Φεβρουάριο 2019, πρότειναν την επιβολή του φόρου στον
άνθρακα, καθώς, επίσης, ένα σχέδιο για τη μετατροπή της
αμερικανικής οικονομίας σε οικονομία χαμηλής κατανάλωσης σε
άνθρακα.

Πάνω από τις μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν εισάγει
περιβαλλοντικούς φόρους. Μάλιστα, τα έσοδα ανέρχονται στην Ε.Ε.,
κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία σταθερά, σε 2,4% του ΑΕΠ.
Το 77% αυτών των εσόδων προερχόταν από τους φόρους στην
ενέργεια, το 20% από τους φόρους στα οχήματα και το 3% από τους
φόρους στη ρύπανση και στη χρήση των φυσικών πόρων.
Πετυχημένα παραδείγματα επιβολής περιβαλλοντικών φόρων σε
ευρωπαϊκές χώρες είναι: ο φόρος στην πλαστική σακούλα στην
Ιρλανδία, ο φόρος συσκευασίας ποτών στη Φινλανδία, ο φόρος
υγειονομικής ταφής στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο φόρος στο άζωτο στη
Σουηδία και το τέλος στην άδεια αλιείας στην Ιρλανδία. Στη χώρα
μας, τα έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους ανέρχονταν το
2017 σε 7,2 δισ. ευρώ και προέρχονταν κύρια από τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης στη βενζίνη.
Η οικονομική διάσταση της πολιτικής για την προστασία του
περιβάλλοντος και περισσότερο για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής έχει ήδη κάνει ένα δυνατό come back στη διεθνή πολιτική
και κοινωνική ατζέντα. Κεντρικό αίτημά της είναι η διασφάλιση μιας
οικονομικής ανάπτυξης που παράγει δίκαια αποτελέσματα για
ολόκληρη την ανθρωπότητα χωρίς, να καταναλώνονται περισσότεροι
πόροι από αυτούς που έχει να προσφέρει η Γη.
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VI. Αρθρογραφία
Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού έχει εργαστεί
και εκπονήσει πρόταση για μια περιβαλλοντική φορολογική
μεταρρύθμιση στη χώρα μας. Σε αυτή εκτιμάται η δυνατότητα
μείωσης –λόγω της εισαγωγής αυτών των φόρων– της μεσοσταθμικής επιβάρυνσης της εργασίας από τις κοινωνικές εισφορές
από 37% σε 17%. Η φορολόγηση της χρήσης της πλαστικής
σακούλας συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις φόρων της
Ελληνικής Εταιρείας.

Α.3.
Παρουσίαση
(“Powerpoint”)
του
Αντιεισαγγελέα
Πρωτοδικών, Επίκουρου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος,
κ. Θεολόγου Γ. Δελλήβεη Δομένικου, με θέμα «Το φορολογικό
έγκλημα και η δίωξή του υπό τις πρόσφατες νομοθετικές
εξελίξεις», στην 5η Διημερίδα που διοργανώθηκε από την Ένωση
Ελλήνων Νομικών (Ε.Ε.Ν. e-Θέμις) και το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), με γενικό θέμα «Επίκαιρα
ζητήματα φορολογικού και ασφαλιστικού δικαίου – Ανάπτυξη και
προοπτικές».

-----------------
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Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος
(άρθρ. 33-34 ΚΠΔ)
Καθ’ ύλην αρμοδιότητα:
Διενέργεια ερευνών ή προκαταρκτικής
εξέτασης για την εξακρίβωση τέλεσης
κάθε είδους φορολογικών και
οικονομικών εγκλημάτων και
οποιωνδήποτε άλλων συναφών,
εφόσον αυτά διαπράττονται σε βάρος
του Ελληνικού Δημοσίου, οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτουν
σοβαρά την εθνική οικονομία
εξαιρουμένων των περιπτώσεων του
άρθρου 35 παρ. 3 ΚΠΔ

Κατά τόπον αρμοδιότητα:

Εποπτεύων:
Αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου
Εισαγγελέας
Οικονομικού
Εγκλήματος (E.O.E.)

Αναπληρωτης
E.O.E.
Επίκουροι
Ε.Ο.Ε.
υπηρετούντες
στην Αθήνα

Επίκουρος
E.O.E.
υπηρετών στη
Θεσσαλονίκη

Προσβασιμότητα κι
απόρρητα
Εφόσον τηρείται η αρχή της
αναλογικότητας, πρόσβαση σε
κάθε πληροφορία ή στοιχείο που
είναι χρήσιμο για την άσκηση του
έργου τους, μη υποκείμενοι στους
περιορισμούς της νομοθεσίας
περί φορολογικού, τραπεζικού,
χρηματιστηριακού και κάθε άλλου
απορρήτου, με την εξαίρεση του
δικηγορικού (άρθρ.39παρ.1 του
Ν. 4194/2013), καθώς και σε κάθε
μορφής αρχείο δημόσιας αρχής ή
οργανισμού που τηρεί και
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με
ισχύοντες κανόνες ιχνηλασιμότητας

Βασικότερες νομοθετικές
αλλαγές
1)

2)
3)

Ρητή αναφορά στην αρχή της
αναλογικότητας ως κριτηρίου για
την εφαρμογή μεθόδων άρσης
του φορολογικού, τραπεζικού,
χρηματιστηριακού
και
κάθε
άλλου απορρήτου
Ρητή
εξαίρεση
υπέρ
του
δικηγορικού απορρήτου
Ρητή πρόβλεψη περί δυνατότητας
πρόσβασης σε κάθε πληροφορία
ή στοιχείο του τηλεπικοινωνιακού
απορρήτου, στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες αποτυπώνεται και
τεκμηριώνεται η αντικειμενική
υπόσταση κακουργήματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
- Ενημερώνεται για όλες τις
καταγγελίες ή πληροφορίες που
περιέρχονται στις φοροελεγκτικές υπηρεσίες για εγκλήματα
της αρμοδιότητάς του, αξιολογεί
και διερευνά τις πληροφορίες
αυτές, καθώς και κάθε άλλη
σχετική είδηση που περιέρχεται
σε γνώση του με οποιοδήποτε
τρόπο και μέσο προτάσσοντας
εκείνες τις υποθέσεις που
βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου.
- Για
τη
διερεύνηση
των
υπαγόμενων στην αρμοδιότητά
του εγκλημάτων έχει την εξουσία
είτε να διενεργήσει αυτοπροσώπως προκαταρκτική εξέταση
είτε να παραγγείλει σχετικά
στους γενικούς ή ειδικούς
προανακριτικούς
υπαλλήλους
του άρθρου 31παρ.1 ΚΠΔ

Ειδικότερα στις υποθέσεις φοροδιαφυγής
εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης εκδίδονται προς:

• Διεύθυνση Ερευνών
Οικονομικού
Δ.Ε.Ο.Ε.
Εγκλήματος

Δ.Ο.Α.

• Διεύθυνση Οικονομικής
Αστυνομίας

• Υπηρεσίες Ερευνών και
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε Διασφάλισης Δημοσίων
Εσόδων

.

Αρμοδιότητες
Εποπτικές
Για την άσκηση των καθηκόντων
του, ο Εισαγγελέας Οικονομικού
Εγκλήματος έχει την εποπτεία,
καθοδήγηση και το συντονισμό
των ενεργειών των γενικών κατά
το άρθρο 31παρ.1περ.α΄ ΚΠΔ και
ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε υπαλλήλων του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(Σ.Δ.Ο.Ε.),
της
Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού
Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.) και της
Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας,
εντός
των
σχετικών
αρμοδιοτήτων τους.

Συντονιστικές
Προεδρεύει στο Διϋπηρεσιακό
Συντονιστικό Όργανο Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος
του άρθρου 388 Ν. 4512/2018,
που, μεταξύ άλλων, έχει ως
σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων του έργου της Υπηρεσίας
με το ελεγκτικό έργο της Α.Α.Δ.Ε.
και των λοιπών διωκτικών
σωμάτων που το συναποτελούν
και την
παρακολούθηση της
πορείας των υποθέσεων που
αφορούν σε μείζονος ποινικής
απαξίας φορολογικά εγκλήματα

Διϋπηρεσιακό Συντονιστικό Όργανο
Καταπολέμησης Φορολογικού
Εγκλήματος

Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος – ΔΕΟΕ
(2 εκπρόσωποι)

Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος - ΣΔΟΕ
(2 εκπρόσωποι)

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – ΑΑΔΕ
(2 εκπρόσωποι)

Εισαγγελέας
Οικονομικού Εγκλήματος

ΔΙΩΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Δέσμευση περιουσιακών
στοιχείων
Ο
Εισαγγελέας
Οικονομικού
Εγκλήματος, ο Αναπληρωτής του
και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που
τον
συνεπικουρούν,
όταν
διενεργούν
προκαταρκτική
εξέταση για την εξακρίβωση
τέλεσης
εγκλημάτων
της
αρμοδιότητάς τους, έχουν τη
δυνατότητα να προβαίνουν, με
αιτιολογημένη διάταξη τους, σε
δεσμεύσεις
τραπεζικών
λογαριασμών,
περιεχομένου
τραπεζικών
θυρίδων
και
περιουσιακών εν γένει στοιχείων
(κινητών και ακινήτων), προς τον
σκοπό
διασφάλισης
των
συμφερόντων του δημοσίου
(άρθρ. 34παρ.2 ΚΠΔ)

Βασικότερες νομοθετικές
αλλαγές
1) Περιορισμός του χρόνου ισχύος της
διάταξης δέσμευσης σε εννέα (9) μήνες με
ρητή πρόβλεψη δυνατότητας παράτασης
για άλλους εννέα (9) μήνες κατ` ανώτατο
όριο κατόπιν σχετικού βουλεύματος του
αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου, εάν κι
εφόσον κριθεί ότι από δικαιολογημένη
αιτία δεν ολοκληρώθηκε η διενεργούμενη
προκαταρκτική εξέταση
2) Ρητή θεσμοθέτηση της δυνατότητας
γνωστοποίησης της διάταξης δέσμευσης
και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
3) Ειδικές ρυθμίσεις στις περιπτώσεις
δέσμευσης
ακινήτου,
πλοίου
ή
αεροσκάφους.

Ανάκτηση περιουσιακών
στοιχείων
Εθνικό
Γραφείο
Ανάκτησης
κεφαλαίων και περιουσιακών
στοιχείων (ΥΑ ΟΙΚ 24296/2018 ΦΕΚ Β' 1302/13.04.2018)
Έχει ως αρμοδιότητα, μεταξύ
άλλων, τη διαχείριση των
δημευμένων και δεσμευμένων
περιουσιακών
στοιχείων.
Η
διαχείριση μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση αυτών για το
δημόσιο
συμφέρον,
για
κοινωνικούς σκοπούς ή για την
ικανοποίηση του θύματος, καθώς
και
την
αποτελεσματική
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται ενόψει
πιθανής δήμευσης.

Αναμενόμενες νομοθετικές
εξελίξεις
Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 58506 ΕΞ 2019
Υπουργικής
Απόφασης
(ΦΕΚ
B'
2088/04.06.2019) συστάθηκε νομοπαρασκευαστική
επιτροπή
στην
Ειδική
Γραμματεία
του
Σώματος
Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), για
τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου
που θα διέπει τη διαχείριση των
δεσμευμένων
και
δημευμένων
περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα το
άρθρο 77 του Ν.4583/2018, τα πορίσματα
της οποίας αναμένονται στο άμεσο
μέλλον.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αμοιβαία διοικητική συνδρομή
- Διενεργείται μόνον μεταξύ των Αρμοδίων Αρχών, ήτοι των Αρχών οι οποίες έχουν
ορισθεί για τον λόγο αυτόν βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας των συμβαλλομένων
κρατών. Αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα βάσει του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960/10.3.2017/10.3.2017, ΦΕΚ 968), είναι η Δ/νση
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης το Τμήμα Γ’
Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας.
- Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι υποχρεωτική. Το κράτος που λαμβάνει το αίτημα
συνεργασίας υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να
απαντήσει στο εν λόγω αίτημα (βάσει της εσωτερικής του νομοθεσίας, των
κανονισμών, των αρμοδιοτήτων και των διαθεσίμων πόρων του), ως εάν επρόκειτο να
ενεργήσει για δικό του λογαριασμό, παρέχοντας πληροφορίες που είναι διαθέσιμες
και διενεργώντας τις δέουσες έρευνες, ακόμη και αν δεν χρειάζεται τις πληροφορίες
αυτές για δικούς του φορολογικούς σκοπούς.
- Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δικαστικές και διοικητικές
διαδικασίες που ενδέχεται να συνεπάγονται κυρώσεις, οι οποίες κινούνται κατόπιν
παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, χωρίς να θίγονται οι γενικοί κανόνες και οι
διατάξεις που διέπουν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και των μαρτύρων σε
τέτοιες διαδικασίες.

Αμοιβαία διοικητική συνδρομή
-

Η αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για την
αποκάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Οι πληροφορίες
ανταλλάσσονται αυθόρμητα όταν εφοριακοί υπάλληλοι/ελεγκτές φορολογικής
αρχής ενός κράτους, αφού συγκέντρωσαν πληροφορίες κατά τη διάρκεια ή μετά τη
διενέργεια ελέγχου ή κάποιου άλλου είδους φορολογικής διαδικασίας, διέκριναν
ότι αυτές οι πληροφορίες ενδεχομένως να οδηγούν σε φορολογητέα ύλη,
αποκρυβείσα και φορολογητέα στο άλλο κράτος, και του τις διαβιβάζει χωρίς αυτό
το Κράτος να τις έχει ζητήσει προηγουμένως.

-

Ειδικά μετά την προσχώρηση της Ελλάδας στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμοδίων
Αρχών αναφορικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών
λογαριασμών με άλλες δικαιοδοσίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται και πολλοί αποκαλούμενοι φορολογικοί παράδεισοι
(όπως π.χ. Σινγκαπούρη, Σεϋχέλλες, Φερόες Νήσοι, Βρετανικές Παρθένοι νήσοι
κλπ.), ενισχύθηκε έτι περαιτέρω η σημασία της παραπάνω μεθόδου ανταλλαγής
πληροφοριών και εμπλουτίσθηκε σημαντικά το οπλοστάσιο κατά της
φοροδιαφυγής.

Αμοιβαία διοικητική συνδρομή
- Η διεθνής διοικητική συνεργασίας ενισχύεται ακόμα περισσότερο μέσα από την
υπογραφή διακρατικών μνημονίων, όπως π.χ. του μνημονίου «Συνεννόησης και
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής
συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης
Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA)», που κυρώθηκε με το Ν. 4493/2017 και
οριοθετήθηκε με την ΠΟΛ 1094/2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
- Το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για
Φορολογικούς Σκοπούς διεξάγει αξιολογήσεις (peer reviews) των κρατών μελών του,
αναφορικά με την δυνατότητά τους να συνεργαστούν με τις άλλες φορολογικές
διοικήσεις, σύμφωνα με τους διεθνείς συμφωνημένους «όρους αναφοράς» (terms of
reference). Για τα έτη 2016-2020 έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση (αξιολόγηση
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου) κι έχει εκδοθεί εγχειρίδιο με τα σχετικά
πορίσματα (Exchange of Information on Request ΗANDBOOK FOR PEER REVIEWS
2016-2020, 3rd Edition). Ήδη δε βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση αξιολόγησης
(εκτίμηση βαθμού εφαρμογής) κι αναμένονται σύντομα τα πορίσματά της. Στην
αξιολόγηση που είχε λάβει χώρα για την τετραετία 2012 – 2016 η χώρα μας είχε
αξιολογηθεί συνολικά ως «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη (largely compliant)».

VΙ. Αρθρογραφία
Β. Η στήλη των νέων
επιστημόνων του φορολογικού
δικαίου
Β.1. Η απόφαση στην υπόθεση του ΔΕΕ, C-482/18, Google
Ireland κατά Ουγγαρίας, και οι προεκτάσεις της σχετικά με τη
φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, σχόλιο της κας
Αγγελικής Σιδηροκαστρίτη, Δικηγόρος, ΔΣΘ, Data Protection
Associate DGD, L.LM Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής
Επιστήμης ΑΠΘ, LLM Transnational Commercial Law
Mediation Arbitration and Energy Law Δ.Π.Ε., Υποψ.
Διδάκτορας του φορολογικού δικαίου στο ΑΠΘ.

Η δικαστική διαφορά μεταξύ της Google Ireland Limited και της
Φορολογικής Αρχής της Ουγγαρίας έφερε στο προσκήνιο της νομολογίας
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απόφαση στην υπόθεση
C-482/18 το ζήτημα της εφαρμογής του φόρου διαφημίσεων με βάση τον
κύκλο εργασιών που πρόσφατα νομοθέτησε η Ουγγαρία. Το
αξιοσημείωτο στην περίπτωση αυτή έγκειται στο γεγονός ότι επ’ αφορμής
της διαφοράς, το Δικαστήριο έρχεται για ακόμη μια φορά ενώπιον του
φαινομένου της μονομερούς φορολόγησης της «ψηφιακής οικονομίας» εκ
μέρους Κράτους-Μέλους (1).
Οι προεκτάσεις της απόφασης όπως ανακύπτουν κατά την επεξεργασία
των προδικαστικών ερωτημάτων εμπίπτουν στο πεδίο θεσμικής, νομικής
και πολιτικής συζήτησης, που ως αφετηρία έχει τον έλεγχο συμβατότητας
της υπό εξέταση εθνικής φορολογικής διάταξης με το πρωτογενές δίκαιο
της Ε.Ε. Το νέο είναι ότι πλέον η συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου
καταλαμβάνει και την ψηφιακή οικονομία και στηρίζεται σε τριπλή βάση:
εθνική, ενωσιακή και διεθνή.
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Η περίπτωση της Ουγγαρίας
Ήδη από τον Ιούνιο του 2014, η Ουγγαρία βρίσκεται μεταξύ των
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των μερικών
έννομων τάξεων παγκοσμίως, που εισήγαγε μονομερώς «ψηφιακό
φόρο» με αντικείμενο το εισόδημα από τη δημοσίευση στο
διαδίκτυο διαφημίσεων στην ουγγρική κατά κύριο λόγο γλώσσα ή
σε ιστότοπους ουγγρικής κατά κύριο λόγο γλώσσας, με ενιαίο
(πλέον) συντελεστή 7,5%. Αναφέρεται, χάριν πληρότητας, ότι ο
συντελεστής μηδενίστηκε προσωρινά από την 1η Ιουλίου 2019
μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2020.

H επιβολή του φόρου διαφημίσεων έχει φέρει την Ουγγαρία ακόμη
μία φορά ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
διακύβευμα στη διαφορά που διενήγη τότε μεταξύ της Ουγγαρίας
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούσε την παροχή ή μη
παράνομης κρατικής ενίσχυσης (άρθρο 108 παρ. 2 ΣΛΕΕ) διαμέσου
του φόρου αυτού προς μικρές ή μη κερδοφόρες εταιρείες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κρίνει ότι η κλιμάκωση του συντελεστή
φορολόγησης (όπως ίσχυε τότε) αναλόγως προς τη φορολογική βάση, και
η δυνατότητα εκπτώσεων από το φόρο για ορισμένες επιχειρήσεις
εισήγαγαν παράνομη διάκριση μεταξύ επιχειρήσεων με υψηλό εισόδημα
και επιχειρήσεων με χαμηλό εισόδημα από διαφημίσεις, προς όφελος των
τελευταίων. Επί αυτού, το Γενικό Δικαστήριο με την απόφαση Τ-20/17
ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής περί ανάκτησης των ενισχύσεων.
Ωστόσο η διαφορά εισήχθη μετά από έφεση στο Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-595/19) και βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η διαφορά στην υπόθεση Google Ireland κατά Ουγγαρίας
Ο τομέας της προβολής διαφημίσεων είναι από τους προσφιλέστερους για
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός του κράτους της κύριας
εγκατάστασής τους, μέσω δευτερεύουσας εγκατάστασης ή και απόλυτα
ψηφιακά, με βασικούς παράγοντες της αγοράς (σε οποιαδήποτε έκταση
και αν την προσδιορίσουμε) τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας Google,
Amazon, Facebook, Apple και Microsoft (εν συντομία «Big Five»,
«GAFAM»). Σημειωτέον ότι η Ουγγαρία θεωρείται ως μια από τις πιο
ελκυστικές χώρες για επιχειρήσεις με ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο με
γνώμονα το σύστημα άμεσης φορολογίας και την παροχή φορολογικών
κινήτρων για επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία
(2).
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Στο πλαίσιο αυτό, η Ουγγαρία νομοθέτησε το φόρο διαφημίσεων
με υποκείμενο «όποιον αναλαμβάνει τη δημοσίευση στο διαδίκτυο
διαφημίσεων στην ουγγρική κατά κύριο λόγο γλώσσα ή σε
ιστότοπους ουγγρικής κατά κύριο λόγο γλώσσας […] ανεξάρτητα
από τον τόπο στον οποίο είναι εγκατεστημένος (3)». Την ορθή
εφαρμογή αυτού επιχειρεί να εξασφαλίσει με την πρόβλεψη της
διαδικαστικής-διοικητικής
υποχρέωσης
δήλωσης
έναρξης
εργασιών εντός 15 ημερών από την έναρξη της υπαγόμενης
δραστηριότητας, εάν η μη εγκατεστημένη επιχείρηση δεν έχει
εγγραφεί ήδη στο μητρώο της ουγγρικής φορολογικής αρχής ως
φορολογούμενος για τους σκοπούς άλλου φόρου. Η μη δήλωση δε
επιφέρει πρόστιμο για παράλειψη, το οποίο τριπλασιάζεται
ημερησίως για όσο εξακολουθεί η παράλειψη, έως του ποσού του 1
δισεκατομμυρίου HUF (περίπου 3,1 εκατομμυρίων ευρώ), με
έκδοση διοικητικής πράξης αυθημερόν.

Ο σκοπός αυτής της διοικητικής διατύπωσης συνδέεται στενά με
τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας στη διεθνή αγορά. Οι
επιχειρήσεις που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες αξιοποιούν
κατά κύριο λόγο την τεχνολογία και το Διαδίκτυο προκειμένου να
επεκτείνουν το γεωγραφικό πεδίο δραστηριοποίησής τους,
ελαχιστοποιώντας τη φυσική παρουσία τους στον τόπο παροχής
των υπηρεσιών. Η Ουγγαρία επέλεξε, λοιπόν, το συγκεκριμένο
μέτρο προς εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των
φορολογικών ελέγχων και της είσπραξης του φόρου (4), προς

αποφυγήν της ελαστικοποίησης του – πρωτίστως φορολογικού –
συνδέσμου (nexus) που η φυσική εγκατάσταση θα δημιουργούσε
αδιαμφισβήτητα μεταξύ κράτους και επιχείρησης.
Εν προκειμένω, μετά την έκδοση σειράς αποφάσεων με τις οποίες η
Ουγγρική φορολογική αρχή επέβαλε στην Google Ireland το ανώτατο
ποσό προστίμου, η Google άσκησε προσφυγή ενώπιον του εθνικού
δικαστηρίου. Το εθνικό Δικαστήριο, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει
κατάλληλο έρεισμα στη νομολογία του ΔΕΕ για να κρίνει αυτοτελώς,
υπέβαλε αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης στο ΔΕΕ.
Τα ερωτήματα εξετάζονται υπό το πρίσμα του θεμελιώδους δικαιώματος
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (αρ. 56 ΣΛΕΕ) και αφορούν τη
συμβατότητα των εξεταζόμενων ρυθμίσεων, από τις οποίες προκύπτει
συνοπτικά ότι:
1ο) οι μη εγκατεστημένοι στο κράτος-μέλος της φορολόγησης πάροχοι
διαφημιστικών υπηρεσιών υποχρεούνται σε υποβολής δήλωσης, ενώ οι
εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος φορολόγησης πάροχοι εξαιρούνται από
την υποχρέωση αυτή για τον λόγο ότι υπόκεινται σε υποχρεώσεις
δήλωσης ή εγγραφής στο πλαίσιο της υπαγωγής τους σε οποιονδήποτε
άλλο φόρο που ισχύει στο κράτος.
2ο) το πρόστιμο που επιβάλλεται στους μη εγκατεστημένους παρόχους
που δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υποβολής δήλωσης
τριπλασιάζεται σε σχέση με το ποσό του προηγούμενου προστίμου, αρχής
γενομένης από το δεύτερο πρόστιμο, κάθε φορά που διαπιστώνεται εκ
νέου η μη εκπλήρωση, με αποτέλεσμα να
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προκύπτει συνολικό ποσό εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς περιθώριο
συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πριν από την
παραλαβή της απόφασης καθορισμού του συνολικού ποσού, ενώ
αυτό που επιβάλλεται σε πάροχο εγκατεστημένο στο κράτος μέλος
κατά τις γενικές διατάξεις, είναι σημαντικά χαμηλότερο και δεν
αυξάνεται ούτε στον ίδιο βαθμό, ούτε μέσα σε τόσο μικρό χρονικό
διάστημα.

Ακολούθως, με το ίδιο κριτήριο, το Δικαστήριο εντοπίζει ότι το σύστημα
κυρώσεων εισάγει έμμεση δυσμενής διάκριση εις βάρος των μη
εγκατεστημένων παρόχων. Παρότι όσοι δεν συμμορφώνονται με την ως
άνω υποχρέωση απειλούνται με κυρώσεις (άρα από τυπική άποψη, δεν
προκύπτει διάκριση), στην πράξη το σύστημα κυρώσεων του φόρου
διαφημίσεων βαραίνει ασύμμετρα τους μη εγκατεστημένους παρόχους,
επειδή:

3ο) κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων κατά του μη
εγκατεστημένου παρόχου προβλέπεται μόνο ένδικη προσφυγή, σε
αντίθεση με τη συνήθη διαδικασία διοικητικής προσφυγής που
προβλέπεται για τους εγκατεστημένους παρόχους, και το
επιληφθέν δικαστήριο αποφαίνεται μόνο βάσει εγγράφων χωρίς
δυνατότητα επ’ ακροατηρίου συζήτησης.

1)

από το προσωπικό πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου εξαιρούνται
εκ της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης οι πάροχοι που έχουν
εγγραφεί ενώπιον της εθνικής φορολογικής αρχής ως
φορολογούμενοι για τους σκοπούς κάποιου φόρου που ισχύει στην
Ουγγαρία, δηλαδή κατά κανόνα οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις,

2)

το σύστημα κυρώσεων του φόρου διαφημίσεων επιτρέπει την
επιβολή προστίμων σημαντικά υψηλότερων σε σχέση με εκείνα τα
οποία απορρέουν από την εφαρμογή των γενικών διατάξεων του
κώδικα φορολογικής διαδικασίας σε περίπτωση που εγκατεστημένος
στην Ουγγαρία παραβεί την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο,

3)

το ποσό των προστίμων που επιβάλλεται βάσει των γενικών
διαταέξεων δεν προσαυξάνεται, σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη
εκπλήρωσης της εν λόγω υποχρέωσης εγγραφής, ούτε σε

Η στάση του Δικαστηρίου
Το σκεπτικό του Δικαστηρίου ακολουθεί μια πορεία που ξεκινά
από τον έλεγχο συνδρομής τυχόν περιορισμού της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών (άρθρο 56 ΣΛΕΕ) και επιβολής παράνομης
δυσμενούς διάκρισης σε βάρος των μη εγκατεστημένων παρόχων
από την επιβολή της παραπάνω διαδικαστική διατύπωσης. Επί
αυτού, αποφαίνεται ότι η υποχρέωση βαραίνει εξίσου
εγκατεστημένες και μη εγκατεστημένες επιχειρήσεις που κατά την
έναρξη της δραστηριότητάς τους δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο,
επομένως δεν υφίσταται τέτοια διάκριση.
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τόσο μεγάλο βαθμό ούτε κατ’ ανάγκην μέσα σε τόσο μικρό
χρονικό διάστημα όσο αυτό που ισχύει στο πλαίσιο του
συστήματος κυρώσεων του νόμου περί φόρου διαφημίσεων.
Μάλιστα, ο περιορισμός δεν μπορεί να γίνει δεκτός, κατά την
εκτίμηση του Δικαστηρίου, ούτε με την επίκληση της ανάγκης
διαφύλαξης της συνοχής του φορολογικού συστήματος ως
επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος (τον οποίο επικαλείται η
Ουγγαρία) που δικαιολογεί την επιβολή τέτοιου περιορισμού,
καθώς υπερβαίνει κατά τον έλεγχο αναλογικότητας το μέτρο που
είναι αναγκαίο για την επίτευξη των προβαλλόμενων σκοπών (5).
Τούτων δοθέντων, το Δικαστήριο εκτιμά, τέλος, ότι παρέλκει η
εξέταση της αντίθεσης της πρόβλεψης μόνο ένδικης προσφυγής.

Ωστόσο, η Γενικής Εισαγγελέας J. Kokott εστιάζει, μέσω μιας ακόμη
διαφωτιστικής της πρότασης, σε μία άλλη διάσταση του βασικού
ζητήματος επί του οποίου απάντησε το Δικαστήριο, η οποία τέθηκε στην
επ’ακροατηρίου συζήτηση ∙ την εξωεδαφική εμβέλεια του φορολογικού
αντικειμένου.
Η ανάλυσή της έχει ως αφετηρία ότι «το Δικαστήριο μπορεί να
διερευνήσει (και) αν η Ουγγαρία εμποδίζεται per se από το δίκαιο της
Ένωσης να επιβάλει φόρο σε αλλοδαπές (ευρωπαϊκές) επιχειρήσεις οι
οποίες δεν είναι εγκατεστημένες στην Ουγγαρία» (6) . Η σκέψη αυτή
είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για δύο λόγους:

Η επέκταση του ελέγχου μέσω της πρότασης της Γενικής
Εισαγγελέως

πρώτον, εξετάζει στοιχείο που βρίσκεται (φαινομενικά) εκτός των
προδικαστικών ερωτημάτων, ήτοι την ίδια τη φορολογική αρμοδιότητα
της Ουγγαρίας για την επιβολή φόρου επί του κύκλου εργασιών από τη
δημοσίευση στο διαδίκτυο διαφημίσεων στην ουγγρική κατά κύριο λόγο
γλώσσα ή σε ιστότοπους ουγγρικής κατά κύριο λόγο γλώσσας, και

Το ουσιαστικό πλαίσιο της αίτησης προδικαστικής απόφασης που
καθορίζεται από τα ερωτήματα που απηύθυνε το εθνικό
δικαστήριο δεν περιλαμβάνει τον έλεγχο συμβατότητας του φόρου
διαφήμισης, παρά μόνον συγκεκριμένων ζητημάτων που άπτονται
της φορολογικής διαδικασίας.

δεύτερον, αξιολογεί την επάρκεια της γλώσσας ως στοιχείο εδαφικότητας
και σύνδεσμο με ορισμένη έννομη τάξη για την επιβολή φόρου
ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασης του υποκειμένου, ζήτημα που αποτελεί
τον πυρήνα της συζήτησης για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας
και την εξεύρεση κοινώς αποδεκτού συνδέσμου φορολόγησης.
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VI. Αρθρογραφία
Αρκετά βοηθητική είναι δε και η ανασκόπηση της νομολογίας του
ΔΕΕ σχετικά με τη φορολογική αρμοδιότητα.
Ο προβληματισμός προκύπτει, όπως παρατηρεί η Εισαγγελέας
Kokott, από την πιθανότητα ο φόρος διαφημίσεων να καλύπτει
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στην ουγγρική γλώσσα μέσω
διαδικτύου, οι οποίες δεν «καταναλώνονται» στην Ουγγαρία.
Ενόψει, λοιπόν, αυτής της πραγματικής κατάστασης, τίθεται το
ερώτημα αν η Ουγγαρία έχει εξουσία να φορολογήσει το εισόδημα
από υπηρεσίες που πιθανώς δεν παρέχονται στη επικράτειά της,
αποκλειστικά δυνάμει του συνδέσμου της (εθνικής) γλώσσας. Με
άλλα λόγια, είναι επαρκής σύνδεσμος εδαφικότητας η γλώσσα;
Κάνοντας μια εκτίμηση μείζονος – ελάσσονος, στην πρόταση
τονίζεται ότι στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει ρητή
πρόβλεψη χρήσης ή παροχής της φορολογούμενης υπηρεσίας εντός
του κράτους φορολόγησης. Δεδομένου όμως του βαθμού
ελαστικότητας των συνδέσμων της κατοικίας, της πηγής και της
ιθαγένειας που ήδη χρησιμοποιούνται, αρκεί και απαιτείται η
ύπαρξη ορισμένου συνδετικού στοιχείου του κράτους με το
φορολογούμενο, ώστε να αποφευχθεί η αυθαίρετη φορολόγηση
από ένα κράτος οποιουδήποτε προσώπου ή συναλλαγής σε
παγκόσμιο επίπεδο και να διασφαλισθεί η νομιμότητα της
φορολόγησης και διασυνοριακών συναλλαγών.

Εν προκειμένω, η Εισαγγελέας κρίνει ως επαρκή το σύνδεσμο της
γλώσσας με το επιχείρημα ότι η ουγγρική διαφήμιση στο διαδίκτυο
απευθύνεται κυρίως σε χρήστες που ομιλούν την ουγγρική γλώσσα οι
οποίοι βρίσκονται, ως επί το πλείστον, στην ουγγρική επικράτεια,
τονίζοντας ταυτόχρονα τη συμβολή της τεχνολογικής εξέλιξης στην
παροχή των υπηρεσιών αυτών στην εθνική γλώσσα από μη
εγκατεστημένους παρόχους, κάτι που διαφορετικά θα ήταν δυνατό μόνο
με εγκατάσταση στη χώρα.
Προεκτάσεις και συμπεράσματα
Μπορεί ο ουγγρικός φόρος διαφημίσεων να είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα μονομερούς Φόρου Ψηφιακών Υπηρεσιών («Digital Services
Tax», «DTS»), το Δικαστήριο όμως δεν εξέτασε καθόλου το φόρο
καθεαυτό, παρά μόνο τη συμβατότητα διαδικαστικών κανόνων και
προστίμων. Με τον τρόπο αυτό, η απόφαση φαίνεται να μην συμβάλει
στη συζήτηση σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τον Φόρο Ψηφιακών Υπηρεσιών (7), ή με την εξεύρεση νέου κανόνα
κατανομής της φορολογικής αρμοδιότητας στο πλαίσιο της ψηφιακής
οικονομίας με την οποία έχει καταπιαστεί ο Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ∙ ωστόσο, υιοθετεί εμμέσως θετική,
ή τουλάχιστον μη απορριπτική, στάση έναντι του εθνικού φόρου,
αντίστοιχο με τον οποίο έχουν νομοθετήσει και δεσμευτεί να εφαρμόσουν
πολλά ευρωπαϊκά κράτη (8).
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