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I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας κα Κατερίνας 
Σαββαϊδου

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Το πρώτο τρίμηνο του 2019 υπήρξε μια πραγματικά έντονη

περίοδος σε επίπεδο εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον

τομέα του φορολογικού δικαίου. Μεταξύ των πολύ

σημαντικών εξελίξεων πρέπει να τονίσουμε την θέση σε ισχύ

από την 1η Ιανουαρίου 2019 της οδηγίας κατά της

φοροαποφυγής (“ATAD”), με την οποία προβλέφθηκαν νέοι

κανόνες της ΕΕ για την εξάλειψη των συνηθέστερων

πρακτικών εταιρικής φοροαποφυγής.

Στην προσπάθεια αυτή για την αντιμετώπιση της

φοροαποφυγής συνέβαλλε και η επικαιροποίηση του

ενωσιακού καταλόγου των μη συνεργάσιμων περιοχών

φορολογικής δικαιοδοσίας. Ο κατάλογος, ο οποίος

σχεδιάστηκε από την Επιτροπή και εγκρίθηκε πρώτη φορά

από τα κράτη μέλη τον Δεκέμβριο του 2017, αποτελεί ένα

κοινό εργαλείο για την αντιμετώπιση των κινδύνων που

ενέχουν οι καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές και ο

αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή και ο νέος

κατάλογος «τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου» αναφορικά με

την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της

τρομοκρατίας.

Βεβαίως, δεν πρέπει να παραλείψουμε να σημειώσουμε την συνέχιση

της διεξοδικής έρευνας της Επιτροπής αναφορικά με την συμβατότητα

διάφορων φορολογικών αποφάσεων τύπου “tax rulings” με τους

ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, η οποία ξεκίνησε τον

Ιούνιο του 2013 και αφορούσε μεμονωμένες φορολογικές αποφάσεις

των κρατών – μελών και επεκτάθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 σε όλα

τα κράτη – μέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή ξεκίνησε εντός

του 2019 έρευνα αναφορικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου “tax

rulings” που χορήγησε η Ολλανδία σε δύο εταιρείες του ομίλου Nike

και το Λουξεμβούργο στην εταιρεία Huhtamäki.

Προς την ίδια κατεύθυνση της αντιμετώπισης της φοροαποφυγής και

των καταχρηστικών πρακτικών είναι και η νομολογία του

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η

απόφαση-ορόσημο που εκδόθηκε από το Δικαστήριο αναφορικά με

την ερμηνεία της Οδηγίας μητρικών – θυγατρικών και της Οδηγίας

τόκων και δικαιωμάτων και ειδικότερα του δικαιώματος των κρατών

μελών να αρνούνται την χορήγηση φορολογικών πλεονεκτημάτων σε

περίπτωση καταχρηστικών πρακτικών, ενώ διευκρινίσθηκε και η

έννοια του πραγματικού δικαιούχου.



I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας κα Κατερίνας 
Σαββαϊδου

Σε θεσμικό επίπεδο, πολύ σημαντική είναι η συζήτηση που

έχει ξεκινήσει αναφορικά με την κατάργηση της ομοφωνίας

και την μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία

στον τομέα της φορολογίας, προκειμένου να καταστεί

αποτελεσματικότερη η σχετική νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε υπόψη των

ευρωπαίων πολιτών σχετικό χάρτη πορείας (“roadmap”),

προκειμένου να μάθει τη γνώμη τους. Τέλος, με στόχο την

ετοιμότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ σε περίπτωση

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς

συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε εκστρατεία

ενημέρωσης αναφορικά με το Brexit με έμφαση στον τομέα

των τελωνείων.

Παράλληλα σημαντική στα ευρωπαϊκά δρώμενα είναι και η

συμβολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο

μέσω των εκθέσεων του συμβάλλει στην αντιμετώπιση

σημαντικών ζητημάτων, όπως για παράδειγμα την

καταπολέμηση της απάτης κατά την εκτέλεση των δαπανών

της ΕΕ.

Όπως και το πρώτο τεύχος που δημοσιεύθηκε το 2018, το παρόν

έντυπο περιλαμβάνει και τις δραστηριότητες της έδρας Jean

Monnet. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι ομιλίες της

κατόχου της έδρας και της ερευνήτριας της έδρας σε διάφορες

επιστημονικές εκδηλώσεις, η συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες,

επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς και αρθρογραφία σχετική με

ζητήματα ενωσιακού φορολογικού δικαίου.

Τέλος, το έντυπο περιλαμβάνει αρθρογραφία ειδικών στο

φορολογικό δίκαιο, οι οποίοι διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον

τομέα αυτό, και οι οποίοι μπορούν με τις γνώσεις τους να

συμβάλλουν στους στόχους της έδρας Jean Monnet, αλλά και την

στήλη των νέων επιστημόνων του φορολογικού δικαίου, στην

οποία νέοι επιστήμονες, όπως ιδίως μεταπτυχιακοί και

μεταδιδακτορικοί φοιτητές, αρθρογραφούν ή σχολιάζουν

αποφάσεις φορολογικού ενδιαφέροντος.

Κατερίνα Σαββαϊδου



II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά 
θεσμικό όργανο) 

Α.1. Προτάσεις Οδηγιών και άλλες ενέργειες

Α.1.1. Δελτίο τύπου της Επιτροπής για την θέση σε ισχύ από

την 1η Ιανουαρίου 2019 των νέων κανόνων της ΕΕ για την

εξάλειψη των συνηθέστερων πρακτικών εταιρικής

φοροαποφυγής (γνωστοί ως οδηγία κατά της φοροαποφυγής

(“ATAD”)). Αναλυτικότερα θα τεθούν σε εφαρμογή οι

κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, οι κανόνες

περιορισμού των τόκων, καθώς και ο γενικός κανόνας για

την καταπολέμηση των καταχρήσεων.

Να υπενθυμισθεί ότι η οδηγία κατά της φοροαποφυγής

(“ATAD”) περιλαμβάνεται στην δέσμη μέτρων για την

αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, με την οποία η Επιτροπή

καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια αυστηρότερη και

πιο συντονισμένη στάση έναντι των εταιρειών που

αποφεύγουν την καταβολή του φόρου που τους αναλογεί,

καθώς και να εφαρμόσουν τα διεθνή πρότυπα κατά της

διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς των

κερδών.

H δέσμη μέτρων βασίζεται στους τρεις βασικούς πυλώνες

του προγράμματος δράσης της Επιτροπής για μια δικαιότερη

φορολογία και ειδικότερα στην εξασφάλιση

αποτελεσματικής φορολογίας στην ΕΕ, στην βελτίωση της

φορολογικής διαφάνειας, καθώς και στην διασφάλιση

ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι

κανόνες βασίζονται σε παγκόσμια πρότυπα που ανέπτυξε ο

ΟΟΣΑ το 2015 όσον αφορά τη διάβρωση της φορολογικής

βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (“BEPS”), και

αναμένεται να συμβάλουν στην παρεμπόδιση της παράνομης

μεταφοράς κερδών, τα οποία δεν έχουν φορολογηθεί, εκτός

της ΕΕ.

Α. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 



II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά 
θεσμικό όργανο) 

Όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή, από την 1
Ιανουαρίου 2020 θα τεθούν σε ισχύ περαιτέρω κανόνες για
τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων,
προκειμένου να εμποδίζονται οι εταιρείες να
εκμεταλλεύονται τις αναντιστοιχίες στις φορολογικές
νομοθεσίες δύο διαφορετικών χωρών της ΕΕ για να
αποφύγουν τη φορολόγηση, καθώς και μέτρα που
διασφαλίζουν ότι τα κέρδη από στοιχεία του ενεργητικού,
όπως πνευματική ιδιοκτησία, τα οποία έχουν μεταφερθεί
από το έδαφος κράτους μέλους, καθίστανται φορολογητέα
στην εν λόγω χώρα (κανόνες για τη φορολόγηση κατά την
έξοδο).

Βλ. και το 7ο tax flash της έδρας. Από 1η Ιανουαρίου 2019
τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ για την εξάλειψη των
βασικών κενών που χρησιμοποιούνται για την εταιρική
φοροαποφυγή (7/1/2019).

Α.1.2. Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σημειώματος «Ερωτήσεις - Απαντήσεις αναφορικά με την
έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας για την Αντιμετώπιση της
Φοροαποφυγής» (MEMO/18/6855).

Στο Σημείωμα της Επιτροπής δίνονται απαντήσεις στα
ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο που θα βοηθήσει η
νέα Οδηγία να διασφαλισθεί η αποτελεσματική
φορολόγηση των κερδών, καθώς και το είδος των μέτρων
που περιλαμβάνονται στην Οδηγία και τον τρόπο που θα
συνδράμουν στην πρόληψη της φοροαποφυγής.
Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στις διατάξεις περί
ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών, με τις οποίες
επιχειρείται να αποφευχθεί η μεταφορά κερδών σε χώρες
με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (μηδενική ή χαμηλή
φορολογία), στις διατάξεις περί περιορισμού έκπτωσης
δαπανών, με τις οποίες αποθαρρύνονται οι εταιρείες από
την δημιουργία μεθοδεύσεων τεχνητού χρέους που έχει ως
σκοπό την μείωση των οφειλόμενων φόρων, καθώς και τον
γενικό κανόνα για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής
που έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει τον επιθετικό
φορολογικό σχεδιασμό σε περιπτώσεις που δεν τυγχάνουν
εφαρμογής άλλοι κανόνες. Στο Σημείωμα
περιλαμβάνονται, τέλος, και παραδείγματα για την
καλύτερη κατανόηση των σχετικών μέτρων.

Βλ. και το 7ο tax flash της έδρας. Από 1η Ιανουαρίου 2019
τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ για την εξάλειψη των
βασικών κενών που χρησιμοποιούνται για την εταιρική
φοροαποφυγή (7/1/2019).



II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά 
θεσμικό όργανο) 

Α.1.3. Δημόσια διαβούλευση της πρότασης της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την

αποτελεσματικότερη νομοθεσία στον τομέα της φορολογίας

και την μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τον τρόπο, με τον οποίο μπορεί

να εξορθολογιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων της

ΕΕ για ορισμένα φορολογικά ζητήματα, μέσω της

εξάλειψης της ανάγκης για ομόφωνη συμφωνία όλων των

χωρών. Τα ζητήματα αυτά θα μπορούσαν να

αποφασίζονται βάσει ενός σταθμισμένου συστήματος

(«ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία»), σύμφωνα με το

οποίο η έγκριση των μέτρων απαιτεί τη στήριξη ενός

ελάχιστου αριθμού χωρών της ΕΕ, που αντιστοιχεί σε ένα

ελάχιστο ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ. Πρόκειται για

μία από τις νέες σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ως

στόχο να δώσουν νέα ώθηση στην ΕΕ.

Προκειμένου να μάθει τη γνώμη των ευρωπαίων πολιτών, η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει υπόψη τους σχετικό χάρτη πορείας

(“roadmap”) με τίτλο «Αποτελεσματικότερη νομοθεσία στον

τομέα της φορολογίας: προσδιορισμός των περιοχών για ένα

μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία». Σύμφωνα

με την Ανακοίνωση, η περίοδος υποβολής των παρατηρήσεων

εκτείνεται από 20.12.2018 έως 17.01.2019. Οι υποβληθείσες

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

αυτές 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 Ευρωπαϊκής

Επιτροπής.

Βλ. και το 10ο tax flash. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών:

διαβούλευση επί της πρότασης της αναφορικά με «Πιο

αποτελεσματικές νομοθετικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης στον τομέα της φορολογίας».



II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά 
θεσμικό όργανο) 

Α.1.4. Δημοσίευση από την Επιτροπή νέου καταλόγου «τρίτων
χωρών υψηλού κινδύνου» αναφορικά με την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέο κατάλογο με 23 τρίτες
χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες
όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ο νέος κατάλογος
που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 αντικατέστησε
τον κατάλογο που ίσχυε από τον Ιούλιο του 2018.

Σκοπός του καταλόγου είναι η προστασία του
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ, αποτρέποντας
αποτελεσματικότερα τους κινδύνους της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ως αποτέλεσμα της
καταχώρισης μιας χώρας στον κατάλογο αυτό, θα απαιτείται
από τις τράπεζες και άλλες οντότητες που καλύπτονται από
τους κανόνες περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες να προβαίνουν σε αυξημένους ελέγχους
(«δέουσα επιμέλεια») στις χρηματοοικονομικές πράξεις, οι
οποίες αφορούν πελάτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
από τις εν λόγω τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, ώστε να
εντοπίζονται αποτελεσματικότερα οι ύποπτες χρηματικές
ροές.

Ο νέος κατάλογος καταρτίστηκε ύστερα από ενδελεχή ανάλυση,

βάσει νέας μεθοδολογίας που εφαρμόζει τα αυστηρότερα

κριτήρια της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία

ισχύει από τον Ιούλιο του 2018. Η Επιτροπή έχει την εντολή να

διενεργήσει αυτοτελή αξιολόγηση και να εντοπίσει τις τρίτες

χώρες υψηλού κινδύνου, στο πλαίσιο της τέταρτης και της

πέμπτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ειδικότερα ο κατάλογος καταρτίστηκε με βάση την ανάλυση 54

δικαιοδοσιών προτεραιότητας, η οποία διεξήχθη από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμβολή των κρατών μελών και

δημοσιεύθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2018. Οι χώρες που

αξιολογήθηκαν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα

κριτήρια: α) έχουν συστημικό αντίκτυπο στην ακεραιότητα του

χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ, β) έχουν κριθεί από το

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως διεθνή υπεράκτια (“offshore”)

χρηματοοικονομικά κέντρα και γ) έχουν οικονομική σημασία για

την ΕΕ και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μ' αυτήν.
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Για κάθε χώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε το
επίπεδο της υφιστάμενης απειλής, το νομικό πλαίσιο και
τους ελέγχους που διενεργούνται για την αποτροπή των
κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
καθώς και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε, επίσης, υπόψη της το έργο
της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (“FATF”),
που είναι ο διεθνής φορέας καθορισμού προτύπων στον
τομέα αυτόν.

Τελικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι 23 χώρες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον
αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μεταξύ αυτών
συγκαταλέγονται 12 χώρες που έχουν καταγραφεί από τη
FATF και 11 πρόσθετες δικαιοδοσίες. Ορισμένες από τις
χώρες που αναφέρονται σήμερα περιλαμβάνονται ήδη στον
υπάρχοντα κατάλογο της ΕΕ, ο οποίος περιλαμβάνει 16
χώρες.

Οι 23 δικαιοδοσίες είναι οι εξής:

1) Αφγανιστάν, 2) Αμερικανική Σαμόα, 3) Μπαχάμες, 4)
Μποτσουάνα, 5) Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, 6)
Αιθιοπία, 7) Γκάνα, 8) Γκουάμ, 9) Ιράν, 10) Ιράκ, 11) Λιβύη, 12)
Νιγηρία, 13) Πακιστάν, 14) Παναμάς, 15) Πουέρτο Ρίκο, 16)
Σαμόα, 17) Σαουδική Αραβία, 18) Σρι Λάνκα, 19) Συρία, 20)
Τρινιδάδ και Τομπάγκο, 21) Τυνησία, 22) Αμερικανικές Παρθένες
Νήσοι, και 23) Υεμένη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον κατάλογο υπό τη μορφή
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού. Στη συνέχεια, ο κανονισμός
αυτός θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο για έγκριση εντός ενός μηνός (με δυνατότητα
παράτασης ενός μηνός). Όταν εγκριθεί, ο κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και
θα αρχίσει να ισχύει 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τις
χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες στο πλαίσιο
του εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού, εστιάζοντας
ειδικότερα στα κριτήρια διαγραφής από τον κατάλογο αυτόν. Ο
εν λόγω κατάλογος δίνει τη δυνατότητα στις απαριθμούμενες
χώρες να εντοπίσουν ευκολότερα τους τομείς που επιδέχονται
βελτίωση, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την πιθανή διαγραφή
τους, ύστερα από τη διόρθωση των στρατηγικών τους
ανεπαρκειών.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο που
σημειώνουν οι χώρες του καταλόγου, θα συνεχίσει να
επιτηρεί τις χώρες που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης
και θα ξεκινήσει την αξιολόγηση επιπλέον χωρών,
σύμφωνα με τη δημοσιευμένη μεθοδολογία της. Επομένως,
η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει τον κατάλογο αναλόγως,
ενώ θα εξετάσει και τις δυνατότητες για περαιτέρω
ενίσχυση της μεθοδολογίας της όπου αυτό χρειάζεται, με
σκοπό να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό εντοπισμό των
τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου και την αναγκαία
παρακολούθησή τους.

Να σημειωθεί ότι η έκδοση της τέταρτης (σε ισχύ από τον
Ιούνιο του 2015) και της πέμπτης οδηγίας για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (ισχύει από τις 9 Ιουλίου 2018) έχει
ενισχύσει σημαντικά το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ.

Ύστερα από την έναρξη ισχύος της τέταρτης οδηγίας για
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δημοσίευσε έναν πρώτο ενωσιακό κατάλογο με χώρες
υψηλού κινδύνου, που βασίζεται στην αξιολόγηση της
ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (“FATF”).

Περαιτέρω, η πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διεύρυνε
τα κριτήρια για τον εντοπισμό των τρίτων χωρών υψηλού
κινδύνου, προσθέτοντας ιδίως τη διαθεσιμότητα των
πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους
εταιρειών και νομικών μορφωμάτων. Μ' αυτόν τον τρόπο
αντιμετωπίζονται καλύτερα οι κίνδυνοι που πηγάζουν από τη
σύσταση εικονικών εταιρειών και αδιαφανών δομών, οι οποίες
μπορούν να χρησιμοποιούνται από εγκληματίες και τρομοκράτες
για την απόκρυψη των πραγματικών δικαιούχων μιας συναλλαγής
(μεταξύ άλλων και για σκοπούς φοροδιαφυγής).

Αναφορικά με την πολιτική με τρίτες χώρες, προβλέπεται ότι
προκειμένου να προστατευθεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς, επισημαίνονται οι δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που
χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα
εθνικά συστήματα ΚΞΧ/ΧΤ, οι οποίες συνεπάγονται σημαντικές
απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης («τρίτες
χώρες υψηλού κινδύνου»).
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε τη δική της μεθοδολογία
για τον εντοπισμό των χωρών υψηλού κινδύνου, η οποία
βασίζεται σε πληροφορίες της FATF και συμπληρώνεται
από τη δική της εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και από άλλες
πηγές όπως η Ευρωπόλ. Πρόκειται για μια πιο φιλόδοξη
προσέγγιση για τον εντοπισμό χωρών με ανεπάρκειες οι
οποίες αποτελούν κίνδυνο για το χρηματοοικονομικό
σύστημα της ΕΕ. Η απόφαση για την καταχώριση χωρών
που στο παρελθόν δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο
αντικατοπτρίζει την τρέχουσα εκτίμηση των κινδύνων,
σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η
κατάσταση έχει επιδεινωθεί από την τελευταία
επικαιροποίηση του καταλόγου.

Βλ. και το 13ο tax flash. Νέος κατάλογος «τρίτων χωρών
υψηλού κινδύνου» αναφορικά με την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (18.2.2019)

Α.1.5. Εκστρατεία ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναφορικά με το Brexit με έμφαση στον τομέα των
τελωνείων με στόχο την ετοιμότητα των επιχειρήσεων της
ΕΕ σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου
από την ΕΕ χωρίς συμφωνία

Με το από 18 Φεβρουαρίου 2019 δελτίο τύπου η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενημέρωσε για την απόφασή της να εντείνει τις
δραστηριότητες ενημέρωσης των επιχειρήσεων της ΕΕ στον
τομέα των τελωνείων και της έμμεσης φορολογίας, όπως ο ΦΠΑ,
λόγω του διαφαινόμενου κινδύνου να αποχωρήσει το Ηνωμένο
Βασίλειο από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου του τρέχοντος έτους χωρίς
συμφωνία (σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία»).

Η ενημερωτική εκστρατεία που ξεκίνησε αποτελεί μέρος των
συνεχιζόμενων προσπαθειών της Επιτροπής να προετοιμαστεί για
την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση χωρίς συμφωνία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2018 (άρθρο 50), όπου
ζητείται η εντατικοποίηση των εργασιών ετοιμότητας για όλα τα
πιθανά σενάρια. Η εκστρατεία αυτή θα συμβάλει στην
ενημέρωση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συνεχίσουν τις
εμπορικές τους συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 30
Μαρτίου, σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν για να εξασφαλίσουν
μια όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση. Η προετοιμασία ενόψει
της αλλαγής του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου σε τρίτη
χώρα είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να αποτραπούν
σοβαρές διαταράξεις για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.
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Στόχος της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι
η ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας της
ΕΕ, και ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για να
προετοιμαστούν για ένα σενάριο «αποχώρησης χωρίς
συμφωνία» και να συνεχίσουν τις εμπορικές τους
συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εν λόγω
επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσο
διαθέτουν το απαραίτητο τεχνικό και ανθρώπινο δυναμικό
για να εφαρμόσουν τις τελωνειακές διαδικασίες και
κανόνες, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να λάβουν διάφορες
τελωνειακές άδειες και καταχωρίσεις προκειμένου να
διευκολύνουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες εάν το
Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μέρος της αλυσίδας
εφοδιασμού τους, καθώς και να επικοινωνήσουν με την
οικεία εθνική τελωνειακή αρχή για να ενημερωθούν
σχετικά με άλλα μέτρα που μπορούν να λάβουν για να
προετοιμαστούν.

Για τον λόγο αυτό έθεσε στη διάθεση των επιχειρήσεων
σειρά εγγράφων, συμπεριλαμβανομένου ενός απλού
καταλόγου ελέγχου πέντε (5) σημείων, που παρέχει
επισκόπηση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Το υλικό
της εκστρατείας είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της
ΕΕ.

Μολονότι δεν είναι δυνατόν να μετριαστούν εντελώς οι
επιπτώσεις του σεναρίου «αποχώρησης χωρίς συμφωνία», η
εκστρατεία που δρομολογήθηκε σήμερα θα πρέπει να
συμπληρώσει τις εθνικές προσπάθειες ενημέρωσης των
επιχειρήσεων της ΕΕ και να συμβάλει στην προσέγγιση των
θιγόμενων επιχειρήσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ των 27.

Προπαρασκευαστικές εργασίες, που υποστηρίζονται από την
Επιτροπή, βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη στα κράτη μέλη, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές υποδομές και η εφοδιαστική στον
τομέα των τελωνείων είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν ένα
σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

Καταληκτικά, να σημειώσουμε ότι στόχος και προτεραιότητα της
Επιτροπής εξακολουθεί βεβαίως να είναι η κύρωση της
συμφωνίας αποχώρησης. Ωστόσο, η κύρωση αυτή παραμένει
αβέβαιη. Δεδομένου του κινδύνου ενός σεναρίου «αποχώρησης
χωρίς συμφωνία», η Επιτροπή έχει ξεκινήσει εντατικές εργασίες
ετοιμότητας από τον Δεκέμβριο του 2017. Ως εκ τούτου, έχει
ζητήσει επανειλημμένως από τους Ευρωπαίους πολίτες, τις
επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για όλα τα
πιθανά σενάρια, να εκτιμήσουν τους σχετικούς κινδύνους και να
σχεδιάσουν τις ενέργειες που θα τους επιτρέψουν να τους
μετριάσουν.
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Όπως υπογραμμίστηκε στην πρώτη ανακοίνωση της Επιτροπής

της 19ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την προετοιμασία για το

Brexit, ανεξάρτητα από το προβλεπόμενο σενάριο, η επιλογή

του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή

Ένωση θα προκαλέσει σημαντικές διαταράξεις.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και οι εθνικές και ενωσιακές

αρχές, πρέπει να προετοιμαστούν για δύο πιθανά βασικά

σενάρια:

•αν η συμφωνία αποχώρησης κυρωθεί πριν από τις 30 Μαρτίου

2019, το δίκαιο της ΕΕ θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο

Βασίλειο και εντός αυτού από την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή

μετά από μεταβατική περίοδο 21 μηνών. Η συμφωνία

αποχώρησης περιλαμβάνει τη δυνατότητα μιας μόνο παράτασης

της μεταβατικής περιόδου το πολύ κατά ένα ή δύο έτη.

•Αν η συμφωνία αποχώρησης δεν κυρωθεί πριν από τις 30

Μαρτίου 2019, δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και η

νομοθεσία της ΕΕ θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο

Βασίλειο και εντός αυτού από τις 30 Μαρτίου 2019. Η

περίπτωση αυτή αναφέρεται ως σενάριο «αποχώρησης χωρίς

συμφωνία» ή «απότομης διακοπής».

Ύστερα από εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50)
του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018 για την εντατικοποίηση των
εργασιών ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενέκρινε, στις 19 Δεκεμβρίου 2018, σχέδιο δράσης έκτακτης
ανάγκης και διάφορα νομοθετικά μέτρα, μεταξύ άλλων και στον
τομέα των τελωνείων. Τούτο έπεται των προηγούμενων
ανακοινώσεων που δημοσιεύτηκαν τον Νοέμβριο και τον Ιούλιο
του 2018.

Σε ένα τέτοιο σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία», τα
εμπορεύματα που προέρχονται από ή προορίζονται για το
Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζονται ως εισαγωγές από και
εξαγωγές προς «τρίτη χώρα». Αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμόζονται
τελωνειακές διατυπώσεις και τελωνειακοί έλεγχοι κατά την
εισαγωγή και την εξαγωγή. Οι δασμοί, ο ΦΠΑ και οι ειδικοί
φόροι κατανάλωσης θα εισπράττονται κατά την εισαγωγή, ενώ οι
εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαλλάσσονται από τον
ΦΠΑ.

Ειδικότερα, από την ημερομηνία αποχώρησης, το Ηνωμένο
Βασίλειο καθίσταται τρίτη χώρα για την οποία παύουν να
ισχύουν τα προτιμησιακά καθεστώτα συναλλαγών της ΕΕ με
τρίτες χώρες. Εισροές από το Ηνωμένο Βασίλειο (ύλες ή εργασίες
μεταποίησης) θεωρούνται «μη καταγόμενες» στο πλαίσιο
καθεστώτος προτιμησιακών συναλλαγών, για τον καθορισμό της
προτιμησιακής καταγωγής εμπορευμάτων στα οποία
ενσωματώνονται οι εν λόγω εισροές. Αυτό σημαίνει τα εξής:
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• Αναφορικά με τα εμπορεύματα που εξάγονται από την ΕΕ:

Από την ημερομηνία αποχώρησης, η χώρα εταίρος μιας ΣΕΣ με

την ΕΕ μπορεί να θεωρεί ότι εμπορεύματα που έχουν ενωσιακή

προτιμησιακή καταγωγή πριν από την ημερομηνία αποχώρησης

δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια της καταγωγής αυτής κατά τη

στιγμή της εισαγωγής τους στην εν λόγω τρίτη χώρα, επειδή οι

εισροές από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θεωρούνται «περιεχόμενο

ΕΕ». Από την ημερομηνία αποχώρησης, σε περίπτωση

επαλήθευσης της καταγωγής εμπορευμάτων που εξάγονται σε

τρίτη χώρα στο πλαίσιο προτιμησιακής μεταχείρισης, οι εξαγωγείς

στην ΕΕ-27 ενδέχεται να πρέπει να αποδείξουν την ενωσιακή

καταγωγή των εμπορευμάτων, κατόπιν αιτήματος από την εν λόγω

τρίτη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισροές από το Ηνωμένο

Βασίλειο δεν θεωρούνται πλέον «περιεχόμενο ΕΕ».

• Αναφορικά με τα εμπορεύματα που εισάγονται στην ΕΕ:

Εισροές από το Ηνωμένο Βασίλειο ενσωματωμένες σε

εμπορεύματα που παράγονται σε τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ

έχει καθιερώσει καθεστώτα προτιμησιακών συναλλαγών και

εισάγονται στην ΕΕ, από την ημερομηνία αποχώρησης θα είναι

«μη καταγόμενες», ειδικότερα σε πλαίσιο σώρευσης καταγωγής με

την ΕΕ.

Γενικότερα, η Επιτροπή δημοσίευσε σειρά ανακοινώσεων, οι
οποίες αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση των
ενδιαφερομένων και των ταξιδιωτών σχετικά με τις συνέπειες που
θα μπορούσε να έχει για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα
ένα σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία» όσον αφορά τις
τελωνειακές διαδικασίες, την έμμεση φορολογία, όπως ο ΦΠΑ
και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, τους προτιμησιακούς κανόνες
καταγωγής και τις άδειες εισαγωγής/εξαγωγής. Από την
ημερομηνία αποχώρησης, σε περίπτωση επαλήθευσης της
καταγωγής εμπορευμάτων που εισάγονται στην ΕΕ, οι εξαγωγείς
σε τρίτες χώρες ενδέχεται να πρέπει να αποδείξουν την
προτιμησιακή ενωσιακή καταγωγή των εισαγόμενων
εμπορευμάτων.

Η δράση των κρατών μελών είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας.
Οι εθνικές αρχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην
παρακολούθηση και την καθοδήγηση των προετοιμασιών του
τομέα. Σ' αυτή τη βάση, η Επιτροπή διεξήγαγε τεχνικές
συζητήσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27, τόσο για γενικά
θέματα ετοιμότητας όσο και για τομεακά, νομικά και διοικητικά
μέτρα ετοιμότητας. Επίσης, ξεκίνησαν επισκέψεις στα 27 κράτη
μέλη της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο εθνικός
σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης βρίσκεται σε καλό δρόμο και να
διευκρινιστούν, εν ανάγκη, τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη
διαδικασία ετοιμότητας.
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Βλ. και το 14ο tax flash. Εκστρατεία ενημέρωσης της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το Brexit με έμφαση στον

τομέα των τελωνείων με στόχο την ετοιμότητα των

επιχειρήσεων της ΕΕ σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου

Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία (19.2.2019).

Α.1.6. Επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου των μη

συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε κατά τη διάρκεια του

προηγούμενου έτους ενενήντα δύο (92) χώρες με βάση τρία

κριτήρια και ειδικότερα την φορολογική διαφάνεια, την χρηστή

διακυβέρνηση και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα,

καθώς και έναν δείκτη, την ύπαρξη μηδενικού συντελεστή

φορολογίας εταιρειών. Σύμφωνα με το από 12 Μαρτίου 2019

δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επικαιροποίηση του

καταλόγου των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής

δικαιοδοσίας καταδεικνύει ότι η διαφανής και αξιόπιστη

διαδικασία που ακολούθησε οδήγησε σε πραγματική αλλαγή,

καθώς εξήντα (60) χώρες έλαβαν μέτρα κατόπιν των ανησυχιών

που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ καταργήθηκαν

περισσότερα από εκατό (100) επιζήμια καθεστώτα. Ο

κατάλογος είχε, επίσης, θετική επίδραση στα διεθνώς

συμφωνηθέντα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

Με βάση τον αναλυτικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι

υπουργοί οικονομικών της ΕΕ συμπεριέλαβαν στη «μαύρη λίστα»

δέκα πέντε (15) χώρες. Από αυτές, οι πέντε (5) (και συγκεκριμένα

Αμερικανική Σαμόα, Γκουάμ, Σαμόα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο και

Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι), δεν έχουν αναλάβει καμία

δέσμευση μετά τη θέσπιση της πρώτης μαύρης λίστας το 2017.

Τρεις (3) άλλες χώρες (και συγκεκριμένα Μπαρμπάντος,

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Νήσοι Μάρσαλ), οι οποίες

περιλαμβάνονταν στον κατάλογο του 2017 αλλά είχαν

μεταφερθεί στον γκρίζο κατάλογο μετά τις δεσμεύσεις που είχαν

αναλάβει, πρέπει πλέον να συμπεριληφθούν και πάλι στη μαύρη

λίστα επειδή δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους. Άλλες επτά (7)

χώρες (και συγκεκριμένα Αρούμπα, Μπελίζε, Βερμούδες, Φίτζι,

Ομάν, Βανουάτου και Ντομίνικα) μεταφέρθηκαν σήμερα από τον

γκρίζο κατάλογο στη μαύρη λίστα για τον ίδιο λόγο. Άλλες

τριάντα τέσσερις (34) χώρες θα συνεχίσουν να

παρακολουθούνται το 2019 («γκρίζος κατάλογος»), ενώ είκοσι

πέντε (25) χώρες από την αρχική διαδικασία ελέγχου έχουν πλέον

συμμορφωθεί.
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Ο κατάλογος της ΕΕ οδήγησε σε αλλαγές των παγκόσμιων

φορολογικών πρακτικών που θα ήταν αδιανόητες μόλις λίγα

χρόνια νωρίτερα. Η διαδικασία είναι δίκαιη, διότι οι βελτιώσεις

αποτυπώνονται στον κατάλογο, ενώ συγχρόνως έχει ενισχύσει

τη διαφάνεια χάρη στη δημοσίευση των επιστολών δέσμευσης

των χωρών στο διαδίκτυο. Η διαδικασία κατάρτισης ενωσιακού

καταλόγου δημιούργησε επίσης ένα πλαίσιο για διάλογο και

συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ, προκειμένου να

αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με τα φορολογικά τους

συστήματα και να συζητηθούν φορολογικά θέματα κοινού

ενδιαφέροντος. Ο έλεγχος πρόκειται στο εξής να ενισχυθεί με τη

θέσπιση επιπλέον υποχρεωτικών κριτηρίων διαφάνειας και την

προσθήκη τριών χωρών της G20 στον επόμενο αναλυτικό

έλεγχο, της Ρωσίας, του Μεξικού και της Αργεντινής.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις, τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει

ένα σύνολο αντιμέτρων που μπορούν να επιβάλλουν στις εν

λόγω περιοχές, μεταξύ άλλων, αυξημένη παρακολούθηση και

λογιστικούς ελέγχους, παρακράτηση φόρων, ειδικές απαιτήσεις

τεκμηρίωσης και διατάξεις για την αντιμετώπιση των

καταχρήσεων. Βλ. και το 18ο tax flash. Επικαιροποίηση του

ενωσιακού καταλόγου των μη συνεργάσιμων περιοχών

φορολογικής δικαιοδοσίας (13.3.2019).

Α.1.7. Δημοσίευση της χειμερινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου:

Αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά τις

οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες

Στην ετήσια αξιολόγηση της οικονομικής και κοινωνικής

κατάστασης στα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την

ανάγκη προώθησης των επενδύσεων, άσκησης υπεύθυνων

δημοσιονομικών πολιτικών και εφαρμογής καλά σχεδιασμένων

μεταρρυθμίσεων. Οι προκλήσεις ποικίλλουν σημαντικά από χώρα

σε χώρα και για την αντιμετώπισή τους απαιτούνται κατάλληλα και

αποφασιστικά μέτρα πολιτικής.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Επιτροπής, παρατηρείται πρόοδος

σχετικά με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Ειδικότερα, μετά τη

δημοσίευση, τον Νοέμβριο, της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης

και της σύστασης σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του

ευρώ, στις οποίες καθορίζονται οι προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό

επίπεδο, οι 28 ανά χώρα εκθέσεις που επικεντρώνονται στην εθνική

διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι εκθέσεις παρέχουν

λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων

σε κάθε χώρα. Θα χρησιμεύσουν ως βάση των συζητήσεων με τα

κράτη μέλη σχετικά με τις εθνικές επιλογές πολιτικής τους πριν από

την έκδοση των εθνικών προγραμμάτων τους τον Απρίλιο, και θα

οδηγήσουν στη διατύπωση των ετήσιων ειδικών ανά χώρα

συστάσεων στο τέλος της άνοιξης.
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Στην εν λόγω δέσμη η Επιτροπή εγκαινιάζει για πρώτη φορά

τον διάλογο σχετικά με τις επενδυτικές προκλήσεις και

προτεραιότητες στα κράτη μέλη και παρουσιάζει κάποιες

πρώτες ιδέες σχετικά με τον τρόπο που τα κονδύλια της ΕΕ,

ιδίως τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, μπορούν να

βοηθήσουν κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού 2021-

2027. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί επίσης μεγαλύτερη

συνοχή μεταξύ του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών

και της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ, τα οποία αποτελούν

σημαντικό μέρος των δημόσιων επενδύσεων σε αρκετά κράτη

μέλη. Αυτός ο νέος προσανατολισμός αντανακλάται στο

περιεχόμενο των εκθέσεων ανά χώρα, ενώ σε κάθε έκθεση

επισυνάπτεται ένα νέο παράρτημα σχετικά με την πιθανή χρήση

των μελλοντικών κονδυλίων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Οι εκθέσεις ανά χώρα αξιολογούν την πρόοδο που έχουν

σημειώσει τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των

ειδικών ανά χώρα συστάσεων της Επιτροπής του Ιουλίου 2018.

Συνολικά, τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά

την εφαρμογή περισσότερων από τα δύο τρίτα των συστάσεων

που έχουν εκδοθεί από την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού

Εξαμήνου το 2011.

Τα κράτη μέλη σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο στις συστάσεις

που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω της

προτεραιότητας που δόθηκε στη σταθεροποίηση και την

ευρωστία του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά τη

χρηματοπιστωτική κρίση. Ικανοποιητική πρόοδος έχει επίσης

επιτευχθεί όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της

δημιουργίας θέσεων εργασίας με συμβάσεις αορίστου χρόνου και

για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας.

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους η Επιτροπή επιδιώκει να

βοηθήσει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις μεταρρυθμιστικές τους

προσπάθειες τα τελευταία χρόνια είναι μέσω του Προγράμματος

Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ), το οποίο

αποσκοπεί στην παροχή τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα κράτη

μέλη της ΕΕ, εφόσον το ζητήσουν, για να τα βοηθήσει να

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση

της ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και οι

μεταρρυθμίσεις που επισημαίνονται στις ειδικές ανά χώρα

συστάσεις.
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Στο πλαίσιο της εν λόγω δέσμης, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης το

πρόγραμμα εργασίας του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών

Μεταρρυθμίσεων για το 2019.Το 2019, το ΠΣΔΜ θα παράσχει

τεχνική στήριξη σε 26 κράτη μέλη για την υλοποίηση

περισσοτέρων από 260 έργων, τα οποία θα προστεθούν στα 290

και πλέον έργα που επελέγησαν το 2017 και το 2018.

Αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών Τον

Νοέμβριο, η Επιτροπή ξεκίνησε εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις

για 13 κράτη μέλη με σκοπό να εξετάσει κατά πόσο

αντιμετώπιζαν μακροοικονομικές ανισορροπίες και, εάν ναι, τον

βαθμό σοβαρότητάς τους. Η Επιτροπή έχει πλέον καταλήξει στο

συμπέρασμα ότι και τα 13 αυτά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν

ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορροπίες, αλλά η σοβαρότητα

των ανισορροπιών αυτών σε ορισμένες περιπτώσεις έχει μειωθεί.

Συνοπτικά, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις καταλήγουν στα

εξής: – η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η

Κροατία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Ρουμανία

και η Σουηδία αντιμετωπίζουν οικονομικές ανισορροπίες. – η

Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία αντιμετωπίζουν υπερβολικές

ανισορροπίες. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εξετάζει τις

εξελίξεις και τα μέτρα πολιτικής που λαμβάνουν όλα τα κράτη

μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ανισορροπίες ή υπερβολικές

ανισορροπίες μέσω ειδικής παρακολούθησης στο πλαίσιο του

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης την γνώμη της σχετικά με το

επικαιροποιημένο σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος (ΣΔΠ) της

Σλοβενίας, δεδομένου ότι το σχέδιο που υποβλήθηκε τον

περασμένο Οκτώβριο βασιζόταν σε σενάριο «αμετάβλητης

πολιτικής» και στο μεταξύ υποβλήθηκε εκ νέου. Η Επιτροπή θεωρεί

ότι το επικαιροποιημένο ΣΔΠ ενέχει κίνδυνο μη συμμόρφωσης με

τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου της Σλοβενίας αλλά και

της Επιτροπής, το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος ενδέχεται

να οδηγήσει σε σημαντική απόκλιση από την πορεία προσαρμογής

προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου της χώρας. Κατά

συνέπεια, η Επιτροπή καλεί τις σλοβενικές αρχές να λάβουν τα

αναγκαία μέτρα, στο πλαίσιο της εθνικής δημοσιονομικής

διαδικασίας, για να εξασφαλίσουν ότι ο προϋπολογισμός του 2019

θα συνάδει πλήρως με το ΣΣΑ.

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για

την Ελλάδα, η οποία συμμετέχει πλέον στη διαδικασία του

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

στήριξης της σταθερότητας το περασμένο καλοκαίρι. Στην έκθεση

αξιολογείται η πρόοδος της Ελλάδας ως προς τις πολιτικές

δεσμεύσεις που ανέλαβε στην Ευρωομάδα τον Ιούνιο του 2018.
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Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, μολονότι η Ελλάδα

έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση

των ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεών της που πρέπει να

ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2018, ο ρυθμός σε ορισμένους

τομείς υπήρξε αργός και έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις των

συναφών βασικών μεταρρυθμίσεων.

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης έκθεση προόδου σχετικά με την

εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου

2016, σχετικά με τη σύσταση εθνικών συμβουλίων

παραγωγικότητας. Στην έκθεση αναλύονται οι εξελίξεις στην

παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ και στη

ζώνη του ευρώ και παρέχεται επισκόπηση των συμβουλίων

παραγωγικότητας που συστάθηκαν στα τέλη του 2018. Εθνικά

συμβούλια παραγωγικότητας έχουν ήδη συσταθεί σε 10 κράτη

μέλη της ζώνης του ευρώ. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ζώνης

του ευρώ επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συστήσουν

σύντομα τέτοια συμβούλια.

Τα υφιστάμενα συμβούλια, τα οποία έχουν διαφορετική

διάρθρωση λόγω των διαφορετικών πλαισίων που υπάρχουν σε

κάθε χώρα, συνεισφέρουν ήδη ενεργά στις εγχώριες συζητήσεις

σχετικά με τις προκλήσεις που συνδέονται με την

παραγωγικότητα. Η Επιτροπή δημιούργησε ένα δίκτυο

συμβουλίων παραγωγικότητας προκειμένου να διευκολύνει την

ανταλλαγή απόψεων, πρακτικών και εμπειριών.

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης πρόταση για διατήρηση της

απόφασης του Συμβουλίου του 2018 σχετικά με τις

κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των

κρατών μελών. Η φετινή πρόταση επιβεβαιώνει εκ νέου την

ευθυγράμμιση των κατευθυντήριων γραμμών για την

απασχόληση με τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών

δικαιωμάτων, δεδομένου ότι οι γενικοί στόχοι και οι

προτεραιότητές τους εξακολουθούν να ισχύουν. Οι

κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση παρουσιάζουν

κοινές προτεραιότητες και στόχους για τις εθνικές πολιτικές

απασχόλησης και παρέχουν τη νομική βάση για τις ειδικές ανά

χώρα συστάσεις στους τομείς αυτούς, οι οποίες πρέπει να

επανεκδίδονται κάθε έτος.
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Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης έκθεση σχετικά με την

εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις

«Διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων», η οποία εντάσσεται στο

νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη που προτάθηκε

από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2016. Σήμερα, 61

εκατομμύρια ενήλικες στην ΕΕ έχουν στην καλύτερη περίπτωση

ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέσω

αυτής της σύστασης τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να

προσφέρουν σε ενήλικες με χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων και

προσόντων νέες και καλύτερες ευκαιρίες για να ενισχύσουν τις

βασικές δεξιότητες γραμματισμού και αριθμητισμού και τις

ψηφιακές δεξιότητές τους και να προχωρήσουν σε υψηλότερα

επίπεδα επαγγελματικών προσόντων. Η έκθεση εξετάζει τα

μέτρα που έχουν εφαρμόσει τα κράτη μέλη, τα οποία διαφέρουν

ως προς το μέγεθος και το επίπεδο φιλοδοξίας τους. Πολλά από

αυτά λαμβάνουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Συμβούλιο αναμένεται να συζητήσει τις εκθέσεις ανά χώρα

μαζί με τα αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων

επισκοπήσεων. Τους επόμενους μήνες, η Επιτροπή θα

πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τα κράτη μέλη με

βάση την ανάλυση των αντίστοιχων εκθέσεων.

Οι αντιπρόεδροι, οι επίτροποι και οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα
επισκεφθούν τα κράτη μέλη για να συναντηθούν με τις
κυβερνήσεις, τα εθνικά κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και να συζητήσουν τα ευρήματα
των εκθέσεων. Στο πλαίσιο των επισκέψεων θα
πραγματοποιηθούν επίσης ειδικές συζητήσεις επί των
παραρτημάτων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μελλοντικά
κονδύλια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ θα μπορούσαν να
συμβάλουν στην κάλυψη ειδικών επενδυτικών αναγκών στα
κράτη μέλη.

Τον Απρίλιο, τα κράτη μέλη αναμένεται να παρουσιάσουν τα
οικεία εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, στα οποία θα
περιγράφονται λεπτομερώς οι εθνικές μεταρρυθμιστικές
προτεραιότητές τους, 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. Με βάση όλα αυτά τα προγράμματα, η
Επιτροπή θα παρουσιάσει την άνοιξη τις προτάσεις της για νέα
δέσμη ειδικών ανά χώρα συστάσεων σχετικά με τις βασικές
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν την περίοδο 2019-
2020. Οι συστάσεις θα περιλαμβάνουν και δημοσιονομικές
κατευθύνσεις. Θα βασίζονται δε στις εαρινές προβλέψεις της
Επιτροπής, στις οποίες θα ενσωματωθούν τα τελικά
δημοσιονομικά στοιχεία του 2018 που θα έχουν επικυρωθεί από
την Eurostat.
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Να σημειωθεί ότι η εν λόγω χειμερινή δέσμη αποτελεί μέρος του

ετήσιου κύκλου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών σε

επίπεδο ΕΕ, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αποτελεί

συνέχεια της δημοσίευσης, τον Νοέμβριο, της ετήσιας

επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2019 και της σύστασης για τη

ζώνη του ευρώ (φθινοπωρινή δέσμη), όπου καθορίζονται οι

προτεραιότητες για το επόμενο έτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή

η δέσμη επικεντρώνεται στην εθνική διάσταση του Ευρωπαϊκού

Εξαμήνου. Βασίζεται στα πλέον πρόσφατα στοιχεία των

χειμερινών οικονομικών προβλέψεων της Επιτροπής για το 2019

και στον συνεχή διάλογο με τις αρχές των κρατών μελών και τα

ενδιαφερόμενα μέρη για την επισκόπηση της προόδου που έχει

σημειωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Οι εκθέσεις ανά χώρα παρέχουν το υπόβαθρο στο οποίο θα

στηριχθούν τα κράτη μέλη, προκειμένου να εκπονήσουν τα

εθνικά τους προγράμματα έως τα μέσα Απριλίου, και αποτελούν

τη βάση για τις επικείμενες ειδικές ανά χώρα συστάσεις της

Επιτροπής που θα εκδοθούν εντός της άνοιξης (εαρινή δέσμη).

Βλ. και το 15ο tax flash. Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού

Εξαμήνου: Αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών όσον

αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες (1.3.2019).

Α.1.8. Δημοσιεύθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός 2019/532 της

Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2378 όσον αφορά την

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για δηλωτέες

διασυνοριακές ρυθμίσεις (“DAC 6")

Η οδηγία 2011/16/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ)

2018/822 του Συμβουλίου, προβλέπει την υποχρεωτική αυτόματη

ανταλλαγή πληροφοριών για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.

Για τις ανταλλαγές αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα

τυποποιημένο έντυπο, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών

ρυθμίσεων. Για τον λόγο αυτό, τροποποιήθηκε ο εκτελεστικός

κανονισμός (ΕΕ) 2015/2378 της Επιτροπής, ώστε να προβλέπει

το εν λόγω τυποποιημένο έντυπο. Ο νέος εκτελεστικός

κανονισμός θα ισχύει από 1η Ιουλίου 2020.

Το άρθρο 20 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας

2011/16/ΕΕ προβλέπει ότι το τυποποιημένο έντυπο περιλαμβάνει

μόνο τα στοιχεία, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 8αβ

παράγραφος 14 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ για την ανταλλαγή των

πληροφοριών, και κάποια άλλα πεδία που συνδέονται με αυτά τα

στοιχεία και απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του

άρθρου 8αβ της εν λόγω οδηγίας.



II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά 
θεσμικό όργανο) 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η υποχρεωτική αυτόματη

ανταλλαγή πληροφοριών για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις

είναι αποτελεσματική, ιδίως όταν περισσότεροι του ενός

ενδιάμεσοι ή ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι υποχρεούνται να

υποβάλλουν πληροφορίες, είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί

ένα πρόσθετο πεδίο που θα περιέχει έναν αριθμό αναφοράς της

δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης. Εάν περισσότεροι του ενός

ενδιάμεσοι ή ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι υποχρεούνται να

υποβάλλουν πληροφορίες, θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος

αριθμός αναφοράς για όλες τις ανταλλαγές της ίδιας ρύθμισης,

έτσι ώστε οι εν λόγω ανταλλαγές να μπορούν να συνδεθούν με

μία και μόνο ρύθμιση στο κεντρικό ευρετήριο.

Α.1.9. Επίτευξη προσωρινής συμφωνίας αναφορικά με την

χρηματοδότηση του προγράμματος φορολογικής συνεργασίας

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ («Fiscalis»)

Στο από 21 Μαρτίου 2019 δελτίο τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

εξέφρασε την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που

επιτεύχθηκε αναφορικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος

φορολογικής συνεργασίας των κρατών μελών της ΕΕ (“Fiscalis”) στο

πλαίσιο της επόμενης ενωσιακής δημοσιονομικής περιόδου 2021-

2017. Η συμφωνία αυτή προετοιμάζει το έδαφος, προκειμένου να

συνεχιστεί η ουσιαστική συμβολή του προγράμματος “Fiscalis” στην

υποστήριξη και την εξασφάλιση της στενής φορολογικής συνεργασίας

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Με την συμφωνία αυτή

διευκολύνεται, επίσης, η δημιουργία πιο δίκαιων και πιο

αποτελεσματικών φορολογικών συστημάτων και η μείωση του

διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός της

ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Να υπενθυμισθεί ότι το πρόγραμμα “Fiscalis” σχεδιάστηκε αρχικώς το

1993 αμιγώς ως πρόγραμμα κατάρτισης και ανταλλαγής φορολογικών

υπαλλήλων. Παρέχει ένα ευέλικτο και απλό περιβάλλον για τη

φορολογική συνεργασία, με σημαντικά οφέλη και σημαντικό

αντίκτυπο, παρά το σχετικά περιορισμένο μέγεθός του. Σε έναν μόνο

χρόνο (το 2015), βοήθησε τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν, μέσω

κοινών ενωσιακών ελέγχων, ποσό άνω των 590 εκατ. ευρώ σε φόρους

για ενδεχόμενη ανάκτηση. Γενικότερα, το πρόγραμμα “Fiscalis” της

ΕΕ έχει συμβάλλει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των

φορολογικών διοικήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο την καλύτερη

είσπραξη των φόρων και την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης.
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Ειδικότερα, το πρόγραμμα “Fiscalis” θα στηρίξει τη συνεργασία
μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών της ΕΕ
και θα συμβάλει αποτελεσματικότερα στην καταπολέμηση της
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής,
με τους εξής τρόπους:

• δημιουργία καλύτερων και περισσότερο συνδεδεμένων
συστημάτων ΤΠ, τα οποία κάθε κράτος μέλος θα έπρεπε να
αναπτύξει μόνο του σε διαφορετική περίπτωση. Μεταξύ άλλων
προβλέπεται η ανάπτυξη και η συντήρηση διαλειτουργικών και
αποδοτικών ως προς το κόστος λύσεων ΤΠ για τη στήριξη των
φορολογικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας
της ΕΕ,

• ανταλλαγή ορθών πρακτικών και κατάρτιση για την ενίσχυση
της αποδοτικότητας, όπου θα συμβάλουν στην αποφυγή του
περιττού διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, στις
διασυνοριακές συναλλαγές και θα αυξήσει σημαντικά τον
αριθμό των 423.000 επαγγελματιών του τομέα της φορολογίας
που έχουν καταρτιστεί από το 2014,

• συνεχής και ενισχυμένη υποστήριξη της στενής συνεργασίας
μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ, ιδίως
των κοινών δράσεων στη διαχείριση κινδύνου και τους ελέγχους.
Να σημειωθεί ότι από το 2014 έχουν οργανωθεί 1.000 τέτοιες
δράσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ,

• προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και του θεμιτού
ανταγωνισμού, ενίσχυση της καινοτομίας και διευκόλυνση της
εφαρμογής νέων οικονομικών μοντέλων.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου της Επιτροπής, η προσωρινή
συμφωνία εντάσσεται σε μια συγκυρία, στην οποία το δημόσιο
αίσθημα κατά της φοροαποφυγής είναι υψηλό, καθώς 74 % των
πολιτών της ΕΕ ζητούν να αναλάβει δράση η ΕΕ κατά της
φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, ενώ οι κυβερνήσεις των
κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να αντισταθμίσουν απώλεια 50 και
πλέον δισ. ευρώ ετησίως, λόγω της σχετικής με τον ΦΠΑ απάτης.
Ένα ενισχυμένο πρόγραμμα θα συμβάλει στην αντιμετώπιση
αυτού του ζητήματος. Το πρόγραμμα “Fiscalis” θα παρέχει,
επίσης, υποστήριξη για την αντιμετώπιση των επερχόμενων
προκλήσεων της επόμενης δεκαετίας, που εκτείνονται κατά πολύ
πέραν των συνόρων της Ένωσης, όπως η ψηφιοποίηση των
φορολογικών δραστηριοτήτων, τα νέα οικονομικά μοντέλα ή η
διεθνοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων.
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Τέλος, η προσωρινή αυτή συμφωνία πρέπει στην συνέχεια να
εγκριθεί επίσημα τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και
από το Συμβούλιο, ενώ οι δημοσιονομικές πτυχές υπόκεινται
στη συνολική συμφωνία για τον επόμενο μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό της ΕΕ, τον οποίο πρότεινε η Επιτροπή τον
Μάιο 2018.

Βλ. και το 22ο tax flash. Προϋπολογισμός της ΕΕ:
Χρηματοδότηση του προγράμματος φορολογικής συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ («Fiscalis») (5.4.2019).

A.1.10. Δημοσίευση της τελικής έκθεσης «Η επίπτωση της Κοινής
Εταιρικής Φορολογικής Βάσης στην πραγματική φορολογική
επιβάρυνση των επιχειρήσεων: αποτελέσματα με βάση το
Μοντέλο Φορολογικής Ανάλυσης» (έγγραφο εργασίας Ν.75/019)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα έγγραφο εργασίας, το
οποίο περιείχε λεπτομερή ανάλυση της πιθανής επίπτωσης της
εισαγωγής της πρότασης της Επιτροπής για την Κοινή Εταιρική
Φορολογική Βάση στην φορολογική επιβάρυνση των
επιχειρήσεων.

Η μελέτη καταδεικνύει ότι στην περίπτωση ενσωμάτωσης του
κινήτρου για ανάπτυξη και επενδύσεις που προβλέπεται στην
πρόταση της Επιτροπής ως μέσο για την έκπτωση τόκων και των
κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη, υπάρχει μία μείωση της
πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης της τάξεως του 5,10%. Η
μελέτη διαπιστώνει ότι από το κίνητρο για ανάπτυξη και
επενδύσεις θα επωφεληθούν ιδίως στις νεοσυσταθείσες
κερδοφόρες και αναπτυσσόμενες εταιρείες. Σύμφωνα με την
μελέτη, σε περίπτωση που ήδη προβλέπεται τέτοιο κίνητρο στο
εθνικό δίκαιο, η εισαγωγή της Κοινής Εταιρικής Φορολογικής
Βάσης θα επιφέρει παρόλα αυτά μείωση της πραγματικής
φορολογικής επιβάρυνσης κατά μέσο όρο σε ποσοστό 3,9%. Η
πρόταση της Επιτροπής αποτέλεσε προτεραιότητα για την
Ρουμανική Προεδρία και αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων στο
Συμβούλιο της ΕΕ.

Α.2. Αποφάσεις αναφορικά με την παραβίαση των κανόνων

περί κρατικών ενισχύσεων

Α.2.1. Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την

συμβατότητα του καθεστώτος φορολογικής μεταχείρισης των

λιμένων της Ιταλίας και της Ισπανίας με τους ενωσιακούς κανόνες

περί κρατικών ενισχύσεων
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Με τις εν λόγω αποφάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις

δύο χώρες να προβούν στην προσαρμογή του σχετικού

φορολογικού καθεστώτος των λιμένων και να υιοθετήσουν

σχετική νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι λιμένες

των χωρών αυτών θα υπόκεινται, αρχής γενομένης από την 1

Ιανουαρίου του 2020, σε εταιρικό φόρο εισοδήματος με τον ίδιο

τρόπο που υπόκεινται άλλες εταιρείες στην Ιταλία και στην

Ισπανία αντιστοίχως. Οι δύο χώρες διαθέτουν δύο μήνες

προθεσμία για να συμμορφωθούν στις αποφάσεις. Σε περίπτωση

που Ιταλία και Ισπανία δεν δεχθούν τις προτάσεις της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε η τελευταία μπορεί να αποφασίσει

να ανοίξει μία διεξοδική έρευνα, με σκοπό την διαπίστωση της

συμβατότητας της «υφιστάμενης ενίσχυσης» με τους

ενωσιακούς κανόνες, ενώ εάν, στην συνέχεια, η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή καταλήξει ότι το εν λόγω φορολογικό καθεστώς των

λιμένων δεν είναι συμβατό με τους ενωσιακούς κανόνες περί

κρατικών ενισχύσεων, μπορεί να ζητήσει από τα κράτη αυτά

την κατάργηση της κρατικής ενίσχυσης που έχει ως συνέπεια

την νόθευση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Παράλληλα προς τις αποφάσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

συνεχίζει, όπως ανέφερε σε σχετικό δελτίο τύπου, την έρευνα

αναφορικά με την λειτουργία και την φορολογική μεταχείριση

των λιμένων και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και θα λάβει, όπως

αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα

στις αρχές του έτους, τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση

του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ όλων των λιμένων στην ΕΕ.

Βλ. και το 8ο tax flash της έδρας. Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής αναφορικά με την συμβατότητα του καθεστώτος

φορολογικής μεταχείρισης των λιμένων της Ιταλίας και της

Ισπανίας με τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων

(11/1/2019).

Α.2.2. Έναρξη διεξοδικής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση της Nike στην Ολλανδία

και την ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών

ενισχύσεων
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Η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα, προκειμένου να εξετάσει κατά

πόσον οι φορολογικές αποφάσεις τύπου “tax rulings” που

χορήγησε η Ολλανδία στην εταιρεία Nike μπορεί να της έχουν

δώσει αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά

παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ειδικότερα, η έρευνα της Επιτροπής αφορά τη φορολογική

μεταχείριση στην Ολλανδία δύο εταιρειών του ομίλου Nike με

έδρα στην εν λόγω χώρα, της Nike European Operations

Netherlands BV και της Converse Netherlands BV. Η Nike είναι

μια αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται παγκοσμίως

στο σχεδιασμό, την εμπορία και την κατασκευή υποδημάτων,

ενδυμάτων, εξοπλισμού και αξεσουάρ, ιδίως στον αθλητικό

τομέα, ενώ οι δύο άλλες εταιρείες αναπτύσσουν, εμπορεύονται

και καταγράφουν τις πωλήσεις των προϊόντων Nike και

Converse στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική

(περιοχή του EMEA).

Οι εταιρείες Nike European Operations Netherlands BV και

Converse Netherlands BV έλαβαν άδειες χρήσης δικαιωμάτων

πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με τα προϊόντα Nike και

Converse αντίστοιχα στην περιοχή EMEA.

Οι δύο εταιρείες έλαβαν τις άδειες, σε αντάλλαγμα καταβολής

φορολογικά εκπεστέων δικαιωμάτων, από δύο οντότητες του

ομίλου Nike, οι οποίες είναι επί του παρόντος ολλανδικές

οντότητες και οι οποίες είναι "διαφανείς" για φορολογικούς

σκοπούς (δηλ. δεν φορολογούνται στην Ολλανδία). Η ίδια η

εταιρική διάρθρωση του Ομίλου Nike δεν εμπίπτει στην

αρμοδιότητα των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.

Aπό το 2006 έως το 2015, οι ολλανδικές φορολογικές αρχές

εξέδωσαν πέντε φορολογικές αποφάσεις, δύο εκ των οποίων

εξακολουθούν να ισχύουν, εγκρίνοντας μια μέθοδο υπολογισμού

των δικαιωμάτων που πρέπει να καταβάλλουν οι εταιρείες Nike

European Operations Netherlands και Converse Netherlands για

τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τις

αποφάσεις αυτές, οι δύο εταιρείες, Nike European Operations

Netherlands BV και Converse Netherlands BV, φορολογούνται

μόνο στην Ολλανδία με περιορισμένο λειτουργικό περιθώριο

κέρδους που βασίζεται στις πωλήσεις.
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Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για

το γεγονός ότι οι πληρωμές δικαιωμάτων που εγκρίνονται από

τις φορολογικές αποφάσεις των ολλανδικών φορολογικών

αρχών ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την οικονομική

πραγματικότητα. Ειδικότερα, φαίνεται να είναι υψηλότερες από

τις πληρωμές που θα συμφωνούνταν μεταξύ ανεξάρτητων

εταιρειών που διαπραγματεύονταν με τους όρους της αγοράς

σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων (“arms’ length

principle”). Ειδικότερα, σύμφωνα με την Επιτροπή,

διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες Nike European Operations

Netherlands BV και Converse Netherlands BV απασχολούν

περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους και ασχολούνται με την

ανάπτυξη, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση της πνευματικής

ιδιοκτησίας. Για παράδειγμα, η Nike European Operations

Netherlands BV διαφημίζει και προωθεί τα προϊόντα της Nike

στην περιοχή EMEA και φέρει τα έξοδα για τις σχετικές

δραστηριότητες μάρκετινγκ και πωλήσεων. Αντίθετα, οι

αποδέκτες των δικαιωμάτων είναι οι οντότητες του ομίλου Nike

που δεν έχουν υπαλλήλους και δεν ασκούν καμία οικονομική

δραστηριότητα.

Η έρευνα της Επιτροπής θα επικεντρωθεί στο κατά πόσον οι φορολογικές

αποφάσεις της Ολλανδίας που εγκρίνουν τις εν λόγω καταβολές

δικαιωμάτων θα μπορούσαν να έχουν μειώσει αδικαιολόγητα τη

φορολογητέα βάση των εταιρειών Nike European Operations Netherlands

BV και Converse Netherlands BV από το 2006 στην Ολλανδία. Σε αυτήν

την περίπτωση, ενδεχομένως να έχει χορηγηθεί από την Ολλανδία

επιλεκτικό πλεονέκτημα στον όμιλο Nike, επιτρέποντάς του να πληρώνει

λιγότερους φόρους από ό, τι άλλες αυτόνομες εταιρείες ή εταιρείες

ομίλων, των οποίων οι συναλλαγές έχουν τιμολογηθεί σύμφωνα με τους

όρους της αγοράς. Σε περίπτωση που τα προαναφερθέντα επιβεβαιωθούν,

αυτό θα ισοδυναμούσε με παράνομη κρατική ενίσχυση.

Η έναρξη διεξοδικής έρευνας παρέχει στην Ολλανδία και στους

ενδιαφερόμενους τρίτους την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις.

Βεβαίως, δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Εκτός από την πλήρη εφαρμογή των οδηγιών για την αποφυγή των

φόρων (ATAD I και ATAD II), η Ολλανδία ανακοίνωσε σχέδια για ευρεία

μεταρρύθμιση που καθιστά αυστηρότερες τις απαιτήσεις φορολογικών

αποφάσεων σχετικά με τις διεθνείς δομές. Για παράδειγμα, δεν θα

εκδίδονται αποφάσεις, εάν μια φορολογική διάρθρωση συνεπάγεται

φορολογικό παράδεισο ή εάν σκοπός της απόφασης είναι ουσιαστικά η

αποφυγή των ολλανδικών ή φόρων άλλων δικαιοδοσιών.
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Επιπλέον, για να ενισχυθεί η διαφάνεια και η συνοχή, όλες οι

φορολογικές αποφάσεις των ολλανδικών αρχών που αφορούν

διεθνείς δομές θα υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση και θα

παρακολουθούνται και οι φορολογικές αρχές θα δημοσιεύσουν

μια ανωνυμοποιημένη περίληψη όλων αυτών των αποφάσεων.

Τέλος, η Ολλανδία ανακοίνωσε, επίσης, σχέδια για την

εισαγωγή παρακράτησης φόρου στην πηγή για τις πληρωμές

τόκων και δικαιωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες που

βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους.

Βλ. και το 9ο tax flash της έδρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ξεκινά διεξοδική έρευνα αναφορικά με τη φορολογική

μεταχείριση της Nike στην Ολλανδία και την ενδεχόμενη

παραβίαση των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων

(14/1/2019).

Α.2.3. Έναρξη διεξοδικής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

αναφορικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου “tax rulings”

που εκδόθηκαν απ’ το Λουξεμβούργο για την εταιρεία Huhtamäki

και την ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων της ΕΕ περί

κρατικών ενισχύσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διεξοδική έρευνα για να εξετάσει εάν οι

φορολογικές αποφάσεις τύπου “tax rulings”, οι οποίες χορηγήθηκαν απ’

το Λουξεμβούργο στη Φινλανδική εταιρεία συσκευασίας τροφίμων και

ποτών με την επωνυμία Huhtamäki, εξασφάλισαν για την εταιρεία ένα

αδικαιολόγητο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά

παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η επίσημη έρευνα της Επιτροπής αφορά τρεις φορολογικές αποφάσεις

τύπου “tax rulings” που εκδόθηκαν απ’ το Λουξεμβούργο για την

εδρεύουσα εκεί εταιρεία Huhtalux S.à.r.l. το 2009, 2012 και 2013. Η

φορολογική απόφαση τύπου “tax ruling” του 2009 δημοσιεύθηκε ως

μέρος της έρευνας των “Luxleaks” που διεξήχθη απ’ τη Διεθνή Σύμπραξη

Ερευνητών Δημοσιογράφων το 2014.

Η Huhtalux είναι μέλος του ομίλου Huhtamäki που εδρεύει στη

Φινλανδία. Η Huhtamäki είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στη

συσκευασία καταναλωτικών αγαθών, ιδίως στα τρόφιμα και στη

συσκευασία γευμάτων. Είναι ένας μαζικός μετατροπέας πλαστικού και

χαρτονιού σε άκαμπτα και με λεπτά τοιχώματα ποτήρια και δοχεία

φαγητού σε Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία.

Η Huhtalux αναπτύσσει δραστηριότητες χρηματοδότησης εντός του

ομίλου. Λαμβάνει άτοκα δάνεια από μια άλλη εταιρεία του ομίλου

Huhtamäki με έδρα την Ιρλανδία. Τα κεφάλαια που αντλεί από τον

δανεισμό χρησιμοποιούνται ακολούθως από την Huhtalux για να

χρηματοδοτήσει άλλες εταιρείες του ομίλου Huhtamäki μέσω τοκοφόρων

δανείων.
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Οι τρεις φορολογικές αποφάσεις τύπου “tax rulings” που

χορηγήθηκαν από το Λουξεμβούργο, επιτρέπουν στην Huhtalux

να εκπέσει μονομερώς απ’ τη φορολογική της βάση εικονικές

πληρωμές τόκων για τα άτοκα δάνεια που λαμβάνει. Σύμφωνα

με το Λουξεμβούργο, οι εικονικές αυτές δαπάνες αντιστοιχούν

σε πληρωμές τόκων που ένας ανεξάρτητος τρίτος στην αγορά θα

είχε απαιτήσει για τα δάνεια που λαμβάνει η Huhtalux. Ωστόσο,

η Huhtalux δεν πληρώνει τέτοιους τόκους. Οι εκπτώσεις αυτές

μειώνουν τη φορολογική βάση της Huhtalux και κατ’

αποτέλεσμα η εταιρεία φορολογείται επί ενός ουσιωδώς

μικρότερου κέρδους.

Σ’ αυτό το στάδιο, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες σχετικά με το αν

η φορολογική αυτή μεταχείριση, όπως υιοθετείται στις

φορολογικές αποφάσεις του Λουξεμβούργου, μπορεί να

δικαιολογηθεί. Η Επιτροπή ανησυχεί ότι το Λουξεμβούργο

δέχθηκε μια μονομερή προσαρμογή της φορολογικής βάσης της

Huhtalux, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει στην εταιρεία ένα

επιλεκτικό πλεονέκτημα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι

επιτρέπει στον όμιλο να πληρώνει μικρότερο φόρο σε σχέση με

άλλες ανεξάρτητες εταιρείες ή εταιρείες του ομίλου, των οποίων

οι συναλλαγές τιμολογούνται σύμφωνα με τους όρους της

αγοράς. Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα ισοδυναμούσε με παράνομη

κρατική ενίσχυση.

Η έναρξη μιας διεξοδικής έρευνας δίνει στο Λουξεμβούργο και στα

ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη μια ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις,

χωρίς να προδικάζει την έκβαση της έρευνας.

Α.2.3. Απόφαση της Επιτροπής κατέληξε αναφορικά με το φορολογικό

σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές

Εταιρείες

Τον Οκτώβριο του 2017, η Επιτροπή είχε ξεκινήσει μια διεξοδική έρευνα,

προκειμένου να εξακριβώσει εάν η προβλεπόμενη στο δίκαιο του Ηνωμένου

Βασιλείου «Εξαίρεση στη Χρηματοδότηση του Ομίλου» συνάδει με τους

κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Η Εξαίρεση στη Χρηματοδότηση

του Ομίλου του Ηνωμένου Βασιλείου εισήχθη με την μεταρρύθμιση του

νομικού καθεστώτος για τις ΕΑΕ με το Δημοσιονομικό Νόμο του 2012.

Προκειμένου να επωφεληθούν από την ως άνω φοροαπαλλαγή, οι εταιρείες δεν

χρειάζονταν μια φορολογική απόφαση τύπου “tax ruling”. Το καθεστώς ίσχυσε

από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι το τέλος του 2018.

Η έρευνα της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εξαίρεση στη

Χρηματοδότηση του Ομίλου και επομένως η διαφορετική μεταχείριση,

δικαιολογούνταν μερικώς. Ταυτόχρονα, η εξαίρεση χορηγεί ένα επιλεκτικό

πλεονέκτημα σε ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες.
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Χρηματοδότηση με κεφάλαια που συνδέονται με το Ηνωμένο

Βασίλειο (“UK connected capital test”). Ειδικότερα, η Επιτροπή

διαπίστωσε ότι όταν το εισόδημα μιας αλλοδαπής εταιρείας του

ομίλου, το οποίο διοχετεύεται μέσω μιας εξωγχώριας

θυγατρικής, χρηματοδοτείται με κεφάλαια που συνδέονται με το

Ηνωμένο Βασίλειο και δεν εντοπίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο

δραστηριότητες σχετικές με τη δημιουργία των

χρηματοοικονομικών κερδών, η Εξαίρεση στη Χρηματοδότηση

του Ομίλου είναι δικαιολογημένη και δεν στοιχειοθετεί κρατική

ενίσχυση σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Αυτό οφείλεται στο

γεγονός ότι μια τέτοια εξαίρεση συμβάλλει στην αποφυγή

περίπλοκων και δυσανάλογα επαχθών ενεργειών εντοπισμού

εντός του ομίλου, οι οποίες θα απαιτούνταν για να αξιολογηθεί

το ακριβές ποσοστό κερδών που χρηματοδοτούνται με στοιχεία

ενεργητικού από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Επιτροπή, συνεπώς,

είχε αναγνωρίσει ότι, σύμφωνα και με τα επιχειρήματα του

Ηνωμένου Βασιλείου, η Εξαίρεση στη Χρηματοδότηση του

Ομίλου σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπει μια σαφή

μεσολάβηση, η οποία δικαιολογείται για να διασφαλίσει την

ορθή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των κανόνων για τις

ΕΑΕ.

.

Αντιθέτως, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όταν το χρηματοοικονομικό

εισόδημα που προέρχεται από μια αλλοδαπή εταιρεία του ομίλου

διοχετεύεται μέσω μιας εξωγχώριας θυγατρικής, προέρχεται από

δραστηριότητες του Ηνωμένου Βασιλείου, η Εξαίρεση στη

Χρηματοδότηση του Ομίλου δεν δικαιολογείται και στοιχειοθετεί

κρατική ενίσχυση σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Αυτό οφείλεται στο

γεγονός ότι οι ενέργειες που απαιτούνται για να αξιολογηθεί η έκταση,

στην οποία το χρηματοοικονομικό εισόδημα μιας εταιρείας προέρχεται

από δραστηριότητες του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν είναι ιδιαίτερα

επαχθείς ή σύνθετες. Κατά συνέπεια, η χρήση ενός διαμεσολαβητικού

κανόνα σε αυτές τις υποθέσεις δεν δικαιολογείται. Επιπρόσθετα, η

Εξαίρεση στη Χρηματοδότηση του Ομίλου δεν επιδιώκει να

αντιμετωπίσει κάθε πιθανή πολυπλοκότητα που σχετίζεται με την

κατανομή χρηματοοικονομικού εισοδήματος σε δραστηριότητες του

Ηνωμένου Βασιλείου, κάτι το οποίο ούτε και το Ηνωμένο Βασίλειο

ισχυρίστηκε ότι μπορεί συμβεί.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολυεθνικές που

διεκδικούν την Εξαίρεση στη Χρηματοδότηση του Ομίλου και ανταποκρίνονται

στη «δοκιμασία των δραστηριοτήτων του Ην. Βασιλείου» (“UK activities

test”), δέχθηκαν μια αδικαιολόγητη ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, η οποία

είναι παράνομη σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις

(άρθρο 107 της ΣΛΕΕ).
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Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση της διεξοδικής της έρευνας,

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το φορολογικό σύστημα

του Ηνωμένου Βασιλείου δικαιολογείται εν μέρει και δεν

αποτελεί κρατική ενίσχυση, στο βαθμό που διασφαλίζει την

ορθή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των σχετικών

φορολογικών κανόνων. Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το

καθεστώς εξαιρούσε αδικαιολόγητα ορισμένους πολυεθνικούς

ομίλους από τους κανόνες αυτού του Ηνωμένου Βασιλείου που

στοχεύουν στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, γεγονός που

είναι παράνομο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί

κρατικών ενισχύσεων. Για τον λόγο αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο

πρέπει να ανακτήσει τις παράνομες κρατικές ενισχύσεις από τις

πολυεθνικές εταιρείες που έχουν επωφεληθεί από αυτές.

Ο γενικός σκοπός των διατάξεων του Ηνωμένου Βασιλείου για

τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (εφεξής ΕΑΕ) είναι να

αποτρέψει τις εταιρείες που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο

από την χρησιμοποίηση θυγατρικών με έδρα σε μια δικαιοδοσία

χαμηλής ή καθόλου φορολογίας, προκειμένου να αποφύγουν τη

φορολόγησή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εν λόγω διατάξεις

επιτρέπουν στις φορολογικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να

ανακατανείμουν όλα τα κέρδη που τεχνητά μεταφέρθηκαν σε

μια εξωγχώρια θυγατρική πίσω στην μητρική που εδρεύει στο

Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να φορολογηθούν αναλόγως.

Οι κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου για τις ΕΑΕ θεσπίζουν δύο

«δοκιμασίες» (“tests”) για τον καθορισμό του ποσοστού των

χρηματοοικονομικών κερδών που προέρχονται από δάνεια που

χορηγούνται από μια εξωγχώρια θυγατρική που πρέπει να

ανακατανεμηθεί στη μητρική που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και

επομένως να φορολογηθεί εκεί (“CFC charge”). Ειδικότερα προβλέπει :

- Την έκταση, στην οποία δανειοδοτικές δραστηριότητες που σχετίζονται

περισσότερο με τη διαχείριση των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης και

κατά συνέπεια παράγουν εισόδημα που προκύπτει από χρηματοδοτήσεις,

διενεργούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο («δοκιμασία δραστηριοτήτων του

Ηνωμένου Βασιλείου»/ “UK activities test”), ή

- Την έκταση, στην οποία δάνεια χρηματοδοτούνται από κεφάλαια ή

στοιχεία ενεργητικού, τα οποία προέρχονται από εισφορές κεφαλαίων

από το Ηνωμένο Βασίλειο («δοκιμασία των συνδεδεμένων με το

Ηνωμένο Βασίλειο κεφαλαίων»/ “UK connected capital test”).

Μεταξύ των ετών 2013 και 2018, οι κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου για τις

ΕΑΕ περιελάμβαναν έναν ειδικό κανόνα για ορισμένα χρηματοοικονομικά

εισοδήματα (ήτοι πληρωμές τόκων από δάνεια) που προκύπτουν από

χρηματοδοτήσεις πολυεθνικών ομίλων δραστηριοποιούμενων στο Ηνωμένο

Βασίλειο («την Εξαίρεση στη Χρηματοδότηση του Ομίλου»/”The Group

Financing Exemption”).
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Η εξαίρεση στη Χρηματοδότηση του Ομίλου προέβλεπε μια

παρέκκλιση από τους γενικούς κανόνες περί ΕΑΕ. Ειδικότερα,

εξαιρούσε μερικώς (κατά 75%) ή ολικώς της φορολόγησης στο

Ηνωμένο Βασίλειο, το χρηματοοικονομικό εισόδημα που

λάμβανε μια εξωγχώρια θυγατρική από μια άλλη αλλοδαπή

εταιρεία του ομίλου, ακόμα κι εάν το εισόδημα αυτό

προερχόταν από «δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο» ή το

κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε «συνδεόταν με το Ηνωμένο

Βασίλειο». Ως εκ τούτου, μια πολυεθνική που

δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιώντας

την εξαίρεση αυτή μπορούσε να χρηματοδοτήσει μια αλλοδαπή

εταιρεία του ομίλου μέσω μιας εξωχώριας θυγατρικής που

κατέβαλε λίγο ή καθόλου φόρο επί των κερδών από αυτές τις

συναλλαγές.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η έρευνά της για ύπαρξη κρατικής

ενίσχυσης δεν αμφισβητεί το δικαίωμα του Ηνωμένου

Βασιλείου να εισαγάγει κανόνες για τις ΕΑΕ ή να καθορίσει το

κατάλληλο επίπεδο φορολόγησης. Ο ρόλος του ελέγχου της ΕΕ

στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων είναι να διασφαλίσει ότι τα

κράτη – μέλη δεν παρέχουν σε ορισμένες εταιρείες καλύτερη

φορολογική μεταχείριση έναντι άλλων.

Στο πλαίσιο αυτό, η νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων έχει

διευκρινίσει ότι μια εξαίρεση από μια διάταξη κατά της φοροαποφυγής

μπορεί να ισοδυναμεί με ένα τέτοιο επιλεκτικό πλεονέκτημα.

Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρος ο τρόπος, με

τον οποίο η φορολογική διοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα εφαρμόσει την

απόφαση της Επιτροπής κατά των εταιρειών που αναγνωρίσθηκαν ως

δικαιούχοι της φορολογικής εξαίρεσης, λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί

το Brexit. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι οι κανόνες των κρατικών

ενισχύσεων εξακολουθούν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την

επίσημη αποχώρησή του από την Ένωση, ενώ η κυβέρνηση του Ηνωμένου

Βασιλείου σημείωσε την στενή κανονιστική ευθυγράμμιση του post-Brexit

καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με αυτό της ΕΕ,

όπως έχει καθορισθεί στο σχέδιο Κανονισμών κρατικών ενισχύσεων του

Ηνωμένου Βασιλείου (EU Exit) 2019.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μετά την υιοθέτηση της Οδηγίας κατά της

Φοροαποφυγής (Anti-Tax Avoidance Directive –ATAD), όλα τα κράτη - μέλη

έπρεπε να εισαγάγουν στις εθνικές τους νομοθεσίες κανόνες για τις ΕΑΕ από

την 1η Ιανουαρίου 2019. Σε συμφωνία με την ATAD, από την 1η Ιανουαρίου

2019, η Εξαίρεση στη Χρηματοδότηση του Ομίλου εφαρμόζεται μόνο στις

περιπτώσεις που η δαπάνη μιας ΕΑΕ για το εισόδημα από χρηματοδοτήσεις

από αλλοδαπές εταιρείες του ομίλου θα γινόταν αποκλειστικά βάσει της

δοκιμασίας για τα συνδεδεμένα με το Ην. Βασίλειο κεφάλαια (δηλαδή όχι

επιπλέον ή όχι αποκλειστικά βάσει της δοκιμασίας για τις δραστηριότητες του

Ην. Βασιλείου). Κατά συνέπεια, οι κανόνες για τις ΕΑΕ, όπως τώρα

εφαρμόζονται, δεν εγείρουν πλέον ανησυχίες σύμφωνα με του κανόνες περί

κρατικών ενισχύσεων.
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Α.3. Διαδικασίες παραβάσεων και παραπομπές στο ΔΕΕ

Το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (ΣΛΕΕ) εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως

θεματοφύλακα των Συνθηκών, να κινήσει διαδικασία κατά

κράτους μέλους που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει

του δικαίου της ΕΕ. Ρόλος και υποχρέωσή της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής είναι να εξασφαλίσει την προστασία του δημοσίου

συμφέροντος. Η διαδικασία, και ειδικότερα τα επιμέρους στάδια

και τα χρονικά όρια, διέπεται από τη Συνθήκη.

Η διαδικασία παράβασης αρχίζει με ένα αίτημα παροχής

πληροφοριών («προειδοποιητική επιστολή») προς το σχετικό

κράτος μέλος, στο οποίο πρέπει να δοθεί απάντηση εντός

συγκεκριμένης προθεσμίας, συνήθως δύο μηνών. Ακολούθως,

εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μείνει ικανοποιημένη από τις

πληροφορίες και καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το

συγκεκριμένο κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωση που υπέχει

βάσει του δικαίου της ΕΕ, μπορεί τότε να απευθύνει επίσημο

αίτημα συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ («αιτιολογημένη

γνώμη»), καλώντας το κράτος μέλος να την ενημερώσει για τα

μέτρα που έλαβε για να συμμορφωθεί εντός συγκεκριμένης

προθεσμίας, συνήθως δύο μηνών.

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος παραλείπει να διασφαλίσει τη

συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να

αποφασίσει να παραπέμψει το εν λόγω κράτος μέλος στο Δικαστήριο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, σε ποσοστό άνω του 95% των υποθέσεων

παράβασης, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν

βάσει του δικαίου της ΕΕ πριν από την παραπομπή τους στο Δικαστήριο.

Η απόφαση για την κίνηση διαδικασίας παράβασης κατά κράτους μέλους

λαμβάνεται από το Σώμα των Επιτρόπων. Η απόφαση λαμβάνεται βάσει

επακριβούς και αμερόληπτης νομικής ανάλυσης, που διεξάγεται από τις

υπηρεσίες της Επιτροπής, των εγγράφων και των πληροφοριών που

υποβάλλουν τα μέρη και των καταγγελιών οποιασδήποτε μορφής.

Αν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδώσει καταδικαστική απόφαση

σε βάρος κράτους μέλους, το τελευταίο οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα

για να συμμορφωθεί με την απόφαση. Στην περίπτωση κράτους μέλους που

παρέλειψε να μεταφέρει οδηγίες εντός της προθεσμίας που συμφωνήθηκε από

το Συμβούλιο υπουργών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να

επιβάλει χρηματική ποινή στο κράτος μέλος, μόλις εκδώσει την πρώτη

απόφασή του στη συγκεκριμένη υπόθεση. Η δυνατότητα αυτή, που

προβλέφθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, κατοχυρώνεται στο άρθρο 260

παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.
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Εάν, παρά την πρώτη απόφαση του Δικαστηρίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος μέλος συνεχίσει να μην

συμμορφώνεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να κινήσει

άλλη διαδικασία παράβασης βάσει του άρθρου 260 της ΣΛΕΕ,

αποστέλλοντας απλά γραπτή προειδοποίηση προτού

παραπέμψει το κράτος μέλος και πάλι στο Δικαστήριο. Εάν η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμψει κράτος μέλος για δεύτερη

φορά στο Δικαστήριο, δύναται να προτείνει στο Δικαστήριο την

επιβολή χρηματικών ποινών ανάλογα με τη διάρκεια και τη

σοβαρότητα της παράβασης και με το μέγεθος του κράτους

μέλους. Ειδικότερα, μπορούν να επιβληθούν δύο είδη

χρηματικής ποινής, ένα εφάπαξ ποσό που εξαρτάται από τον

χρόνο που μεσολάβησε από την αρχική απόφαση του

Δικαστηρίου και ημερήσια χρηματική ποινή για κάθε ημέρα που

μεσολαβεί από την δεύτερη απόφαση του Δικαστηρίου μέχρι

την παύση της παράβασης. Να σημειωθεί ότι οι χρηματικές

κυρώσεις προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το της

Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να τροποποιήσει τα ποσά αυτά

στην απόφασή του.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής που αφορούν παραβάσεις

συγκεντρώνονται μια φορά το μήνα στο πλαίσιο συνολικής διαδικασίας που

καλύπτει διάφορους τομείς πολιτικής. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιοποιούνται.

Οι αποφάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποβλέπουν στην εξασφάλιση

της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και

των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για

παραβάσεις στον τομέα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης παρατίθενται

κατωτέρω:

Α.3.1. Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α.3.1.1. Παραπομπή της Γερμανίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες αναφορικά με την

επιστροφή ΦΠΑ

Η Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή της Γερμανίας στο Δικαστήριο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή απορρίπτει ορισμένες αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ

που υποβάλλονται από επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών.

Συγκεκριμένα, η Γερμανία αρνείται σε ορισμένες περιπτώσεις την επιστροφή

ΦΠΑ, χωρίς να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες από τον αιτούντα, αν κρίνει ότι οι

πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη φύση των εμπορευμάτων και των

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν δεν επαρκούν για την έκδοση απόφασης σχετικά

με την αίτηση.
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Η πρακτική αυτή οδηγεί σε καταστάσεις όπου η επιστροφή του

ΦΠΑ δεν χορηγείται στους αιτούντες που πληρούν τις ουσιώδεις

απαιτήσεις, και παραβιάζει το δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ

το οποίο θεσπίζεται βάσει των ενωσιακών κανόνων (οδηγία

2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου και οδηγία 2008/9/ΕΚ του

Συμβουλίου). Η απόφαση για την παραπομπή της υπόθεσης στο

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνεται αφού η

Γερμανία δεν ευθυγράμμισε τη νομοθεσία της με το ενωσιακό

δίκαιο, μετά την αιτιολογημένη γνώμη που της απέστειλε η

Επιτροπή.

Α.3.1.2. Παραπομπή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Δικαστήριο

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν συμμορφώθηκε με τους

κανόνες για τον ΦΠΑ όσον αφορά ορισμένες αγορές προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή του

Ηνωμένου Βασιλείου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

επειδή επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του μέτρου ΦΠΑ, το

οποίο προβλέπει παρεκκλίσεις από τον ΦΠΑ για ορισμένες

αγορές προϊόντων. Ειδικότερα, το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζει

μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ στις συναλλαγές που

πραγματοποιούνται σε ορισμένες αγορές προϊόντων στο έδαφός

του.

Η παρέκκλιση αυτή κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή το 1977. Έκτοτε, το

Ηνωμένο Βασίλειο έχει επεκτείνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του

μέτρου, με αποτέλεσμα να μην περιορίζεται πλέον στην εμπορία των

αρχικώς καλυπτόμενων προϊόντων. Σύμφωνα με τους ενωσιακούς

κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από όλα τα κράτη μέλη (οδηγία

2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου), το πεδίο εφαρμογής αυτού του τύπου

παρέκκλισης αναστολής δεν μπορεί να επεκταθεί. Επίσης, δημιουργεί

σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εις βάρος των άλλων

χρηματοπιστωτικών αγορών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η

παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίστηκε από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ευθυγράμμισε

τη νομοθεσία του με την ενωσιακή νομοθεσία περί ΦΠΑ μετά την

αιτιολογημένη γνώμη του Ιουλίου του 2018.

Α.3.1.3. Παραπομπή της Ιταλίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

αποστολή προειδοποιητικής επιστολής λόγω της προτιμησιακής μεταχείρισης

που επιφυλάσσει αναφορικά με το τέλος καταγραφής της ακίνητης περιουσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή της Ιταλίας στο Δικαστήριο

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν τροποποίησε τη νομοθεσία της, η οποία

προβλέπει μειωμένο φορολογικό συντελεστή για τους Ιταλούς που ζουν στο

εξωτερικό και αγοράζουν την πρώτη κατοικία τους σε ιταλικό έδαφος. Στους

Ιταλούς αυτούς επιβάλλεται προτιμησιακός συντελεστής του τέλους

καταγραφής της ακίνητης περιουσίας, χωρίς να χρειάζεται να πληρούν την

προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας. Οι υπήκοοι των άλλων κρατών μελών δεν

έχουν δικαίωμα σ' αυτή την προτιμησιακή μεταχείριση, αν δεν κατοικούν

πράγματι ή δεν αποκτούν μόνιμη κατοικία εντός 18 μηνών στον δήμο, όπου

βρίσκεται η ακίνητη περιουσία.
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Η εν λόγω μεταχείριση που εισάγει διακρίσεις και βασίζεται

άμεσα στην ιθαγένεια δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη Συνθήκη

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ομοίως, υπό

ορισμένες προϋποθέσεις, οι Ιταλοί συνταξιούχοι που ζουν στο

εξωτερικό εξαιρούνται από τον δημοτικό φόρο ακίνητης

περιουσίας, που είναι γνωστός ως «IMU», ή μπορούν να

επωφελούνται από εκπτώσεις του φόρου τοπικών υπηρεσιών

όσον αφορά την ακίνητη περιουσία τους στην Ιταλία. Ως εκ

τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή προειδοποιητικής

επιστολής στην Ιταλία, επειδή διατηρεί ευνοϊκότερους όρους για

ορισμένους δημοτικούς φόρους επί της πρώτης κατοικίας στην

Ιταλία που βαρύνουν τους Ιταλούς συνταξιούχους οι οποίοι

διαμένουν στην ΕΕ ή σε χώρες του ΕΟΧ.

Α.3.2. Αιτιολογημένες γνώμες της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής

Α.3.2.1. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Γαλλία για την

ευθυγράμμιση με την ενωσιακή νομοθεσία των φορολογικών

της κανόνων που αφορούν τις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

και τη βοήθεια στο σπίτι

Η Ευρωπαϊκή Eπιτροπή αποφάσισε την αποστολή αιτιολογημένης

γνώμης στη Γαλλία, λόγω των φορολογικών μειονεκτημάτων που

συνδέονται με τις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και τη βοήθεια στο

σπίτι και τα οποία στρέφονται κατά ορισμένων φορολογικών κατοίκων

της και φορολογικών κατοίκων εξωτερικού. Επί του παρόντος, η πίστωση

φόρου για υπηρεσίες φροντίδας που παρέχονται κατ' οίκον σε

φορολογουμένους ή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στους ανιόντες τους

χορηγείται μόνο αν οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε κατοικία που

βρίσκεται στη Γαλλία. Ωστόσο, η προϋπόθεση αυτή αντιβαίνει σύμφωνα

με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αρχές του ενωσιακού δικαίου, καθώς

θέτει σε μειονεκτική θέση τους φορολογουμένους που διαμένουν στη

Γαλλία και έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του

ΕΟΧ. Επιπλέον, ζημιώνει τους φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής, οι

οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση συγκρίσιμη με εκείνη των φορολογικών

κατοίκων ημεδαπής, δεδομένου ότι αντλούν το μεγαλύτερο μέρος του

εισοδήματός τους από τη δραστηριότητά τους στη Γαλλία. Αν η Γαλλία

δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να

αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Α.3.2.2. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Γερμανία για την

ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της με το ενωσιακό δίκαιο σχετικά με το κατ'

αποκοπήν καθεστώς ΦΠΑ για τους αγρότες
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή

αιτιολογημένης γνώμης στη Γερμανία σχετικά με την εφαρμογή

ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στους αγρότες. Οι κανόνες της ΕΕ

(οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) επιτρέπουν στα κράτη

μέλη να εφαρμόζουν κατ' αποκοπήν καθεστώς ΦΠΑ για τους

αγρότες. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, οι αγρότες

χρεώνουν στους πελάτες τους ένα σταθερό ποσό —ή «κατ'

αποκοπή συμψηφισμό»— για τα γεωργικά τους προϊόντα και

υπηρεσίες, αντί να εφαρμόσουν το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Με τη σειρά τους, οι αγρότες δεν μπορούν να αξιώσουν

αντιστάθμιση για τον ΦΠΑ που έχουν ήδη καταβάλει. Το

καθεστώς θα έπρεπε να χρησιμοποιείται από τους αγρότες που

είναι πιθανό να συναντήσουν διοικητικές δυσκολίες κατά την

εφαρμογή των συνήθων κανόνων ΦΠΑ. Ωστόσο, η Γερμανία

εφαρμόζει το κατ' αποκοπήν καθεστώς σε όλους τους αγρότες

αδιακρίτως, ακόμη και στους ιδιοκτήτες μεγάλων

αγροκτημάτων, χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ των αγροτών

που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τέτοιες δυσκολίες και εκείνων

που δεν ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τέτοιες δυσκολίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του γερμανικού ανώτατου ελεγκτικού

φορέα (“Bundesrechnungshof”), η εφαρμογή του κατ' αποκοπήν

καθεστώτος μ' αυτόν τον τρόπο στους αγρότες οδηγεί σε

υπεραντιστάθμιση για το ποσό του ΦΠΑ εισροών που έχουν καταβάλει.

Αυτό δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες και

δημιουργεί σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική

αγορά. Αν η Γερμανία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η

Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Α.3.2.3. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Γερμανία για την

τροποποίηση των περιοριστικών διατάξεων φορολόγησης κατά την έξοδο όσον

αφορά τον φόρο υπεραξίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στη

Γερμανία, επειδή επιβάλλει άμεσο φόρο κατά την έξοδο στις μεταβιβάσεις

περιουσιακών στοιχείων σε κράτος της ΕΕ / του ΕΟΧ. Η μεταβίβαση

γερμανικών περιουσιακών στοιχείων από γερμανικές εταιρείες σε αποδέκτη

εγκατεστημένο σε κράτος της ΕΖΕΣ που είναι μέλος του ΕΟΧ (Νορβηγία,

Ισλανδία και Λιχτενστάιν) τυγχάνει λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης απ' ό,τι οι

αμιγώς εγχώριες συναλλαγές. Αυτό συμβαίνει επειδή η ισχύουσα γερμανική

νομοθεσία απαιτεί τα μη πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη να

περιλαμβάνονται στη φορολογητέα βάση του οικείου οικονομικού έτους για τις

συγκεκριμένες μεταβιβάσεις. Δεύτερον, οι φορολογούμενοι κάτοικοι

αλλοδαπής δεν μπορούν να επωφεληθούν από την εν λόγω αναβολή, αλλά,

αντίθετα, φορολογούνται άμεσα, γεγονός που συνιστά παραβίαση της

ελευθερίας εγκατάστασης.
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Συνεπώς, οι επίμαχοι γερμανικοί κανόνες είναι πιθανό ότι θα

αποθαρρύνουν τους φορολογουμένους από την άσκηση του

δικαιώματός τους στην ελεύθερη εγκατάσταση (άρθρο 49 της

ΣΛΕΕ), καθώς και της αντίστοιχης διάταξης στο πλαίσιο της

συμφωνίας ΕΟΧ. Αν η Γερμανία δεν λάβει μέτρα εντός των

επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να

παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Α.3.2.4. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Πορτογαλία

για την ευθυγράμμιση των φορολογικών κανόνων της σχετικά

με την πώληση ακινήτων από κατοίκους αλλοδαπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή

αιτιολογημένης γνώμης στην Πορτογαλία, καλώντας την να

τροποποιήσει τις περιοριστικές διατάξεις φορολόγησης κατά

την έξοδο όσον αφορά τον φόρο υπεραξίας και να τις

ευθυγραμμίσει με τις σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πορτογαλία φορολογεί τα κεφαλαιακά

κέρδη φορολογούμενων κατοίκων αλλοδαπής με σταθερό

συντελεστή ύψους 28%, ενώ οι κάτοικοι ημεδαπής υπόκεινται

σε προοδευτική κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

Σε δύο περιπτώσεις (υπόθεση C-443/06, Hollmann κατά Pública και

υπόθεση C-184/18, Fazenda Pública κατά Teixeira), το Δικαστήριο έκρινε

ότι αυτή η διαφορετική μεταχείριση δεν είναι συμβατή με την ελεύθερη

κυκλοφορία των κεφαλαίων, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 63 της

ΣΛΕΕ και στη συμφωνία ΕΟΧ. Η Πορτογαλία θέσπισε τη δυνατότητα οι

κάτοικοι αλλοδαπής να αντιμετωπίζονται ως κάτοικοι ημεδαπής και το

50% των κεφαλαιακών αυτών κερδών από πορτογαλικές πηγές να

φορολογείται με προοδευτικούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος.

Ωστόσο, κατά τη νομολογία της ΕΕ, η δυνατότητα και μόνο να

αντιμετωπίζεται ένα πρόσωπο ως φορολογούμενος κάτοικος ημεδαπής

δεν αίρει την παράβαση, εάν η προκαθορισμένη φορολογία εξακολουθεί

να επιβάλλει μεγαλύτερη επιβάρυνση στους φορολογουμένους κατοίκους

αλλοδαπής. Αν η Πορτογαλία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο

μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση

στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Α.3.2.5. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Ρουμανία για την

συμμόρφωσή της με την ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά την επιστροφή

αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών ταξινόμησης αυτοκινήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στη

Ρουμανία, επειδή δεν μεριμνά για την πλήρη και άμεση επιστροφή των τελών

ταξινόμησης μεταχειρισμένων οχημάτων που έχουν αγοραστεί από άλλα κράτη

μέλη. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι τα εν λόγω τέλη, στο

σύνολό τους, παραβιάζουν τους ενωσιακούς κανόνες (άρθρο 110 της ΣΛΕΕ).
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Οι ρουμανικές διατάξεις σχετικά με την επιστροφή των φόρων

δεν πληρούν τις αρχές της καλόπιστης συνεργασίας, της

ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας. Αν η Ρουμανία δεν

λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση

στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Α.3.2.6. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στο Ηνωμένο

Βασίλειο για την ευθυγράμμιση των κανόνων του για τη

φορολογία εισοδήματος με το ενωσιακό δίκαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή

αιτιολογημένης γνώμης στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της

εθνικής νομοθεσίας του σχετικά με την ελάφρυνση του φόρου

εισοδήματος για ζημίες από τη διάθεση μετοχών. Σύμφωνα με

το ισχύον καθεστώς, μόνο οι μετοχές εταιρειών που ασκούν τις

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες εξ ολοκλήρου ή κυρίως

στο Ηνωμένο Βασίλειο τυγχάνουν των ελαφρύνσεων αυτών. Ο

κανόνας αυτός θέτει σε μειονεκτική θέση τους

φορολογουμένους που επενδύουν σε μετοχές εταιρειών, οι

οποίες ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε άλλα

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από το Ηνωμένο

Βασίλειο.

Επιπλέον, επιβάλλει περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία των

κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ). Αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν

απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Α.3.2.7. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στο Ηνωμένο Βασίλειο για

την εναρμόνιση με το ενωσιακό δίκαιο των κανόνων του φορολογικής

ελάφρυνσης για δάνεια σε εμπόρους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή αιτιολογημένης

γνώμης στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της εθνικής του νομοθεσίας

σχετικά με τη φορολογική ελάφρυνση για δάνεια σε εμπόρους. Η

νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει ειδική ελάφρυνση όταν

ένα «δάνειο που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις» έχει καταστεί μη

ανακτήσιμο. Στην περίπτωση αυτή, ο δανειστής δικαιούται να ζητήσει το

ποσό του δανείου να εκπέσει από την υποχρέωση του καταβολής φόρου

υπεραξίας ή εταιρικού φόρου επί της φορολογητέας υπεραξίας. Ωστόσο,

οι κανόνες διαφοροποιούν τη φορολογική μεταχείριση των «μη

εισπράξιμων δανείων» που χορηγούνται σε κατοίκους του Ηνωμένου

Βασιλείου και εκείνων που χορηγούνται σε δανειολήπτες που δεν είναι

κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διαφοροποίηση αυτή επιβάλλει

αδικαιολόγητο περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

(άρθρο 63 της ΣΛΕΕ). Αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν απαντήσει

ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να

παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Α.3.2.8. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στηn Γερμανία για

την εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά τη χορήγηση

επιδόματος στέγασης σε διασυνοριακούς εργαζομένους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει

αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία, επειδή αρνείται τη

χορήγηση επιδόματος στέγασης («Wohnungsbau-Prämie») σε

διασυνοριακούς εργαζομένους. Οι φορολογούμενοι που

εργάζονται στη Γερμανία και υπόκεινται στον γερμανικό φόρο

εισοδήματος φυσικών προσώπων, αλλά διαμένουν σε άλλο

κράτος μέλος τη ΕΕ ή σε χώρα του ΕΟΧ τυγχάνουν λιγότερο

ευνοϊκής μεταχείρισης από τους εγχώριους φορολογούμενους

όσον αφορά το εν λόγω επίδομα. Ειδικότερα, το ετήσιο επίδομα

στέγασης βάσει αποταμιεύσεων χορηγείται, καταρχήν, μόνο σε

μόνιμους κατοίκους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την

απόκτηση ή την κατασκευή ιδιοκατοικούμενης κατοικίας στη

Γερμανία. Συνεπώς, οι κανόνες αυτοί είναι πιθανό να

αποτρέψουν τους φορολογουμένους από την άσκηση των

δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη Συνθήκη και αφορούν

την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την ελευθερία

εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ και άρθρο 31 της

συμφωνίας ΕΟΧ). Αν η Γερμανία δεν λάβει μέτρα εντός των

επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να

παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Α.3.3. Προειδοποιητικές επιστολές

Α.3.3.1. Αποστολή συμπληρωματικής προειδοποιητικής επιστολής στην

Ουγγαρία για την ευθυγράμμιση του συστήματος ελέγχου των οδικών

μεταφορών με τους κανόνες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή συμπληρωματικής

προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία, για να επιβεβαιώσει ότι οι

απαιτήσεις του συστήματος ελέγχου των οδικών μεταφορών δεν

συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία περί ΦΠΑ (οδηγία 2006/112/ΕΚ

του Συμβουλίου) και να ζητήσει την τροποποίησή τους. Στο πλαίσιο του

συστήματος ελέγχου του ηλεκτρονικού εμπορίου και μεταφορών (“EKAER”),

οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν στις ουγγρικές φορολογικές αρχές

λεπτομερείς πληροφορίες για τους σκοπούς του ΦΠΑ όσον αφορά ορισμένες

μεταφορές που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας το δημόσιο

οδικό δίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι απαιτήσεις του

“EKAER” παραβιάζουν τους κανόνες για τον ΦΠΑ, δεδομένου ότι το σύστημα

αυτό επηρεάζει κατά κύριο λόγο τις διασυνοριακές συναλλαγές της ΕΕ και

εισάγει διοικητικές διατυπώσεις που συνδέονται με τη διέλευση των συνόρων.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η ουγγρική νομοθεσία παραβιάζει

τις αρχές της ουδετερότητας και της αναλογικότητας, καθώς και την

επιχειρηματική ελευθερία που κατοχυρώνεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων της ΕΕ. Εάν η Ουγγαρία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων

δύο μηνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη

στις ουγγρικές αρχές.
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Α.3.3.2. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία

για την ευθυγράμμιση των φορολογικών συντελεστές για τα

τσιγάρα με το κατώτατο όριο της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή

προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία, επειδή δεν τήρησε

τα κατώτατα όρια της ΕΕ όσον αφορά τον ειδικό φόρο

κατανάλωσης για τα τσιγάρα, όπως απαιτείται από τους

ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα βιομηχανοποιημένα καπνά

(οδηγία 2011/64/ΕΕ του Συμβουλίου). Οι ισχύοντες κανόνες

απαιτούν από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν ειδικό φόρο

κατανάλωσης στα τσιγάρα ύψους τουλάχιστον 60 % της

σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων που

διατίθενται προς κατανάλωση στο έδαφός τους. Χορηγήθηκε

μεταβατική περίοδος έως την 31 Δεκεμβρίου 2017 στην

Ουγγαρία και σε άλλα κράτη μέλη, προκειμένου να

ανταποκριθούν σ' αυτή την απαίτηση, αλλά ο ειδικός φόρος

κατανάλωσης που επιβάλλει η Ουγγαρία στα τσιγάρα παραμένει

κάτω από το ελάχιστο όριο. Εάν η Ουγγαρία δεν λάβει μέτρα

εντός των επόμενων δύο μηνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί

να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις οικείες εθνικές αρχές.

Α.3.3.3. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Πολωνία για την

τροποποίηση της νομοθεσίας της περί ΦΠΑ για τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο

κατανάλωσης προϊόντα που διευκολύνονται από τους παραλήπτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής

στην Πολωνία, καλώντας την να τροποποιήσει τους κανόνες της για τον ΦΠΑ,

οι οποίοι υποχρεώνουν τους παραλήπτες που παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης

για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (π.χ. καύσιμα) για

τους πελάτες τους να καταβάλλουν ΦΠΑ όχι μόνο για τις υπηρεσίες που

παρέχονται από τον ίδιο τον παραλήπτη, αλλά και για το ποσό του ειδικού

φόρου κατανάλωσης και του τέλους καυσίμου που εισπράττονται για το

καύσιμο. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι δεν πραγματοποιούν

ενδοενωσιακές αγορές καυσίμων κατά την έννοια των ισχυόντων κανόνων της

ΕΕ (οδηγία 2006/112 του Συμβουλίου). Επιπλέον, η συμπερίληψη αυτή μπορεί

να οδηγήσει σε διπλή φορολόγηση, δεδομένου ότι οι πελάτες αυτών των

εταιρειών υποχρεούνται επίσης να καταβάλλουν ΦΠΑ για την ενδοενωσιακή

αγορά του συγκεκριμένου καυσίμου. Εάν η Πολωνία δεν λάβει μέτρα εντός των

προσεχών δύο μηνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη

γνώμη στις πολωνικές αρχές.

Α.3.3.4. Κίνηση της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Πορτογαλίας για την

τροποποίηση της νομοθεσίας της για τη φορολόγηση των αυτοκινήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά

της Πορτογαλίας, επειδή δεν έλαβε υπόψη την περιβαλλοντική συνιστώσα του

τέλους ταξινόμησης που επιβάλλεται στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τα οποία

εισάγονται από άλλα κράτη μέλη για σκοπούς απόσβεσης.
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Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πορτογαλική νομοθεσία δεν είναι

συμβατή με το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ, αφού τα μεταχειρισμένα

αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη υπόκεινται σε

βαρύτερη φορολογία σε σύγκριση με τα μεταχειρισμένα

αυτοκίνητα που αγοράζονται στην πορτογαλική αγορά, επειδή η

απόσβεσή τους δεν λαμβάνεται πλήρως υπόψη. Εάν η

Πορτογαλία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη

στις πορτογαλικές αρχές.

Α.3.3.5. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Ρουμανία

για την τροποποίηση της νομοθεσίας της για την τελωνειακή

οφειλή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή

προειδοποιητικής επιστολής στη Ρουμανία, καλώντας την να

ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της για την τελωνειακή οφειλή με

τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (κανονισμός (ΕΕ) αριθ.

952/2013). Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι τελωνειακές

αρχές έχουν προθεσμία τριών ετών για να γνωστοποιήσουν μια

οφειλή στον οφειλέτη. Αν η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί ως

αποτέλεσμα εγκληματικής πράξης, οι τελωνειακές αρχές έχουν

προθεσμία δέκα ετών για να τη γνωστοποιήσουν.

Η εθνική τελωνειακή νομοθεσία της Ρουμανίας ορίζει ότι η τελωνειακή

οφειλή δεν μπορεί να γνωστοποιηθεί στον οφειλέτη μετά την παρέλευση

πέντε ετών από τη στιγμή που αυτή έχει γεννηθεί, ανεξάρτητα από το αν

η εν λόγω οφειλή έχει γεννηθεί ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης. Η

διάταξη αυτή δεν τηρεί ούτε χρονικό διάστημα των τριών ετών που

προβλέπεται στην τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τη

γνωστοποίηση της τελωνειακής οφειλής. Εάν η Ρουμανία δεν λάβει μέτρα

εντός των προσεχών δύο μηνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να

στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ρουμανικές αρχές.

Α.3.3.6. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ισπανία για την

κατάργηση των αδικαιολόγητα περιοριστικών όρων για την αναβολή της

φορολόγησης σε περίπτωση διάσπασης εταιρειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής

στην Ισπανία, καλώντας την να καταργήσει τους όρους της νομοθεσίας της που

αντιβαίνουν στην οδηγία περί συγχωνεύσεων (οδηγία 90/434/ΕΟΚ του

Συμβουλίου). Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι να διασφαλιστεί ότι η

αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, όπως η συγχώνευση και η διάσπαση, δεν

παρεμποδίζεται από τη φορολόγηση κατά τη χρονική στιγμή της

αναδιάρθρωσης. Ως εκ τούτου, η φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει

από την εν λόγω αναδιοργάνωση πρέπει να αναβληθεί για μεταγενέστερη

πώληση ή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και των μετοχών. Ωστόσο, το

ισπανικό δίκαιο εξαρτά ορισμένους τύπους διάσπασης εταιρειών από

αδικαιολόγητα περιοριστικούς όρους.
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Ειδικότερα, η αναβολή φορολόγησης δεν χορηγείται αν οι

μέτοχοι της διασπασθείσας εταιρείας δεν λαμβάνουν την ίδια

αναλογία μετοχών σε όλες τις εταιρείες που προκύπτουν από τη

διάσπαση, εκτός εάν τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία

είναι κλάδοι δραστηριότητας. Αν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα

εντός των προσεχών δύο μηνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί

να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ισπανικές αρχές.

Α.3.3.7. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ισπανία

για την τροποποίηση των κανόνων για την υποβολή εκθέσεων

ανά χώρα από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή

προειδοποιητικής επιστολής στην Ισπανία, καλώντας την να

μεταφέρει το σύνολο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την

υποβολή εκθέσεων ανά χώρα από τους πολυεθνικούς ομίλους

(4η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία - οδηγία 2016/881 του

Συμβουλίου). Οι ισχύοντες κανόνες της Ισπανίας στερούνται

ορισμένων στοιχείων όσον αφορά τις υποχρεώσεις υποβολής

εκθέσεων που υπέχουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Αν η Ισπανία

δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις

ισπανικές αρχές.

Α.3.3.8. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Φιλανδία για την

ευθυγράμμιση των κανόνων της σχετικά με την έκπτωση φόρου των

ενδοομιλικών εισφορών σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη

Φινλανδία, καλώντας την να τροποποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με την

έκπτωση φόρου των ενδοομιλικών εισφορών μεταξύ των συνδεδεμένων

εγχώριων επιχειρήσεων. Η ισχύουσα φινλανδική νομοθεσία δεν επιτρέπει την

έκπτωση φόρου για εισφορές που καταβάλλονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ, στον βαθμό που αυτές καλύπτουν

οριστικές ζημίες (όπως ορίζονται από το Δικαστήριο της ΕΕ) οι οποίες

βαρύνουν τις εν λόγω επιχειρήσεις. Αυτή η διαφορετική μεταχείριση των

επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στη Φινλανδία και των επιχειρήσεων

που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ αντίκειται

στην ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ και άρθρο 31 της

συμφωνίας ΕΟΧ). Εάν η Φινλανδία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο

μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις

φινλανδικές αρχές.

Α.3.3.9. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία για την

ευθυγράμμιση των κανόνων της για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων με

τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην

Ουγγαρία, καλώντας την να τροποποιήσει τους κανόνες της σχετικά με την

επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας για τα ιδρύματα.
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Η ισχύουσα ουγγρική νομοθεσία εξαιρεί από τον φόρο τις

κληρονομίες, τις δωρεές και τις μεταβιβάσεις περιουσιακών

στοιχείων με ανταλλαγή όσον αφορά τα ημεδαπά ιδρύματα, ενώ

τα συγκρίσιμα ιδρύματα που έχουν την έδρα τους σε άλλα

κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ και σε τρίτες χώρες

φορολογούνται. Η διαφορετική μεταχείριση των ουγγρικών και

των μη ουγγρικών ιδρυμάτων δημιουργεί μεγαλύτερη

φορολογική επιβάρυνση για συγκρίσιμα ιδρύματα ανάλογα με

το αν είναι εγγεγραμμένα σε άλλες χώρες της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή

σε τρίτες χώρες και αντίκειται στην ελεύθερη κυκλοφορία των

κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ). Σε περίπτωση που η

Ουγγαρία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η

Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις

ουγγρικές αρχές.

Α.3.3.10. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ισπανία

για την κατάργηση των διακρίσεων όσον αφορά τη φορολογία

εισοδημάτων από μισθώματα φυσικών προσώπων που δεν είναι

μόνιμοι κάτοικοι

Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην

Ισπανία, καλώντας την να καταργήσει τη δυσμενή φορολογική

μεταχείριση των μη μόνιμων κατοίκων ως προς το εισόδημα που

προέρχεται από την εκμίσθωση κατοικιών. Για τους σκοπούς του φόρου

εισοδήματος, τα φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι

απολαμβάνουν μείωση κατά 60 % του καθαρού εισοδήματος που

προέρχεται από την εκμίσθωση ακινήτων που χρησιμοποιούνται από τον

ενοικιαστή ως κατοικία. Ωστόσο, η μείωση αυτή δεν παρέχεται σε φυσικά

πρόσωπα που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι. Επομένως, οι επενδυτές από

άλλες χώρες της ΕΕ ή του ΕΟΧ υπόκεινται σε διαφορετική μεταχείριση,

η οποία περιορίζει αδικαιολόγητα την ελεύθερη κυκλοφορία των

κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ). Σε περίπτωση που η Ισπανία δεν λάβει

μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει

αιτιολογημένη γνώμη στις ισπανικές αρχές.

Α.3.3.7. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ισπανία για την εξάλειψη

των διακρίσεων ως προς τον φόρο υπεραξίας

Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην

Ισπανία, καλώντας την να εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση της υπεραξίας από

μετοχές φορολογουμένων που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Νορβηγίας, της

Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. Η ισπανική νομοθεσία εξαιρεί από τη

φορολογία την υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών υπό

ορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά τους φορολογικούς κατοίκους της

Ισπανίας και άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο, οι φορολογικοί κάτοικοι

κρατών ΕΖΕΣ που συμμετέχουν στον ΕΟΧ δεν μπορούν να επωφεληθούν από

την εν λόγω απαλλαγή.
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Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ισπανική νομοθεσία περιορίζει την

ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των

κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ και άρθρο 40 της συμφωνίας

ΕΟΧ). Εάν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο

μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις

ισπανικές αρχές.

Α.3.4. Περατώσεις υποθέσεων

Α.3.4.1. Περάτωση των υποθέσεων κατά της Ελλάδας, της

Πολωνίας και της Τσεχίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για το

γεγονός ότι η Ελλάδα, η Πολωνία και η Τσεχία μετέφεραν στο

εθνικό τους δίκαιο τα μέτρα σχετικά με την υποχρεωτική

αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών των

κρατών μελών σε πληροφορίες σχετικά με την καταπολέμηση

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (5η

οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία — οδηγία (ΕΕ)

2016/2258 του Συμβουλίου). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

αποφάσισε να περατώσει τις τρεις αυτές υποθέσεις επί

παραβάσει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των

τριών κρατών μελών τον Ιανουάριο του 2018, και απεστάλη

αιτιολογημένη γνώμη στις ελληνικές αρχές τον Ιούνιο του 2016.

Α.4. Το Κοινό Φόρουμ της ΕΕ για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης

(EU Joint Transfer-Pricing Forum)

Το Κοινό Φόρουμ της ΕΕ για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης (EU Joint

Transfer-Pricing Forum) υποβοηθάει και συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή σε θέματα ενδοομιλικής τιμολόγησης (transfer pricing).

A.4.1. Δημοσίευση από το Κοινό Φόρουμ της ΕΕ για τον καθορισμό των

τιμών μεταβίβασης (EU Joint Transfer-Pricing Forum) της έκθεσης για

τον επιμερισμό κερδών

Τον Μάρτιο του 2019 το Κοινό Φόρουμ της ΕΕ για τον καθορισμό των τιμών

μεταβίβασης (EU Transfer-Pricing Forum) δημοσίευσε έκθεση για την

εφαρμογή της μεθόδου επιμερισμού των κερδών (profit split method),

αποσαφηνίζοντας βασικές έννοιες κατά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής στο

πλαίσιο της ΕΕ. Η έκθεση διευκρινίζει ζητήματα, όπως σε ποιες περιστάσεις

μπορεί ή μέθοδος αυτή επιμερισμού των κερδών (profit split method) να

θεωρηθεί ως η πιο κατάλληλη μέθοδος καθορισμού τιμών και πως πρέπει να

γίνει ο καταμερισμός των κερδών με βάση τις έννοιες που περιγράφονται στις

αναθεωρημένες Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, ενώ παρέχει και έναν

κατάλογο με παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή κερδών. Η έκθεση

λειτουργεί συμπληρωματικά στο κείμενο των αναθεωρημένων Κατευθυντήριων

γραμμών του ΟΟΣΑ αναφορικά με την εφαρμογή της συναλλακτικής μεθόδου

επιμερισμού των κερδών (Transactional Profit Split Method) που εκδόθηκαν

τον Ιούνιο του 2018.
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Β. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
Β.1. Επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ

αναφορικά με τους νέους κανόνες για τη βελτίωση της

είσπραξης του ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις

Με το από 12 Μαρτίου 2019 δελτίο τύπου της η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που

επιτεύχθηκε μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τα

λεπτομερή μέτρα που απαιτούνται για την απλούστευση των

κανόνων ΦΠΑ για τις διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών, ενώ

διασφαλίζεται ότι οι διαδικτυακές αγορές διαδραματίζουν τον

ρόλο που τους αναλογεί στην καταπολέμηση της φορολογικής

απάτης.

Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν μεταξύ των κρατών μελών

της ΕΕ θα εξασφαλίσουν την ομαλή εισαγωγή των νέων μέτρων

ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα οποία συμφωνήθηκαν τον

Δεκέμβριο του 2017 και θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του

2021. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να

ανακτήσουν τα φορολογικά έσοδα ύψους 5 δισ. ευρώ που

χάνονται σε αυτόν τον τομέα κάθε έτος, ποσό που υπολογίζεται

ότι θα ανέλθει σε 7 δισ. ευρώ έως το 2020.

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της μη τήρησης των

υποχρεώσεων ως προς τον ΦΠΑ επί των πωλήσεων που

διευκολύνονται από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, εταιρείες

εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν

τις αποθήκες ή τα λεγόμενα «κέντρα εκτέλεσης παραγγελιών»

εντός της ΕΕ, μπορούν να πωλούν αγαθά στους καταναλωτές

της ΕΕ μέσω διαδικτυακών αγορών. Σε πολλές περιπτώσεις οι

φορολογικές αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την

είσπραξη του οφειλόμενου ΦΠΑ για τα εν λόγω αγαθά.

Σύμφωνα με τα μέτρα που συμφωνήθηκαν τον Δεκέμβριο του

2017, θα θεωρείται ότι οι διαδικτυακές αγορές ενεργούν ως

πωλητές όταν διευκολύνουν τις πωλήσεις αγαθών αξίας έως

150 ευρώ σε πελάτες εντός της ΕΕ από επιχειρήσεις εκτός ΕΕ

που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα τους. Σημειωτέον ότι οι

ίδιοι κανόνες θα εφαρμόζονται όταν επιχειρήσεις εκτός ΕΕ

χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες για την πώληση

εμπορευμάτων μέσω «κέντρων εκτέλεσης παραγγελιών»

εντός της ΕΕ, ανεξάρτητα από την αξία τους, ώστε να

παρέχεται στις φορολογικές αρχές η δυνατότητα να ζητούν

τον οφειλόμενο ΦΠΑ για τις εν λόγω πωλήσεις. Οι

διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει επίσης να τηρούν αρχεία

των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που τις

χρησιμοποιούν.
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Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν στην συνεδρίαση των υπουργών

Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 12

Μαρτίου 2019 προσδιορίζουν λεπτομερέστερα πότε θεωρείται ότι οι

διαδικτυακές αγορές διευκολύνουν την εν λόγω παροχή αγαθών ή

υπηρεσιών και πότε όχι, με βάση αφενός το κατά πόσον καθορίζουν

ή όχι τους όρους και τις προϋποθέσεις της παροχής και αφετέρου τη

συμμετοχή τους στην πληρωμή ή την παραγγελία και την παράδοση

των αγαθών. Οι κανόνες διευκρινίζουν, επίσης, λεπτομερώς το είδος

των αρχείων που πρέπει να τηρούνται από τις πλατφόρμες που

διευκολύνουν την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες στην ΕΕ.

Αναφορικά με το νέο σύστημα ΦΠΑ για επιχειρήσεις που πωλούν

μέσω του διαδικτύου, η εφαρμογή των κανόνων που

συμφωνήθηκαν στην συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και

Δημοσιονομικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 12 Μαρτίου 2019 θα

εξασφαλίσει ότι το 2021 θα είναι διαθέσιμο ένα εντελώς νέο

σύστημα ΦΠΑ για όλες τις επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά στο

διαδίκτυο. Με τους κανόνες αυτούς δημιουργούνται νέα δομικά

στοιχεία του συστήματος, τα οποία θα χρειαστούν οι διαδικτυακές

επιχειρήσεις ώστε να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία αγορά

της ΕΕ.

Η επικαιροποιημένη ηλεκτρονική επιχειρηματική πύλη για τον ΦΠΑ, ή

αλλιώς «κέντρo ενιαίας εξυπηρέτησης», που δημιουργείται με τα εν λόγω

μέτρα, θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά στους

πελάτες τους μέσω του διαδικτύου να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις

τους στην ΕΕ όσον αφορά τον ΦΠΑ μέσω μίας εύχρηστης διαδικτυακής

πύλης στη γλώσσα τους. Χωρίς την πύλη, θα ήταν υποχρεωμένες να

εγγράφονται στα μητρώα ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, στο οποίο

επιθυμούν να πωλούν, κατάσταση την οποία προβάλλουν οι επιχειρήσεις

ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις μικρές επιχειρήσεις που

πραγματοποιούν διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. Το σύστημα ισχύει

ήδη για τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το 2015 και

λειτουργεί ικανοποιητικά.

Σύμφωνα με το δελτίου τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελική

έγκριση των νέων κανόνων θα είναι δυνατή όταν θα είναι διαθέσιμη η

συμβουλευτική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, τα

κράτη μέλη μπορούν να ξεκινήσουν την επέκταση των οικείων

συστημάτων ΤΠ με βάση τους κανόνες που εγκρίθηκαν σήμερα. Οι νέοι

κανόνες ΦΠΑ θα εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και τα κράτη

μέλη πρέπει να μεταφέρουν τους νέους κανόνες της οδηγίας ΦΠΑ στην

εθνική τους νομοθεσία μέχρι τα τέλη του 2020. Οι επιχειρήσεις που

επιθυμούν να χρησιμοποιούν τη διευρυμένη υπηρεσία «κέντρο ενιαίας

εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ» θα μπορούν να εγγράφονται στην εν λόγω

υπηρεσία στα κράτη μέλη από την 1η Οκτωβρίου του 2020.

Βλ. και το 19ο tax flash. Επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών

της ΕΕ αναφορικά με τους νέους κανόνες για τη βελτίωση της είσπραξης

του ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις (14.3.2019).
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Γ.1. Προσωρινή συμφωνία αναφορικά με την διασυνοριακή

κινητικότητα των εταιρειών εντός της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν σε

προσωρινή συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες που καθιστούν

ευκολότερη τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή τη μετακίνηση

εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς, παρέχοντας παράλληλα

ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες. Σύμφωνα με το από 13

Μαρτίου 2019 δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι

κανόνες αυτοί θα δώσουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να

καταστούν ανταγωνιστικότερες και να επεκταθούν εύκολα σε

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες περιλαμβάνουν

ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες για τους εργαζομένους, τους

μειοψηφούντες μετόχους και τους πιστωτές και διασφαλίζουν

ότι οι διασυνοριακές δραστηριότητες δεν μπορούν να

χρησιμοποιούνται παράτυπα για δόλιους ή καταχρηστικούς

σκοπούς.

Με τον τρόπο αυτόν, θα δοθεί η δυνατότητα στις εταιρείες να
επωφεληθούν από μια ολοκληρωμένη δέσμη ευρωπαϊκών κανόνων για
τη μετακίνηση από ένα κράτος μέλος σε άλλο ή για τη διάσπαση σε
περισσότερες οντότητες σε διασυνοριακή βάση. Ταυτόχρονα, οι νέοι
κανόνες θα επιτρέψουν στις εθνικές αρχές να σταματούν διασυνοριακές
δραστηριότητες εάν υπάρχουν καταχρηστικοί ή δόλιοι σκοποί, που
οδηγούν ή έχουν ως στόχο να οδηγήσουν σε φοροαποφυγή ή
καταστρατήγηση του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου, ή στην
περίπτωση εγκληματικών σκοπών.

Από τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές δικλείδες θα επωφεληθούν οι
εργαζόμενοι, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματά τους σε σχέση με την
ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή, οι μειοψηφούντες
μέτοχοι, καθώς και οι πιστωτές. Με τον τρόπο αυτό, θα βελτιωθεί
σημαντικά η προστασία αυτών των ενδιαφερομένων σε σύγκριση με
την τρέχουσα κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από
κατακερματισμένους κανόνες και έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Βεβαίως,
η προσωρινή συμφωνία πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Να υπενθυμισθεί ότι η
τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού
δικαίου όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και
διασπάσεις εντάσσεται στη δέσμη μέτρων για το εταιρικό δίκαιο που
πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018.

Γ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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Βλ. και το 21ο tax flash. Προσωρινή συμφωνία αναφορικά με

την διασυνοριακή κινητικότητα των εταιρειών εντός της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (21.3.2019)

Γ.2. Προσωρινή συμφωνία για την καλύτερη προστασία των

μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε ολόκληρη την ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν στις

12 Μαρτίου 2019 σε προσωρινή συμφωνία όσον αφορά νέους

κανόνες που θα εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας για τους

μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν

παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ. Η προσωρινή συμφωνία αυτή

πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

το Συμβούλιο.

Να υπενθυμισθεί ότι οι νέοι αυτοί κανόνες, που ορίζουν

πρότυπα προστασίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος

σε ολόκληρη την ΕΕ, προτάθηκαν για πρώτη φορά από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018. Η πρόταση της

Επιτροπής βασίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου της

Ευρώπης του 2014 για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου

συμφέροντος, στην οποία αναφέρεται ότι «τα κράτη μέλη

διαθέτουν ένα κανονιστικό, θεσμικό και δικαστικό πλαίσιο

για την προστασία των ατόμων που, στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας
τους, αναφέρουν ή αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με απειλές ή
ζημίες για το δημόσιο συμφέρον» και στην οποία καθορίζονται οι αρχές
που καθοδηγούν τα κράτη κατά τη θέσπιση ή την αναθεώρηση των εν
λόγω πλαισίων.

Στα συμπεράσματά του για τη φορολογική διαφάνεια, της 11ης
Οκτωβρίου 2016, το Συμβούλιο είχε παροτρύνει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα μελλοντικής δράσης της ΕΕ.
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις έχουν επανειλημμένα ζητήσει να θεσπιστεί νομοθεσία σε
επίπεδο ΕΕ για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος
που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον. Στην συνέχεια, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα για την προστασία των μαρτύρων
δημοσίου συμφέροντος, όπως οι δημοσιογραφικές πηγές, κατά το
δεύτερο ετήσιο συμπόσιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα τον Νοέμβριο
του 2016, με θέμα «Πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και
δημοκρατία».

Οι νέοι κανόνες καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων του δικαίου της ΕΕ και
συγκεκριμένα τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, τη φορολογία εταιρειών, την προστασία των
προσωπικών δεδομένων, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης, την ασφάλεια των τροφίμων και των προϊόντων, καθώς
και την προστασία του περιβάλλοντος και την πυρηνική ασφάλεια.
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Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν

τους κανόνες αυτούς σε άλλους τομείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

παροτρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ολοκληρωμένα

συστήματα για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου

συμφέροντος με βάση τις ίδιες αρχές.

•Σαφείς διαδικασίες καταγγελίας και υποχρεώσεις για τους

εργοδότες: οι νέοι κανόνες θα θεσπίσουν ένα σύστημα

ασφαλών διαύλων για την υποβολή καταγγελιών τόσο εντός

ενός οργανισμού όσο και στις δημόσιες αρχές.

•Ασφαλείς δίαυλοι για την υποβολή καταγγελιών: οι μάρτυρες

δημοσίου συμφέροντος καλούνται να υποβάλουν πρώτα την

καταγγελία τους εσωτερικά, εάν η παράβαση που επιθυμούν να

στηλιτεύσουν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά εντός

του οργανισμού τους και δεν διατρέχουν τον κίνδυνο να

υποστούν αντίποινα. Μπορούν, επίσης, να υποβάλουν την

καταγγελία τους στις αρμόδιες αρχές, όπως κρίνουν σκόπιμο,

ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις. Επιπλέον, εάν δεν

αναληφθεί δράση σε συνέχεια της καταγγελίας τους στις αρχές

ή σε περίπτωση επικείμενου ή προφανούς κινδύνου για το

δημόσιο συμφέρον ή σε περίπτωση που η καταγγελία

αναμένεται να αποβεί άκαρπη, για παράδειγμα επειδή οι αρχές

συμπράττουν με τους υπαίτιους της αξιόποινης πράξης,

οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προβαίνουν στη

δημοσιοποίηση της καταγγελίας τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η προστασία των μαρτύρων

δημοσίου συμφέροντος που ενεργούν ως πηγές της ερευνητικής

δημοσιογραφίας.

•Πρόληψη αντιποίνων και αποτελεσματική προστασία: Οι κανόνες θα

προστατεύουν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος από απόλυση,

υποβιβασμό και άλλες μορφές αντιποίνων. Θα απαιτούν επίσης από τις

εθνικές αρχές να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με τις διαδικασίες

καταγγελίας και τη διαθέσιμη προστασία. Θα προστατεύονται επίσης σε

δικαστικές διαδικασίες.

Βλ. και το 20ο tax flash. Προσωρινή συμφωνία για την καλύτερη

προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε ολόκληρη την ΕΕ

(18.3.2019).

Γ.3. Έρευνα αναφορικά με την πραγματική φορολογία των

πολυεθνικών εταιρειών στην ΕΕ (“Effective tax rates of

multinational enterprises in the EU”, available at:

https://www.greens-efa.eu/en/article/document/effective-tax-rates-

for-multination-companies-in-the-eu)
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Μια νέα έρευνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ότι

πολλές πολυεθνικές εταιρείες δεν πληρώνουν μεγάλο φόρο σε

πολλές χώρες της ΕΕ - σε απόλυτες τιμές ή σε σχέση με τους

πραγματικούς συντελεστές που ισχύουν σε ορισμένες άλλες

χώρες. Οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές (ETR), που

υπολογίζονται από τα στοιχεία του ισολογισμού των εταιρειών,

είναι χρήσιμοι δείκτες για το φορολογικό σύστημα. Για την

εκτίμηση των πραγματικών φορολογικών συντελεστών (ETR)

των πολυεθνικών επιχειρήσεων, η έρευνα χρησιμοποίησε μη

ενοποιημένα στοιχεία για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις από την

Orbis, ατελή μεν (έτσι τα ETRs δεν πρέπει να

χρησιμοποιούνται ως μοναδικά αποδεικτικά στοιχεία για τις

αποφάσεις), τα καλύτερα δε διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο

εταιρείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα αναλύει τους

πραγματικούς και ονομαστικούς φορολογικούς συντελεστές για

την περίοδο από το 2011 έως το 2015 για τις χώρες της ΕΕ.

Η έρευνα δείχνει ότι οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές

στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ χαμηλότεροι από τους

ονομαστικούς φορολογικούς συντελεστές. Σε επίπεδο χωρών, ο

συσχετισμός μεταξύ των πραγματικών συντελεστών (ETR) και

των ονομαστικών συντελεστών για τις 63 χώρες είναι 0,63,

ενώ είναι σχεδόν το ήμισυ, 0,33 για τις χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, οι
περισσότερες χώρες φαίνεται να φορολογούν τις πολυεθνικές κατά
φθίνοντα τρόπο. Όσο μεγαλύτερη είναι μια πολυεθνική εταιρία, τόσο
χαμηλότερος είναι ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι πολυεθνικές εταιρίες πληρώνουν

μεταξύ 6% και 30% (και μόλις 2% ή έως και 49% στις πιο ακραίες

περιπτώσεις) των κερδών τους σε φόρους. Το Λουξεμβούργο έχει το

χαμηλότερο πραγματικό φορολογικό συντελεστή (ETR) (2,2%) και η

Νορβηγία το υψηλότερο ETR (48,7%) μεταξύ των 63 χωρών στο τελικό

δείγμα. Στην ΕΕ, εκτός από το Λουξεμβούργο, οι χαμηλότερες τιμές

πραγματικών φορολογικών συντελεστών (ETR) βρίσκονται στην

Ουγγαρία (7,5%), τη Βουλγαρία (9,5%), την Κύπρο (9,6%), τις Κάτω

Χώρες (10,4%) και τη Λετονία (10,6%). Στην ΕΕ, η Ιταλία και η Ελλάδα

έχουν το υψηλότερο ETR (30,4% και 28,4% αντίστοιχα), με την τρίτη και

τέταρτη υψηλότερη Ισπανία και Σλοβακία (21,8% και 20,2% αντίστοιχα).

Οι υπόλοιπες 18 χώρες της ΕΕ (από τα 28 σημερινά κράτη μέλη της ΕΕ)

έχουν πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές (ETR) μεταξύ 12% και

20%. Μερικές από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ βρίσκονται σε αυτό

το εύρος, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο (14,9%), η Γαλλία

(16,7%) και η Γερμανία (19,6%). Ο μη σταθμισμένος μέσος όρος των

ETR των χωρών της ΕΕ των 15% (σε αντίθεση με το νόμιμο μέσο

συντελεστή είναι 23%) είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο ETR των

άλλων χωρών κατά 22% στο δείγμα 63 χωρών (σε αντίθεση με το νόμιμο

μέσο συντελεστή είναι 24 %).
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Οι πέντε χώρες με τα υψηλότερα ETR (καθώς και ορισμένοι

από τους υψηλότερους νόμιμους φορολογικούς συντελεστές)

είναι όλα τα κράτη μέλη που δεν είναι μέλη της ΕΕ: Περού,

Κολομβία, Πακιστάν, Αργεντινή και Νορβηγία.

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, τα προηγούμενα χρόνια η ΕΕ
πρότεινε βασικές μεταρρυθμίσεις για την μείωση της
φοροαποφυγής των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη,
όπως την Ανά Χώρα Αναφορά (“Country-by-Country
Reporting”) και την Κοινή Ενοποιημένη Εταιρική Βάση
(“CCCTB”), οι οποίες όμως μπλοκαρίσθηκαν στο Συμβούλιο
από τα κράτη μέλη.

Δεδομένων των εξαιρετικά χαμηλών συντελεστών φορολογίας
εταιρειών σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, το γκρουπ των
Greens/EFA στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη
της ΕΕ να σταματήσουν το μπλοκάρισμα των σχετικών
προτάσεων και να προβούν στην έγκριση των απαραίτητων
προτάσεων χωρίς άλλη καθυστέρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για την
εισαγωγή ελάχιστων πραγματικών συντελεστών φορολογίας
εταιρειών στην ΕΕ, προκειμένου να σταματήσει ο άνισος
ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γ.4. Δημοσίευση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της

φορολογικής έρευνας της Επιτροπής TAX 3

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την τελική του έκθεση αναφορικά
με το οικονομικό έγκλημα, την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή με
βάση τις συστάσεις της Επιτροπής TAX 3 μετά την σχετική έρευνά της
και τις ακροάσεις αναφορικά με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τον
επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση
στις 26 Μαρτίου 2019 (505 υπέρ, 63 κατά, και 87 αποχές). Μεταξύ των
βασικών διαπιστώσεων και συστάσεων της Επιτροπής περιλαμβάνεται η
διαπίστωση ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο υιοθετούν έναν σαφή
ορισμό της έννοιας του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, έχουν
ξεκινήσει τις εργασίες για την σύσταση οικονομικής αστυνομίας, μιας
μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών και ενός ευρωπαϊκού
υπερεθνικού εποπτικού οργάνου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε την έλλειψη πολιτικής θέλησης στα
κράτη μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της
φοροαποφυγής και του οικονομικού εγκλήματος. Ειδικότερα επτά κράτη
μέλη (Βέλγιο, Κύπρος, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και
Ολλανδία) μπήκαν στο στόχαστρο κριτικής από την Επιτροπή για κενά
στα φορολογικά τους συστήματα, τα οποία διευκολύνουν τον επιθετικό
φορολογικό σχεδιασμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε, επίσης,
την λύπη του σε σχέση με το γεγονός ότι η Δανία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία
και η Σουηδία συνεχίζουν να αντιτίθενται στις προτάσεις της ΕΕ για την
θέσπιση ψηφιακού φόρου. Καταληκτικά, αναμένεται η σύσταση νέας
μόνιμης επιτροπής φορολογικής έρευνας μετά την ανάδειξη του νέου
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις εκλογές του Μαΐου.
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Δ. Νομολογία του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του Γενικού Δικαστηρίου 

Δ.1. Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων

Δ.1.Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης

Φεβρουαρίου 2019 στις υποθέσεις T 131/16 και T 263/16

Βασίλειο του Βελγίου και η εταιρεία Magnetrol

International αντίστοιχα κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

αναφορικά με την φορολογική απαλλαγή των πλεοναζόντων

κερδών του Βελγίου

Με την απόφασή του αυτή το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την
απόφαση (ΕΕ) 2016/1699 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου
2016, σχετικά με το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων όσον
αφορά τη φορολογική απαλλαγή των πλεοναζόντων κερδών, το
οποίο έθεσε σε εφαρμογή το Βέλγιο, κατά της οποίας είχαν
ασκήσει προσφυγή βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ το Βασίλειο
του Βελγίου και η εταιρεία Magnetrol International.

Με την προαναφερόμενη απόφασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
είχε διαπιστώσει ότι οι απαλλαγές που χορηγήθηκαν από το
Βασίλειο του Βελγίου μέσω αποφάσεων τύπου “tax rulings”
(προαποφάσεων), στηριζόμενων στο άρθρο 185, παράγραφος 2,
στοιχείο b , του CIR 92, συνιστούσαν καθεστώς ενισχύσεων,
υπό την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ, το οποίο
ήταν ασυμβίβαστο με την εσωτερική αγορά και είχε τεθεί σε
εφαρμογή κατά παράβαση του άρθρου 108 παρ. 3 της ΣΛΕΕ.
Επιπλέον, η Επιτροπή διέταξε την ανάκτηση των κατ’ αυτόν
τον τρόπο χορηγηθεισών ενισχύσεων από τους δικαιούχους,
των οποίων ο οριστικός κατάλογος έπρεπε να καταρτισθεί
μεταγενέστερα από το Βασίλειο του Βελγίου. Στο παράρτημα
της προσβαλλομένης αποφάσεως αναγράφονταν, ενδεικτικά και
βάσει των πληροφοριών που είχε παράσχει το Βασίλειο του
Βελγίου κατά τη διοικητική διαδικασία, 55 δικαιούχοι, μεταξύ
των οποίων η Magnetrol International, προσφεύγουσα στην
υπόθεση T 263/16.

Η Επιτροπή είχε κρίνει ότι το επίμαχο μέτρο της απαλλαγής
των πλεοναζόντων κερδών αποτελούσε κρατική παρέμβαση και
επέφερε απώλεια κρατικών πόρων, στο μέτρο που η εν λόγω
απαλλαγή συνεπαγόταν μείωση του φόρου που όφειλαν στο
Βέλγιο οι επωφελούμενες από το καθεστώς επιχειρήσεις.
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Κατά δεύτερον, η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο καθεστώς
μπορούσε να επηρεάσει τις συναλλαγές στο εσωτερικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο μέτρο που έχει ευνοήσει πολυεθνικές
εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε πλείονα κράτη μέλη. Κατά
τρίτον, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι το επίμαχο καθεστώς
απήλλασσε τις δικαιούχους επιχειρήσεις από μια επιβάρυνση,
την οποία θα έπρεπε κανονικά να φέρουν και ότι, κατά
συνέπεια, το καθεστώς αυτό νόθευε ή απειλούσε να νοθεύσει
τον ανταγωνισμό, καθόσον ενίσχυε την οικονομική θέση των
επιχειρήσεων αυτών. Κατά τέταρτον, η Επιτροπή έκρινε ότι το
επίμαχο καθεστώς παρείχε επιλεκτικό πλεονέκτημα στις
βελγικές οντότητες, ευνοώντας με τον τρόπο αυτό μόνον τους
πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων, στους οποίους ανήκαν οι
οντότητες αυτές.

Όσον αφορά, ειδικότερα, την ύπαρξη επιλεκτικού
πλεονεκτήματος, η Επιτροπή είχε κρίνει ότι η απαλλαγή των
πλεοναζόντων κερδών συνιστούσε παρέκκλιση από το σύστημα
αναφοράς, το οποίο προσδιορίζεται ως το κοινό σύστημα
φορολογίας του εισοδήματος των εταιριών στο Βέλγιο, στο
μέτρο που ο φόρος επιβαλλόταν όχι επί του συνολικού κέρδους
που πράγματι κατέγραψε η οικεία εταιρία, αλλά επί του
προσαρμοσμένου κέρδους σε συνθήκες πλήρους
ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο καθεστώς ήταν
επιλεκτικό, κατ’ αρχάς, επειδή πρόσβαση σε αυτό είχαν μόνον οι
επιχειρήσεις που ανήκαν σε πολυεθνικό όμιλο και όχι οι αυτοτελείς
οντότητες ή εκείνες που ανήκαν σε εθνικούς ομίλους εταιριών.
Περαιτέρω, το επίμαχο καθεστώς είχε ως αποτέλεσμα επιλεκτική
μεταχείριση μεταξύ των πολυεθνικών ομίλων που τροποποιούν το
επιχειρηματικό τους πρότυπο δημιουργώντας νέες δραστηριότητες στο
Βέλγιο και όλων των λοιπών οικονομικών φορέων που συνεχίζουν να
ακολουθούν τα υφιστάμενα στο Βέλγιο επιχειρηματικά πρότυπα. Τέλος,
το επίμαχο καθεστώς είναι de facto επιλεκτικό, δεδομένου ότι μόνον οι
βελγικές οντότητες που ανήκουν σε μεγάλου ή μεσαίου μεγέθους
πολυεθνικό όμιλο μπορούσαν πράγματι να επωφεληθούν από την
απαλλαγή των πλεοναζόντων κερδών, και όχι οι οντότητες που ανήκουν
σε μικρού μεγέθους πολυεθνικό όμιλο.

Τέλος, όσον αφορά την δικαιολόγηση του επίμαχου καθεστώτος, η
Επιτροπή είχε κρίνει ότι αυτό δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από τη
φύση και την οικονομία του βελγικού φορολογικού συστήματος, καθώς
σκοπός του επίμαχου καθεστώτος δεν ήταν η αποφυγή της διπλής
φορολογήσεως, στο μέτρο που δεν ήταν αναγκαίο, προκειμένου να
χορηγηθεί απαλλαγή των πλεοναζόντων κερδών, να αποδειχθεί ότι τα
κέρδη αυτά είχαν περιληφθεί στη φορολογητέα βάση άλλης εταιρίας.



II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά 
θεσμικό όργανο) 

Το Βασίλειο του Βελγίου και η Magnetrol International
προέβαλλαν τους κάτωθι λόγους ακυρώσεως: α) καθ’ υπέρβαση
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στον τομέα των κρατικών
ενισχύσεων, στις αποκλειστικές αρμοδιότητες του Βασιλείου
του Βελγίου στον τομέα της άμεσης φορολογίας, β) από
εσφαλμένο συμπέρασμα σχετικά με την ύπαρξη καθεστώτος
ενισχύσεων εν προκειμένω, υπό την έννοια του άρθρου 1,
στοιχείο δʹ, του κανονισμού 2015/1589, ιδίως λόγω μη ορθού
προσδιορισμού των πράξεων, στις οποίες στηρίζεται το
φερόμενο καθεστώς και λόγω της εσφαλμένης εκτιμήσεως ότι
το καθεστώς ενισχύσεων δεν απαιτεί περαιτέρω μέτρα
εκτελέσεως, γ) από την εσφαλμένη εκτίμηση ότι οι
προαποφάσεις σχετικά με τα πλεονάζοντα κέρδη συνιστούν
κρατικές ενισχύσεις, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της απουσίας
πλεονεκτήματος και της απουσίας επιλεκτικότητας και δ) από
παραβίαση των αρχών της νομιμότητας και της προστασίας της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, καθόσον η ανάκτηση των
φερομένων ενισχύσεων διατάχθηκε εσφαλμένα, μεταξύ άλλων,
και από τους ομίλους, στους οποίους ανήκουν οι δικαιούχοι των
εν λόγω ενισχύσεων.

Σύμφωνα με το Γενικό Δικαστήριο, η Επιτροπή εσφαλμένα έκρινε ότι το
επίμαχο βελγικό σύστημα σχετικά με τα πλεονάζοντα κέρδη, όπως
περιγράφεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, συνιστούσε καθεστώς
ενισχύσεων. Ως εκ τούτου, έγινε δεκτός ο λόγος ακυρώσεως που
αντλούνταν από παράβαση του άρθρου 1, στοιχείο δʹ, του κανονισμού
2015/1589, όσον αφορά το συμπέρασμα που διατυπώνεται στην
προσβαλλόμενη απόφαση σχετικά με την ύπαρξη καθεστώτος
ενισχύσεων. Να σημειωθεί ότι οι λοιποί λόγοι ακυρώσεως που
προβλήθηκαν κατά της προσβαλλομένης αποφάσεως δεν εξετάσθηκαν
στο μέτρο που αυτή στηρίζεται σε εσφαλμένη κρίση ως προς την ύπαρξη
τέτοιου καθεστώτος.

Δ.2.Στον τομέα της άμεσης φορολογίας

Δ.2.1. Απόφαση-ορόσημο του ΔΕΕ αναφορικά με την ερμηνεία της

Οδηγίας μητρικών – θυγατρικών και της Οδηγίας τόκων και

δικαιωμάτων και ειδικότερα του δικαιώματος των κρατών μελών να

αρνούνται την χορήγηση φορολογικών πλεονεκτημάτων

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε στις 26 Φεβρουαρίου
2019 απόφαση-σταθμό στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T Danmark (C-
116/16), Y Danmark Aps (C-117/16), N Luxembourg 1 (C-115/16), X
Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-
299/16) κατά Skatteministeriet. Στις πρώτες δύο, το Δικαστήριο
αντιμετώπισε ζητήματα αναφορικά με την ερμηνεία της Οδηγίας
μητρικών – θυγατρικών, ενώ στις άλλες τέσσερις ζητήματα αναφορικά με
την ερμηνεία της Οδηγίας τόκων και δικαιωμάτων.
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Ειδικότερα, όσον αφορά τις αιτήσεις προδικαστικής απόφασης
των εθνικών δικαστηρίων στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T
Danmark (C116/16) και Υ Denmark Aps (C-117/16), το
Δικαστήριο έδωσε απαντήσεις σχετικά με την ερμηνεία της
οδηγίας για τις μητρικές και θυγατρικές (Οδηγία 90/435/ΕΟΚ),
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/123/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003 καθώς και την
ερμηνεία των άρθρων 49, 54 και 63 ΣΛΕΕ.

Σύμφωνα με την οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές
εταιρείες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ
δεν μπορούν να επιβάλλουν φόρους παρακράτησης επί των
μερισμάτων που καταβάλλονται σε μητρικές εταιρίες άλλων
κρατών μελών της ΕΕ. Το κράτος μέλος της μητρικής εταιρίας
της ΕΕ πρέπει, υπό ορισμένες περιστάσεις, είτε να εφαρμόσει
τη μέθοδο πίστωσης (παροχή πίστωσης φόρου για τον ξένο
φόρο εισοδήματος εταιρειών) ή τη μέθοδο απαλλαγής
(απαλλάσσοντας τα εισερχόμενα μερίσματα από το φόρο) στα
εισερχόμενα στα κράτη – μέλη μερίσματα.

Καταρχάς, να υπενθυμισθεί ότι η οδηγία για τις μητρικές και τις
θυγατρικές περιλαμβάνει επίσης μια διάταξη κατά της
κατάχρησης, επιτρέποντας στα κράτη μέλη της ΕΕ να
αρνούνται τα οφέλη της οδηγίας για τις μητρικές και τις
θυγατρικές στην περίπτωση απάτης ή κατάχρησης.

Οι Κάτω Χώρες έχουν εφαρμόσει αυτή την διάταξη κατά της κατάχρησης
στο εσωτερικό δίκαιο (τόσο στο νόμο περί φορολογίας εισοδήματος των
επιχειρήσεων του 1969 (CITA) όσο και στον νόμο περί φορολογίας
παρακράτησης μερισμάτων του 1965 (DWTA).

Στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T Danmark και Y Denmark Aps, το
κεντρικό ερώτημα που τέθηκε ήταν αν απαιτείται εσωτερική διάταξη
κατά της κατάχρησης για την πρόληψη της απάτης ή της κατάχρησης ή αν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια γενικότερη διάταξη. Το ΔΕΚ αποφάνθηκε
ότι ένα κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να επικαλεστεί μια γενικότερη
διάταξη κατά της κατάχρησης για να αρνηθεί τα οφέλη της οδηγίας για τις
μητρικές και τις θυγατρικές. Αυτό μπορεί να βασιστεί ακόμη και στην
αρχή της ΕΕ για καταχρηστική εφαρμογή του νόμου (δηλ. ότι δεν
απαιτείται καμία εγχώρια διάταξη κατά της κατάχρησης).

Σύμφωνα με την απόφαση-σταθμό του Δικαστηρίου της ΕΕ, η γενική
αρχή του δικαίου της Ένωσης κατά την οποία οι πολίτες δεν μπορούν να
επικαλούνται δολίως ή καταχρηστικώς τους κανόνες του δικαίου της
Ένωσης πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι το πλεονέκτημα της
απαλλαγής από την παρακράτηση στην πηγή του φόρου επί των κερδών
που διανέμονται από θυγατρική στη μητρική της εταιρία, η οποία
απαλλαγή προβλέπεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 90/435/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά με το κοινό φορολογικό
καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες
διαφορετικών κρατών μελών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία
2003/123/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003,
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πρέπει, σε περίπτωση δόλιας ή καταχρηστικής πρακτικής, να
μη χορηγείται σε φορολογούμενο από τις εθνικές αρχές και τα
εθνικά δικαστήρια, ακόμη και ελλείψει διατάξεων του εθνικού
δικαίου ή διεθνών συμβάσεων που να προβλέπουν τέτοια
άρνηση.

Προκειμένου να αποδειχθεί η ύπαρξη καταχρηστικής
πρακτικής απαιτείται, αφενός, η συνδρομή ενός συνόλου
αντικειμενικών περιστάσεων από τις οποίες να προκύπτει ότι,
παρά την τυπική τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπει η
ρύθμιση της Ένωσης, δεν επιτεύχθηκε ο επιδιωκόμενος με τη
ρύθμιση αυτή σκοπός και, αφετέρου, η ύπαρξη ενός
υποκειμενικού στοιχείου, το οποίο συνίσταται στη βούληση του
ενδιαφερομένου να αποκομίσει όφελος από τη ρύθμιση της
Ένωσης δημιουργώντας τεχνητά τις προϋποθέσεις που είναι
αναγκαίες προκειμένου να αντλήσει το όφελος αυτό. Η
συνδρομή ορισμένων ενδείξεων μπορεί να αποδεικνύει την
ύπαρξη καταχρήσεως δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι
ενδείξεις αυτές είναι αντικειμενικές και συγκλίνουσες.

Μπορούν να αποτελούν τέτοιες ενδείξεις, μεταξύ άλλων, η
ύπαρξη εταιριώνοχημάτων που δεν δικαιολογείται από
οικονομική σκοπιά καθώς και ο αμιγώς τυπικός χαρακτήρας της
διαρθρώσεως του ομίλου εταιριών, των χρηματοοικονομικών
διευθετήσεων και των δανείων.

Η εθνική αρχή δεν υποχρεούται να προσδιορίσει την οντότητα ή τις
οντότητες που θεωρεί ότι είναι οι δικαιούχοι των μερισμάτων,
προκειμένου να αρνηθεί να αναγνωρίσει σε μια εταιρία την ιδιότητα του
δικαιούχου των μερισμάτων αυτών ή προκειμένου να αποδείξει την
ύπαρξη καταχρήσεως δικαιώματος.

Τέλος, σε περίπτωση που το προβλεπόμενο στην οδηγία 90/435, όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/123, καθεστώς απαλλαγής από την
παρακράτηση στην πηγή του φόρου επί των μερισμάτων που
καταβάλλονται από εγκατεστημένη σε κράτος μέλος εταιρία σε εταιρία
εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος δεν εφαρμόζεται λόγω της
διαπιστώσεως απάτης ή καταχρήσεως, κατά την έννοια του άρθρου 1,
παράγραφος 2, της ως άνω οδηγίας, η εφαρμογή των ελευθεριών που
κατοχυρώνονται στη ΣΛΕΕ δεν μπορεί να προβληθεί προκειμένου να
αμφισβητηθεί η νομοθεσία του πρώτου κράτους μέλους που διέπει τη
φορολόγηση των μερισμάτων αυτών. Ωστόσο, το ΔΕΚ επαναλαμβάνει το
πρότυπο του Cadbury Schweppes, δηλαδή ότι η επίδικη πράξη πρέπει να
είναι οικονομικά καθαρά τεχνητή και πρέπει να έχει ως στόχο την
καταστρατήγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας του οικείου κράτους
μέλους.

Περαιτέρω, όσον αφορά τις αιτήσεις προδικαστικής απόφασης των
εθνικών δικαστηρίων στις υποθέσεις N Luxembourg 1 (C-115/16), X
Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-
299/16) αφορούσαν την ερμηνεία της οδηγίας 2003/49/ΕΚ του
Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003
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για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων
και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων
εταιριών διαφορετικών κρατών μελών, καθώς και την ερμηνεία των
άρθρων 49, 54 και 63 ΣΛΕΕ.

Τα προδικαστικά ερωτήματα που υπέβαλαν τα εθνικά δικαστήρια
αφορούσαν τρία ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα αφορούσε την κατά
την οδηγία 2003/49 έννοια του όρου «δικαιούχος (“beneficial
owner”)», καθώς και την ύπαρξη νομικής βάσης παρέχουσας σε
κράτος μέλος τη δυνατότητα να αρνείται, λόγω καταχρήσεως
δικαιώματος, το δικαίωμα απαλλαγής φόρου που προβλέπεται στο
άρθρο 1 παρ.1 της εν λόγω οδηγίας σε εταιρία που κατέβαλε
τόκους σε εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος. Εφόσον
υφίσταται μια τέτοια νομική βάση, το δεύτερο ζήτημα που τίθεται
με τα ως άνω ερωτήματα αφορούσε τα στοιχεία που θεμελιώνουν
ενδεχόμενη κατάχρηση δικαιώματος και τους σχετικούς τρόπους
αποδείξεως αυτής. Τέλος, το τρίτο ζήτημα αφορούσε την
περίπτωση που υφίσταται δυνατότητα ενός κράτους μέλους να
αρνηθεί να χορηγήσει σε μια τέτοια εταιρία τα πλεονεκτήματα που
συνεπάγεται η οδηγία 2003/49, και αφορούσε την ερμηνεία των
διατάξεων της ΣΛΕΕ σχετικά με την ελευθερία εγκαταστάσεως και
την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, προκειμένου να
παρασχεθεί η δυνατότητα στα αιτούντα δικαστήρια να
εξακριβώσουν αν η δανική νομοθεσία παραβιάζει τις ελευθερίες
αυτές.

Στις τέσσερις υποθέσεις των κυρίων δικών, λουξεμβουργιανή εταιρία που
κατέστη διάδοχος των υποχρεώσεων δανικής εταιρίας (υπόθεση C-
115/16), καθώς και τρεις δανικές εταιρίες (υποθέσεις C-118/16, C-119/16
και C-299/16) προσέβαλαν τις αποφάσεις της φορολογικής αρχής της
Δανίας (“SKAT”), με τις οποίες αυτή αρνήθηκε να τους χορηγήσει την
απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, την οποία
προβλέπει η οδηγία 2003/49 για τους τόκους που καταβάλλονται σε
οντότητες εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος, με την αιτιολογία ότι οι
οντότητες αυτές δεν ήταν οι δικαιούχοι των τόκων αυτών και
αποτελούσαν απλώς εταιρίες-οχήματα.

Λόγω της συνάφειας των τεσσάρων υποθέσεων των κυρίων δικών, οι
οποίες αφορούσαν στην ερμηνεία της οδηγίας 2003/49 και των
θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, οι υποθέσεις
αυτές συνεκδικάσθηκαν προς έκδοση κοινής αποφάσεως.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, το άρθρο 1 παρ. 1 της οδηγίας 2003/49/ΕΚ
του Συμβουλίου για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των
τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων
εταιριών διαφορετικών κρατών μελών, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ.
4 της οδηγίας αυτής, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η
προβλεπόμενη σε αυτό απαλλαγή φόρου για τις πληρωμές τόκων
περιορίζεται αποκλειστικά στους δικαιούχους τέτοιων τόκων, ήτοι στις
οντότητες που πράγματι καρπώνονται από οικονομικής απόψεως τους
τόκους αυτούς και διαθέτουν ως εκ τούτου την εξουσία να καθορίζουν
ελεύθερα πώς θα χρησιμοποιηθούν οι τόκοι.
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Μάλιστα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η γενική αρχή του δικαίου
της ΕΕ, κατά την οποία οι πολίτες δεν μπορούν να
επικαλούνται δολίως ή καταχρηστικώς τους κανόνες του
δικαίου της ΕΕ (βλ. αποφάσεις της 9ης Μαρτίου 1999, Centros,
C-212/97, EU:C:1999:126, σκέψη 24 και εκεί μνημονευόμενη
νομολογία, της 21ης Φεβρουαρίου 2006, Halifax κ.λπ., C-
255/02, EU:C:2006:121, σκέψη 68, της 12ης Σεπτεμβρίου
2006, Cadbury Schweppes και Cadbury Schweppes Overseas,
C-196/04, EU:C:2006:544, σκέψη 35, της 22ας Νοεμβρίου
2017, Cussens κ.λπ., C-251/16, EU:C:2017:881, σκέψη 27,
καθώς και της 11ης Ιουλίου 2018, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-
356/15, EU:C:2018:555, σκέψη 99), πρέπει να ερμηνευθεί υπό
την έννοια ότι το πλεονέκτημα της απαλλαγής φόρου επί των
πληρωμών τόκων που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 1 της
οδηγίας 2003/49, πρέπει, σε περίπτωση δόλιας ή
καταχρηστικής πρακτικής, να μην χορηγείται σε
φορολογούμενο από τις εθνικές αρχές και τα εθνικά
δικαστήρια, ακόμη και ελλείψει διατάξεων του εθνικού δικαίου
ή διεθνών συμβάσεων που να προβλέπουν τέτοια άρνηση.

Ειδικότερα, μολονότι το άρθρο 5 παρ. 1 της οδηγίας 2003/49
προβλέπει ότι η οδηγία αυτή δεν εμποδίζει την εφαρμογή
εθνικών διατάξεων ή διατάξεων που βασίζονται σε συμβάσεις,
που είναι αναγκαίες για την πρόληψη απάτης ή καταχρήσεων,

η διάταξη αυτή δεν μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αποκλείει
την εφαρμογή της γενικής αρχής του δικαίου της ΕΕ περί απαγορεύσεως
των καταχρηστικών πρακτικών, καθώς οι πράξεις οι οποίες κατά τους
ισχυρισμούς της φορολογικής αρχής της Δανίας (“SKAT”) συνιστούν
κατάχρηση δικαιώματος εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της
ΕΕ (βλ. απόφαση της 22ας Δεκεμβρίου 2010, Weald Leasing, C-103/09,
EU:C:2010:804, σκ. 42) και δεν είναι ενδεχομένως συμβατές προς τον
σκοπό που επιδιώκει η οδηγία αυτή.

Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε ότι, μολονότι το άρθρο 5 παρ. 2 της
οδηγίας 2003/49 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν, σε περιπτώσεις
φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής ή καταχρήσεων, να άρουν το ευεργέτημα
της οδηγίας αυτής ή να αρνηθούν την εφαρμογή της, ούτε η διάταξη αυτή
μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αποκλείει την εφαρμογή της
αρχής του δικαίου της ΕΕ περί απαγορεύσεως των καταχρηστικών
πρακτικών, καθόσον η εφαρμογή της εν λόγω αρχής δεν υπόκειται σε
απαίτηση μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη, όπως οι διατάξεις της
οδηγίας αυτής (βλ. απόφαση της 22ας Νοεμβρίου 2017, Cussens κ.λπ., C-
251/16, EU:C:2017:881, σκέψεις 28 και 31).

Μολονότι η αναζήτηση, από έναν φορολογούμενο, του ευνοϊκότερου για
αυτόν φορολογικού καθεστώτος δεν μπορεί, αυτή καθεαυτή, να
θεμελιώσει γενικό τεκμήριο απάτης ή καταχρήσεως , γεγονός παραμένει
ότι ένας τέτοιος φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλεστεί δικαίωμα ή
πλεονέκτημα που απορρέει από το δίκαιο της ΕΕ σε περίπτωση που η
επίμαχη πράξη είναι αμιγώς επίπλαστη σε οικονομικό επίπεδο και
αποσκοπεί στην αποφυγή της υπαγωγής στη νομοθεσία του οικείου
κράτους μέλους.
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Επομένως, στο μέτρο που συνιστώντα κατάχρηση ή απάτη
πραγματικά περιστατικά δεν είναι δυνατό να θεμελιώσουν
δικαίωμα προβλεπόμενο από την έννομη τάξη της ΕΕ, η
άρνηση παροχής πλεονεκτήματος βάσει οδηγίας, και εν
προκειμένω της οδηγίας 2003/49, δεν ισοδυναμεί με επιβολή
υποχρεώσεως στον οικείο ιδιώτη δυνάμει της οδηγίας αυτής,
αλλά αποτελεί απλώς τη συνέπεια της διαπιστώσεως ότι οι
αντικειμενικές προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να
παρασχεθεί το επιδιωκόμενο πλεονέκτημα, οι οποίες
προβλέπονται από την εν λόγω οδηγία όσον αφορά το δικαίωμα
αυτό, πληρούνται μόνον τυπικώς.

Υπό τέτοιες συνθήκες, τα κράτη μέλη οφείλουν να αρνούνται
να παράσχουν το πλεονέκτημα που απορρέει από την οδηγία
2003/49, σύμφωνα με τη γενική αρχή απαγορεύσεως των
καταχρηστικών πρακτικών, σύμφωνα με την οποία το δίκαιο
της Ένωσης δεν μπορεί να καλύπτει τις καταχρηστικές
πρακτικές οικονομικών φορέων.

Προκειμένου να αποδειχθεί η ύπαρξη καταχρηστικής
πρακτικής απαιτείται, αφενός, η συνδρομή ενός συνόλου
αντικειμενικών περιστάσεων, από τις οποίες να προκύπτει ότι,
παρά την τυπική τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπει η
ρύθμιση της ΕΕ,

δεν επιτεύχθηκε ο επιδιωκόμενος με τη ρύθμιση αυτή σκοπός και,
αφετέρου, η ύπαρξη ενός υποκειμενικού στοιχείου, το οποίο συνίσταται
στη βούληση του ενδιαφερομένου να αποκομίσει όφελος από τη ρύθμιση
της ΕΕ δημιουργώντας τεχνητά τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για
να αντλήσει το όφελος αυτό.

Η συνδρομή ορισμένων ενδείξεων μπορεί να αποδεικνύει την ύπαρξη
καταχρήσεως δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις αυτές
είναι αντικειμενικές και συγκλίνουσες. Τέτοιες ενδείξεις μπορούν να
αποτελούν, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη εταιριών-οχημάτων που δεν
δικαιολογείται από οικονομική σκοπιά, καθώς και ο αμιγώς τυπικός
χαρακτήρας της διαρθρώσεως του ομίλου εταιριών, των
χρηματοοικονομικών διευθετήσεων και των δανείων. Τέτοια περίπτωση
συντρέχει ιδίως όταν, μέσω ενδιάμεσης οντότητας-οχήματος που
παρεμβάλλεται στη διάρθρωση του ομίλου μεταξύ της εταιρίας που
καταβάλλει τους τόκους και της οντότητας που είναι ο δικαιούχος των
τόκων αυτών, αποφεύγεται η καταβολή φόρων επί των τόκων.

Ειδικότερα, τέτοιες ενδείξεις για την ύπαρξη τεχνητής διευθετήσεως
ενδέχεται να αποτελούν οι διάφορες συμβάσεις που υφίστανται μεταξύ
των εταιριών που εμπλέκονται στις επίμαχες χρηματοοικονομικές
συναλλαγές, εκ των οποίων προκύπτουν ενδοομιλικές εκροές κεφαλαίων,
οι οποίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2003/49, μπορούν
να έχουν ως αντικείμενο τη μεταφορά κερδών μιας εμπορικής εταιρίας
που εμφανίζει κέρδη προς οντότητες-μετόχους προκειμένου να
αποφευχθεί ή να μειωθεί στο ελάχιστο η φορολογική επιβάρυνση.
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Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν ως ενδείξεις σχετικά με
μια τέτοια διευθέτηση οι αναλυτικοί τρόποι χρηματοδοτήσεως
των συναλλαγών, η εκτίμηση των ιδίων κεφαλαίων των
ενδιάμεσων εταιριών, καθώς και η έλλειψη εξουσίας των
εταιριών-οχημάτων να προβαίνουν σε οικονομική διάθεση των
εισπραχθέντων τόκων. Συναφώς, ενδέχεται να αποτελούν
τέτοιες ενδείξεις όχι μόνον η συμβατική ή εκ του νόμου
υποχρέωση της εταιρίας που εισπράττει τους τόκους να τους
καταβάλει περαιτέρω σε τρίτον, αλλά και το γεγονός ότι, «κατ’
ουσίαν», όπως αναφέρει το αιτούν δικαστήριο στις υποθέσεις
C-115/16, C-118/16 και C-119/16, η εταιρία αυτή, μολονότι δεν
υπέχει τέτοια συμβατική ή εκ του νόμου υποχρέωση, δεν
διαθέτει δικαίωμα χρήσεως και απολαύσεως των ποσών αυτών.

Εξάλλου, τέτοιες ενδείξεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη
καταχρήσεως δικαιώματος μπορούν να ενισχύονται από τη
σύμπτωση ή τη χρονική εγγύτητα μεταξύ, αφενός, της έναρξης
ισχύος νέων σημαντικών φορολογικών νομοθετικών
ρυθμίσεων, όπως η επίμαχη στις υποθέσεις των κυρίων δικών
δανική νομοθεσία, την οποία ορισμένοι από τους ομίλους
εταιριών προσπαθούν να καταστρατηγήσουν και, αφετέρου, της
εκτελέσεως πολύπλοκων χρηματοοικονομικών πράξεων και της
παροχής δανείων εντός του ίδιου ομίλου.

Ως εκ τούτου, συνιστά ένδειξη περί υπάρξεως διευθετήσεως που
αποσκοπεί στην αδικαιολόγητη παροχή του πλεονεκτήματος της
απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 1 της οδηγίας 2003/49 το
γεγονός ότι οι εν λόγω τόκοι καταβάλλονται περαιτέρω, στο σύνολο ή
σχεδόν στο σύνολό τους και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος μετά
την είσπραξή τους, από την εταιρία που τους εισέπραξε σε οντότητες που
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής της οδηγίας 2003/49, είτε διότι
δεν είναι εγκατεστημένες σε κανένα κράτος μέλος, είτε επειδή δεν έχουν
συσταθεί υπό μία εκ των μορφών που αναφέρονται στο παράρτημα της
οδηγίας αυτής, είτε επειδή δεν υπόκεινται σε έναν από τους φόρους που
απαριθμούνται στο άρθρο 3, στοιχείο αʹ, σημείο iii, της εν λόγω οδηγίας
χωρίς να δικαιούνται κάποια απαλλαγή, είτε πάλι διότι δεν έχουν την
ιδιότητα της συνδεδεμένης εταιρίας, κατά την έννοια του άρθρου 3,
στοιχείο βʹ, της ως άνω οδηγίας.

Ειδικότερα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της οδηγίας
2003/345 οντότητες που έχουν τη φορολογική τους έδρα εκτός της
Ένωσης όπως οι επίμαχες εταιρίες στις υποθέσεις C-119/16 και C-299/16
ή οι επίμαχες εταιρίες επενδύσεως κεφαλαίων στις υποθέσεις C-115/16
και C-299/16. Στις υποθέσεις αυτές, εάν οι τόκοι είχαν πληρωθεί από την
οφειλέτρια δανική εταιρία απευθείας στις οντότητες που, κατά το
Υπουργείο Οικονομικών, ήταν οι δικαιούχοι τους, το Βασίλειο της Δανίας
θα μπορούσε να εισπράξει τον παρακρατούμενο στην πηγή φόρο.
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Ομοίως, ο τεχνητός χαρακτήρας μιας διευθετήσεως μπορεί να
ενισχύεται από το γεγονός ότι ο οικείος όμιλος εταιρειών είναι
διαρθρωμένος κατά τρόπον ώστε η εταιρία που εισπράττει τους
τόκους που κατέβαλε η οφειλέτρια εταιρία να πρέπει με τη
σειρά της να μεταφέρει περαιτέρω τους τόκους αυτούς σε μια
τρίτη εταιρία που δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της
οδηγίας 2003/49, πράγμα που έχει ως συνέπεια ότι δεν
αποκομίζει παρά ασήμαντο φορολογητέο κέρδος όταν ενεργεί
ως εταιρία-όχημα, προκειμένου να καταστήσει δυνατή την
εκροή κεφαλαίων από την οφειλέτρια εταιρία προς την
οντότητα που είναι ο δικαιούχος των καταβληθέντων ποσών.

Το γεγονός ότι μια εταιρία ενεργεί ως εταιρία-όχημα μπορεί να
αποδειχθεί όταν η εταιρία αυτή έχει ως μοναδική
δραστηριότητα την είσπραξη των τόκων και τη μεταφορά τους
στον δικαιούχο ή σε άλλες εταιρίες-οχήματα. Η απουσία
πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας πρέπει, συναφώς,
υπό το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν την
επίμαχη οικονομική δραστηριότητα, να συναχθεί κατόπιν
αναλύσεως όλων των κρίσιμων στοιχείων που αφορούν, μεταξύ
άλλων, τη διαχείριση της εταιρίας, τον ισολογισμό της, τη
διάρθρωση των δαπανών της και τα έξοδα στα οποία πράγματι
υποβλήθηκε, το προσωπικό που απασχολεί, καθώς και τις
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που διαθέτει.

Μάλιστα, το Δικαστήριο έκρινε ότι το γεγονός ότι το κράτος μέλος, από
το οποίο προέρχονται οι τόκοι έχει συνάψει σύμβαση για την αποφυγή της
διπλής φορολογίας με το τρίτο κράτος, στο οποίο εδρεύει η εταιρία που
είναι ο δικαιούχος τους, δεν ασκεί επιρροή στην ενδεχόμενη διαπίστωση
καταχρήσεως δικαιώματος.

Περαιτέρω, αναφορικά με το βάρος απόδειξης όσον αφορά την
κατάχρηση δικαιώματος, το Δικαστήριο έκρινε ότι εθνική αρχή δεν
υποχρεούται να προσδιορίσει την οντότητα ή τις οντότητες που θεωρεί
ότι είναι οι δικαιούχοι των τόκων, προκειμένου να αρνηθεί να
αναγνωρίσει σε μια εταιρία την ιδιότητα του δικαιούχου των τόκων αυτών
ή προκειμένου να αποδείξει την ύπαρξη καταχρήσεως δικαιώματος.

Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι, όπως προκύπτει από το άρθρο 1 παρ. 11
και 12 και 13, στοιχείο βʹ της οδηγίας 2003/49, το κράτος μέλος της
παρακρατήσεως στην πηγή μπορεί να επιβάλει στην εταιρία που
εισέπραξε τους τόκους να αποδείξει ότι είναι ο δικαιούχος τους. Το
Δικαστήριο έχει εξάλλου κρίνει ότι, γενικότερα, τίποτα δεν εμποδίζει τις
αρμόδιες φορολογικές αρχές να απαιτούν από τον φορολογούμενο τις
αποδείξεις που αυτές κρίνουν αναγκαίες για τον ορθό προσδιορισμό των
οικείων φόρων και φορολογικών επιβαρύνσεων και, ενδεχομένως, να
αρνούνται να χορηγήσουν τη ζητηθείσα απαλλαγή εάν οι αποδείξεις αυτές
δεν προσκομιστούν (βλ. απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2013, Petersen
και Petersen, C-544/11, EU:C:2013:124, σκ. 51).
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Αντιθέτως, σε περίπτωση που φορολογική αρχή του κράτους
μέλους της παρακρατήσεως στην πηγή προτίθεται, για λόγο
που αφορά την ύπαρξη καταχρηστικής πρακτικής, να αρνηθεί
σε εταιρία που έχει καταβάλει τόκους σε εταιρία
εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος την απαλλαγή που
προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 1 της οδηγίας 2003/49, σε αυτήν
εναπόκειται να αποδείξει την ύπαρξη στοιχείων που συνιστούν
μια τέτοια καταχρηστική πρακτική, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
κρίσιμα στοιχεία, ιδίως δε το γεγονός ότι η εταιρία στην οποία
καταβλήθηκαν οι τόκοι δεν είναι ο δικαιούχος τους.

Συναφώς, η φορολογική αρχή δεν οφείλει να προσδιορίσει τους
δικαιούχους των τόκων αυτών, αλλά να αποδείξει ότι ο
φερόμενος δικαιούχος είναι εταιρία-όχημα μέσω της οποίας
τελείται κατάχρηση δικαιώματος. Πράγματι, ένας τέτοιος
προσδιορισμός μπορεί να αποδειχθεί αδύνατος, ιδίως διότι είναι
άγνωστοι οι πιθανοί δικαιούχοι. Η εθνική φορολογική αρχή δεν
διαθέτει κατ’ ανάγκην στοιχεία που της παρέχουν τη
δυνατότητα προσδιορισμού των δικαιούχων αυτών,
λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας ορισμένων
χρηματοοικονομικών διευθετήσεων και του ενδεχομένου να
είναι εγκατεστημένες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
ενδιάμεσες εταιρίες που εμπλέκονται στις διευθετήσεις. Δεν
είναι επομένως δυνατόν η φορολογική αρχή να βαρύνεται με
απόδειξη, για την οποία θα της ήταν αδύνατο να προσκομίσει
στοιχεία.

Εξάλλου, ακόμη και αν οι πιθανοί δικαιούχοι είναι γνωστοί, δεν
αποδεικνύεται κατ’ ανάγκην ποιοι εξ αυτών είναι ή θα είναι οι
πραγματικοί δικαιούχοι. Επομένως, όταν μια εταιρία που εισπράττει τους
τόκους έχει μητρική εταιρία, η οποία με τη σειρά της έχει μητρική
εταιρία, οι φορολογικές αρχές και τα δικαστήρια του κράτους μέλους της
παρακρατήσεως στην πηγή αδυνατούν, κατά πάσα πιθανότητα, να
προσδιορίσουν ποια από τις δύο αυτές μητρικές εταιρίες είναι ή θα είναι ο
δικαιούχος των τόκων. Επιπλέον, η απόδοση των τόκων αυτών θα
μπορούσε να είχε αποφασιστεί κατόπιν των διαπιστώσεων της
φορολογικής αρχής σχετικά με την εταιρία-όχημα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Δικαστήριο, το άρθρο 3, στοιχείο αʹ, της
οδηγίας 2003/49 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι μια
ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία (SCA) η οποία έχει λάβει άδεια
λειτουργίας ως εταιρία επενδύσεως κεφαλαίων υψηλού κινδύνου
(SICAR) λουξεμβουργιανού δικαίου δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί εταιρία
κράτους μέλους, κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας, δυνάμενη να τύχει
της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 1 της
προαναφερθείσας οδηγίας, εάν οι τόκοι που εισπράχθηκαν από την εν
λόγω SICAR, σε μια περίπτωση όπως αυτή της κύριας δίκης,
απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στο
Λουξεμβούργο, γεγονός που εναπόκειται ωστόσο στο αιτούν δικαστήριο
να εξακριβώσει.
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Σύμφωνα με το Δικαστήριο, σε περίπτωση που το
προβλεπόμενο στην οδηγία 2003/49 καθεστώς απαλλαγής από
την παρακράτηση στην πηγή του φόρου επί των τόκων που
καταβάλλονται από εδρεύουσα σε κράτος μέλος εταιρία σε
εταιρία εδρεύουσα σε άλλο κράτος μέλος δεν εφαρμόζεται
λόγω της διαπιστώσεως απάτης ή καταχρήσεως, κατά την
έννοια του άρθρου 5 της οδηγίας αυτής, η εφαρμογή των
ελευθεριών που κατοχυρώνονται στη ΣΛΕΕ δεν μπορεί να
προβληθεί, προκειμένου να αμφισβητηθεί η ρύθμιση του
πρώτου κράτους μέλους που διέπει τη φορολόγηση των τόκων
αυτών.

Εξαιρουμένης της προαναφερόμενης περίπτωσης, το άρθρο 63
ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνευθεί, σύμφωνα με το Δικαστήριο, υπό
την έννοια ότι δεν αντιτίθεται, κατ’ αρχήν, σε εθνική ρύθμιση
κατά την οποία εδρεύουσα στην ημεδαπή εταιρία που πληρώνει
τόκους σε εδρεύουσα στην αλλοδαπή εταιρία υποχρεούται να
προβεί σε παρακράτηση στην πηγή του φόρου επί των τόκων
αυτών, ενώ η εν λόγω εδρεύουσα στην ημεδαπή εταιρία δεν
υπέχει την υποχρέωση αυτή όταν η εταιρία που εισπράττει τους
τόκους είναι επίσης εδρεύουσα στην ημεδαπή εταιρία, αλλά
αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει τέτοια
παρακράτηση φόρου στην πηγή σε περίπτωση πληρωμής τόκων
από εδρεύουσα στην ημεδαπή σε εδρεύουσα στην αλλοδαπή
εταιρία,

ενώ εδρεύουσα στην ημεδαπή εταιρία που εισπράττει τόκους από άλλη
εδρεύουσα στην ημεδαπή εταιρία δεν υπόκειται στην υποχρέωση
προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά τα δύο
πρώτα φορολογικά έτη και, ως εκ τούτου, υποχρεούται να καταβάλει τον
φόρο αυτόν επί των ως άνω τόκων διαθέτοντας σαφώς μεγαλύτερη
προθεσμία προς τούτο σε σχέση με την περίπτωση της παρακρατήσεως
του φόρου στην πηγή.

Περαιτέρω, το άρθρο 63 ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι
αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, η οποία επιβάλλει σε εδρεύουσα στην
ημεδαπή εταιρία που υποχρεούται να προβεί σε παρακράτηση στην πηγή
φόρου επί των τόκων που καταβάλλει η ίδια σε εδρεύουσα στην
αλλοδαπή εταιρία την υποχρέωση, σε περίπτωση καθυστερημένης
πληρωμής του παρακρατούμενου αυτού φόρου, να καταβάλει τόκους
υπερημερίας με επιτόκιο υψηλότερο από αυτό που εφαρμόζεται σε
περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων ο οποίος επιβάλλεται, μεταξύ άλλων, στους τόκους που
εισπράττει εδρεύουσα στην ημεδαπή εταιρία από άλλη εδρεύουσα στην
ημεδαπή εταιρία.

Παρόμοια, το άρθρο 63 ΣΛΕΕ αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση που
προβλέπει ότι, όταν εδρεύουσα στην ημεδαπή εταιρία υπόκειται σε
υποχρέωση παρακρατήσεως στην πηγή φόρου επί των τόκων που
πληρώνει σε εδρεύουσα στην αλλοδαπή εταιρία, δεν λαμβάνονται υπόψη
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για τη φορολόγηση οι δαπάνες υπό μορφή τόκων που
πραγματοποίησε η τελευταία αυτή εταιρία, οι οποίες
συνδέονται άμεσα με τον επίμαχο δανεισμό, ενώ, κατά την
εθνική αυτή ρύθμιση, τέτοιες δαπάνες δύνανται να εκπέσουν
από εδρεύουσα στην ημεδαπή εταιρία η οποία εισπράττει
τόκους από άλλη εδρεύουσα στην ημεδαπή εταιρία, κατά τον
καθορισμό του φορολογητέου εισοδήματός της.

Το επόμενο βήμα θα είναι η επανάληψη των υποθέσεων
ενώπιον των δανικών αιτούντων δικαστηρίων, δηλαδή του
Ανατολικού Ανώτατου Δικαστηρίου και του Δυτικού Ανωτάτου
Δικαστηρίου. Όπως φαίνεται, τα εν λόγω δικαστήρια θα πρέπει
να αποφασίσουν συγκεκριμένα εάν μπορεί να απορριφθεί η
προστασία των επιμέρους εταιρειών βάσει των οδηγιών,
δηλαδή κατά πόσον έχουν καταστρατηγηθεί οι οδηγίες.

Καταληκτικά, να αναφέρουμε ότι η απόφαση του Δικαστηρίου
είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν
έχουν υιοθετήσει εθνικές διατάξεις φοροαποφυγής, όπως αυτές
προβλέπονται στις δύο προαναφερόμενες Οδηγίες αφενός για
τις μητρικές – θυγατρικές και αφετέρου για τους τόκους και τα
δικαιώματα. Ωστόσο, είναι σημαντική και για τα υπόλοιπα
κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για
την έννοια του «δικαιούχου» των φορολογικών
πλεονεκτημάτων που προβλέπονται στις δύο Οδηγίες,

το δικαίωμα της φορολογικής αρχής να αρνηθεί τη χορήγηση των εν λόγω
πλεονεκτημάτων, την συνδρομή των ενδείξεων, από τις οποίες μπορεί να
αποδεικνύεται η ύπαρξη καταχρήσεως δικαιώματος, καθώς και το σχετικό
βάρος απόδειξης όσον αφορά την κατάχρηση δικαιώματος.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο εξακολουθεί να διευκρινίζει ότι ο όρος
«πραγματικός δικαιούχος» στην οδηγία τόκων-δικαιωμάτων θα πρέπει να
ερμηνεύεται ως η οντότητα που ωφελείται οικονομικά από τους τόκους
που εισπράττει και έχει την εξουσία να καθορίζει ελεύθερα τη χρήση των
εσόδων από τόκους. Αυτός ο ορισμός είναι συγκρίσιμος με τον ορισμό
του πραγματικού δικαιούχου στη Σύμβαση-Πρότυπο του ΟΟΣΑ. Το
Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι η έννοια του πραγματικού δικαιούχου πρέπει
να ερμηνεύεται παρομοίως σύμφωνα με το πρότυπο της ως άνω οδηγίας
και του μοντέλου σύμβασης του ΟΟΣΑ. Το ΔΕΕ διευκρινίζει επίσης ότι η
ερμηνεία του όρου «πραγματικός δικαιούχος» πρέπει να είναι δυναμική.
Οι μεταγενέστερες αλλαγές στα Ερμηνευτικά Σχόλια του ΟΟΣΑπρέπει
συνεπώς να λαμβάνονται υπόψη κατά τον ορισμό του όρου «πραγματικός
δικαιούχος» στο πλαίσιο της οδηγίας.

Τέλος, το ΔΕΕ παρέσχε περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό
της κατάχρησης του δικαίου, θεωρώντας ότι ένας ορισμένος αριθμός
(αντικειμενικών) ενδείξεων μπορεί ήδη να αποδείξει ότι μια
συγκεκριμένη δομή είναι καταχρηστική.
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Βλ. και το 17ο tax flash. Απόφαση-ορόσημο του ΔΕΕ
αναφορικά με την ερμηνεία της Οδηγίας μητρικών –
θυγατρικών και της Οδηγίας τόκων και δικαιωμάτων και
ειδικότερα του δικαιώματος των κρατών μελών να αρνούνται
την χορήγηση φορολογικών πλεονεκτημάτων (8.3.2019).

Δ.2.2. Προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέως JULIANE

KOKOTT της 10ης Ιανουαρίου 2019 στην Υπόθεση C

608/17 Skatteverket κατά HolmenAB

Η Γενική Εισαγγελέας πρότεινε στο ΔΕΕ να απαντήσει στα
ερωτήματα του Högsta förvaltningsdomstol (Aνώτατου
Διοικητικού Δικαστηρίου, Σουηδία) ως εξής: Το άρθρο 49
ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 54 ΣΛΕΕ προϋποθέτει για
τον διασυνοριακό συμψηφισμό ζημιών από τη μητρική εταιρία
ότι η ζημιογόνος θυγατρική ανήκει άμεσα στη μητρική εταιρία.
Η «απλώς» μεταφερόμενη ζημία δεν πρέπει να θεωρείται, κατά
το δη λεγόμενον, οριστική ζημία, ακόμη και αν δεν μπορούσε
να συμψηφισθεί με προγενέστερα κέρδη λόγω περιορισμού επί
του συμψηφισμού των ζημιών στο κράτος εγκαταστάσεως της
θυγατρικής εταιρίας. Όσον αφορά την εκτίμηση του οριστικού
χαρακτήρα των ζημιών υποθυγατρικής, πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη και η δυνατότητα μεταφοράς και συμψηφισμού ζημιών
σε τρίτους και, επομένως, και στη μητρική τους εταιρία (ή σε
άλλες εταιρίες του ομίλου) σε αυτό το κράτος μέλος.

Το αν οι δυνατότητες των τρίτων προς έκπτωση είναι περιορισμένες έχει
σημασία μόνο για την εκτίμηση των δικών τους «οριστικών» ζημιών.

Δ.3. Στον τομέα του ΦΠΑ

Δ.3.1. Υπόθεση C 410/17, A Oy

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 2,
παράγραφος 1, στοιχεία αʹ και γʹ, του άρθρου 14, παράγραφος 1, καθώς
και του άρθρου 24, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα
φόρου προστιθέμενης αξίας. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο
διαδικασίας που κίνησε η εταιρία A Oy σχετικά με τη μεταχείριση, για
τους σκοπούς εφαρμογής του ΦΠΑ, πράξεων που πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο, αφενός, συμβάσεως κατεδαφίσεως προβλέπουσας την
υποχρέωση απομακρύνσεως των υλικών κατεδαφίσεως εκ μέρους του
παρέχοντος τις σχετικές υπηρεσίες, υλικών τα οποία ο τελευταίος μπορεί,
δυνάμει της εν λόγω συμβάσεως, να μεταπωλήσει, στο μέτρο που αυτά
περιέχουν παλαιοσίδηρο, και, αφετέρου, συμβάσεως αγοράς αγαθών για
αποσυναρμολόγηση προβλέπουσας την υποχρέωση κατεδαφίσεως ή
αποσυναρμολογήσεως (στο εξής, από κοινού: αποσυναρμολόγηση) και
απομακρύνσεως των αγαθών αυτών από τον χώρο των εργασιών, καθώς
και απομακρύνσεως εκ μέρους του αγοραστή των προκυπτόντων από τις
σχετικές εργασίες απορριμμάτων.
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Σύμφωνα με το ΔΕΕ, το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία αʹ
και γʹ, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, σε
συνδυασμό με το άρθρο 14, παράγραφος 1, και το άρθρο 24,
παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής, έχει την έννοια ότι όταν,
βάσει συμβάσεως κατεδαφίσεως, ο παρέχων τις σχετικές
υπηρεσίες, ήτοι εταιρία που εκτελεί εργασίες κατεδαφίσεως,
υποχρεούται να εκτελέσει εργασίες κατεδαφίσεως και, στο
μέτρο που τα υλικά κατεδαφίσεως περιέχουν παλαιοσίδηρο,
μπορεί να μεταπωλήσει τον εν λόγω παλαιοσίδηρο, η εν λόγω
σύμβαση περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας,
ήτοι την εκτέλεση εργασιών κατεδαφίσεως, και, επιπλέον,
παράδοση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας, ήτοι την παράδοση του
ως άνω παλαιοσιδήρου, αν ο αποκτών, ήτοι η εν λόγω εταιρία,
προσδίδει στην παράδοση αυτή αξία την οποία λαμβάνει υπόψη
κατά τον προσδιορισμό της τιμής που προτείνει για την
εκτέλεση εργασιών κατεδαφίσεως, η ως άνω όμως παράδοση
υπόκειται στον φόρο προστιθεμένης αξίας μόνον υπό την
προϋπόθεση ότι πραγματοποιείται από υποκείμενο στον φόρο
που ενεργεί υπό την ιδιότητά του αυτή.

Το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία αʹ και γʹ, της οδηγίας 2006/112, σε
συνδυασμό με το άρθρο 14, παράγραφος 1, και το άρθρο 24, παράγραφος
1, της οδηγίας αυτής, έχει την έννοια ότι όταν, δυνάμει συμβάσεως
αγοράς για αποσυναρμολόγηση, ο αγοραστής, ήτοι εταιρία που εκτελεί
εργασίες κατεδαφίσεως, αγοράζει αγαθό προς αποσυναρμολόγηση και
αναλαμβάνει, επ’ απειλή ποινικής ρήτρας, την υποχρέωση
αποσυναρμολογήσεως και απομακρύνσεως του αγαθού αυτού, καθώς και
απομακρύνσεως των σχετικών απορριμάτων, εντός προθεσμίας που
καθορίζεται στη σύμβαση, η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει παράδοση
αγαθών εξ επαχθούς αιτίας, ήτοι την παράδοση αγαθού προς
αποσυναρμολόγηση, η δε εν λόγω παράδοση υπόκειται σε φόρο
προστιθεμένης αξίας μόνον υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιείται
από υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, πράγμα το
οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει. Καθόσον ο
αγοραστής υποχρεούται να αποσυναρμολογήσει και να απομακρύνει το
αγαθό αυτό, καθώς και να απομακρύνει τα σχετικά απορρίμματα,
ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτόν ειδικώς τις ανάγκες του πωλητή,
πράγμα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει, η
σύμβαση αυτή περιλαμβάνει, επιπλέον, παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς
αιτίας, ήτοι την εκτέλεση εργασιών αποσυναρμολογήσεως και
απομακρύνσεως, αν ο ως άνω αγοραστής προσδίδει στην εν λόγω παροχή
αξία την οποία συνεκτιμά στην τιμή που προτείνει, ως παράγοντα
μειώσεως της τιμής αγοράς του αγαθού προς αποσυναρμολόγηση, πράγμα
το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει.
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Δ.3.2. Υπόθεση C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie

GmbH κατά Finanzamt Wolfenbüttel

Σύμφωνα με το ΔΕΕ, τα μαθήματα οδήγησης για τις κατηγορίες
B και C1 δεν αποτελούν σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση
απαλλασσόμενη από τον ΦΠΑ.

Η ιδιωτική σχολή οδηγών A & G Fahrschul-Akademie (στο
εξής: Α & G) προσέφυγε ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων
κατά της άρνησης των γερμανικών φορολογικών αρχών να
απαλλάξουν από την καταβολή του ΦΠΑ τα μαθήματα
οδήγησης, τα οποία παραδίδει με σκοπό τη λήψη των αδειών
οδήγησης για τα οχήματα κατηγορίας Β και C, τα οποία
προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων και των οποίων το
βάρος δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους ή τους 7,5 τόνους. Η A &
G υποστήριξε ότι τα εν λόγω μαθήματα καλύπτουν την
μετάδοση τόσο των πρακτικών όσο και των θεωρητικών
γνώσεων που είναι αναγκαίες για τη λήψη αδειών οδήγησης για
οχήματα κατηγορίας Β και C1. Κατά την A & G, ο σκοπός των
μαθημάτων αυτών δεν είναι αμιγώς ψυχαγωγικός, δεδομένου
ότι η κατοχή των εν λόγω αδειών μπορεί να ανταποκρίνεται,
μεταξύ άλλων, σε επαγγελματικές ανάγκες. Επομένως, κατά
την άποψή της, τα μαθήματα που παραδίδονται προς τον σκοπό
αυτόν εμπίπτουν στην απαλλαγή την οποία προβλέπει η οδηγία
ΦΠΑ όσον αφορά τη «σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση».

Το Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο της Γερμανίας απέστειλε
προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ σχετικά με το εάν η έννοια της
«σχολικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης» καλύπτει τα επίμαχα
μαθήματα οδήγησης.

Σύμφωνα με το ΔΕΕ, η έννοια της «σχολικής ή πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης», κατά την οδηγία, παραπέμπει, εν γένει, σε ένα
ολοκληρωμένο σύστημα μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα ευρύ
και ποικιλόμορφο σύνολο τομέων, καθώς και στην εμβάθυνση και την
ανάπτυξη των εν λόγω γνώσεων και των εν λόγω δεξιοτήτων από τους
μαθητές και τους φοιτητές ανάλογα με την πρόοδό τους και την ειδίκευσή
τους στο πλαίσιο των διαφόρων βαθμίδων από τις οποίες αποτελείται το
εν λόγω σύστημα. Η ως άνω έννοια δεν καλύπτει τα μαθήματα οδήγησης
που παραδίδονται από σχολή οδηγών, όπως η A & G, με σκοπό τη λήψη
των αδειών οδήγησης για οχήματα κατηγορίας Β και C1. Σύμφωνα με το
ΔΕΕ, μολονότι τα μαθήματα οδήγησης αφορούν διάφορες γνώσεις
πρακτικής και θεωρητικής φύσης, εντούτοις, εξακολουθούν να αποτελούν
ειδικευμένα μαθήματα που δεν ισοδυναμούν, αφ’ εαυτών, με τη μετάδοση
γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα ευρύ και ποικιλόμορφο σύνολο τομέων,
καθώς και με την εμβάθυνση και την ανάπτυξη των εν λόγω γνώσεων και
των εν λόγω δεξιοτήτων, όπερ αποτελεί χαρακτηριστικό της σχολικής ή
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.



II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά 
θεσμικό όργανο) 

Δ.3.3. Προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέως ELEANOR

SHARPSTON της 10ης Ιανουαρίου 2019 στην Υπόθεση C

647/17 Skatteverket κατά Srf konsulterna AB

Με την αίτηση προδικαστικής αποφάσεως το Ανώτατο
Διοικητικό Δικαστήριο της Σουηδίας (Högsta
förvaltningsdomstolen) ζήτησε από το Δικαστήριο καθοδήγηση
ως προς το αν σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται από
υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο στη Σουηδία και
απευθύνεται σε συμμετέχοντες επίσης υποκείμενους στον φόρο
και εγκατεστημένους στη Σουηδία, αλλά διεξάγεται σε άλλο
κράτος μέλος, υπόκειται σε ΦΠΑ στη Σουηδία ή στο άλλο
κράτος μέλος. Ο τόπος παροχής ενός τέτοιου σεμιναρίου πρέπει
να καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 44 της οδηγίας
2006/112/ΕΚ (2) ή σύμφωνα με το άρθρο 53 της εν λόγω
οδηγίας; Επομένως, το Δικαστήριο κλήθηκε για πρώτη φορά
να εξετάσει και να ορίσει το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 53 όσον αφορά υπηρεσίες παρεχόμενες σε
υποκείμενους στον φόρο, οι οποίες συνίστανται στην πρόσβαση
σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις υπό την έννοια της εν λόγω
διατάξεως.

Όσον αφορά στο ιστορικό της υπόθεσης, η εταιρεία Srf konsulterna AB
(στο εξής: Srf konsulterna) είναι εταιρία εγκατεστημένη στη Σουηδία, η
οποία ανήκει εξ ολοκλήρου σε επαγγελματικό οργανισμό συμβούλων επί
θεμάτων λογιστικής, διοικήσεως και μισθοδοσίας. Η εταιρία παρέχει
εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα καταρτίσεως σε
συμβούλους έναντι αμοιβής. Περαιτέρω, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων,
η Srf konsulterna προσφέρει πενθήμερα σεμινάρια διάρκειας 30 ωρών με
διάλειμμα μίας ημέρας στο μέσο του σεμιναρίου. Ορισμένα από τα
σεμινάρια που διοργανώνει η Srf konsulterna πραγματοποιούνται σε
διάφορες τοποθεσίες εντός της Σουηδίας, ενώ άλλα διεξάγονται σε άλλα
κράτη μέλη. Όσον αφορά τα εν λόγω σεμινάρια, η Srf konsulterna ζήτησε
από την επιτροπή φορολογικής νομοθεσίας στην Σουηδία
(Skatterättsnämnden) να αποφανθεί αν πρέπει να θεωρηθεί ως τόπος
παροχής η Σουηδία ή το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε το
εκάστοτε σεμινάριο. Η επιτροπή (Skatterättsnämnden) αποφάνθηκε ότι
πρέπει να θεωρηθεί ότι τα εν λόγω σεμινάρια παρέχονται στη Σουηδία,
ακόμη κι αν αυτά πράγματι διεξήχθησαν εκτός της εν λόγω χώρας. Κατά
συνέπεια, τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 44 και όχι το άρθρο 53, και ως εκ
τούτου ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός στη Σουηδία. Η σουηδική τοπική
φορολογική αρχή (Skatteverket) δεν συμφώνησε με την αιτιολογία της εν
λόγω αποφάσεως και την προσέβαλε ενώπιον του Ανώτατου Διοικητικού
Δικαστηρίου της Σουηδίας (Högsta förvaltningsdomstolen).
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Η Γενική Εισαγγελέας πρότεινε στο ΔΕΕ να απαντήσει στο
προδικαστικό ερώτημα ως εξής: Η έκφραση «[παροχή]
υπηρεσιών που αφορούν την πρόσβαση σε […] εκπαιδευτικές
[…] εκδηλώσεις» στο άρθρο 53 της οδηγίας 2006/112/EΚ του
Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου
προστιθέμενης αξίας, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι
καλύπτει υπηρεσία παρεχόμενη αποκλειστικά σε υποκείμενους
στον φόρο, βασικό στοιχείο της οποίας αποτελεί η πώληση
δικαιωμάτων προσβάσεως προσώπων σε επαγγελματικό
εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας μίας ή περισσοτέρων
ημερών, όταν το εν λόγω σεμινάριο λαμβάνει χώρα σε
συγκεκριμένη τοποθεσία και έχει προκαθορισμένο αντικείμενο,
ζητήματα των οποίων η εξέταση απόκειται στο εθνικό
δικαστήριο. Δεν ασκεί επιρροή το αν: i) όλοι οι πελάτες
γνωστοποιούν πληροφορίες, όπως τα φορολογικά τους
στοιχεία, στον παρέχοντα τις υπηρεσίες, ii) η επίμαχη υπηρεσία
απαιτεί προεγγραφή και προκαταβολή των διδάκτρων, iii) η εν
λόγω υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένη
ομάδα ή στο ευρύ κοινό, ούτε iv) το γεγονός ότι η υπηρεσία
φορολογείται στο κράτος μέλος στο οποίο λαμβάνει χώρα η
εκδήλωση προκαλεί πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση στον
παρέχοντα ή στους πελάτες του.
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Το ΕΕΣ παρουσιάζει τις ειδικές εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και σε άλλους
ενδιαφερομένους, όπως τα εθνικά κοινοβούλια, παράγοντες του
αντίστοιχου κλάδου και εκπροσώπους της κοινωνίας των
πολιτών. Στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι συστάσεις που
διατυπώνει στις εκθέσεις του υλοποιούνται. Το υψηλό αυτό
ποσοστό αποδοχής τους αποδεικνύει, σύμφωνα με το ΕΕΣ, τον
θετικό αντίκτυπο του έργου του στους πολίτες της ΕΕ.

ΣΤ.1. Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

έκθεσης με τίτλο «Καταπολέμηση της απάτης κατά την

εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ: ανάγκη λήψης μέτρων»

(αριθ. 01/2019).

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε εάν η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή διαχειρίζεται ορθά τον κίνδυνο εμφάνισης
περιπτώσεων απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Ειδικότερα, ανέλυσε τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την
κλίμακα, τη φύση και τα αίτια της απάτης κατά την εκτέλεση
των δαπανών της ΕΕ..

Εξέτασε, επίσης, την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού πλαισίου της
Επιτροπής για τη διαχείριση του σχετικού κινδύνου, καθώς και σε ποιον
βαθμό οι διοικητικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) οδηγούν σε άσκηση διώξεων και
ανακτήσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, για την καλύτερη καταπολέμηση της απάτης εις 
βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση της 
σχετικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την καταπολέμηση της απάτης και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αναλάβει τα ηνία της προσπάθειας αυτής και να 
επανεξετάσει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της OLAF, δεδομένου ότι το 
ισχύον σύστημα διερεύνησης περιπτώσεων απάτης εμφανίζει εγγενείς 
αδυναμίες. Ειδικότερα, η Επιτροπή δεν διαθέτει επί του παρόντος πλήρη 
ενημέρωση σχετικά με την κλίμακα, τη φύση και τα αίτια της απάτης, 
κάτι που αποτελεί πρόσκομμα για την αποτελεσματική πρόληψη της 
απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η απάτη αποτελεί σύνθετο 
και λανθάνον φαινόμενο και, για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της ΕΕ από την απάτη, που αποτελεί βασική αρμοδιότητα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαιτούνται εκτεταμένες και συστηματικές 
προσπάθειες.  

ΣΤ. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο 
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Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι η Επιτροπή
δεν διαθέτει πλήρη και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με το
επίπεδο της διαπιστωθείσας απάτης κατά την εκτέλεση των
δαπανών της ΕΕ. Επιπλέον, δεν έχει μέχρι στιγμής διενεργήσει
εκτίμηση όσον αφορά τις μη εντοπιζόμενες περιπτώσεις απάτης
ούτε έχει αναλύσει λεπτομερώς τα αίτια διάπραξης απάτης από
ορισμένους οικονομικούς φορείς. Η έλλειψη στοιχείων
περιορίζει, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, την πρακτική
αξία και την αποτελεσματικότητα των σχεδίων της Επιτροπής
για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ από
την απάτη.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι το ισχύον σύστημα είναι χρονοβόρο, καθώς προηγείται η
διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης που εγείρει υπόνοιες
απάτης από την OLAF και έπεται ποινική διερεύνηση σε εθνικό
επίπεδο, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες
δικαστικής δίωξης. Κατά μέσο όρο, μόλις σε 17 υποθέσεις
ετησίως, ήτοι σε λιγότερο από το ήμισυ των υποθέσεων, οι
συστάσεις που διατυπώνει η OLAF οδηγούν στη δίωξη
υπόπτων για απάτη.

Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει ότι οι
τελικές εκθέσεις της OLAF σε ορισμένες περιπτώσεις δεν παρέχουν
επαρκείς πληροφορίες, ώστε να χρησιμεύσουν ως βάση για την κίνηση
της διαδικασίας ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ενωσιακών
κονδυλίων. Κατά το διάστημα 2012-2016, μόλις το 15% περίπου του
συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στις συστάσεις της OLAF ανακτήθηκε
πράγματι. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί θετικό βήμα τη
συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), αλλά προειδοποιεί ότι
ο ισχύων κανονισμός ενέχει πολλούς κινδύνους. Ένα από τα πολλά
προβλήματα που επισημαίνουν αφορά τον εντοπισμό και τη διερεύνηση,
που θα πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο από τις εθνικές αρχές.
Ωστόσο, ο κανονισμός δεν προβλέπει κάποιον μηχανισμό διά του οποίου
η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορεί να παρακινεί τις αρχές των κρατών
μελών της ΕΕ να διαθέτουν τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την
εκτέλεση των προληπτικών εργασιών που απαιτούνται για τη διερεύνηση
κρουσμάτων απάτης κατά την εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ.

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης για την
καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της
ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τα ακόλουθα:
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• να θέσει σε εφαρμογή ένα αξιόπιστο σύστημα αναφοράς και
μέτρησης των κρουσμάτων απάτης, το οποίο θα παρέχει
πληροφορίες σχετικά με την κλίμακα, τη φύση και τα βασικά
αίτια της απάτης

• να διασφαλίσει ότι η διαχείριση του κινδύνου απάτης και η
πρόληψη της απάτης θα αναφέρονται ρητά ως μέρος του
χαρτοφυλακίου κάποιου Επιτρόπου και να εγκρίνει νέα
στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, βάσει
διεξοδικής ανάλυσης των σχετικών κινδύνων

• να εντείνει τις δραστηριότητές της που αποσκοπούν στην
πρόληψη της απάτης και να ενισχύσει τα σχετικά εργαλεία και

• να επανεξετάσει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της OLAF σε
συνάρτηση με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να
προτείνει την ανάθεση στην OLAF στρατηγικού και εποπτικού
ρόλου στο πλαίσιο της ενωσιακής δράσης για την
καταπολέμηση της απάτης.

Βλ. και το 11ο tax flash. Δημοσιεύθηκε η ειδική έκθεση του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με την ανάγκη
αποτελεσματικότερης καταπολέμησης της απάτης σε βάρος του
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΤ.2. Δημοσίευση εγγράφου με τίτλο «Σύντομες επισημάνσεις του ΕΕΣ
σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για το επόμενο
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)».

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε τον Μάρτιο νέο έγγραφο
με τίτλο «Σύντομες επισημάνσεις του ΕΕΣ σχετικά με τις νομοθετικές
προτάσεις της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
(ΠΔΠ)», στο οποίο συνοψίζονται οι κύριες επισημάνσεις που υπέβαλε στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς χρήση κατά τη
συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)
της περιόδου 2021-2027. Στο εν λόγω έγγραφο παρατίθεται γενική
επισκόπηση των επισημάνσεων των ελεγκτών σχετικά με το προτεινόμενο
ΠΔΠ, καθώς και των παρατηρήσεών τους επί συγκεκριμένων πολιτικών,
όπως η γεωργία, η συνοχή και η διεθνής συνεργασία. Παρουσιάζει επίσης
οριζόντια θέματα, περιλαμβανομένων του κράτους δικαίου, της
καταπολέμησης της απάτης και της λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΕΕ. Το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εστίασε στην προτεινόμενη διαδικασία
προτεραιοποίησης των δαπανών, στην ευελιξία του προϋπολογισμού της
ΕΕ και στον προσανατολισμό του στις επιδόσεις, στη διοικητική
απλούστευση και στις ρυθμίσεις περί ελέγχου.
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Z.1. Διοργάνωση Δημόσιας Ακρόασης με θέμα «Φορολογία

στην ψηφιοποιημένη οικονομία: η προτιμώμενη

προσέγγιση»

H ΕΟΚΕ προέβη στην διοργάνωση δημόσιας ακρόασης με
τίτλο «Φορολογία στην ψηφιοποιημένη οικονομία: η
προτιμώμενη προσέγγιση» (“Taxation in the digitalized
economy – which way forward”), στην οποία οι συμμετέχοντες
συζήτησαν με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών λύσεων στις
προκλήσεις που ανακύπτουν σε σχέση με την φορολογία,
καθώς και στην μεταρρύθμιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων
φορολόγησης σε διεθνές επίπεδο. Η δημόσια ακρόαση διεξήχθη
στις Βρυξέλλες, στις 29/01/2019.

Τα αποτελέσματα της ακρόασης θα τροφοδοτήσουν την Γνώμη
που θα εκδοθεί από την ΕΟΚΕ αργότερα εντός του 2019 με
θέμα «Η φορολόγηση στην ψηφιοποιημένη οικονομία», η
οποία θα πρέπει να προσδιορίσει τα κύρια ζητήματα σχετικά με
τη στροφή από μια φορολόγηση βάσει εισοδήματος των
επιχειρήσεων που στηρίζεται στην αρχή της κατοικίας, σε μια
φορολόγηση που βασίζεται στην κατανάλωση και στη χώρα
προορισμού.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ΜΜΕ και στις νεοσύστατες
επιχειρήσεις στην ΕΕ. Θα πρέπει να εντοπιστούν η διεθνής αποδοχή και η
πιθανή λήψη αντίμετρων από άλλες χώρες σχετικά με την αλλαγή των
φορολογικών αρχών. Στα πλαίσια της γνωμοδότησης θα τεθεί, επίσης, το
ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και ο
αντίκτυπος αυτής στα μικρά κράτη μέλη, τα οποία, εν αντιθέσει με τα
μεγάλα κράτη μέλη, διαθέτουν διαφορετικές επιχειρηματικές δομές
(νεοσύστατες επιχειρήσεις κ.λπ.).

Τέλος, όπως επισημάνθηκε χρειάζονται διεθνείς φορολογικοί κανόνες όχι
μόνο για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των πλέον ανεπτυγμένων και
των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, αλλά και για τη δημιουργία θέσεων
εργασίας σε διάφορες χώρες και σε επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών (βλ.
και 6ο tax flash. Διοργάνωση από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή Δημόσιας Ακρόασης με θέμα «Φορολογία στην
ψηφιοποιημένη οικονομία: η προτιμώμενη προσέγγιση» (5/1/2019).

Z.2. Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για την «Υλοποίηση του οριστικού

συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ».

Η ΕΟΚΕ δημοσίευσε την Γνωμοδότησή της επί της Πρότασης οδηγίας
του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον
αφορά την εισαγωγή των αναλυτικών τεχνικών μέτρων για τη λειτουργία
του οριστικού συστήματος ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών
συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών.

Ζ. Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή
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Η ΕΟΚΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόταση της
Επιτροπής να αντικατασταθεί το μεταβατικό σύστημα ΦΠΑ για
τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των
κρατών μελών, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει μετά από 25
χρόνια εφαρμογής του. Η αντικατάσταση του μεταβατικού
καθεστώτος αποτελεί κρίσιμο βήμα για την ολοκλήρωση της
μετάβασης προς το οριστικό σύστημα ΦΠΑ με βάση την αρχή
του προορισμού για τη φορολόγηση των εμπορευμάτων στις
σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και συνιστά σημαντικό επίτευγμα
το οποίο αποδεικνύει τη συνεχή εδραίωση της εσωτερικής
αγοράς της ΕΕ.

Ωστόσο, η ΕΟΚΕ εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με το
κόστος που θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και ιδίως τις ΜΜΕ,
οι οποίες θα πρέπει να προσαρμόσουν τα συστήματά τους ώστε
να συμμορφώνονται με τους κανόνες για το εμπόριο εντός και
εκτός Ευρώπης. Όπως υποστήριξε η ΕΟΚΕ, είναι πρωταρχικής
σημασίας οι νέες απαιτήσεις υποβολής δηλώσεων σχετικά με
τον ΦΠΑ να μην αποτελούν μέρος της πρότασης ή της
εφαρμογής της.

Περαιτέρω, η ΕΟΚΕ τόνισε το γεγονός ότι εξακολουθούν να παραμένουν
ορισμένα εκκρεμή ζητήματα. Έτσι, για παράδειγμα, το προτεινόμενο
σύστημα θα επωφεληθεί από σαφείς διατάξεις ή μεγαλύτερη σαφήνεια
κατά τον καθορισμό των κανόνων για τις επισφαλείς απαιτήσεις, τη
διαχείριση των επιστροφών εντός της μονοαπευθυντικής θυρίδας, τις
προκαταβολές και τον ορισμό της «αγοράς», των «πλατφορμών» κλπ. Η
ΕΟΚΕ επιθυμεί να διερευνηθούν περαιτέρω οι πτυχές αυτές προκειμένου
να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις για την ενιαία αγορά.

Τέλος, η φορολόγηση των διασυνοριακών πράξεων μεταξύ επιχειρήσεων
θα αυξήσει το συνολικό ποσό του ΦΠΑ στο σύστημα. Αυτό μπορεί να
αυξήσει και τη δυνατότητα για άλλες μορφές απάτης, διαρροής και
απωλειών κατά την είσπραξη. Ο υποκείμενος στον φόρο σε ένα κράτος
μέλος με υψηλό έλλειμμα ΦΠΑ θα ενεργεί ως φορέας είσπραξης για τα
κράτη μέλη με χαμηλότερο έλλειμμα ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ
τονίζει την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για
την καταπολέμηση της απάτης και συνεχή ανάλυση επί του θέματος
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προτεινόμενο σύστημα δεν θα
οδηγήσει σε νέα είδη απάτης και απωλειών κατά την είσπραξη.



IIΙ. Δράσεις του ΟΟΣΑ

Α. Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ εκθέσεων αξιολόγησης

(“peer review reports”) αναφορικά με την επίλυση

διαφορών και την αποφυγή κατάχρησης των φορολογικών

συμβάσεων (“treaty shopping”) (δράσεις 14 και 6

αντίστοιχα του σχεδίου δράσης για την διάβρωση της

φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών στην

αλλοδαπή) (“BEPS project”).

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε την δράση 6 αναφορικά με την πρόληψη
χορήγησης πλεονεκτημάτων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας σε ακατάλληλες περιστάσεις και την δράση 14 για
την αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών επίλυσης
διαφορών. Η έκθεση αναφορικά με την δράση 6 καταλήγει ότι
η πλειοψηφία των δικαιοδοσιών του πλαισίου BEPS βρίσκονται
σε διαδικασία τροποποίησης των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας με σκοπό την συμμόρφωση τους με τις δεσμεύσεις
τους αναφορικά με το φαινόμενο καταχρηστικής
χρησιμοποίησής τους (“treaty shopping”) καταδεικνύοντας την
αποτελεσματικότητα του Πολυμερούς Εργαλείου (“MLI
BEPS”).

Περαιτέρω, οι εκθέσεις αξιολόγησης αναφορικά με την δράση
14 για την επίλυση φορολογικών διαφορών στις δικαιοδοσίες
της Εσθονίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ισλανδίας, της
Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Τουρκίας

καταλήγουν σε περισσότερες από διακόσιες συστάσεις για την βελτίωση
της διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι οι
εκθέσεις του Σταδίου 1 εξακολουθούν να δείχνουν ότι οι χώρες
εξακολουθούν να επιδιώκουν την μετατροπή των πολιτικών δεσμεύσεων
σε μετρήσιμη πρόοδο, ενώ οι χώρες που είχαν περιληφθεί σε
προηγούμενο δείγμα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δυσλειτουργίες
που διαπιστώθηκαν στις αντίστοιχες εκθέσεις αξιολόγησής τους.

Β. Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ δημόσιας διαβούλευσης (“public

consultation”) αναφορικά με τις φορολογικές προκλήσεις της

ψηφιοποίησης.

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε κάλεσε σε υποβολή σχετικών σχολίων αναφορικά
με τις πιθανές λύσεις σε θέματα σχετικά με την φορολογία της ψηφιακής
οικονομίας. Η δημόσια διαβούλευση ανακοινώθηκε σε συνέχεια ενός
σημειώματος πολιτικής (“policy note”) που δημοσιεύθηκε μετά την
συνάντηση του πλαισίου BEPS στα τέλη του Ιανουαρίου 2019, και το
οποίο διαπίστωσε ότι οι συζητήσεις για την επίτευξη λύσης πρέπει να
βασισθούν σε δύο πυλώνες.

Γ. Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ της νέας εργαλειοθήκης για την

«πραγματική κυριότητα» με σκοπό την αποτελεσματική

αντιμετώπιση της φοροαποφυγής
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Τον Μάρτιο του 2019 δημοσιεύθηκε η πρώτη εργαλειοθήκη για
την «πραγματικό δικαιούχο» στο πλαίσιο του Διεθνούς Φόρουμ
του ΟΟΣΑ για την Ακεραιότητα και την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς. Η εργαλειοθήκη, η οποία ήταν το αποτέλεσμα της
συνεργασίας της Γραμματείας του Διεθνούς Φόρουμ του ΟΟΣΑ
για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για
Φορολογικούς Σκοπούς με την Διαμερικανική Αναπτυξιακή
Τράπεζα, αποσκοπεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να
εφαρμόσουν τα πρότυπα του Διεθνούς Φόρουμ για τη
διασφάλιση της πρόσβασης των αρμοδίων οργάνων επιβολής
του νόμου σε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την
ταυτότητα των τελικών πραγματικών δικαιούχων που
βρίσκονται πίσω από μια εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα,
προκειμένου να μη μπορούν πλέον να κρύβουν τις παράνομες
δραστηριότητές τους πίσω από αδιαφανείς νομικές δομές.

Η εργαλειοθήκη αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τα μέλη του
Διεθνούς Φόρουμ και ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες, διότι το
τρέχον πρότυπο πραγματικού δικαιούχου δεν προβλέπει μια
συγκεκριμένη μέθοδο για την εφαρμογή του.

Προκειμένου, να βοηθήσει τους αρμόδιους για την χάραξη πολιτικής στην
αξιολόγηση των διαφορετικών επιλογών για την εφαρμογή της, η
εργαλειοθήκη περιλαμβάνει πολιτικές εκτιμήσεις, τις οποίες τα μέλη του
Διεθνούς Φόρουμ μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά την εφαρμογή των
νομικών και εποπτικών πλαισίων για να εντοπίσουν, συλλέξουν και να
διατηρήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο.

Όπως επεσήμανε ο Pascal Saint - Amans, επικεφαλής του Κέντρου του
ΟΟΣΑ για τη Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, «Η διαφάνεια στις
πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο είναι απαραίτητη για την
αποτροπή, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και
άλλων οικονομικών εγκλημάτων. Το πρότυπο του Διεθνούς Φόρουμ για
τον πραγματικό δικαιούχο προσφέρει στις δικαιοδοσίες ευελιξία ως προς
τον τρόπο που το εφαρμόζουν, για να λάβουν υπόψιν τα διαφορετικά
φορολογικά συστήματα και κουλτούρες. Ωστόσο, η ευελιξία αυτή μπορεί
να δημιουργήσει προκλήσεις ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες». «Η
νέα εργαλειοθήκη είναι μια ανεκτίμητη νέα πηγή για να τους βοηθήσει να
βρουν την καλύτερη προσέγγιση».

Η εργαλειοθήκη καλύπτει μια ποικιλία σημαντικών θεμάτων αναφορικά
με τον πραγματικό δικαιούχο, μεταξύ των οποίων:



II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά 
θεσμικό όργανο) 

• Τις έννοιες των πραγματικών δικαιούχων και της πραγματικής
κυριότητας, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον
εντοπισμό τους, τη σημασία του ζητήματος της διαφάνειας για
τους οικονομικούς και μη οικονομικούς τομείς.

• Τεχνικά ζητήματα των προϋποθέσεων του πραγματικού
δικαιούχου, διακρίνοντας μεταξύ νομικών προσώπων και
νομικών μορφωμάτων (όπως κληροδοτημάτων) και μέτρων που
λαμβάνονται διεθνώς για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας
των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα, μια
σειρά από λίστες ελέγχου (checklists) που μπορούν να φανούν
χρήσιμες στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου πλαισίου
πραγματικού δικαιούχου.

• Τρόπους, με τους οποίους οι αρχές για την πραγματική
κυριότητα μπορούν να λειτουργήσουν στην πράξη στο πλαίσιο
των εκθέσεων αξιολόγησης του Διεθνούς Φόρουμ EOIR.

• Η αιτιολόγηση αναφορικά με τον λόγο που οι πληροφορίες
για τον πραγματικό δικαιούχου αποτελούν ένα τόσο ζωτικής
σημασίας στοιχείο των καθεστώτων αυτόματης ανταλλαγής
πληροφοριών που υιοθετούνται από τις δικαιοδοσίες ανά τον
κόσμο.

Το Διεθνές Φόρουμ, με 154 μέλη, η πλειοψηφία των οποίων είναι
αναπτυσσόμενες χώρες, δεσμεύθηκε για την παροχή τεχνικής βοήθειας
για τις νέες απαιτήσεις του πλαισίου πραγματικού δικαιούχου, συχνά με
την υποστήριξη οργανώσεων συμπεριλαμβανομένης της Διαμερικανικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας (IDB). Η εργαλειοθήκη προσφέρει και άλλα
μέσα για να εφοδιάσει περαιτέρω τα μέλη, προκειμένου να
συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα φορολογικής διαφάνειας.

Η εργαλειοθήκη είναι ο πρώτος πρακτικός οδηγός που διατίθεται δωρεάν
σε χώρες που εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα για τη φορολογική
διαφάνεια. Η εργαλειοθήκη θα επικαιροποιείται συχνά, προκειμένου να
ενσωματώσει τα νέα διδάγματα από το δεύτερο γύρο των εκθέσεων
αξιολόγησης του EOIR που διεξάγονται από το Διεθνές Φόρουμ, καθώς
και καλές πρακτικές που παρατηρούνται και αναπτύσσονται από
υποστηρικτικές οργανώσεις.

Δ. Συνάντηση των μελών του Φόρουμ για τη Φορολογική Διοίκηση

στην Χιλή

Εκπρόσωποι 53 φορολογικών διοικήσεων συναντήθηκαν στη Χιλή στις
26 – 28 Μαρτίου και συμφώνησαν σε μια φιλόδοξη θεματολογία με
επίκεντρο τη φορολογική βεβαιότητα, την ενίσχυση της φορολογικής
συνεργασίας και τις συλλογικές προκλήσεις του ψηφιακού
μετασχηματισμού.
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Τα μέλη του Φόρουμ συμφώνησαν:

• Να ενισχύσουν τις εργασίες για τη φορολογική βεβαιότητα,
μεταξύ άλλων και μέσα από την πιο ενεργητική συμμετοχή 17
μελών του Φόρουμ στο δεύτερο στάδιο του πιλοτικού έργου για
το Πρόγραμμα Διασφάλισης της Διεθνούς Συμμόρφωσης
(International Compliance Assurance Programme).

Να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα για τη Διασφάλιση της
Διεθνούς Συμμόρφωσης (ICAP) είναι ένα εθελοντικό
πρόγραμμα για μια διαδικασία πολυμερούς συνεργατικής
αξιολόγησης κινδύνων και μια διαδικασία αξιοπιστίας. Είναι
σχεδιασμένο για να αποτελέσει μια αποδοτική, αποτελεσματική
και συντονισμένη προσέγγιση, προκειμένου να παρέχει
αυξημένη φορολογική βεβαιότητα στους πολυεθνικούς ομίλους
που επιθυμούν να δεσμευθούν ενεργά, ανοικτά και με πλήρως
διαφανή τρόπο, αναφορικά με ορισμένες δραστηριότητες και
συναλλαγές τους. Το ICAP δεν παρέχει νομική βεβαιότητα σε
μια πολυεθνική, όπως αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί, για
παράδειγμα, μέσω μιας συμφωνίας προκαθορισμένης
τιμολόγησης (advance pricing agreement – APA).

Ωστόσο, παρέχει ασφάλεια σε περιπτώσεις που οι φορολογικές
διοικήσεις, οι οποίες συμμετέχουν στην αξιολόγηση των κινδύνων ενός
πολυεθνικού ομίλου, αξιολογούν έναν καλυπτόμενο κίνδυνο ως χαμηλό
κίνδυνο. Όταν εντοπίζεται μια περιοχή που χρειάζεται περισσότερη
προσοχή, η εργασία που πραγματοποιείται στο ICAP μπορεί, εφόσον
είναι αναγκαίο, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των ενεργειών
εκτός του προγράμματος. Το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα ICAP ξεκίνησε
στην Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο του 2018. Έφερε σε επαφή οκτώ
φορολογικές διοικήσεις από την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιταλία, την
Ιαπωνία, την Ολλανδία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ,
με ορισμένους πολυεθνικούς ομίλους με έδρα σε αυτές τις δικαιοδοσίες.
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• Να υποστηρίξουν του υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής
στην ανάπτυξη νέων ομοιόμορφων απαιτήσεων υποβολής
εκθέσεων, προς διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής
πληροφοριών για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών μέσω
της «οικονομίας διαμοιρασμού» ή της «οικονομίας gig»*.

• Να επιδιώξουν συλλογικές εργασίες για την αποτελεσματική
χρήση μεγάλου μέρους των πληροφοριών για εξωγχώριους
λογαριασμούς, πληροφορίες που επί του παρόντος
ανταλλάσσονται σύμφωνα με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς του
ΟΟΣΑ και των G20.

• Να καθορίσουν με σαφείς και πρακτικούς όρους μια ψηφιακή
εκδοχή για τη Φορολογική Διοίκηση 2030 και να βοηθήσουν
στη μείωση του κόστους συμμόρφωσης για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.

Ο Hans Christian Holte, Διευθυντής του Φόρουμ και επικεφαλής της
Νορβηγικής Φορολογικής Διοίκησης, επεσήμανε «Τα μέλη του Φόρουμ
αποφέρουν συλλογικά άνω των 11 τρισ. € των δημοσίων εσόδων. Η
σύνοδος της Ολομέλειας στη Χιλή κατέδειξε τη συλλογική μας
αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
στρατηγικής δουλειάς για να βελτιώσουμε τη διεθνή φορολογική
διοίκηση, να προωθήσουμε τη φορολογική βεβαιότητα, τη διεθνή
συνεργασία και να ανοίξουμε το δρόμο για να παρέχουμε καλύτερες
υπηρεσίες στους φορολογούμενους».

O Pascal Saint – Amans, Διευθυντής του Κέντρου του ΟΟΣΑ για τη
Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση ανέφερε ότι «Υπάρχει μια τεράστια
διεθνής ατζέντα για τη διασφάλιση της δίκαιης και αποτελεσματικής
φορολόγησης πολυεθνικών και ατόμων που δραστηριοποιούνται
διασυνοριακά, παρέχοντας παράλληλα ενισχυμένη φορολογική
βεβαιότητα για την προώθηση της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Οι
φορολογικές διοικήσεις βρίσκονται στην καρδιά αυτού. Η Ολομέλεια
κατέδειξε ότι το Φόρουμ αποφάσισε να αναλάβει σαφείς δράσεις για να
υποστηρίξει τη διεθνή ατζέντα και για να ανταποκριθεί στο μέγιστο
βαθμό στις προσδοκίες του κοινού».



IIΙ. Δράσεις του ΟΟΣΑ

Να σημειωθεί ότι το Φόρουμ για τη Φορολογική Διοίκηση

είναι ένα διεθνές Φόρουμ για τους Διοικητές της

φορολογικής διοίκησης. Έχει 53 μέλη, περιλαμβανομένων

όλων των μελών των G20 και του ΟΟΣΑ, καθώς και

επιλεγμένων προηγμένων και αναδυόμενων οικονομιών

που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ. Οι εργασίες του Φόρουμ

εποπτεύονται από ένα Γραφείο δεκατριών Διοικητών από

τα συμμετέχοντα φορολογικά όργανα και διοικείται από

τον Hans Christian Holte, Διοικητή της Νορβηγικής

Φορολογικής Διοίκησης. Το Φόρουμ έχει εκτεταμένη

συνεργασία με ευρύ φάσμα διεθνών και περιφερειακών

οργανισμών, μεταξύ των οποίων τις IMF, IOTA και CIAT,

καθώς και τους κυριότερους ενδιαφερόμενους φορείς του

ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Ε. Πρόσκληση από τον ΟΟΣΑ υποβολής σχολίων στο

προσχέδιο έκθεσης για την φορολογική ηθική

Ο ΟΟΣΑ ζήτησε την υποβολή σχολίων σε προσχέδιο

έκθεσης, στο οποίο αναλύονται οι παράγοντες που

συμβάλλουν στην φορολογική ηθική και στα μέσα

βελτίωσης των μηχανισμών είσπραξης φόρων μέσω της

οικειοθελούς συμμόρφωσης.

Η έκθεση επικεντρώνεται στην φορολογική ηθική στις αναπτυσσόμενες

χώρες χρησιμοποιώντας πρόσφατα δεδομένα για την διευκόλυνση

αναγνώρισης των παραγόντων φορολογικής ηθικής στα φυσικά πρόσωπα

και στις επιχειρήσεις. Τα σχόλια έπρεπε να αποσταλούν το αργότερο έως

τις 10 Μαΐου 2019 στο Κέντρο Φορολογικής Πολιτικής και Διοίκησης του

ΟΟΣΑ.

____

* Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα με το Cambridge

Dictionary πρόκειται για μια μέθοδο εργασίας, με τους εργαζόμενους να έχουν

προσωρινές δουλειές ή κάνουν διαφορετικά κομμάτια μιας δουλειάς και να

πληρώνονται χωριστά γι’ αυτά, αντί να έχουν μια μόνιμη σχέση μισθωτής εργασίας.
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*Να σημειωθεί ότι στην ενότητα αυτή δεν γίνεται

εξαντλητική παρουσίαση των εξελίξεων του ελληνικού

φορολογικού δικαίου, αλλά περιορίζεται μόνο στις

εξελίξεις που αφορούν την ενσωμάτωση στο ελληνικό

δίκαιο ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου ή πάντως που

σχετίζεται με γενικότερες εξελίξεις σε ενωσιακό και

διεθνές επίπεδο.

1. Δημοσίευση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

για τον καθορισμό των κρατών που έχουν προνομιακό

φορολογικό καθεστώς

Δημοσιεύθηκε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με

την οποία καθορίσθηκαν τα κράτη που έχουν προνομιακό

φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65

παρ. 6 και 7 του ν.4172/2013 για το φορολογικό έτος 2018

(Α. 1107, ΦΕΚ 1125 Β΄/4.1.2019). Ως έχοντα προνομιακό

φορολογικό καθεστώς θεωρούνται τα κράτη εκείνα, στα

οποία το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε

φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου

του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το

πενήντα τοις εκατό (50%) του συντελεστή φορολογίας

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα

οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής

φορολογικής νομοθεσίας,

εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά

την έννοια του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην

Ελλάδα.

Με βάση το πιο πάνω κριτήριο τα κράτη αυτά, για το φορολογικό έτος

2018, είναι τα ακόλουθα:
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V. Δράσεις της έδρας Jean Monnet

Α. Ομιλίες της κατόχου της έδρας Κατερίνας Σαββαϊδου

Α.1. Ιανουάριος 2019, Εισήγηση με θέμα “Tax planning vs

tax evasion”, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (training) που

διοργανώθηκε στις 24.1.2019 από την Black Sea Trade and

Development Bank, με γενικό θέμα “Tax Compliance –

Borrowers’ Domiciliation (tax residences) Structure: The role

of IFIs as Lenders”.

Στην εισήγησή της η κα Σαββαϊδου αφού διευκρινίνισε αρχικώς
τις έννοιες της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ανέλυσε τις πρωτοβουλίες
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση
των προαναφερόμενων φαινομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στο Σχέδιο του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση του φαινομένου
της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και την μεταφορά
κερδών στην αλλοδαπή (“BEPS project”) και ιδίως τις 15
δράσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στις 13 σχετικές εκθέσεις,
καθώς και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αναφορικά με το Πακέτο Φοροαποφυγής (“Anti-Avoidance
Package”).

Α.2. Ιανουάριος 2019, Εισήγηση με θέμα «Αυτόματη ανταλλαγή

πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες

διασυνοριακές ρυθμίσεις (“DAC 6”)», στο επιμορφωτικό σεμινάριο

του Δικηγορικού Συλλόγου καβάλας και του Εργαστηρίου μελέτης για

τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής

Σχολής του ΑΠΘ, στην Καβάλα στις 1-2 Φεβρουαρίου 2019, με γενικό

θέμα «Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρείες».

Στην ομιλία της η κα Σαββαϊδου αναφέρθηκε στην υιοθέτηση της Οδηγία
2018/822/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά
την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της
φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (“DAC 6”).
Ειδικότερα, αναφέρθηκε στους στόχους της Οδηγίας και ιδίως στην
αντιμετώπιση της εταιρικής φοροαποφυγής επιτρέποντας τον αυξημένο
έλεγχο στις δραστηριότητες των φορολογικών ενδιάμεσων
(διαμεσολαβητών), στην έννοια των φορολογικών ενδιάμεσων, στην
θεσπιζόμενη από την Οδηγία υποχρέωση αναφοράς στις εθνικές
φορολογικές αρχές ορισμένων δηλωτέων διασυνοριακών ρυθμίσεων
(σχημάτων), στην διαδικασία αναφοράς, στην διαδικασία αυτόματης
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και
στην ημερομηνία μεταφοράς της Οδηγίας από τα κράτη μέλη στο εθνικό
τους δίκαιο, καθώς και την ημερομηνία εφαρμογής των νέων απαιτήσεων
αναφοράς.
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Τέλος, έγινε αναφορά στην σχέση της Οδηγίας για τους
φορολογικούς ενδιάμεσους με τη δράση 12 του σχεδίου δράσης
του ΟΟΣΑ του 2013 για την πρόληψη της διάβρωσης της
φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών (“BEPS
project”) αναφορικά με τους κανόνες υποχρεωτικής
αποκάλυψης/αναφοράς σχημάτων επιθετικού φορολογικού
σχεδιασμού.

Α.3. Φεβρουάριος 2019, Εισήγηση με θέμα «Το σχέδιο

δράσης για τα BEPS», Ημερίδα Φορολογίας Μεταπτυχιακών

Φοιτητών και Αποφοίτων του ΜΠΣ Δημοσίου Δικαίου της

Νομικής Σχολής ΑΠΘ με θέμα «Επίκαιρα ζητήματα Διεθνούς

και Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου: Η εφαρμογή των

BEPS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η απάτη στο Φ.Π.Α.».

Στην ομιλία της η κα Σαββαϊδου αφού αρχικώς αναφέρθηκε
στο φαινόμενο της διάβρωσης της φορολογικής βάσης, στην
συνέχεια παρουσίασε συνοπτικά, εν είδη εισαγωγικής
παρουσίασης, το σχέδιο για την για την διάβρωση της
φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών στην αλλοδαπή
(“BEPS project”) και τις δεκαπέντε δράσεις, όπως αυτές
αποτυπώνονται στις δεκατρείς σχετικές εκθέσεις. Ακολούθως,
αναφέρθηκε στην σημασία του “BEPS project” στο διεθνές
φορολογικό περιβάλλον, καθώς και στους στόχους που αυτό
επιδιώκει.

Τέλος, έγινε αναφορά στο επίπεδο συναίνεσης που επιτεύχθηκε στο
πλαίσιο του σχεδίου αυτού και ιδίως στην υιοθέτηση ελάχιστων
υποχρεωτικών προτύπων σε ορισμένα ζητήματα, και συγκεκριμένα στην
αναφορά ανά χώρα (CbCR), στην επίλυση διαφορών και στις επιζήμιες
φορολογικές πρακτικές, στις κοινές προσεγγίσεις σε ορισμένα ζητήματα,
όπως στον περιορισμό της έκπτωσης τόκων και την ουδετεροποίηση των
υβριδικών αναντιστοιχιών, καθώς και σε ορισμένες βέλτιστες πρακτικές
σε ορισμένα ζητήματα, όπως στους κανόνες για τις ελεγχόμενες
αλλοδαπές εταιρείες και την οικειοθελή αποκάλυψη πληροφοριών.

Α.4. Μάρτιος 2019, Εισήγηση με θέμα «Ισότητα των φύλων,

φορολογική πολιτική στην ΕΕ και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», στο 1ο

Πανελλήνιο Γυναικείο Συμπόσιο LIONS, στην Ενότητα «Γυναίκα και

Οικονομία – Γυναίκα στην Ναυτιλία».

Στην ομιλία της η κα Σαββαϊδου αναφέρθηκε στην ισότητα των φύλων
και την χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών, ο οποίος αποτελεί
έναν από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που υιοθετήθηκαν στο
πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25
Σεπτεμβρίου 2015. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην έννοια της
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου τόσο στον προϋπολογισμό της
ΕΕ όσο και στις φορολογικές πολιτικές της ΕΕ και ειδικότερα στις
πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με αναφορά όμως και στις πρόσφατες εξελίξεις στο ελληνικό
δίκαιο.
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Α.5. Μάρτιος 2019, Εισήγηση με θέμα «Παρουσίαση της 2ης

ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού

Συμβουλίου», στο 2ο ετήσιο συνέδριο της έδρας Jean Monnet

στην Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και έλεγχος με

θέμα «Οι Δημοσιονομικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

& και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου –

Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού

Συνεδρίου».

Στην ομιλία της η κα Σαββαϊδου αναφέρθηκε στην έκθεση του
Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε
τον Οκτώβριο του 2018 για το 2017. Αφού αναφέρθηκε
σύντομα στον σκοπό της σύστασης του Ευρωπαϊκού
Δημοσιονομικού Συμβουλίου και κυρίως στον συντονισμό των
εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων που συστάθηκαν στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολούθως παρουσίασε
τα αποτελέσματα της έκθεσής του για το 2017. Ειδικότερα, το
Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με τις
αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, προέβη σε ανεξάρτητη
αξιολόγηση της εφαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ρόλο των Ανεξάρτητων
Δημοσιονομικών Θεσμών στον κύκλο δημοσιονομικής
εποπτείας κατά το 2017, της εφαρμογής των ρητρών ευελιξίας
των δημοσιονομικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, της δημοσιονομικής κατάστασης κατά το 2017,
της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης,

καθώς και σε συστάσεις αναφορικά με την απλοποίηση και την βελτίωση
της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας του. Στο άρθρο, η κα Σαββαϊδου
εστίασε κυρίως στον ρόλο των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών
στον κύκλο δημοσιονομικής εποπτείας κατά το 2017, καθώς και την αρχή
της πρόσβασης σε πληροφορίες (“access to information principle”), η
οποία αποτελεί μία από τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την
λειτουργία των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών, προκειμένου να
επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητά τους και διασφαλίζεται η
ανεξαρτησία τους. Τέλος, αναφέρθηκε σε δύο παραδείγματα Ανεξάρτητων
Δημοσιονομικών Θεσμών, τα οποία ανέλυσε το Ευρωπαϊκό
Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου να αντλήσει καλές πρακτικές για
όλα τους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς Θεσμούς που συστάθηκαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τα δημοσιονομικά πλαίσια, καθώς και γενικότερα η ενίσχυση του
πλαισίου δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος, έγινε σύντομη αναφορά στους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς
Θεσμούς που συστάθηκαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ελληνικό
Δημοσιονομικό Συμβούλιο και στο Γραφείο Προϋπολογισμού της
Βουλής.

Α.6. Μάρτιος 2019, Εισήγηση με θέμα «Η επίδραση της τεχνολογίας

στην φορολογία», στο διήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο

«Δίκαιο και Τεχνολογία», που διοργανώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο

από κοινού με το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της

Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του

Πανεπιστημίου Πειραιώς.
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Στην ομιλία της η κα Σαββαϊδου αναφέρθηκε στην επίδραση των
τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της φορολογίας. Ειδικότερα
αναφέρθηκε 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,
εστίασε την ομιλία της 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 εξέτασε κυρίως την
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- by-Country
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, η κα Σαββαϊδου αναφέρθηκε 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, έγινε αναφορά στην χρήση της
τεχνολογίας από την ελληνική φορολογική διοίκηση κυρίως για την
βελτίωση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού της.

Β. Ομιλίες της ερευνήτριας της έδρας  Βασιλικής Αθανασάκη

Β.1. Φεβρουάριος 2019, Εισήγηση με θέμα «Το σχέδιο δράσης για τα

BEPS στην ΕΕ», Ημερίδα Φορολογίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών και

Αποφοίτων του ΜΠΣ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ με

θέμα «Επίκαιρα ζητήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Φορολογικού

Δικαίου: Η εφαρμογή των BEPS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η απάτη

στο Φ.Π.Α.».

Στην ομιλία της η κα Αθανασάκη προέβη σε μία σύγκριση των μέτρων
που προβλέπονται στο σχέδιο για την διάβρωση της φορολογικής βάσης
και της μεταφοράς κερδών στην αλλοδαπή (“BEPS project”) με τις
προβλέψεις του πακέτου μέτρων κατά της φοροαποφυγής της ΕΕ και
ιδίως τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου για την αντιμετώπιση της
φοροαποφυγής και ιδίως τις οδηγίες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της
φοροαποφυγής (ATAD ή BEPS directive).
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Ειδικότερα, έγινε αναφορά διατάξεις για τις ελεγχόμενες
αλλοδαπές εταιρείες (“CFC rules”), την έκπτωση δαπανών
(“interest limitation rules”), την φορολογία εξόδου (“exit
taxation”), καθώς και την γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής
(“GAAR”). Επίσης, έγινε αναφορά στην Οδηγία για την
ανταλλαγή των ανά χώρα αναφορών. Τέλος, έγινε αντιστοίχιση
των δράσεων BEPS με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Β.2. Φεβρουάριος 2019, Ομιλία και Διοργάνωση “Moot Court”

στο ΜΠΣ του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του

ΑΠΘ

Η κα. Βασιλική Αθανασάκη παρουσίασε στις 22 Φεβρουαρίου
2019 στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τομέα Δημοσίου Δικαίου
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης το βασικό πλαίσιο περί ενδοομιλικής τιμολόγησης
σε επίπεδο ΟΟΣΑ, αλλά και από την άποψη του εθνικού
φορολογικού δικαίου, ενώ παράλληλα αναλύθηκαν τα βασικά
ζητήματα των Συμφωνιών Προέγκρισης Τιμολόγησης (APAs) και
της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΜΑP), όπως ισχύουν
στο ελληνικό δίκαιο. Παράλληλα, έγινε συζήτηση με τους φοιτητές
σε ένα διαδραστικό πλαίσιο εν είδει Moot Court, κατά το οποίο
τέθηκαν συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά υπόψη των
φοιτητών και οι τελευταίοι κλήθηκαν να επιλύσουν την υπόθεση
στο πλαίσιο της σύναψης μίας Συμφωνίας Προέγκρισης
Τιμολόγησης.

Γ. Ομιλίες προσκεκλημένων της έδρας Jean Monnet

Γ.1. Ομιλία της Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κας

Μαίρης Ειρήνης Σαρπ στην Νομική Σχολή του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 24 Ιανουαρίου 2019 με θέμα «Η

νομολογία του ΣτΕ για το ζήτημα της παραγραφής των αξιώσεων του

Δημοσίου».

Γ.2. Ομιλία του Προέδρου του Τμήματος I του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού

Συνεδρίου και Αντιπροέδρου του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.

Νικολάου Μηλιώνη στην Νομική Σχολή του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 19 Μαρτίου 2019 με θέμα «Ο

έλεγχος των ομότιμων στα Ελεγκτικά Συνέδρια (peer review)».

Δ. Βράβευση Κατόχου της Έδρας κας. Αικατερίνης Σαββαΐδου

Η Κα Σαββαιδου βραβεύθηκε σε εκδήλωση απονομής τιμής για τις
σημαντικότερες διακρίσεις των μελών του ΑΠΘ του έτους 2018 στην
εορτή των Τριών Ιεραρχών, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, στις 19:00,
στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Η Κα Σαββαιδου τιμήθηκε λόγω της διεθνής διάκρισης της για την
απονομή σε αυτήν της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαικη Φορολογικη
Ποκιτικη και Διοίκηση.
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Δ. Δημοσίευση φορολογικών νέων (tax flash)

Δ.1. Το 6ο tax flash. Διοργάνωση από την Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή Δημόσιας Ακρόασης με θέμα «Φορολογία
στην ψηφιοποιημένη οικονομία: η προτιμώμενη προσέγγιση»
(5/1/2019)

Το 6ο tax flash αναφέρεται στην διοργάνωση από την ΕΟΚΕ
δημόσιας ακρόασης με τίτλο «Φορολογία στην ψηφιοποιημένη
οικονομία: η προτιμώμενη προσέγγιση» (“Taxation in the
digitalized economy – which way forward”), με σκοπό τον
εντοπισμό από τους συμμετέχοντες πιθανών λύσεων στις
προκλήσεις που ανακύπτουν σε σχέση με την φορολογία, καθώς
και στην μεταρρύθμιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων
φορολόγησης σε διεθνές επίπεδο (βλ. και Κεφάλαιο Ζ.1.).

Δ.2. Το 7ο tax flash. Από 1η Ιανουαρίου 2019 τέθηκαν σε ισχύ νέοι
κανόνες της ΕΕ για την εξάλειψη των βασικών κενών που
χρησιμοποιούνται για την εταιρική φοροαποφυγή (7/1/2019)

Το 7ο tax flash αναφέρεται στην έναρξη ισχύος από την 1η
Ιανουαρίου 2019 των νέων κανόνων για την εξάλειψη των
συνηθέστερων πρακτικών εταιρικής φοροαποφυγής (γνωστοί ως
οδηγία κατά της φοροαποφυγής (“ATAD”)). Αναλυτικότερα θα
τεθούν σε εφαρμογή οι κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές
εταιρείες, οι κανόνες περιορισμού των τόκων, καθώς και ο γενικός
κανόνας για την καταπολέμηση των καταχρήσεων.

Το 7ο tax flash αναφέρεται, επίσης, στην δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Σημειώματος «Ερωτήσεις - Απαντήσεις αναφορικά με την
έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας για την Αντιμετώπιση της
Φοροαποφυγής» (MEMO/18/6855) (βλ. και Κεφάλαιο Α.1.1. και Α.1.2.).

Δ.3. Το 8ο tax flash. Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά
με την συμβατότητα του καθεστώτος φορολογικής μεταχείρισης των
λιμένων της Ιταλίας και της Ισπανίας με τους ενωσιακούς κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων (11/1/2019)

Το 8ο tax flash αναφέρεται στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναφορικά με την συμβατότητα του καθεστώτος φορολογικής
μεταχείρισης των λιμένων της Ιταλίας και της Ισπανίας με τους
ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (Βλ. και Κεφάλαιο
Α.2.1.).

Δ.4. Το 9ο tax flash. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διεξοδική έρευνα
αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση της Nike στην Ολλανδία και
την ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών
ενισχύσεων (14/1/2019)

Το 9ο tax flash αναφέρεται στην εμπεριστατωμένη έρευνα που ξεκίνησε η
Επιτροπή, προκειμένου να εξετάσει κατά πόσον οι φορολογικές
αποφάσεις τύπου “tax rulings” που χορήγησε η Ολλανδία στην εταιρεία
Nike μπορεί να της έχουν δώσει αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των
ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές
ενισχύσεις.
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Ειδικότερα, η έρευνα της Επιτροπής θα επικεντρωθεί στο κατά
πόσον οι φορολογικές αποφάσεις της Ολλανδίας που εγκρίνουν
καταβολές δικαιωμάτων θα μπορούσαν να έχουν μειώσει
αδικαιολόγητα τη φορολογητέα βάση των εταιρειών Nike
European Operations Netherlands BV και Converse Netherlands
BV από το 2006 στην Ολλανδία (βλ. και Κεφάλαιο Α.3.2.).

Δ.5. Το 10ο tax flash. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: διαβούλευση επί της πρότασης
της αναφορικά με «Πιο αποτελεσματικές νομοθετικές διαδικασίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της φορολογίας»

Το 10ο tax flash αναφέρεται στην δημόσια διαβούλευση της
πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την
αποτελεσματικότερη νομοθεσία στον τομέα της φορολογίας και
την μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία. Οι
υποβληθείσες 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 αυτές θα
ληφθούν υπόψη, καθώς και, τους λόγους για τους οποίους
ορισμένες προτάσεις θα πρέπει να απορριφθούν (Βλ. και Κεφάλαιο
Α.1.3.).

Δ.6. Το 11ο tax flash. Δημοσιεύθηκε η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με την ανάγκη αποτελεσματικότερης
καταπολέμησης της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (21.1.2019)

Το 11ο tax flash αναφέρεται στην νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Καταπολέμηση της απάτης κατά την
εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ: ανάγκη λήψης μέτρων» (αριθ. 01/2019),
στην οποία εξέτασε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται ορθά τον
κίνδυνο εμφάνισης περιπτώσεων απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού
της ΕΕ, την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού πλαισίου της
Επιτροπής για τη διαχείριση του σχετικού κινδύνου, καθώς και σε ποιον
βαθμό οι διοικητικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) οδηγούν σε άσκηση διώξεων και
ανακτήσεις (Βλ. και Κεφάλαιο ΣΤ. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο).

Δ.7. Το 12ο tax flash. Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της
δέσμης αποφάσεων Ιανουαρίου 2019 για παραβάσεις στον τομέα
φορολογίας και τελωνειακής ένωσης (28.1.2019)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις
παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού
δικαίου. Οι αποφάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποβλέπουν
στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς
όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
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Στο 12ο tax flash παρατίθενται οι κυριότερες αποφάσεις που
ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβάσεις στον
τομέα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης (βλ. και ανωτέρω στο
κεφάλαιο Α.3. Διαδικασίες παραβάσεων και παραπομπές στο
ΔΕΕ).

Δ.8. Το 13ο tax flash. Νέος κατάλογος «τρίτων χωρών υψηλού
κινδύνου» αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας (18.2.2019)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέο κατάλογο με 23 τρίτες χώρες,
οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα
πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας. Η κ. Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης,
Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Έχουμε
θεσπίσει τα αυστηρότερα πρότυπα στον κόσμο για την καταπολέμηση
των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες• όμως, πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι το βρώμικο χρήμα από άλλες χώρες δεν θα
βρίσκει τρόπο να εισέρχεται στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Το
βρώμικο χρήμα είναι η τροφή του οργανωμένου εγκλήματος και της
τρομοκρατίας. Καλώ τις χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο
να διορθώσουν άμεσα τις ανεπάρκειές τους. Η Επιτροπή είναι πάντα
έτοιμη να συνεργαστεί στενά μ' αυτές ώστε τα ζητήματα αυτά να
αντιμετωπιστούν προς το αμοιβαίο μας συμφέρον».

Ο νέος κατάλογος που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2019
αντικαθιστά αυτόν που ισχύει από τον Ιούλιο του 2018 (Βλ. και Κεφάλαιο
Α.1.4.).

Δ.9. Το 14ο tax flash. Εκστρατεία ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής αναφορικά με το Brexit με έμφαση στον τομέα των τελωνείων
με στόχο την ετοιμότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ σε περίπτωση
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία
(19.2.2019)

Με το από 18 Φεβρουαρίου 2019 δελτίο τύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενημέρωσε για την απόφασή της να εντείνει τις δραστηριότητες
ενημέρωσης των επιχειρήσεων της ΕΕ στον τομέα των τελωνείων και της
έμμεσης φορολογίας, όπως ο ΦΠΑ, λόγω του διαφαινόμενου κινδύνου να
αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου του 2019
χωρίς συμφωνία (σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία»).

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών
Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Δεδομένου ότι, καθώς
πλησιάζουμε στην 29η Μαρτίου, αυξάνεται ο κίνδυνος αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι
εθνικές τελωνειακές αρχές εργάζονται σκληρά ώστε να είναι έτοιμες να
θεσπίσουν ελέγχους για τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν μεταξύ της ΕΕ
και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το μέτρο αυτό έχει καθοριστική σημασία για
την προστασία των καταναλωτών μας και της εσωτερικής αγοράς μας.
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Σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την ικανότητα των επιχειρήσεων
που διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο να
εξοικειωθούν με τους τελωνειακούς κανόνες που θα τεθούν αμέσως
σε ισχύ σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Δεν υπάρχει
χρόνος για χάσιμο και ο ρόλος μας είναι να συμβάλουμε σ' αυτή την
ενημερωτική εκστρατεία» (Βλ. και Κεφάλαιο Α.1.5.).

Δ.10. Το 15ο tax flash. Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου: Αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών όσον
αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες (1.3.2019)

Στο tax flash γίνεται αναφορά στην χειμερινή δέσμη του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ιδίως στην ετήσια αξιολόγηση της
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη, στην
πρόοδο σχετικά με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, στην έκθεση
ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, καθώς και στην έκθεση
προόδου σχετικά με τα εθνικά συμβούλια παραγωγικότητας.

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών
Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά:
«Εξετάσαμε σε βάθος και τις 28 οικονομίες της ΕΕ για να
εντοπίσουμε τα προβλήματα και να μεριμνήσουμε για την έγκαιρη
αντιμετώπισή τους. Πολλές από τις ανισορροπίες της Ευρώπης
διορθώνονται, χάρη τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και σε
μέτρα πολιτικής, αλλά κάποιες μακροχρόνιες προκλήσεις
παραμένουν.

Με την παρατηρούμενη φέτος επιβράδυνση της ανάπτυξης, είναι πιο
σημαντικό από ποτέ να αναλάβουν δράση οι κυβερνήσεις με σκοπό την
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών μας μέσω της μείωσης του
χρέους, της τόνωσης της παραγωγικότητας, της υλοποίησης περισσότερων
και καλύτερων επενδύσεων και της αντιμετώπισης των ανισοτήτων. Όσον
αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με τη δεύτερη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας
που επίσης δημοσιεύεται σήμερα, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αλλά
υπάρχουν ορισμένοι τομείς στους οποίους πρέπει να καταβληθούν
περαιτέρω προσπάθειες. Καλώ λοιπόν τις αρχές της χώρας να τις
ολοκληρώσουν πριν από την επόμενη σύνοδο της Ευρωομάδας.» (Βλ. και
Κεφάλαιο Α.1.7.).

Δ.11. Το 16ο tax flash. Ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής περί χαρακτηρισμού ως κρατικής ενίσχυσης του φορολογικού
καθεστώτος τεσσάρων ισπανικών επαγγελματικών ποδοσφαιρικών
συλλόγων - Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ στις υποθέσεις
T-679/16, Athletic Club κατά Επιτροπής και Τ-865/16, Fútbol Club
Barcelona κατά Επιτροπής

Καταρχήν να υπενθυμίσουμε το ιστορικό της υπόθεσης. Με νόμο του
1990 όλοι οι ισπανικοί επαγγελματικοί αθλητικοί σύλλογοι υποχρεώθηκαν
να μετατραπούν σε αθλητικές ανώνυμες εταιρίες (στο εξής: ΑΑΕ),
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η πιο υπεύθυνη διαχείριση της
δραστηριότητάς τους.
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Ωστόσο, ο νόμος προέβλεπε μία εξαίρεση όσον αφορά τους
επαγγελματικοούς αθλητικούς συλλόγους που ήταν κερδοφόροι
κατά τις τελευταίες οικονομικές χρήσεις πριν από τη ψήφιση του
νόμου. Οι σύλλογοι αυτοί μπορούσαν να συνεχίσουν να
λειτουργούν υπό τη μορφή αθλητικού σωματείου. Τέσσερις
ισπανικοί επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι –συγκεκριμένα,
οι ομάδες Fútbol Club Barcelona (Βαρκελώνη), Club Atlético
Osasuna (Παμπλόνα), Athletic Club (Μπιλμπάο) και Real Madrid
Club de Fútbol (Μαδρίτη)– έκαναν χρήση της εξαίρεσης αυτής.
Κατόπιν τούτου, ως νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, και εν αντιθέσει προς ό,τι ίσχυε για τις ΑΑΕ,
υπήχθησαν σε καθεστώς βάσει του οποίου εφαρμοζόταν επί των
εσόδων τους ειδικός φορολογικός συντελεστής, ο οποίος παρέμενε,
έως το 2016, χαμηλότερος από τον αντίστοιχο για τις ΑΑΕ.

Με απόφαση της (Απόφαση (ΕΕ) 2016/2391 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κρατική ενίσχυση
SA.29769 (2013/C) (πρώην 2013/NN) που χορήγησε η Ισπανία
υπέρ ορισμένων ποδοσφαιρικών συλλόγων (ΕΕ 2016, L 357, σ. 1)˙
βλ. IP της Επιτροπής IP/16/2401), η Επιτροπή έκρινε το 2016 ότι η
Ισπανία είχε θεσπίσει παρανόμως κρατική ενίσχυση υπό τη μορφή
φορολογικού πλεονεκτήματος υπέρ των τεσσάρων
προαναφερθέντων επαγγελματικών ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εν λόγω καθεστώς δεν
συμβιβαζόταν με την εσωτερική αγορά. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ισπανία να θέσει τέρμα σε αυτό και
να ανακτήσει με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό από τους δικαιούχους
το ποσό της ενίσχυσης που χορηγήθηκε. Στην συνέχεια, οι ομάδες Fútbol
Club Barcelona και Athletic Club προσέβαλαν την απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την απόφασή του στην υπόθεση T-865/16, Fútbol Club Barcelona
κατά Επιτροπής, το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντιθέτως, απέρριψε την προσφυγή της ομάδας
Athletic Club στην υπόθεση T-679/16. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 17/19
Ανακοινωθέν Τύπου του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
το Γενικό Δικαστήριο διαπίστωσε κατ’ αρχάς ότι η εξέταση ενός
καθεστώτος ενισχύσεων πρέπει να αφορά και τις διάφορες συνέπειές του,
τόσο τις ευνοϊκές όσο και τις δυσμενείς για τους δικαιούχους, εφόσον ο
διφορούμενος χαρακτήρας του προβαλλόμενου πλεονεκτήματος
προκύπτει από τα ίδια τα χαρακτηριστικά του καθεστώτος. Το Γενικό
Δικαστήριο υπογράμμισε ότι η ουσία του μέτρου που ελέγχεται με την
προσβαλλόμενη απόφαση έγκειται στον περιορισμό του προσωπικού
πεδίου εφαρμογής του φορολογικού καθεστώτος των νομικών προσώπων
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στον χώρο του επαγγελματικού
αθλητισμού στην Ισπανία, ως είχε κατά τη θέσπιση του νόμου του 1990.
Επομένως, εξέτασε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδειξε επαρκώς
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ότι το φορολογικό καθεστώς των νομικών προσώπων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο σύνολό του, είχε ως αποτέλεσμα
να περιέρχονται οι δικαιούχοι του σε πιο πλεονεκτική κατάσταση
από εκείνη, στην οποία θα βρίσκονταν αν έπρεπε να λειτουργούν
υπό τη μορφή ΑΑΕ.

Το Γενικό Δικαστήριο παρατηρεί ότι, όπως είχε επισημάνει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφασή της, στους τέσσερις
δικαιούχους του επίδικου καθεστώτος εφαρμοζόταν, από το 1990
έως το 2015, ονομαστικός φορολογικός συντελεστής ο οποίος ήταν
προτιμησιακός σε σχέση με τον ισχύοντα για τους συλλόγους που
λειτουργούσαν υπό τη μορφή ΑΑΕ. Ωστόσο, η εξέταση του
πλεονεκτήματος που απορρέει από τον ευνοϊκό συντελεστή δεν
μπορεί να διαχωριστεί από την εξέταση των υπολοίπων
συνιστωσών του φορολογικού καθεστώτος των νομικών προσώπων
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επ’ αυτού, το Γενικό Δικαστήριο
τονίζει ιδίως ότι, κατά τη διοικητική διαδικασία την οποία
διεξήγαγε η Επιτροπή, η Real Madrid Club de Fútbol είχε αναφέρει
ότι η έκπτωση φόρου για την επανεπένδυση έκτακτων κερδών
ήταν μεγαλύτερη για τις ΑΑΕ απ’ ό,τι για τα νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ο σύλλογος της Μαδρίτης είχε υποστηρίξει ότι η έκπτωση αυτή
μπορούσε να είναι πολύ σημαντική λόγω της πρακτικής των μεταγραφών,
αφού τα κέρδη ήταν δυνατό να επανεπενδυθούν προς απόκτηση νέων
παικτών, και είχε ισχυριστεί ότι, μεταξύ 2000 και 2013, το φορολογικό
καθεστώς των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπήρξε
για την ίδια «σημαντικά δυσμενέστερο» σε σύγκριση με το καθεστώς των
ΑΑΕ.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε δεχθεί ότι το σχετικό
πλεονέκτημα εκ του υψηλότερου ανώτατου ορίου φορολογικών
εκπτώσεων, το οποίο ίσχυε για τις ΑΑΕ αντιστάθμιζε τον προτιμησιακό
συντελεστή φορολογίας των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με την αιτιολογία ότι δεν είχε αποδειχθεί ότι αυτό το σύστημα
φορολογικών εκπτώσεων «είναι κατ’ αρχήν και μακροπρόθεσμα
περισσότερο ευνοϊκό». Ωστόσο, σύμφωνα με το Γενικό Δικαστήριο, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έφερε το βάρος αποδείξεως της ύπαρξης
πλεονεκτήματος εκ του φορολογικού καθεστώτος των νομικών προσώπων
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι υφίστατο τέτοιο πλεονέκτημα μόνον εφόσον αποδείκνυε, εντός των
ορίων των υποχρεώσεων έρευνας που υπέχει, ότι η επιβολή λιγότερο
ευνοϊκού ανώτατου ορίου στις φορολογικές εκπτώσεις υπέρ των νομικών
προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε σχέση με τις εκπτώσεις
υπέρ των ΑΑΕ, δεν αντιστάθμιζε το πλεονέκτημα που απέρρεε από τον
χαμηλότερο ονομαστικό φορολογικό συντελεστή.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίχθηκε, επίσης, σε αριθμητικά
στοιχεία που περιέχονταν σε μια μελέτη, την οποία προσκόμισε η
Ισπανία κατά τη διοικητική διαδικασία. Βασιζόμενη σε αυτά
κατέληξε ότι, για την πλειονότητα των οικονομικών χρήσεων που
ελήφθησαν υπόψη, η πραγματική φορολογία των επαγγελματικών
ποδοσφαιρικών συλλόγων ως νομικών προσώπων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ήταν χαμηλότερη από εκείνη των
αντίστοιχων συλλόγων, οι οποίοι υπάγονταν στο γενικό
φορολογικό καθεστώς. Ωστόσο, τα αριθμητικά αυτά στοιχεία
αναφέρονταν σε συγκεντρωτικά δεδομένα, για όλους τους τομείς
και τις επιχειρήσεις, και κάλυπταν μόνον τέσσερις οικονομικές
χρήσεις, ενώ η εφαρμογή του επίδικου καθεστώτος εκτεινόταν
χρονικά από το 1990 έως το 2015. Το Γενικό Δικαστήριο συνήγαγε
εκ των ανωτέρω το συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υπέπεσε σε σφάλμα κατά την εκτίμηση των πραγματικών
περιστατικών. Το Γενικό Δικαστήριο έλεγξε στην συνέχεια εάν,
παρά το σφάλμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να
στηριχθεί αποκλειστικώς στα δεδομένα, τα οποία δόθηκαν από το
Βασίλειο της Ισπανίας, προκειμένου να διαπιστώσει ότι υπήρχε
πλεονέκτημα. Το Γενικό Δικαστήριο επισήμανε ότι τα δεδομένα
αυτά έπρεπε να αντιπαραβληθούν με άλλα πραγματικά στοιχεία, τα
οποία τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής, όπως εκείνα που προσκόμισε
η ομάδα Real Madrid Club de Fútbol, προκειμένου να αποδείξει
πόσο σημαντικές είναι για τους επαγγελματικούς ποδοσφαιρικούς
συλλόγους οι φορολογικές εκπτώσεις, σε συνδυασμό με την
πρακτική των μεταγραφών παικτών.

Εξάλλου, κατά πάγια νομολογία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει, χάριν
της ορθής εφαρμογής των θεμελιωδών κανόνων της Συνθήκης που
διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, να διεξάγει με επιμέλεια και αμεροληψία
τη διαδικασία εξέτασης των καταγγελθέντων μέτρων, ώστε να διαθέτει,
κατά την έκδοση της τελικής απόφασης με την οποία διαπιστώνεται η
ύπαρξη και, ενδεχομένως, ο ασύμβατος ή παράνομος χαρακτήρας της
ενίσχυσης, όσο το δυνατόν πιο πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία για τον
σκοπό αυτόν (βλ. απόφαση της 3ης Απριλίου 2014, Γαλλία κατά
Επιτροπής, C-559/12 P, EU:C:2014:217, σκέψη 63 και εκεί
μνημονευόμενη νομολογία).

Σύμφωνα με το Γενικό Δικαστήριο, τούτο σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή διέθετε, κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασής της, στοιχεία
που αναδείκνυαν την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου τομέα λόγω της
σημασίας των φορολογικών εκπτώσεων, γεγονός που θα έπρεπε να της
δημιουργήσει αμφιβολίες ως προς το αν ήταν δυνατό να ισχύουν για τον
τομέα αυτόν οι διαπιστώσεις οι οποίες είχαν γίνει, βάσει συγκεντρωτικών
στοιχείων για όλους τους τομείς, αναφορικά με την πραγματική
φορολογία των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
των υποκείμενων στο γενικό καθεστώς φορέων αντιστοίχως. Κατά
συνέπεια, το Γενικό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεν απέδειξε επαρκώς κατά νόμον ότι το επίδικο μέτρο παρείχε
πλεονέκτημα στους δικαιούχους.

Καταληκτικά, να σημειωθεί ότι κατά της απόφασης του Γενικού
Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του ΔΕΕ εντός δύο
μηνών από την κοινοποίησή της. Βεβαίως, η αναίρεση περιορίζεται σε
νομικά ζητήματα.
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Δ.12. Το 17ο tax flash. Απόφαση-ορόσημο του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την ερμηνεία της Οδηγίας
μητρικών – θυγατρικών και της Οδηγίας τόκων και δικαιωμάτων
και ειδικότερα του δικαιώματος των κρατών μελών να αρνούνται
την χορήγηση φορολογικών πλεονεκτημάτων

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε στις 26
Φεβρουαρίου 2019 απόφαση-σταθμό στις συνεκδικαζόμενες
υποθέσεις T Danmark (C-116/16), Y Danmark Aps (C-117/16), N
Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C
Danmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-299/16) κατά
Skatteministeriet. Στις πρώτες δύο, το Δικαστήριο αντιμετώπισε
ζητήματα αναφορικά με την ερμηνεία της Οδηγίας μητρικών –
θυγατρικών, ενώ στις άλλες τέσσερις ζητήματα αναφορικά με την
ερμηνεία της Οδηγίας τόκων και δικαιωμάτων (Βλ. Κεφάλαιο Δ.2.
Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα
της άμεσης φορολογίας).

Δ.13. Το 18ο tax flash. Επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου
των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας
(13.3.2019)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε τον ενωσιακό κατάλογο
των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας με
βάση την αξιολόγηση ενενήντα δύο (92) χωρών.

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία κατάρτισης ενωσιακού καταλόγου είναι
σήμερα μια δυναμική διαδικασία που θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια.
Σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο
της ΕΕ θα αποσταλεί επιστολή, στην οποία θα επεξηγείται η απόφαση και
τι μπορούν να κάνουν για να διαγραφούν από τον κατάλογο. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη (Ομάδα «Κώδικας
Δεοντολογίας») θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις περιοχές
δικαιοδοσίας που πρέπει να λάβουν μέτρα μέχρι το τέλος του 2019/2020
και θα αξιολογήσουν αν και άλλες χώρες θα πρέπει να συμπεριληφθούν
στη διαδικασία κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου. Τέλος, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τον ανοικτό διάλογο και τη
συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες περιοχές δικαιοδοσίας, προκειμένου να
παρέχει τεχνική υποστήριξη και διευκρινίσεις, όποτε χρειάζεται, και να
συζητά τυχόν φορολογικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τον επίτροπο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων,
Φορολογίας και Τελωνείων, κ. Πιερ Μοσκοβισί, «Ο ενωσιακός κατάλογος
των φορολογικών παραδείσων είναι μια πραγματική ευρωπαϊκή επιτυχία.
Έχει επηρεάσει σημαντικά τη φορολογική διαφάνεια και τη δικαιοσύνη
παγκοσμίως. Χάρη στη διαδικασία κατάρτισης καταλόγου, δεκάδες χώρες
έχουν ήδη καταργήσει επιζήμια φορολογικά καθεστώτα και έχουν
εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα για τη διαφάνεια και τη δίκαιη
φορολόγηση. Οι χώρες που δεν συμμορφώθηκαν έχουν συμπεριληφθεί σε
μαύρη λίστα και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των επιλογών
τους. Ανεβάζουμε τον πήχη της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε
παγκόσμιο επίπεδο και περιορίζουμε τις ευκαιρίες για καταχρηστικές
φορολογικές πρακτικές».
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Δ.14. Το 19ο tax flash. Επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών
μελών της ΕΕ αναφορικά με τους νέους κανόνες για τη βελτίωση
της είσπραξης του ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις (14.3.2019)

Τον Μάρτιο του 2019 επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των κρατών
μελών της ΕΕ σχετικά με τα λεπτομερή μέτρα που απαιτούνται για
την απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ για τις διαδικτυακές
πωλήσεις αγαθών. Επίσης, συμφωνήθηκε η εφαρμογή από το
20121 νέου συστήματος ΦΠΑ για επιχειρήσεις που πωλούν μέσω
του διαδικτύου. Οι νέοι κανόνες ΦΠΑ θα εφαρμόζονται από την 1η
Ιανουαρίου 2021 και τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν τους
νέους κανόνες της οδηγίας ΦΠΑ στην εθνική τους νομοθεσία μέχρι
τα τέλη του 2020.

Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και
Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε:
«Καλύπτουμε, βήμα προς βήμα, τα κενά λόγω των οποίων
χάνονται φορολογικά έσοδα, με αποτέλεσμα οι χώρες της ΕΕ να
στερούνται πόρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για
δημόσιες υπηρεσίες και επενδύσεις. Παράλληλα, προσαρμόζουμε
τους κανόνες ΦΠΑ στον 21ο αιώνα και σε μια ολοένα και
περισσότερο ψηφιακή και παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να προσβλέπουν σε ομαλή μετάβαση στο
ευρύτερο σύστημα ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο 2021» (Βλ.
και Κεφάλαιο Β.1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Δ.15. Το 20ο tax flash. Προσωρινή συμφωνία για την καλύτερη
προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε ολόκληρη την ΕΕ
(18.3.2019)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν στις 12
Μαρτίου 2019 σε προσωρινή συμφωνία όσον αφορά νέους κανόνες για
τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν παραβάσεις του
δικαίου της ΕΕ. Να σημειωθεί ότι η ενίσχυση της προστασίας των
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος υλοποιεί τη δέσμευση που ανέλαβε η
Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην επιβολή του δικαίου της ΕΕ,
όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη
εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα».

Ο πρώτος αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Οφείλουμε να
προστατεύουμε τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος από κυρώσεις,
απόλυση, υποβιβασμό ή κίνηση δικαστικών διαδικασιών σε βάρος τους,
επειδή έκαναν το χρέος τους απέναντι στην κοινωνία. Αυτό ακριβώς
διασφαλίζουμε με τους νέους κανόνες για την προστασία των μαρτύρων
δημοσίου συμφέροντος στο σύνολο της ΕΕ. Κατοχυρώνουμε ένα πλαίσιο
που θα επιτρέπει την ασφαλή υποβολή καταγγελιών για παραβάσεις του
δικαίου της ΕΕ σε πολυάριθμους τομείς. Έτσι, θα συμβάλουμε στην
πάταξη της απάτης, της διαφθοράς, της εταιρικής φοροαποφυγής και της
ζημίας στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Παροτρύνουμε τα
κράτη μέλη να θεσπίσουν ολοκληρωμένα συστήματα για την προστασία
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος με βάση τις ίδιες αρχές».
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Η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων,
κα Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Οι αποκαλύψεις για το Dieselgate,
τα Panama Papers και την Cambridge Analytica μας έκαναν να
συνειδητοποιήσουμε óτι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος
μπορούν να συμβάλουν στην αποκάλυψη παράνομων
δραστηριοτήτων που βλάπτουν τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και
τη συλλογική ευημερία. Οφείλουμε να στηρίζουμε και να
προστατεύουμε τους θαρραλέους συμπολίτες μας που
αποκαλύπτουν παράνομες δραστηριότητες. Χαίρομαι που
μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο σύστημα που,
από τη μία, ενθαρρύνει τους εργοδότες να επιλύουν τυχόν
προβλήματα εντός των επιχειρήσεών τους, και, από την άλλη,
επιτρέπει στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος να απευθύνονται
στις δημόσιες αρχές χωρίς να φοβούνται τον κίνδυνο αντιποίνων»
(Βλ. και Κεφάλαιο Γ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

Δ.16. Το 21ο tax flash. Προσωρινή συμφωνία αναφορικά με την
διασυνοριακή κινητικότητα των εταιρειών εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (21.3.2019)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν σε
προσωρινή συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες που καθιστούν
ευκολότερη τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή τη μετακίνηση
εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς, παρέχοντας παράλληλα
ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες.

Σύμφωνα με το από 13 Μαρτίου 2019 δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, οι κανόνες αυτοί θα δώσουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να
καταστούν ανταγωνιστικότερες και να επεκταθούν εύκολα σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες περιλαμβάνουν ισχυρές ασφαλιστικές
δικλείδες για τους εργαζομένους, τους μειοψηφούντες μετόχους και τους
πιστωτές και διασφαλίζουν ότι οι διασυνοριακές δραστηριότητες δεν
μπορούν να χρησιμοποιούνται παράτυπα για δόλιους ή καταχρηστικούς
σκοπούς. Με τον τρόπο αυτόν, θα δοθεί η δυνατότητα στις εταιρείες να
επωφεληθούν από μια ολοκληρωμένη δέσμη ευρωπαϊκών κανόνων για τη
μετακίνηση από ένα κράτος μέλος σε άλλο ή για τη διάσπαση σε
περισσότερες οντότητες σε διασυνοριακή βάση. Ταυτόχρονα, οι νέοι
κανόνες θα επιτρέψουν στις εθνικές αρχές να σταματούν διασυνοριακές
δραστηριότητες εάν υπάρχουν καταχρηστικοί ή δόλιοι σκοποί, που
οδηγούν ή έχουν ως στόχο να οδηγήσουν σε φοροαποφυγή ή
καταστρατήγηση του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου, ή στην
περίπτωση εγκληματικών σκοπών.

Τέλος, επ’ευκαιρία της προσωρινής αυτής συμφωνίας, ο πρώτος
αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς και η επίτροπος Δικαιοσύνης,
Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων κα Βιέρα Γιούροβα δήλωσαν: «Η
ενιαία αγορά της ΕΕ προσφέρει στις εταιρείες πολλές ευκαιρίες
μετακίνησης και ανάπτυξης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι εταιρείες, στην
πράξη, δεν είναι σε θέση να τις αξιοποιήσουν στο έπακρο.Οι νέοι κανόνες
για τη διασυνοριακή κινητικότητα θα προβλέπουν σαφείς διαδικασίες για
τις εταιρείες, πράγμα που θα μειώσει το κόστος και θα εξοικονομήσει
χρόνο.
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Οι επιχειρηματίες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τόπο
άσκησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και τον τρόπο
ανάπτυξης ή αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεών τους.
Ταυτόχρονα, οι νέοι κανόνες θα θεσπίσουν ισχυρές ασφαλιστικές
δικλείδες για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων
και, για πρώτη φορά, για την πρόληψη ενεργειών με δόλιους ή
καταχρηστικούς σκοπούς» (Βλ. και Κεφάλαιο Γ.1. Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο).

Δ.17. Το 22ο tax flash. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Χρηματοδότηση
του προγράμματος φορολογικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών
μελών της ΕΕ («Fiscalis») (5.4.2019)

Στο από 21 Μαρτίου 2019 δελτίο τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξέφρασε την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που
επιτεύχθηκε αναφορικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος
φορολογικής συνεργασίας των κρατών μελών της ΕΕ (“Fiscalis”)
στο πλαίσιο της επόμενης ενωσιακής δημοσιονομικής περιόδου
2021-2017. Ειδικότερα, το πρόγραμμα “Fiscalis” θα στηρίξει τη
συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών
μελών της ΕΕ και θα συμβάλει αποτελεσματικότερα στην
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της
φοροαποφυγής.

Ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, κ. Πιέρ
Μοσκοβισί, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία θα επιτρέψει στο
πρόγραμμα Fiscalis να συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να
συνεργάζονται για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι φορολογικές διοικήσεις. Σε συνδυασμό με τη νέα
τεχνολογία, η συνεργασία αυτή μπορεί να έχει εξαιρετικά θετικό
αντίκτυπο στη συνολική προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της
φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, ούτως ώστε να προστατεύεται
παράλληλα η ενιαία αγορά μας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος
Fiscalis μπορεί να είναι μικρός, η προστιθέμενη αξία του όμως είναι
μεγάλη».

Τέλος, η προσωρινή αυτή συμφωνία πρέπει στην συνέχεια να εγκριθεί
επίσημα τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο,
ενώ οι δημοσιονομικές πτυχές υπόκεινται στη συνολική συμφωνία για τον
επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, τον οποίο πρότεινε η
Επιτροπή τον Μάιο 2018 (βλ. και ανωτέρω στο κεφάλαιο Α.1.1).
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Φωτογραφικό Υλικό 
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Ε. Δημοσίευση άρθρων

Ε.1. «Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής: η θέση του

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της Ανακοίνωσης της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το μέλλον της γεωργίας

μετά το 2020», άρθρο της κας Κατερίνας Σαββαΐδου, ΘΠΔΔ,

1/2019, σελ.89-96.

Το άρθρο αναφέρεται στο έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου για «Το μέλλον της ΚΑΠ» με αφορμή την Ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την Κοινή Αγροτική
Πολιτική μετά το 2020, στο οποίο έλεγξε εάν η εν λόγω δημόσια
πολιτική ανταποκρίνεται στις αρχές της οικονομικότητας,
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, δηλαδή γενικότερα της
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο έθεσε κριτήρια αναφορικά με την αξιολόγηση
των αναγκών, των στόχων, των εισροών, των διαδικασιών, των
εκροών, των αποτελεσμάτων, των εξωτερικών παραγόντων, καθώς
και της λογοδοσίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ε.2. “Tax rulings και ευρωπαϊκό πλαίσιο περί κρατικών

ενισχύσεων”, άρθρο της κας Κατερίνας Σαββαΐδου και της κας

Βασιλικής Αθανασάκη στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, τ. Μαρτίου

2019 (157/2019), σελ. 238-241.

Το άρθρο επικεντρώνεται στις λεγόμενες «φορολογικές συμφωνίες»
τύπου “tax rulings”, όπως ο όρος έχει επικρατήσει διεθνώς,
συμπεριλαμβανομένων και των συμφωνιών προέγκρισης τιμολόγησης
(Advance Pricing Agreements ή “APAs) και αναλύει την αλληλεπίδρασή
τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, μέσα από τις
πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα
εξετάζονται οι υποθέσεις McDonalds, Nike, Engie, ενώ αναφορές
γίνονται και στις υποθέσεις Starbucks, Fiat, Apple και Amazon, καθώς και
στην υπόθεση τη σχετική με το καθεστώς Excess Profit Exemption στο
Βέλγιο.

Ε.3. "General and Specific Anti-Tax Avoidance Measures under recent

Tax Reform in Greece", άρθρο της κας Κατερίνας Σαββαΐδου και της

κας Βασιλικής Αθανασάκη στο περιοδικό Intertax, Kluwer Law, Volume

47 (2019), Issue 4.

Το άρθρο εξετάζει το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο περί καταπολέμησης
της φοροαποφυγής, όπως αυτό έχει θεσπισθεί και ισχύει στο ελληνικό
φορολογικό σύστημα μετά την πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση που
έλαβε χώρα το 2013 υπό το φως της οικονομικής κρίσης και της
επιτακτικής ανάγκης περιφρούρησης της φορολογικής βάσης στην
Ελλάδα. Ειδικότερα παρουσιάζεται και αναλύεται τόσο η γενική διάταξη
κατά της φοροαποφυγής του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 ή «ΚΦΔ»)
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όσο και οι ειδικές αντικαταχρηστικές διατάξεις του ελληνικού
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013 ή «ΚΦΕ»),
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί ελεγχόμενων αλλοδαπών
εταιρειών περί υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, περί του
ελληνικού καθεστώτος “participation exemption” για την
απαλλαγή των ενδοομιλικών μερισμάτων, περί φορολογικών
παραδείσων, μη συνεργάσιμων κρατών και κρατών με προνομιακό
φορολογικό καθεστώς και περί ενδοομιλικής τιμολόγησης.
Παράλληλα, ιδιαίτερα μνεία γίνεται και στη σχέση μεταξύ γενικής
και ειδικών αντικαταχρηστικών κανόνων στο ελληνικό φορολογικό
δίκαιο και στη δυνατότητα συνεφαρμογής τους ή
αλληλοαποκλεισμού τους.

Ε.4. “Greece - Specific Anti-Avoidance Measures in Greece in the

Post-BEPS and Post-ATAD Era”, άρθρο της κας Κατερίνας

Σαββαΐδου και της κας Βασιλικής Αθανασάκη στο περιοδικό

European Taxation Journal, IBFD, 2019 (Volume 59), No 4,

Published 7 March 2019.

To άρθρο παρουσιάζει και αναλύει τις ειδικές ρήτρες κατά της
φοροαποφυγής του ελληνικού φορολογικού πλαισίου, όπως αυτές
έχουν προκύψει μετά την πρόσφατη φορολογική μεταρρρύθμιση
που έλαβε χώρα στην Ελλάδα του 2013, συμπεριλαμβανομένων
των κανόνων περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών περί
υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, περί του ελληνικού
καθεστώτος “participation exemption”

για την απαλλαγή των ενδοομιλικών μερισμάτων, περί φορολογικών
παραδείσων, μη συνεργάσιμων κρατών και κρατών με προνομιακό
φορολογικό καθεστώς και περί ενδοομιλικής τιμολόγησης. Οι ειδικές
αυτές αντικαταχρηστικές διατάξεις εξετάζονται, υπό το φως και του
Σχεδίου Δράσης του ΟΟΣΑ για τη Διάβρωση Φορολογικής Βάσης και τη
Μεταφορά Κερδών (Base Erosion and Profit Shifting ή “BEPS Action
Plan”) σε συνδυασμό και με τις αντίστοιχες αντικαταχρηστικές διατάξεις
της ενωσιακής νομοθεσίας και ειδικότερα της Οδηγίας 2016/1164 κατά
της φοροαποφυγής.
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ΣΤ. Διοργάνωση ημερίδων

ΣΤ.1. Ημερίδα Φορολογίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών και

Αποφοίτων του ΜΠΣ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής

ΑΠΘ με θέμα ««ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΩΝ BEPS ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ

Φ.Π.Α.»

Η Ημερίδα διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Έδρας με τη
συνεργασία της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων
Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔΙΘ) και της ELSA Thessaloniki, τον
Φεβρουάριο 2019. Χορηγός φιλοξενίας ήταν ο Δικηγορικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης και χορηγοί της διοργάνωσης η KPMG
Ελλάδος και η δικηγορική εταιρεία CPA Law, Κ.
Παπακωστόπουλος και Συνεργάτες.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν να δώσει στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές και αποφοίτους του ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής
Σχολής του ΑΠΘ δημόσιο βήμα για την ανακοίνωση της εργασίας
τους στο μάθημα του φορολογικού δικαίου, ενώ παράλληλα να
τους δώσει την ευκαιρία να αποκτήσουν την εμπειρία και τις
δεξιότητες της κοινοποίησης της ερευνητικής τους δραστηριότητας
σε επιστημονική ημερίδα με ευρύ κοινό, κάτι που μπορεί να τους
φανεί χρήσιμο στη γενικότερη επαγγελματική τους πορεία.

Περαιτέρω, οι φοιτητές που θα παρακολούθησαν την εκδήλωση
αποκόμισαν συγκεκριμένη εικόνα για τα πρότυπα και το επίπεδο της
δουλειάς των εργασιών που οι ίδιοι θα πραγματοποιήσουν ενδεχομένως
στο πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών. Τέλος, και οι ασκούμενοι και νέοι
δικηγόροι παρακολούθησαν ένα σύγχρονο ζήτημα στον τομέα του
ενωσιακού και διεθνούς φορολογικού δικαίου.

Στην ημερίδα συμμετείχαν κατά αλφαβητική σειρά οι κάτωθι ομιλητές:
Βασιλειάδης Γεώργιος, Βιόπουλος Παναγιώτης, Γιαννακάκης Παύλος,
Εμμανουήλ Αναστασία, Καλογεράτου Βικτώρια, Μαλάμου Αικατερίνη,
Παπά Θωμαή, Παπακωνσταντίνου Χρήστος, Πασιαλή Δήμητρα,
Πουτακίδου Μαρία, Ρήμου Θεοδότα, Σιδηροκαστρίτη Αγγελική, Τσιάχτα
Χρυσούλα.

Στην στρογγυλή τράπεζα συμμετείχαν κατά αλφαβητική σειρά οι κάτωθι:
Αθανασάκη Βασιλική, Αμπατζή Έλλη, Βούρας Βασίλειος, Μάτσος
Γεώργιος, Μαυρίδης Στέλιος, Μήττας Μιχάλης, ενώ συντονιστής ήταν ο
κος Φινοκαλιώτης Δημήτρης. Συντονιστές των πάνελ ήταν κατά
αλφαβητική σειρά οι κάτωθι: Μπάρμπας Νικόλαος, Σαββαϊδου
Αικατερίνη και Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος.

Την ημερίδα χαιρέτησαν η Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής ΑΠΘ κα
Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης κος Ευστάθιος Κουτσοχήνας, η Πρόεδρος της
Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔΙΘ) κα
Αικατερίνη Τσιαμπέρα,
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ο Πρόεδρος της ELSA Thessaloniki κος Βασίλειος Βούρας και η
Αντιπρόεδρος Σεμιναρίων και Συνεδρίων της ELSA Thessaloniki
κα Εύας Τσιφτσή.

Να σημειωθεί ότι χορηγός φιλοξενίας ήταν ο Δικηγορικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ενώ η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με
την χορηγία της Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρεία (CPA Law), Μέλος του δικτύου της KPMG.

Φωτογραφικό υλικό:
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VI. Αρθρογραφία 

Α.1. Η επίδραση του «ηπίου» Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου 

στην ερμηνεία του ΚΦΕ, του Σπύρου Δημητρίου, Δικηγόρος 

ΜΔΕ, Senior Manager, KPMG Greece. 

Α. Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

Το 2013 αποδείχθηκε μία εξόχως σημαντική χρονιά για το
φορολογικό δίκαιο στη χώρα μας. Χωρίς να υποτιμάται η για
πρώτη φορά υιοθέτηση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, που
αναμφίβολα αποτέλεσε τομή για το φορολογικό σύστημα
ενοποιώντας τις φορολογικές διαδικασίες (παρέμεναν διάσπαρτες
σε διάφορα νομοθετήματα) σε ένα ενιαίο νομοθέτημα, κορυφαία
στιγμή αποτέλεσε επίσης και η αντικατάσταση του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος, δηλαδή του νόμου 2238/1994, από το
νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), με το νόμο
4172/2013. Ο νέος Κώδικας, δομημένος σε διαφορετική λογική,
εισήχθη προκειμένου αφενός να καταπολεμήσει με ολιστικό τρόπο
παθογένειες και προβλήματα του παρελθόντος και αφετέρου να
αποτελέσει «γέφυρα» προς την εποχή των παγκοσμιοποιημένων
οικονομικών σχέσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι οι διασυνοριακές συναλλαγές
συνιστούν όλο και περισσότερο τον κανόνα σε μια εν τοις πράγμασι
παγκοσμιοποιημένη οικονομία, ο νέος ΚΦΕ όφειλε να προσαρμοστεί στα
νέα διεθνή δεδομένα. Η τάση αυτή, μάλιστα, είναι πασίδηλη όχι μόνο με
την ενσωμάτωση στον Κώδικα πλήθους διατάξεων του ενωσιακού
δικαίου1, αλλά και από την υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών2, οι
οποίες κατέστησαν θετικό δίκαιο. Η εν λόγω στρατηγική επιλογή
επιρρωνύεται εξάλλου και από τη «διακηρυκτικού» χαρακτήρα
αιτιολογική έκθεση που συνόδευσε τον ΚΦΕ, η οποία δίχως περιστροφές
αναφέρει ως αναμφίλεκτο το γεγονός ότι οι διατάξεις του νέου Κώδικα
στο σύνολό τους «παρακολουθούν τις εξελίξεις στη διεθνή και ευρωπαϊκή
οικονομική πραγματικότητα».

Τούτων δοθέντων, θα διερευνηθεί παρακάτω κατά πόσον η
εκπεφρασμένη επιλογή του νομοθέτη επιδρά ή οφείλει να επιδρά στην
ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του ΚΦΕ, εμπλέκοντας στη
νομική μέθοδο ερμηνείας των διατάξεων του ΚΦΕ διεθνείς πρακτικές και
πρωτοβουλίες με χαρακτηριστικά «ηπίου δικαίου» (soft law). Με άλλα
λόγια, θα επιδιωχθεί η αποσαφήνιση της κανονιστικής αξίας που έχει η
εκπεφρασμένη βούληση του νομοθέτη να λαμβάνει υπόψη κείμενα που
αποτυπώνουν διεθνείς πρακτικές και πρωτοβουλίες - και όχι απαραίτητα
θετικό δίκαιο - για την ερμηνεία των διατάξεων ενός εκ των
σημαντικότερων φορολογικών νομοθετημάτων, του ΚΦΕ.

Α. Μελέτες, άρθρα και σχόλια 
αποφάσεων
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Ειδικότερα, θα διερευνηθεί, πρώτον, η κανονιστική αξία των
αναφορών που υπάρχουν στην αιτιολογική έκθεση όσον αφορά την
Πρότυπη Σύμβαση και τα Ερμηνευτικά Σχόλια του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς και η
επιρροή τους στην ερμηνεία των διατάξεων του νέου ΚΦΕ που
υιοθετούν τις προτεινόμενες από την Πρότυπη Σύμβαση διατάξεις
(υπό Γ.Ι.) και, δεύτερον, η προσέγγιση της νομολογίας του ΣτΕ
όσον αφορά το ζήτημα αυτό (υπό Γ.ΙΙ.). Τέλος, σε ένα εκτενές είναι
η αλήθεια κλείσιμο του συλλογισμού εν είδει συμπεράσματος, μια
νέα παράμετρος προστίθεται στη συζήτηση. Η έννοια της
«αποτελεσματικότητας» ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό της
οικονομικής ανάλυσης του δικαίου έρχεται να κλονίσει τα θέσφατα
της κλασικής νομικής θεωρίας και να θέσει τον προβληματισμό σε
μία νέα ενδιαφέρουσα βάση (υπό Δ.).

Πριν από την παράθεση του προβληματισμού και για την
πληρότητα του νομικού συλλογισμού, θα προηγηθούν, ωστόσο,
κάποιες απαραίτητες αναφορές στα γενικώς από τη νομική θεωρία
παραδεδεγμένα σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων του
φορολογικού δικαίου (υπό Β.Ι.) και τη φύση και ισχύ του
Προτύπου της Σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας και των επ’
αυτής Ερμηνευτικών Σχολίων του ΟΟΣΑ (υπό Β.ΙΙ.).

Β. ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ «ΣΚΛΗΡΟΥ» ΚΑΙ «ΗΠΙΟΥ»
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Ι. Η ερμηνεία των διατάξεων του φορολογικού δικαίου

α) Η στενή γραμματική ερμηνεία

Σύμφωνα με τη θεωρία και τη νομολογία για την ερμηνεία των
φορολογικών διατάξεων προκρίνεται η στενή γραμματική ερμηνεία. Η
θέση αυτή, που εκφράζεται από το μεγαλύτερο μέρος της θεωρίας3 και
είναι η κρατούσα, ερείδεται στις συνταγματικές αρχές της νομιμότητας
και της βεβαιότητας του φόρου και στη αρχή της φορολογικής
δικαιοσύνης, όπως προκύπτουν από τις σχετικές συνταγματικές
διατάξεις4. Κατά συνέπεια, η αξία της στενής γραμματικής ερμηνείας των
φορολογικών διατάξεων επαφίεται καταρχήν στις θεμελιώδεις αρχές που
το άρθρο 78 του Συντάγματος θέτει στην κορυφή του εποικοδομήματος,
επιτρέποντας, εντούτοις, την επίκληση εξ αντιδιαστολής επιχειρημάτων
για την απόκλιση από την ως άνω γενική ερμηνευτική αρχή στις
περιπτώσεις που οι εν λόγω συνταγματικές αρχές μπορεί να θεωρηθεί ότι
διασφαλίζονται a priori ή ότι εντέλει υπηρετούνται. Επομένως, η στενή
γραμματική ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων νοηματοδοτείται από
τις παραπάνω συνταγματικές αρχές και μάλλον ατονεί όταν αυτές
θεωρούνται εκ των πραγμάτων εξασφαλισμένες.
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Ως εκ τούτου, παρά την επί της αρχής συμφωνία του μεγαλύτερου
μέρους της θεωρίας στη στενή γραμματική ερμηνεία των
φορολογικών διατάξεων, η άποψη αυτή δεν είναι αναμφίλεκτη.
Καταρχάς, αξίζει να σημειωθεί ότι οι έννοιες της γραμματικής
ερμηνείας και της στενής ερμηνείας, αν και αλληλεπικαλύπτονται
κατά ένα μέρος, δε συμπίπτουν. Η στενή ερμηνεία αφορά
πολυσήμαντους όρους οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί στενά (και όχι
ευρέα), πάντοτε, ωστόσο, εντός του γράμματος του νόμου5.
Ακολούθως, η γραμματική ερμηνεία μπορεί να λειτουργεί
αυτοτελώς όταν ο νομοθέτης έχει εκφραστεί με ακρίβεια
αποδίδοντας συγκεκριμένο νόημα σε κάθε λέξη. Συνεπώς, η
ανάγκη στενής ερμηνείας ανακύπτει μόνον επί πολυσήμαντων
όρων ή αόριστων εννοιών και εντάσσεται λειτουργικά στο πλαίσιο
της γραμματικής ερμηνείας. Ως εκ τούτου, όσον αφορά
φορολογικές διατάξεις που δεν περιλαμβάνουν όρους και έννοιες,
όπως οι παραπάνω, και που θεωρούνται καταρχήν σαφείς, η
γραμματική ερμηνεία per se μπορεί να θεωρείται επαρκής.

β) Αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις από τη στενή ερμηνεία

Η θέση περί στενής και, πάντως, γραμματικής ερμηνείας των
φορολογικών διατάξεων έχει υποστεί επί της αρχής κριτική από
ένα μικρό μέρος της θεωρίας, βάσει της οποίας υποστηρίζεται ότι
είναι καταρχήν αδύνατο η κατά γράμμα ερμηνεία να αποδώσει
ορθά το νόημα οποιασδήποτε διάταξης, συμπεριλαμβανομένων
ασφαλώς των φορολογικών διατάξεων.

«Η ορθή κατανόηση του νοήματος γίνεται με επιχειρήματα ουσίας, όπως
μεταξύ άλλων, τα τελεολογικά και οι αρχές της φορολογικής
δικαιοσύνης»6. Εξάλλου, όπως υποστηρίζεται από την ως άνω (μη
κρατούσα πάντως) γνώμη, η γραμματική ερμηνεία δεν προσφέρει
ουσιαστικά επιχειρήματα, αλλά, αντιθέτως, αποτελεί την αφετηρία της
ερμηνείας και γι’ αυτό οφείλει να γίνεται αντιληπτή ως μέρος ενός
ερμηνευτικού έργου στο οποίο ενοποιούνται και διαντιδρούν (όχι
απαραίτητα κατά στάδια ή φάσεις) όλα τα είδη ερμηνείας7. Ως εκ τούτου,
υποστηρίζεται ότι και η ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων οφείλει να
μην αφίσταται καταρχήν από τη βασική μεθοδολογία της παραδοσιακής
ερμηνείας και να μην περιορίζεται στη γραμματική ερμηνεία.

Εντούτοις, σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση των αντιλήψεων μέρους της
θεωρίας, που καταρχήν δέχεται την επί της αρχής πρόκριση της στενής
γραμματικής ερμηνείας, διακρίνεται μία εμφανής αμφιταλάντευση όσον
αφορά ειδικότερες επιμέρους ερμηνευτικές περιπτώσεις. Εκκινώντας από
την προτεραιότητα της στενής γραμματικής ερμηνείας, φαίνεται ότι
γίνεται δεκτή η κατά περίπτωση ερμηνευτική διαστολή φορολογικής
διάταξης, εφόσον ο εφαρμοστής του δικαίου κρίνει ότι «μόνο έτσι
αποδίδεται ορθά το νόημα της διάταξης, το οποίο εξάγεται από την
τελεολογική ερμηνεία ή αν κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την
υλοποίηση των αρχών της φορολογικής δικαιοσύνης»8.
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Η θέση αυτή, ωστόσο, συνιστά μάλλον αντίφαση, κατά την έννοια
ότι, εάν μπορεί να γίνει – έστω κατ’ εξαίρεση – επίκληση
ερμηνευτικών μεθόδων επέκεινα της στενής γραμματικής
ερμηνείας για την ανακάλυψη της αληθούς ερμηνείας της
φορολογικής διάταξης, τότε η ερμηνεία οφείλει – για λόγους
ασφάλειας δικαίου – να διαρθρώνεται καταρχάς πέραν του
γράμματος του νόμου. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η ανεπάρκεια
της γραμματικής ερμηνείας και η επέκεινα αυτής ερμηνεία δε
μπορεί να κρίνεται κατά περίπτωση ή κατά παραγγελία. Κι επειδή
η επάρκεια της γραμματικής ερμηνείας σε κάθε ειδικότερη
περίπτωση δε μπορεί εκ των πραγμάτων να είναι εξαρχής
αυτονόητη, προϋποθέτει εκ των προτέρων μια ερμηνευτική
προσέγγιση που υπερβαίνει τη γραμματική, προς την κατεύθυνση
της ενοποιημένης ερμηνείας, που, ως γνωστόν, ερείδεται στην
αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των τρόπων ερμηνείας κατά
την υπαγωγή του «πραγματικού» στον κανόνα δικαίου9.

Η παραπάνω διαπίστωση για την αναγκαιότητα της ερμηνείας των
φορολογικών διατάξεων πέρα από το γράμμα του νόμου (αλλά,
καταρχάς, εντός του κανόνα δικαίου) υποστηρίζεται από μέρος της
θεωρίας και στην ειδικότερη περίπτωση των φοροαπαλλακτικών
διατάξεων, για τις οποίες δέχεται τη δυνατότητα διασταλτικής
ερμηνείας10. Όπως αναφέρεται κατά λέξη,

«[η] διασταλτική ερμηνεία φοροαπαλλακτικών διατάξεων έχει γίνει δεκτό
και στην επιστήμη και στη νομολογία ότι είναι επιτρεπτή, αν προκύπτει από
τον σκοπό του νόμου, αν με άλλα λόγια συνάγεται ότι ο νομοθέτης,
θεσπίζοντας την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του φόρου, ορθά
μεν διανοήθηκε, εσφαλμένα δε εκφράστηκε, με αποτέλεσμα να μη
συμπεριλάβει τελικά στις ρητά αναφερόμενες στο νόμο κατηγορίες των
απαλλασσόμενων από το φόρο και μια ειδική κατηγορία που ενώ είχε και
έπρεπε να έχει κατά νου, εν τούτοις παραμέλησε. Η κρίση για την ορθή
διανόηση και την εσφαλμένη έκφραση του νομοθέτη προκύπτει κυρίως από
ιστορική ερμηνεία»11.

Ο συλλογισμός αυτός εδράζεται εξάλλου στη γενική παραδοχή ότι η ιδεώδης
γραμματική ερμηνεία προϋποθέτει απόλυτη εκφραστική ακρίβεια. Κάτι
τέτοιο, δεδομένων των εγγενών ατελειών της γλωσσικής έκφρασης και
της διαπιστωμένης προχειρότητας που συντάσσονται οι νόμοι12,
φαντάζει εξ ορισμού, αν όχι ουτοπικό, τουλάχιστον εξαιρετικά δυσχερές.
Εάν, δε, στα παραπάνω προστεθεί και η περίπτωση που η ακρίβεια της
διατύπωσης δεν είναι καν ηθελημένη (περιπτώσεις δηλαδή που ο
νομοθέτης εκφράστηκε στενότερα του δέοντος), η πιθανότητα μία μόνη,
«αποστειρωμένη», στενή γραμματική ερμηνεία των φορολογικών
διατάξεων να οδηγήσει σε ανορθολογικά αποτελέσματα, αυξάνεται
κατακόρυφα.
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ΙΙ. H Πρότυπη Σύμβαση και τα Σχόλια του ΟΟΣΑ

α) H ισχύς της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ και των σχετικών
Σχολίων

Όσον αφορά το ζήτημα της κανονιστικής ισχύος της Πρότυπης
Σύμβασης (Model Convention) για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας μεταξύ συμβαλλομένων κρατών και των επ’ αυτής
Ερμηνευτικών Σχολίων (Commentaries)13, η θεωρία φαίνεται ότι
μέχρι σήμερα διατηρεί ενιαία στάση (πλην ελαχίστων και μάλλον
αποσπασματικών εξαιρέσεων14), υποστηρίζοντας καταρχήν την
έλλειψη κανονιστικής ισχύος15. Εντούτοις, παρά την παγιωμένη
παραπάνω άποψη, στη θέση αυτή της θεωρίας για τη μη
δεσμευτική ισχύ, φαίνεται ότι εμφιλοχωρούν επαμφοτερίζουσες
αντιλήψεις, δεδομένου ότι παράλληλα με την παραδοχή της μη
κανονιστικής ισχύος της Πρότυπης Σύμβασης και των σχετικών
Σχολίων γίνεται ταυτόχρονα δεκτή και η άποψη ότι ειδικά τα
Ερμηνευτικά Σχόλια που συνοδεύουν την Πρότυπη Σύμβαση δεν
είναι δυνατό να αγνοούνται όταν προκύπτουν ερμηνευτικά
ζητήματα16, δεδομένου ότι αποτελούν την εκπεφρασμένη άποψη
της Επιτροπής Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ, ενός
δηλαδή οργάνου το οποίο λειτουργεί βάσει της τεκμαιρόμενης
συναίνεσης των κρατών μελών του ΟΟΣΑ προς την κατεύθυνση
της βελτίωσης της εφαρμογής των διεθνών φορολογικών
συμβάσεων17. Και πράγματι, ειδικά στην περίπτωση που οι
διατάξεις των σε ισχύ Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
(ΣΑΔΦ)

προσομοιάζουν με τις προτεινόμενες από το Πρότυπο Συμβάσεως
διατάξεις και στο μέτρο που τα Σχόλια δεν προσκρούουν σε κάποια
ανώτερης ισχύος διάταξη ή αρχή και δεν υπερβαίνουν το γλωσσικό νόημα
της διάταξης που επιδιώκουν να ερμηνεύσουν, δε μπορούν παρά να
λαμβάνονται de facto υπόψη για την ερμηνεία τους. Αντιθέτως, οτιδήποτε
άλλο, εκτός από το ότι θα ήταν επί της ουσίας παράλογο, θα ακύρωνε de
facto τη σχετική πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ καθεαυτή και θα απαξίωνε,
στην πράξη, το σημαντικό έργο εμπειρογνωμόνων και τεχνοκρατών
υψηλού κύρους.

Συνεπώς, η θέση της θεωρίας περί μη κανονιστικής ισχύος της Πρότυπης
Σύμβασης και των Ερμηνευτικών Σχολίων από τη μία πλευρά, αλλά
παραδοχής, ταυτόχρονα, της αξίας τους σε πρακτικό επίπεδο από την
άλλη, φαίνεται ότι συνιστά μία οριακή νομική «ακροβασία», που ενέχει
εντέλει και μία εγγενή αντίφαση. Η εν λόγω αντίφαση έγκειται ακριβώς
στο ότι η συμφωνία για την έλλειψη κανονιστικότητας στο Πρότυπο και
στα Σχόλια, φαίνεται να κάμπτεται στις περιπτώσεις που οι προτεινόμενες
διατάξεις του Προτύπου έχουν υιοθετηθεί και συνιστούν θετικό δίκαιο,
δικαιολογώντας την προσφυγή στα Ερμηνευτικά Σχόλια του ΟΟΣΑ, όταν
ανακύπτουν ζητήματα εφαρμογής. Και πάντως, από τη θέση της θεωρίας
όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα διαφαίνεται μία γενική αμηχανία
που μάλλον πηγάζει από το γεγονός ότι η «κελσενική» διαπίστωση της μη
κανονιστικής ισχύος ενός υβριδικού διεθνούς εργαλείου με ασαφή νομική
φύση, όπως η Πρότυπη Σύμβαση του ΟΟΣΑ και τα επ’ αυτής
Ερμηνευτικά Σχόλια, προσκρούει στην πρακτική τους χρησιμότητα σε
ζητήματα ερμηνείας. Προσκρούει δηλαδή σε εκείνο που η θεωρία έχει
χαρακτηρίσει ως «κανονιστική δύναμη του πραγματικού»18. Με άλλα
λόγια, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι στο επίπεδο της κλασικής νομικής
θεωρίας βρισκόμαστε πρακτικά αλλά, εντέλει, και μεθοδολογικά, αν όχι
σε αδιέξοδο, τουλάχιστον μπροστά σε «παράδοξο».
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β) Η φύση της Πρότυπης Συμβάσης του ΟΟΣΑ και των επ’ αυτής
Σχολίων ως διεθνές soft law

Η ευρύτερη συζήτηση για το soft law ή «ήπιο δίκαιο»19 που
απασχολεί τη νομική επιστήμη τα τελευταία χρόνια20,
ενδεχομένως να αποτελεί μία κάποια διέξοδο από το παραπάνω
«νομικό παράδοξο». Οι θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από το soft
law καταλήγουν σε ορισμένα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά που
φαίνονται ικανά, το πρώτον, να ορίσουν το «ήπιο δίκαιο» και, το
δεύτερον, να το διακρίνουν από το «σκληρό»21 δίκαιο, αλλά και
από άλλες άτυπες πράξεις με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, τρία είναι τα κριτήρια, που σύμφωνα με τη θεωρία του
ηπειρωτικού δικαίου πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, για την
ένταξη συγκεκριμένων πράξεων στην κατηγορία του «ηπίου
δικαίου». Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να: «α) σκοπούν στην
αλλαγή της συμπεριφοράς των αποδεκτών τους, β) στερούνται
νομικής δεσμευτικότητας, δηλαδή [να μη] γεννούν νομική
υποχρέωση ή δικαίωμα και γ) χαρακτηρίζονται από ένα βαθμό
τυποποίησης, ικανό να τους προσδώσει μία επίφαση και
νομιμοποίηση κανόνων δικαίου ή νομικών πράξεων»22. Εάν σε
αυτό το πλαίσιο εμπίπτει η Πρότυπη Σύμβαση του ΟΟΣΑ,
συμπεριλαμβανομένων των Ερμηνευτικών Σχολίων που τη
συνοδεύουν, τότε μπορεί να γίνει λόγος για «διεθνές soft law»23.
Ας προβάλλουμε αναλυτικά τα παραπάνω κριτήρια στην Πρότυπη
Σύμβαση και στα Ερμηνευτικά Σχόλια.

Πρώτον, δεδομένου ότι ο απώτερος στόχος της Πρότυπης Σύμβασης και
των Σχολίων είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της διπλής φορολογίας
εισοδήματος και κεφαλαίου – ως συνέπεια άσκησης της φορολογικής
κυριαρχίας των κρατών – η προσαρμογή της «φορολογικής
συμπεριφοράς» των κρατών μελών του ΟΟΣΑ προς μία κατεύθυνση ώστε
να αντιμετωπιστούν κοινά προβλήματα και να επιτευχθεί η επιθυμητή
ευθυγράμμιση, συνιστά τον πυρήνα της σχετικής πρωτοβουλίας του εν
λόγω Διεθνούς Οργανισμού24. Κατά συνέπεια, η περιπτωσιολογική ex
ante ή ex post προσπάθεια αντιμετώπισης των ερμηνευτικών ζητημάτων
που ανακύπτουν από τη σύγκρουση των φορολογικών δικαιοδοσιών, με
σκοπό την ομαδοποίηση και ομοειδή αντιμετώπισή τους, προϋποθέτει
συναντίληψη των προβλημάτων και a priori συναίνεση για την από
κοινού αντιμετώπιση. Ως εκ τούτου, το μέσο για την επίτευξη του
παραπάνω σκοπού δεν είναι άλλο από την υιοθέτηση όχι μόνον κοινά
αποδεκτών διατάξεων σε επίπεδο διεθνούς δικαίου (η ad hoc υιοθέτηση
Διεθνούς Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας) αλλά, κυρίως, η κοινή
ερμηνευτική προσέγγιση ως προς αυτές, ήτοι μία κοινής αποδοχής
προσανατολισμένη «συμπεριφορά». Την προσανατολισμένη αυτή κοινή
συμπεριφορά θεμελιώνουν καταρχάς τα Ερμηνευτικά Σχόλια της
Πρότυπης Σύμβασης.
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Δεύτερον, όπως έχει ήδη καταδειχθεί παραπάνω (βλ. ανωτ. υπό
Β.ΙΙ.α), η συμφωνία για τη μη κανονιστική ισχύ της Πρότυπης
Σύμβασης και των επ’ αυτής Σχολίων σε επίπεδο θεωρίας, είναι
μάλλον απόλυτη. Επομένως, και το δεύτερο κριτήριο της μη
κανονιστικής ισχύος που απαιτεί η θεωρία εκπληρώνεται. Και
τέλος, τρίτον, το γεγονός ότι η εν λόγω πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ
δεν αποτέλεσε μία εφάπαξ προσπάθεια, αλλά, αντίθετα, συνιστά
μία διαρκή προσπάθεια που παράγει ανά διαστήματα βελτιωμένα
αποτελέσματα25, κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας,
αποδεικνύει, εντέλει, μία τυποποίηση. Οι τυποποιημένες πράξεις
που παράγονται στο πλαίσιο των σχετικών Επιτροπών του ΟΟΣΑ,
εκτός του ότι είναι πράξεις ενός σημαντικού Διεθνούς Οργανισμού,
συνιστούν ταυτόχρονα πεδίο ευρείας συναίνεσης των κρατών
μελών του, γεγονός που αφεαυτού αποτελεί μέσο νομιμοποίησης
της αξίας και τη χρησιμότητάς τους προς εξυπηρέτηση του σκοπού
τους. Συνεπώς, εκπληρώνεται και το τρίτο κριτήριο της
τυποποίησης που απαιτεί η θεωρία.

Με λίγα λόγια, η συναίνεση των κρατών μελών του ΟΟΣΑ για τη
χάραξη και τυποποίηση ενός κοινού πλαισίου συνεννόησης ως
προς τη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου, χωρίς καταρχήν
δεσμευτική ισχύ, προς εξυπηρέτηση κοινών οικονομικών σκοπών,
καθιστά το Πρότυπο και τα Σχόλιά του ένα εξέχον ερμηνευτικό
εργαλείο «διεθνούς ηπίου δικαίου».

Γ. Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ι. Η ερμηνευτική «κερκόπορτα»: μεταξύ «κανονιστικής ποιότητας» και
«κανονιστικής ισχύος»

α) Η εμπλοκή του «ηπίου διεθνούς δικαίου» στον ΚΦΕ

Τις παραπάνω «βεβαιότητες» σχετικά με την ερμηνεία των φορολογικών
διατάξεων, τη νομική φύση των εργαλείων «ηπίου διεθνούς δικαίου» και,
κυρίως, τη μεταξύ τους σχέση έρχεται να «προκαλέσει» η αιτιολογική
έκθεση που συνοδεύει το νέο ΚΦΕ, η οποία σπεύδει επί της αρχής να
καταγράψει τη ratio για την ανάγκης αλλαγής του πλαισίου και ρήξης με
το παρελθόν26. Συγκεκριμένα, στην αιτιολογική έκθεση αποτυπώνεται το
ακόλουθο ενδιαφέρον σημείο:

«Οι προτεινόμενες διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
παρακολουθούν τις εξελίξεις στη διεθνή και ευρωπαϊκή οικονομική
πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς που απορρέουν αφ’
ενός από τους κανόνες του διεθνούς φορολογικού δικαίου (φορολογική
κατοικία, τόπος πραγματικής διοίκησης, μόνιμη εγκατάσταση) και αφ’
ετέρου τους ορισμούς των επιμέρους εισοδημάτων (π.χ. τόκοι, μερίσματα,
δικαιώματα), όπως αποτυπώνονται και στο Πρότυπο της Σύμβασης του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης που εφαρμόζεται
μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατά τη σύναψη των Συμβάσεων περί
αποφυγής της διπλής φορολογίας στο εισόδημα και στο κεφάλαιο».
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Ενόψει αυτού, αλλά και επιμέρους ειδικότερων αναφορών27, ιδίως
στα σημεία της αιτιολογικής έκθεσης που αναφέρονται στη
φορολογική κατοικία (άρθρο 4)28 και τη μόνιμη εγκατάσταση
(άρθρο 6)29, τίθεται εκ νέου ζήτημα εκτίμησης της κανονιστικής
αξίας της Πρότυπης Σύμβασης και των Ερμηνευτικών Σχολίων του
ΟΟΣΑ που τη συνοδεύουν, αυτή τη φορά για την ερμηνεία των
εθνικών κανόνων του ΚΦΕ, δεδομένου, μάλιστα, του ειδικού
βάρους που έχει η αιτιολογική έκθεση του νόμου για την ερμηνεία
των διατάξεων, σύμφωνα με τη νομική θεωρία30.

Ειδικότερα, η αιτιολογική έκθεση του νόμου έχει αδιαμφισβήτητη
ερμηνευτική αξία διότι αποτελεί βασικό εργαλείο, όχι μόνον για
την ανακάλυψη της βούλησης του νομοθέτη (ιστορική
ερμηνεία)31, αλλά και για την τελεολογική32 ερμηνεία του
δικαίου, γεγονός που – σε κάθε περίπτωση – την καθιστά
σημαντικό εργαλείο για την ερμηνεία των διατάξεων που
συνοδεύει. Ως εκ τούτου, η ρητή αναφορά στο σώμα της
αιτιολογικής έκθεσης του ΚΦΕ σε κείμενα που σύμφωνα με τη
θεωρία διατηρούν μία «de facto κανονιστική ποιότητα» (αλλά όχι
και κανονιστική ισχύ) που επιδρά στην ερμηνεία των ΣΑΔΦ33 –
όπως το Πρότυπο και τα Σχόλια του ΟΟΣΑ – επιβάλλει ουσιαστικά
τα εν λόγω κείμενα ως απαραίτητα ερμηνευτικά εργαλεία των
διατάξεων του νέου ΚΦΕ, αναβαθμίζοντας, ταυτόχρονα, την
κανονιστική τους «ποιότητα». Το γεγονός αυτό δημιουργεί
περαιτέρω προβληματισμό,

διότι εκφράζει τη βούληση του νομοθέτη να επιβάλλει κείμενα «ηπίου
διεθνούς δικαίου», δίχως να τους προσδίδει κανονιστική ισχύ, ως κανόνες
ερμηνείας των εθνικών φορολογικών διατάξεων, όταν οι τελευταίες
ερείδονται (και εντέλει προσομοιάζουν) στους προτεινόμενους από το
Πρότυπο του ΟΟΣΑ κανόνες. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τη βούληση
του νομοθέτη, τα παραπάνω κείμενα από προαιρετικά εργαλεία ερμηνείας
των ΣΑΔΦ, μετατρέπονται διαμέσου της αιτιολογικής έκθεσης σε
επιβεβλημένα εργαλεία ερμηνείας του ΚΦΕ, στις περιπτώσεις που ο
τελευταίος υιοθετεί τις προτεινόμενες διατάξεις του Προτύπου.

β) Ο προβληματισμός και το διακύβευμα

Ο προβληματισμός αφορά τον πραγματικό αντίκτυπο των παραπάνω
αναφορών στην αιτιολογική έκθεση του ΚΦΕ όσον αφορά την ερμηνεία
των σχετικών διατάξεων του φορολογικού δικαίου. Διότι, καταρχάς, η
σαφής βούληση του νομοθέτη να υιοθετήσει στον ΚΦΕ τις προτεινόμενες
από το Πρότυπο διατάξεις, καθώς και οι επιμέρους αναφορές σε
«κατευθυντήριες γραμμές», δεν μπορούν να μη ληφθούν υπόψη για την
ερμηνεία τους. Για την ακρίβεια, η υιοθέτηση των σχετικών διατάξεων
μπορεί εύλογα να θεωρηθεί καθεαυτή μία εκ των πραγμάτων αποδοχή και
των σχετικών Ερμηνευτικών Σχολίων, τα οποία – κατά συνέπεια –
δεσμεύουν τον ερμηνευτή. Η δέσμευση αυτή μάλιστα δεν είναι βέβαιο ότι
μπορεί να καμφθεί με μόνο επιχείρημα τον κανόνα της στενής
γραμματικής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων (βλ. ανωτ. υπό
Β.Ι.α).
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Με άλλα λόγια, ο βαθμός δέσμευσης του ερμηνευτή από τη
διατύπωση στην αιτιολογική έκθεση είναι τέτοιος, ώστε τα
Ερμηνευτικά Σχόλια του ΟΟΣΑ να καταστεί ενδεχόμενο να
υπερισχύουν ως ερμηνευτική εκδοχή, ακόμη και στις περιπτώσεις
εκείνες που υπερβαίνουν τον κανόνα της στενής γραμματικής
ερμηνείας. Συνεπώς, το εύρος της ερμηνευτικής εκδοχής δεν
καθορίζεται από τον κανόνα της στενής ερμηνείας, αλλά από το
περιθώριο που αφήνουν τα Ερμηνευτικά Σχόλια του Προτύπου του
ΟΟΣΑ, γεγονός που φαίνεται ότι συνιστά κατ’ αποτέλεσμα μία
ακόμη, νέα περίπτωση απόκλισης από τον παραπάνω κανόνα (βλ.
ανωτ. υπό B.Ι.β).

Όσον αφορά το διακύβευμα, αυτό φαίνεται ότι δε βρίσκεται στην
κανονιστική αξία που έχουν οι σχετικές αναφορές στην αιτιολογική
έκθεση του νόμου και μόνον, αλλά στο πραγματικό περιθώριο
διακριτικής ευχέρειας που καταλείπεται στον ερμηνευτή για να
κινηθεί πέρα από τα ερμηνευτικά περιθώρια που τίθενται από τα
Ερμηνευτικά Σχόλια, δεδομένου ότι – σε περίπτωση που
προκύψουν ερμηνευτικές δυσχέρειες – ο ερμηνευτής είναι σε θέση
να γνωρίζει ακριβώς τι είχε στο νου του ο νομοθέτης και γιατί το
εξέφρασε με το συγκεκριμένο τρόπο. Και παρά το γεγονός ότι η
αιτιολογική έκθεση δεν έχει την ισχύ νόμου34, η αλλαγή του
νομοθετικού πλαισίου προς μία εκπεφρασμένη κατεύθυνση, καθώς
και η εγγύς στο σήμερα έκφρασή της35 (διαμέσου της
αιτιολογικής έκθεσης), καθιστά καταρχάς προβληματική οιαδήποτε
απόκλιση από τη βούληση του νομοθέτη.

Το γεγονός αυτό, μάλιστα, επιβάλλει από μόνο του και εκ των
πραγμάτων τα Ερμηνευτικά Σχόλια του ΟΟΣΑ (ένα κατά τα άλλα
εργαλείο «ηπίου διεθνούς δικαίου») ως βασικό εργαλείο ερμηνείας των
διατάξεων του νέου ΚΦΕ, από το οποίο δε φαίνεται πως ο ερμηνευτής
μπορεί να αποστεί.

ΙΙ. Η προσέγγιση στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ

Το ΣτΕ έρχεται – προς επίρρωση των παραπάνω – να τοποθετηθεί όσον
αφορά το θέμα με αφορμή την Απόφαση 1445/2016 (στο πλαίσιο
«Πιλοτικής Δίκης»), με την οποία ερμηνεύει για πρώτη φορά το άρθρο 4
του ΚΦΕ. Το εν λόγω άρθρο, που ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τη
φορολογική κατοικία, αποτελεί σε μεγάλο βαθμό υιοθέτηση του άρθρου 4
του Προτύπου ΣΑΔΦ του ΟΟΣΑ. Ως εκ τούτου, εμπίπτει στην κατηγορία
εκείνη των διατάξεων του ΚΦΕ που ακολουθούν τα «διεθνή πρότυπα» και
τις «κατευθυντήριες γραμμές»36 του ΟΟΣΑ. Πρόκειται δηλαδή για ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα περίπτωσης στην οποία αναφέρεται η
αιτιολογική έκθεση του ΚΦΕ. Το σκεπτικό του ΣτΕ στην 1445/2016
(σκ.8) – όπως άλλωστε συνηθίζεται σε δικαστικές αποφάσεις που για
πρώτη φορά επιλύουν ένα ερμηνευτικό ζήτημα, δεδομένου ότι «[η]
σημασία της ιστορικής ερμηνείας είναι ιδιαίτερα βαρύνουσα,
προκειμένου για νέο δίκαιο»37 – περιέχει ρητή αναφορά στην
αιτιολογική έκθεση του νέου ΚΦΕ, βάσει της οποίας ερμηνεύει τις
κρίσιμες για την συγκεκριμένη υπόθεση διατάξεις.
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Επιπλέον, εντύπωση προκαλεί η αναφορά στο Πρότυπο Σύμβασης
και στις «κατευθυντήριες γραμμές» του ΟΟΣΑ (σκ.8), ως
επιδεκτικό ερμηνείας «διεθνές φορολογικό δίκαιο». To ΣτΕ δε
στέκεται στη νομική φύση του Προτύπου, το οποίο εντούτοις
φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ως κείμενο με πλήρη κανονιστική
ισχύ38. Στέκεται περισσότερο στην αναφορά της αιτιολογικής
έκθεσης, την οποία αξιοποιεί ευθέως προκειμένου να ερμηνεύσει
τις κρίσιμες, στο πλαίσιο της διαφοράς, διατάξεις. Και, πάντως,
στο βαθμό που η αιτιολογική έκθεση επικαλείται το Πρότυπο και
τα Σχόλια, το ΣτΕ δε φαίνεται να τηρεί επιφυλάξεις για το ότι οι
επίμαχες στη συγκεκριμένη υπόθεση διατάξεις θα πρέπει να
ερμηνεύονται καταρχήν υπό το φως των εν λόγω εργαλείων. Ως εκ
τούτου, είναι φυσικό να συμπεράνει κανείς ότι το δικαστήριο κάνει
απλώς δεκτό το λογικά παρελκόμενο, ότι δηλαδή οι διατάξεις που
εδράζονται στο Πρότυπο θα πρέπει να ερμηνεύονται βάσει αυτού
και, συνεπώς, και των Σχολίων που τις συνοδεύουν.

Σημαντική μπορεί περαιτέρω να χαρακτηριστεί και η διαπίστωση
ότι το ΣτΕ δε φαίνεται να μπαίνει στη διαδικασία να περιορίσει την
ερμηνεία των επίμαχων διατάξεων στη συγκεκριμένη υπόθεση
προβαίνοντας αποκλειστικά σε στενή γραμματική ερμηνεία.
Αντίθετα, σε μία ακόμη επίδειξη πραγματισμού, φαίνεται ότι
προκρίνει ευθέως την ιστορική ερμηνεία για την προσέγγιση της
συγκεκριμένης διάταξης, όπως αυτή προκύπτει από την
αιτιολογική έκθεση.

Και δίχως αυτό να σημαίνει ότι βαίνει ουσιαστικά επέκεινα της
γραμματικής ερμηνείας, αποδεικνύει, πάντως, ότι επαφίεται, εντέλει, για
την ερμηνεία στα κείμενα του ΟΟΣΑ. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι η
δικαιοδοτική κρίση εκφράζεται στο πλαίσιο «Πιλοτικής Δίκης», το ΣτΕ
κινείται με σαφήνεια, ρεαλισμό και αποτελεσματικότητα προς την
κατεύθυνση της ερμηνευτικής αποσαφήνισης του ειδικότερου ζητήματος
που τίθεται, μακριά από φορμαλιστικές πρακτικές και δίχως
ερμηνευτικούς περιορισμούς, αλλά, πάντως, μέσα στο πλαίσιο που
καθορίζει η αιτιολογική έκθεση, που δεν είναι άλλο από εκείνο που
χαράσσει το σχέδιο της Πρότυπης Σύμβασης και τα σχετικά Ερμηνευτικά
Σχόλια.

Δ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΟΨΕΙ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ
«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ» ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι το «νομικό παράδοξο» (βλ.
ανωτ. υπό Β.ΙΙ.α) όχι απλώς παραμένει, αλλά μεταφέρεται από διεθνές σε
εθνικό επίπεδο και μάλιστα με πρωτοβουλία του νομοθέτη σε ένα κρίσιμο
νομοθέτημα, όπως ο νέος ΚΦΕ. Από τη μία πλευρά, η θεωρία ομόφωνα
συναινεί στην έλλειψη κανονιστικής ισχύος, πρώτον, της αιτιολογικής
έκθεσης που συνοδεύει το νόμο και, δεύτερον, του Προτύπου ΣΑΔΦ του
ΟΟΣΑ και των επ’ αυτής Ερμηνευτικών Σχολίων (βλ. ανωτ. υπό Β.),
ασχέτως εάν, εντέλει, φαίνεται να συμφωνεί ως προς το νομικό
χαρακτηρισμό των διεθνών αυτών κειμένων ως «ήπιο» διεθνές δίκαιο
(soft law).
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Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνεται, επίσης, ότι τα κείμενα
αυτά δε θα είχαν νόημα αν δεν είχαν μία κάποια ερμηνευτική αξία,
ήτοι, κοντολογίς, μια «διαβαθμισμένη κανονιστικότητα», η οποία
χαρακτηρίστηκε παραπάνω ως «de facto κανονιστική ποιότητα»
(βλ. ανωτ. υπό Γ.Ι.α). Πολλώ δε μάλλον, όταν ίδιος ο νομοθέτης
θέτει – μεταξύ άλλων – στα κείμενα αυτά τη ratio της νομοθετικής
πρωτοβουλίας (βλ. ανωτ. υπό Γ.Ι.β), αλλά και ο δικαστής τους
προσδίδει εξέχοντα ρόλο κατά την ερμηνεία των εθνικών
διατάξεων, δίχως να τα διακρίνει από το διεθνές φορολογικό δίκαιο
(βλ. ανωτ. υπό Γ.ΙΙ.). Συνεπώς, οι αντιφάσεις παραμένουν και σε
επίπεδο εθνικού δικαίου, ήτοι σε επίπεδο ερμηνείας του νέου ΚΦΕ.

Σε αντίθεση δε, με το τί μπορεί να προβάλλεται εκ πρώτης όψεως,
το φαινόμενο αυτό αποτελεί τελικά ένδειξη μάλλον εξέλιξης, παρά
ανεπάρκειας για τη θεωρία του δικαίου. Παρότι όσον αφορά την
κλασική νομική θεωρία το αδιέξοδο είναι καταρχάς πρόδηλο, δεν
ισχύει το ίδιο για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το διακύβευμα η
οικονομική ανάλυση του δικαίου. Προτάσσοντας την έννοια της
«αποτελεσματικότητας»39 – μία έννοια που μόλις πρόσφατα
άρχισαν να υιοθετούν τα νομικά συστήματα του ηπειρωτικού
δικαίου40 σε αντίθεση με τα αγγλοσαξονικά τα οποία την έχουν
εντάξει λειτουργικά εδώ και δεκαετίες – το εν λόγω φαινόμενο δε
θεωρείται αδιέξοδο, αλλά ζητούμενο, δεδομένου ότι η έννοια της
αποτελεσματικότητας προϋποθέτει μία διαφορετική συστημική και
θεωρητική προσέγγιση, αυτήν δηλαδή της οικονομικής ανάλυσης
του δικαίου. Ειδικότερα:

«Αντί για την επιβολή συγκεκριμένων επιταγών, γίνεται προσπάθεια να
παρέχεται, μέσω «νυγμών», ελευθερία επιλογών στους υπαγόμενους στη
ρύθμιση»41. «Η απαίτηση της αποτελεσματικότητας επιβάλλει στους
δημόσιους θεσμούς να εκπληρώνουν την αποστολή τους με τα εκάστοτε
βέλτιστα μέσα. Εκτός από το τρίπτυχο «θέσπιση κανόνα – εφαρμογή
κανόνα – επιβολή κυρώσεων», οι φορείς αυτοί ενδέχεται να προκρίνουν
και «μη τυπικές» μορφές δράσης, όπως είναι […] η διατύπωση μη
δεσμευτικών κειμένων ή να προτιμήσουν το συντονισμό των οριζόντιων
έννομων σχέσεων μέσω της έγκρισης πρότυπων συμβατικών κειμένων
[…]». «[Τ]ο ποια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν […] θα προκύψει από τη
συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους»42.

Σε αυτό το πλαίσιο και κατ’ απαίτηση του νομοθέτη, το ζήτημα μπορεί
και οφείλει πλέον τα τεθεί σε άλλη βάση, εκκινώντας πάντως από τη
θεμελιώδη αρχή της ασφάλειας του δικαίου που εκπηγάζει από την αρχή
της νομιμότητας43. «Η ύπαρξη ενός πλαισίου – οργανωτικού και
κανονιστικού – το οποίο είναι σαφές και προβλέψιμο ώστε να γεννά την
αναγκαία εμπιστοσύνη στα υποκείμενα δικαίου δεν είναι μόνο αξιακός
στόχος». «Η νομιμότητα ταυτίζεται με την ασφάλεια δικαίου μόνον όταν
διαθέτει τα ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά που την καθιστούν
αποτελεσματική»44. Η ερμηνεία, δηλαδή, των κανόνων δικαίου, όπως οι
κανόνες του ΚΦΕ, δεν αρκεί μόνον να εδράζονται στην πυραμίδα των
κανόνων δικαίου, ήτοι να τηρούν την αρχή της νομιμότητας. Είναι και σε
επίπεδο ερμηνείας επιβεβλημένο να υποβάλλονται σε ad hoc «τεστ
αποτελεσματικότητας».
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Και σε αυτό το τεστ, ειδικότερα όσον αφορά τις κρίσιμες διατάξεις
του ΚΦΕ, θεμελιώδη ρόλο υπέχουν το Πρότυπο και τα
Ερμηνευτικά Σχόλια του ΟΟΣΑ όχι μόνο λόγω πηγής προελεύσεως
αλλά και λόγω βούλησης του νομοθέτη. Όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά ο Δελλής, «[η] αποτελεσματικότητα ως οριζόντια
μεθοδολογική επιταγή αναλύεται σε περισσότερα ερωτήματα-
δοκιμασίες», όπως για παράδειγμα «πως είναι προτιμότερο να
ερμηνεύεται ο κανόνας δημοσίου δικαίου κατά την επίλυση
διαφορών». «[Ο]ι απαντήσεις προϋποθέτουν την καταγραφή,
κατανόηση και τελικά στάθμιση μεταξύ περισσοτέρων επιλογών
για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος»45.

Ως εκ τούτου, η αναμφίλεκτη βούληση του νομοθέτη να
επικαλεστεί τη ratio των νομοθετικών του επιλογών στην
αιτιολογική έκθεση του ΚΦΕ (δηλαδή Πρότυπο και Σχόλια) είναι
ιδιαιτέρως σημαντική και, εντέλει, δεσμευτική, όχι εξαιτίας της
(δεδομένης πάντως σε δικαιοπολιτικό επίπεδο) αναβάθμισης της
κανονιστικής τους ισχύος, αλλά, ως απαραίτητη παράμετρος της
αποτελεσματικής τους εφαρμογής, προκειμένου να οριοθετηθεί η
ερμηνεία των διατάξεων ενός εκ των σημαντικότερων
φορολογικών νομοθετημάτων. Κείμενα όπως τα παραπάνω
(Πρότυπο και Σχόλια) που θεωρούνταν άνευ νομικής σημασίας
διότι δεν είναι δεσμευτικά, αποκτούν νομική βαρύτητα, δεδομένου
ότι η «οπτική της αποτελεσματικότητας μετατρέπει το δημόσιο
δίκαιο σε μηχανισμό με τον οποίο λαμβάνονται, εφαρμόζονται και
ερμηνεύονται οι βέλτιστες δημόσιες αποφάσεις»46.

Άλλωστε, σε συναρμογή με την αποτελεσματικότητα, η τεχνοκρατική
αρτιότητα τέτοιων κειμένων καθίσταται μία επιπλέον πηγή
νομιμοποίησης και, τελικώς, υποβοήθησης της ερμηνείας των κανόνων
του ΚΦΕ, παρά την έλλειψη άμεσου δημοκρατικού ερείσματος. Και εν
πάση περιπτώσει, ο ρόλος του «τεχνοκράτη» σε αυτό το επίπεδο είναι
ιδιαίτερα σημαντικός, διότι μπορεί να επιτελέσει προς όφελος του
«νομικού» μία άμεση και αξιόπιστη «νύξη» για τη νομιμοποιημένη
διέξοδο από αναποτελεσματικά ερμηνευτικά αδιέξοδα47.

Κατά συνέπεια, η οπτική της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, που
προκρίνει την έννοια της αποτελεσματικότητας ως αποφασιστικού
παράγοντα για την ερμηνεία των κανόνων δικαίου και την επίλυση
διαφορών, δεν αντιμετωπίζει ως μείζον το ζήτημα της κανονιστικής
ισχύος του Προτύπου και των Σχολίων. Η αρχή της αποτελεσματικότητας
απαιτεί αφεαυτής να ληφθούν εξαρχής υπόψη για την ερμηνεία των
κρίσιμων διατάξεων του ΚΦΕ τα παραπάνω κείμενα, ως απαύγασμα
συστηματικής διαβούλευσης και συναίνεσης δεδομένου κύρους
εμπειρογνωμόνων και τεχνοκρατών. Το αντίθετο θα περιόριζε τις
διαθέσιμες επιλογές και, ως εκ τούτου, θα αποτελούσε καθεαυτό μία εξ
ορισμού αναποτελεσματική επιλογή.

Πάντως, και η οπτική της κλασικής νομικής θεωρίας επιβάλλει να
ληφθούν υπόψη το Πρότυπο και τα Σχόλια για την ερμηνεία των
κρίσιμων διατάξεων του ΚΦΕ. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί η
(περιορισμένη έστω ακόμη) αναγνώριση από τη θεωρία και τη
νομολογία48 της αρχής της αποτελεσματικότητας της διοίκησης.
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Στο πλαίσιο της εν λόγω αρχής και δεδομένης της εκπεφρασμένης
βούλησης του νομοθέτη, εάν τα εν λόγω κείμενα αγνοούνταν, η
ερμηνεία των σχετικών διατάξεων θα καθίστατο ατελής και, ως εκ
τούτου, ασύμβατη με την αρχή της αποτελεσματικότητας. Το εάν,
ασφαλώς, μία τέτοια προσέγγιση, όπως η τελευταία, παραμένει
συμβατή με τη στενή γραμματική ερμηνεία των φορολογικών
διατάξεων είναι ένα άλλο ζήτημα, που δοκιμάζει επί της αρχής τα
θέσφατα της κλασικής νομικής θεωρίας και απομένει να εξεταστεί
περαιτέρω.

------
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A.2. Σχόλιο στην από 06.11.2018 απόφαση του Δικαστηρίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης – συνεκδικασθείσες υποθέσεις, Scuola

Elementare Maria Montessori Srl & P. Ferraci (C-622/16P – C-

624/16P), του Δημητρίου Γ. Γιαλούρη, Δικηγόρου, LL.M., Ph.D.

(Heidelberg), Partner, Tax Controversy & Litigation, Δικηγορική

Εταιρεία Zepos & Yannopoulos

Την 06.11.2018, το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του, στις
συνεκδικασθείσες υποθέσεις Scuola Elementare Maria Montessori Srl &
P. Ferraci (C-622/16P – C-624/16P).

Στο επίκεντρο της κρίσης του Δικαστηρίου βρέθηκαν δύο ενδιαφέροντα
ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα, δικονομικής φύσεως, αφορά την πρόσβαση
στη δικαιοσύνη. Το δεύτερο ζήτημα, ουσιαστικής φύσεως, αφορά την
έννοια της «απόλυτης αδυναμίας» ανακτήσεως κρατικής ενισχύσεως, μη
συμβατής με την εσωτερική αγορά.

Α. Σύντομο ιστορικό

Ο P. Ferracci, είναι ιδιοκτήτης ενός τουριστικού ξενοδοχειακού
καταλύματος. Η Scuola Elementare Maria Montessori είναι ιδιωτικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Κατά τα έτη 2006 και 2007, υπέβαλαν καταγγελίες
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή»), για δύο διατάξεις της
ιταλικής φορολογικής νομοθεσίας, υποστηρίζοντας ότι συνιστούσαν
ασύμβατες με το Δίκαιο της Ένωσης, κρατικές ενισχύσεις.
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Συγκεκριμένα, στράφηκαν κατά της απαλλαγής που προέβλεπε ο
ιταλικός δημοτικός φόρος ακίνητης περιουσίας για μη εμπορικές
οντότητες που ασκούν συγκεκριμένες δραστηριότητες στα ακίνητά
τους, καθώς και κατά μίας διάταξης του ιταλικού ενιαίου νόμου για
τη φορολογία εισοδήματος που συνεπαγόταν, ευνοϊκή φορολογική
μεταχείριση των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και των
ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων, διότι τους παρείχε τη
δυνατότητα διατηρήσεως του καθεστώτος της μη εμπορικής
οντότητας ακόμη και σε περίπτωση που δεν αποτελούσαν πλέον
τέτοια οντότητα σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα στις λοιπές
οντότητες κριτήρια.

Στις 12.10. 2010, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη
διαδικασία έρευνας κατά την έννοια του άρθρ. 108, παρ. 2 ΣΛΕΕ.

Στις 15.02.2012, οι ιταλικές αρχές γνωστοποίησαν στην Επιτροπή
την πρόθεσή τους να προβούν στη θέσπιση νέας ρυθμίσεως
σχετικά με την απαλλαγή που προέβλεπε ο δημοτικός φόρος
ακίνητης περιουσίας.

Στις 19.12.2012, εν τέλει, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφασή της.
Σύμφωνα με αυτή, διαπιστώθηκε, καταρχάς, ότι η απαλλαγή που
χορηγήθηκε, στο πλαίσιο του προϊσχύσαντος καθεστώτος του
δημοτικού φόρου ακίνητης περιουσίας, στις μη εμπορικές
οντότητες οι οποίες ασκούσαν, στα ακίνητα ιδιοκτησίας τους,
ειδικές δραστηριότητες συνιστούσε κρατική ενίσχυση μη συμβατή
με την εσωτερική αγορά,

την οποία παράνομα χορήγησε η Ιταλική Δημοκρατία, κατά παράβαση
του άρθρ. 108 παρ. 3 της ΣΛΕΕ. Πλην όμως, η Επιτροπή έκρινε ότι,
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της υπό κρίση περιπτώσεως,
θα ήταν απολύτως αδύνατο για την Ιταλική Δημοκρατία να ανακτήσει τις
παράνομες ενισχύσεις, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μη διατάξει, εν
τέλει, με την επίδικη απόφαση, την ανάκτησή τους. Τέλος, η Επιτροπή
έκρινε ότι, ούτε η διάταξη του ιταλικού φόρου εισοδήματος, αλλά ούτε
και η προβλεπόμενη από το νέο καθεστώς του δημοτικού φόρου ακίνητης
περιουσίας απαλλαγή συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια
του άρθρ. 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ.

Εν συνεχεία, στις 16.04.2013, με δικόγραφα που κατέθεσαν στη
Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου, ο P. Ferracci και η Scuola
Elementare Maria Montessori άσκησαν, αντίστοιχα, προσφυγή με αίτημα
την ακύρωση της επίδικης αποφάσεως, καθόσον με αυτή η Επιτροπή
διαπίστωσε ότι: (α) ήταν αδύνατο για τις ιταλικές αρχές να ανακτήσουν
τις κριθείσες ως παράνομες και μη συμβατές με την εσωτερική αγορά
ενισχύσεις, (β) η διάταξη του ιταλικού φόρου εισοδήματος δεν
συνιστούσε κρατική ενίσχυση, ασύμβατη με το Ενωσιακό Δίκαιο, και (γ)
η νέα απαλλαγή που προβλέφθηκε στον ιταλικό δημοτικό φόρο ακίνητης
περιουσίας δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση, ασύμβατη με το Ενωσιακό
Δίκαιο.

Στις 17.07.2013, η Επιτροπή, με δικόγραφα που κατέθεσε στη
Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου, προέβαλε ενστάσεις απαραδέκτου,
τις οποίες το Γενικό Δικαστήριο αποφάσισε, με διατάξεις της 29.10.2014,
να εξετάσει μαζί με την ουσία της υποθέσεως.
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Εν τέλει, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τις ενστάσεις
απαραδέκτου της Επιτροπής και εξέτασε τις προσφυγές στην ουσία
τους, απορρίπτοντας αυτές, επί της ουσίας1.

Η Scuola Elementare Maria Montessori αιτήθηκε την αναίρεση της
από 15.09.2016 απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου (T 220/13) και
η Επιτροπή άσκησε και στις δύο υποθέσεις αιτήσεις αναίρεσης
κατά των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου, αιτούμενη από το
Δικαστήριο να κηρύξει τις πρωτοδίκως ασκηθείσες προσφυγές,
απαράδεκτες.

Β. Η σχολιαζόμενη από 06.11.2018 απόφαση του Δικαστηρίου

Ι. Το διατακτικό της απόφασης

Τελικά, το Δικαστήριο με την σχολιαζόμενη απόφασή του επί των
συνεκδικασθεισών υποθέσεων C 622/16 P έως C 624/16 P:

(α) αναίρεσε την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, Scuola
Elementare Maria Montessori κατά Επιτροπής (T 220/13, μη
δημοσιευθείσα, EU:T:2016:484), κατά το μέτρο που απέρριψε την
προσφυγή της Scuola Elementare Maria Montessori Srl με αίτημα
την ακύρωση της αποφάσεως 2013/284/ΕΕ της Επιτροπής, της
19ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την κρατική ενίσχυση S.A.
20829 [C 26/2010, πρώην NN 43/2010 (πρώην CP 71/2006)]
Καθεστώς απαλλαγής από τον δημοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας

για ακίνητα που χρησιμοποιούνται από μη εμπορικές οντότητες για
ειδικούς σκοπούς που χορήγησε η Ιταλία, καθόσον η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν διέταξε την ανάκτηση των παράνομων ενισχύσεων που
χορηγήθηκαν δυνάμει της απαλλαγής από τον Imposta comunale sugli
immobili (δημοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας),

(β) απέρριψε, κατά τα λοιπά, την αίτηση αναιρέσεως στην υπόθεση C
622/16P,

(γ) ακύρωσε την απόφαση 2013/284, καθόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
διέταξε την ανάκτηση των παράνομων ενισχύσεων που χορηγήθηκαν
δυνάμει της απαλλαγής από τον Imposta comunale sugli immobili
(δημοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας) και

(δ) απέρριψε τις αιτήσεις αναιρέσεως στις υποθέσεις C 623/16 P και C
624/16 P.

ΙΙ. Το σκεπτικό της απόφασης επί των ανωτέρω ζητημάτων

(1) Ως προς τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής ακυρώσεως των ιδιωτών
στο Δ.Ε.Ε.

Το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας
προστέθηκε στο άρθρ. 263 τέταρτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, μία τρίτη
περίπτωση η οποία καθιστά ηπιότερες τις προϋποθέσεις του παραδεκτού
των προσφυγών ακυρώσεως που ασκούνται από φυσικά και νομικά
πρόσωπα.
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Πράγματι, η περίπτωση αυτή χωρίς να εξαρτά το παραδεκτό των
προσφυγών ακυρώσεως που ασκούνται από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα από την προϋπόθεση του ατομικού επηρεασμού, παρέχει
αυτή τη δυνατότητα ασκήσεως προσφυγής και κατά «κανονιστικών
πράξεων» που δεν επάγονται εκτελεστικά μέτρα και αφορούν
άμεσα τον προσφεύγοντα (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση της
3ης Οκτωβρίου 2013, C 583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami κ.λπ.
κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, EU:C:2013:625, σκέψη 57).

Όσον αφορά την έννοια των «κανονιστικών πράξεων», το
Δικαστήριο έχει κρίνει ότι αυτή έχει περισσότερο περιορισμένο
περιεχόμενο από την έννοια «πράξεις» που χρησιμοποιείται στο
άρθρ. 263, τέταρτο εδάφιο, πρώτη και δεύτερη περίπτωση, ΣΛΕΕ
και αφορά πράξεις γενικής ισχύος εξαιρουμένων των νομοθετικών
πράξεων (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση της 3ης Οκτωβρίου
2013, Inuit Tapiriit Kanatami κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου, C 583/11 P, EU:C:2013:625, σκέψεις 58 έως 61).

Συναφώς, όπως επισήμανε ο Γενικός Εισαγγελέας με το σημείο 26
των προτάσεών του, η ερμηνεία που υποστηρίζει η Επιτροπή,
σύμφωνα με την οποία υφίστανται μη νομοθετικές πράξεις γενικής
ισχύος, όπως η επίδικη απόφαση, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην
έννοια των «κανονιστικών πράξεων», κατά το άρθρο 263, τέταρτο
εδάφιο, τρίτη περίπτωση της ΣΛΕΕ, δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
Πράγματι, η ερμηνεία αυτή δεν βρίσκει κανένα έρεισμα στο
γράμμα, στο ιστορικό θεσπίσεως ή στον σκοπό αυτής της
διατάξεως.

Όσον αφορά, καταρχάς, το γράμμα της εν λόγω διατάξεως, αυτή
αναφέρεται, γενικώς, στις «κανονιστικές πράξεις» και δεν περιέχει
ενδείξεις περί του ότι η αναφορά αυτή αφορά μόνον ορισμένους τύπους ή
υποκατηγορίες των εν λόγω πράξεων.

Όσον αφορά, εν συνεχεία, το ιστορικό θεσπίσεως της ίδιας διατάξεως,
από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του άρθρου III 365, παράγραφος 4,
του σχεδίου συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη, το
περιεχόμενο του οποίου περιελήφθη με πανομοιότυπη διατύπωση στο
άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, προκύπτει ότι η προσθήκη της
τρίτης περιπτώσεως στη διάταξη αυτή αποσκοπούσε στη διεύρυνση των
προϋποθέσεων παραδεκτού των προσφυγών ακυρώσεως ως προς τα
φυσικά και νομικά πρόσωπα και ότι οι μόνες πράξεις γενικής ισχύος για
τις οποίες έπρεπε να διατηρηθεί μια περιοριστική προσέγγιση ήταν οι
νομοθετικές πράξεις [βλ., μεταξύ άλλων, Γραμματεία της Ευρωπαϊκής
Συνελεύσεως, τελική έκθεση της ομάδας εργασίας για τον τρόπο
λειτουργίας του Δικαστηρίου, της 25ης Μαρτίου 2003 (CONV 636/03,
σημείο 22), και διαβιβαστικό σημείωμα του Προεδρείου προς τη
Συνέλευση, της 12ης Μαΐου 2003 (CONV 734/03, σ. 20)].

Όσον αφορά, τέλος, τον σκοπό του άρθρ. 263, τέταρτο εδάφιο, τρίτη
περίπτωση της ΣΛΕΕ, ο σκοπός αυτός συνίσταται, όπως προκύπτει από
τις σκέψεις 22, 23 και 26 της παρούσας αποφάσεως, στο να καταστούν
ηπιότερες οι προϋποθέσεις του παραδεκτού των προσφυγών ακυρώσεως
που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά όλων των πράξεων
γενικής ισχύος, εξαιρουμένων των πράξεων νομοθετικού χαρακτήρα. Η
εξαίρεση, ωστόσο, από το πεδίο εφαρμογής της διατάξεως αυτής
ορισμένων τύπων ή υπό-κατηγοριών μη νομοθετικών πράξεων γενικής
ισχύος θα αντέβαινε στον εν λόγω σκοπό.
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Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να γίνει δεκτό ότι,
η έννοια των «κανονιστικών πράξεων», κατά το άρθρ. 263,
τέταρτο εδάφιο, τρίτη περίπτωση ΣΛΕΕ, καλύπτει όλες τις μη
νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος.

Ακολούθως, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι, κατά πάγια νομολογία
του, μια πράξη έχει γενική ισχύ αν εφαρμόζεται σε αντικειμενικώς
προσδιοριζόμενες καταστάσεις και αν παράγει έννομα
αποτελέσματα έναντι κατηγοριών προσώπων που καθορίζονται
κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο (αποφάσεις της 11ης Ιουλίου
1968, Zuckerfabrik Watenstedt κατά Συμβουλίου, 6/68,
EU:C:1968:43, σ. 605, της 15ης Ιανουαρίου 2002, Libéros κατά
Επιτροπής, C 171/00 P, EU:C:2002:17, σκέψη 28 και εκεί
παρατιθέμενη νομολογία, καθώς και της 17ης Μαρτίου 2011, AJD
Tuna, C 221/09, EU:C:2011:153, σκέψη 51 και εκεί παρατιθέμενη
νομολογία).

(2) Ως προς το ζήτημα της απόλυτης αδυναμίας ανάκτησης
κρατικών ενισχύσεων

Όπως επισήμανε ο Γενικός Εισαγγελέας με τα σημεία 107 και 110
των προτάσεών του, η αρχή κατά την οποία «ουδείς υποχρεούται
στα αδύνατα» περιλαμβάνεται μεταξύ των γενικών αρχών του
δικαίου της Ένωσης (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση της 3ης
Μαρτίου 2016, Daimler, C 179/15, EU:C:2016:134, σκέψη 42).

Μολονότι από πάγια νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι ο
μοναδικός αμυντικός ισχυρισμός τον οποίο δύναται να προβάλει κράτος
μέλος κατά προσφυγής λόγω παραβάσεως που έχει ασκήσει η Επιτροπή
βάσει του άρθρ. 108, παρ. 2 της ΣΛΕΕ είναι αυτός με τον οποίο
προβάλλεται απόλυτη αδυναμία προσήκουσας εκτελέσεως της εκδοθείσας
από το θεσμικό όργανο αυτό αποφάσεως με την οποία διατάχθηκε η
ανάκτηση της επίμαχης ενισχύσεως (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις
της 15ης Ιανουαρίου 1986, Επιτροπή κατά Βελγίου, 52/84, EU:C:1986:3,
σκέψη 14· της 1ης Ιουνίου 2006, Επιτροπή κατά Ιταλίας, C 207/05, μη
δημοσιευθείσα, EU:C:2006:366, σκέψη 45, καθώς και της 9ης Νοεμβρίου
2017, Επιτροπή κατά Ελλάδας, C 481/16, μη δημοσιευθείσα,
EU:C:2017:845, σκέψη 28 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία), εντούτοις,
η νομολογία αυτή αφορά αποκλειστικώς τα μέσα άμυνας που μπορεί να
προβάλει το εν λόγω κράτος μέλος κατά διαταγής της Επιτροπής περί
ανακτήσεως και όχι το ζήτημα κατά πόσον μπορεί ή όχι να διαπιστωθεί
απόλυτη αδυναμία ανακτήσεως των επίμαχων ενισχύσεων ήδη κατά το
στάδιο της επίσημης διαδικασίας έρευνας.

Συναφώς, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να
εκδώσει, επί ποινή ανισχύρου αυτής, διαταγή περί ανακτήσεως της οποίας
η εκτέλεση είναι, από της εκδόσεώς της, αντικειμενικώς και απολύτως,
αδύνατον να πραγματοποιηθεί (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση της
17ης Ιουνίου 1999, Βέλγιο κατά Επιτροπής, C 75/97, EU:C:1999:311,
σκέψη 86).
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Επίσης, η προϋπόθεση περί απόλυτης αδυναμίας εκτελέσεως δεν
πληρούται οσάκις το καθ’ ου κράτος μέλος απλώς γνωστοποιεί
στην Επιτροπή την ύπαρξη εσωτερικών δυσχερειών νομικής,
πολιτικής ή πρακτικής φύσεως οι οποίες θα πρέπει να αποδοθούν
σε πράξεις ή παραλείψεις των εθνικών αρχών και τις οποίες
παρουσιάζει η εκτέλεση της επίμαχης αποφάσεως, χωρίς να
προβαίνει σε καμία ουσιαστική ενέργεια προς τις οικείες
επιχειρήσεις προκειμένου να ανακτήσει την ενίσχυση και χωρίς να
προτείνει στην Επιτροπή εναλλακτικούς τρόπους εφαρμογής της
αποφάσεως αυτής οι οποίοι θα καθιστούσαν δυνατή την υπέρβαση
των εν λόγω δυσχερειών (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις της
13ης Νοεμβρίου 2008, Επιτροπή κατά Γαλλίας, C 214/07,
EU:C:2008:619, σκέψη 50, καθώς και της 12ης Φεβρουαρίου
2015, Επιτροπή κατά Γαλλίας, C 37/14, μη δημοσιευθείσα,
EU:C:2015:90, σκέψη 66 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

Η νομολογία αυτή έχει εφαρμογή, mutatis mutandis, στην
εκτίμηση, κατά την επίσημη διαδικασία εξετάσεως, του κατά
πόσον υφίσταται απόλυτη αδυναμία ανακτήσεως των παρανόμων
ενισχύσεων. Ως εκ τούτου, κράτος μέλος που αντιμετωπίζει, στο
στάδιο αυτό της διαδικασίας, δυσχέρειες όσον αφορά την
ανάκτηση των σχετικών ενισχύσεων οφείλει να θέσει τις
δυσχέρειες αυτές στην κρίση της Επιτροπής και να συνεργάζεται
καλόπιστα με το εν λόγω θεσμικό όργανο για την υπέρβασή τους,
μεταξύ άλλων προτείνοντας σε αυτό εναλλακτικούς τρόπους για
την, μερική έστω, ανάκτηση των εν λόγω ενισχύσεων.

.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή υποχρεούται να εξετάζει προσεκτικά τις
προβαλλόμενες δυσχέρειες και τους προτεινόμενους εναλλακτικούς
τρόπους ανακτήσεως. Μόνον όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, κατόπιν
τέτοιας προσεκτικής εξετάσεως, ότι δεν υφίστανται εναλλακτικοί τρόποι
οι οποίοι να καθιστούν δυνατή την, μερική έστω, ανάκτηση των οικείων
παρανόμων ενισχύσεων μπορεί η εν λόγω ανάκτηση να θεωρηθεί,
αντικειμενικώς και απολύτως, αδύνατη.

Εν προκειμένω, από τις σκέψεις 76 και 85 της αποφάσεως του Γενικού
Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, Scuola Elementare Maria
Montessori κατά Επιτροπής (T 220/13, μη δημοσιευθείσα,
EU:T:2016:484), προκύπτει ότι η Επιτροπή περιορίστηκε, στο πρώτο
μέρος της επίδικης αποφάσεως, να συναγάγει την απόλυτη αδυναμία
ανακτήσεως των επίμαχων παράνομων ενισχύσεων από το γεγονός και
μόνον ότι ήταν αδύνατο να συγκεντρωθούν οι αναγκαίες για την
ανάκτηση των εν λόγω ενισχύσεων πληροφορίες μέσω των ιταλικών
βάσεων κτηματολογικών και φορολογικών δεδομένων, παραλείποντας να
εξετάσει την ενδεχόμενη ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων που θα
καθιστούσαν δυνατή την, μερική έστω, ανάκτηση των εν λόγω
ενισχύσεων.

Επικυρώνοντας, ωστόσο, την ως άνω απόφαση επί του σημείου αυτού, το
Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο.
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Συγκεκριμένα, όπως επισήμανε ο Γενικός Εισαγγελέας με τα
σημεία 116 και 117 των προτάσεών του, το γεγονός ότι οι
απαραίτητες πληροφορίες για την ανάκτηση των επίμαχων
παρανόμων ενισχύσεων δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν μέσω
των ιταλικών βάσεων κτηματολογικών και φορολογικών
δεδομένων πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά εσωτερική δυσκολία
που θα πρέπει να αποδοθεί σε πράξεις ή παραλείψεις των εθνικών
αρχών. Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου που παρατίθεται
στη σκέψη 91 της σχολιαζόμενης αποφάσεως, τέτοιες εσωτερικές
δυσχέρειες δεν αρκούν για να συναχθεί απόλυτη αδυναμία
ανακτήσεως.

Από τις σκέψεις 90 έως 92 της σχολιαζόμενης αποφάσεως
προκύπτει ότι η ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων μπορεί να
θεωρηθεί, αντικειμενικώς και απολύτως, αδύνατη μόνον όταν η
Επιτροπή διαπιστώνει, μετά από προσεκτική εξέταση, ότι
συντρέχουν σωρευτικώς δύο προϋποθέσεις, ήτοι, αφενός, το
υποστατό των δυσχερειών που επικαλείται το ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος και, αφετέρου, η απουσία εναλλακτικών τρόπων
ανακτήσεως.

Επομένως, η πλάνη περί το δίκαιο την οποία ενέχει η απόφαση του
Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, Scuola
Elementare Maria Montessori κατά Επιτροπής (T 220/13, μη
δημοσιευθείσα, EU:T:2016:484), ταυτίζεται με αυτήν στην οποία
επίσης υπέπεσε το Γενικό Δικαστήριο καθόσον απέρριψε, με τις
σκέψεις 86

και 104 έως 110 της ίδιας ως άνω αποφάσεως, το επιχείρημα που
προέβαλε η Scuola Elementare Maria Montessori, σύμφωνα με το οποίο η
Επιτροπή όφειλε να εξετάσει την ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων οι οποίοι
να καθιστούν δυνατή την, μερική έστω, ανάκτηση των επίμαχων
ενισχύσεων, με την αιτιολογία ότι η Scuola Elementare Maria Montessori
δεν κατόρθωσε να αποδείξει την ύπαρξη αυτή.

Γ. Σχόλιο

1. Επί της προσφυγής ακυρώσεως στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης2

1.1 Το γενικό πλαίσιο της προσφυγής ακύρωσης του άρθρ. 263 της ΣΛΕΕ

Το άρθρ. 263 της ΣΛΕΕ προβλέπει μία προσφυγή ακυρώσεως3. Ιδίως, σε
ότι αφορά το τέταρτο εδάφιο του άρθρ. 263 της ΣΛΕΕ, ρητά προβλέπεται
η δυνατότητα άσκησης προσφυγής, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σκοπός
της προσφυγής είναι ο έλεγχος της νομιμότητας, αφενός των νομοθετικών
πράξεων και αφετέρου των λοιπών δεσμευτικών πράξεων, που
προορίζονται να παράγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων και οι
οποίες δύναται να είναι, είτε ατομικές πράξεις, είτε πράξεις γενικής
ισχύος.
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Με την προσθήκη του τέταρτου εδαφίου στο άρθρ. 263 της ΣΛΕΕ,
κατέστησαν ηπιότερες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη4. Με την νέα διάταξη παρήλθε η εποχή
προ της Συνθήκης της Λισσαβόνας, οπότε και σε διαφορές
κρατικών ενισχύσεων, για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής,
σε σχέση με την προσβαλλόμενη πράξη, κατά της οποίας
στρέφονταν, έπρεπε να αποδειχθεί, σύμφωνα με το τέστ Plaumann,
ότι η προσβαλλόμενη πράξη αφορά τον προσφεύγοντα ατομικά
(και άμεσα)5. Παρέμεινε βέβαια ως προϋπόθεση ότι η
προσβαλλόμενη πράξη τον αφορά άμεσα.

Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αυτής είναι δύο
μήνες, υπολογιζομένων, κατά περίπτωση, από τη δημοσίευση της
πράξεως, την κοινοποίησή της στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει
δημοσιεύσεως ή κοινοποιήσεως, από την ημέρα κατά την οποία ο
προσφεύγων έλαβε γνώση της πράξεως (άρθρ. 263 έκτο εδάφιο
ΣΛΕΕ)6.

Ένα ιδιαίτερο ζήτημα που ανακύπτει είναι το κατά πόσο μπορεί να
προσβληθεί η ίδια πράξη εμμέσως δια των εθνικών δικαστηρίων.
Το Δ.Ε.Ε. έχει κρίνει με νομολογία του ότι τέτοια δυνατότητα
υφίσταται, υπό την προϋπόθεση ότι ο διάδικος αυτός δεν είχε το
δικαίωμα να ασκήσει απευθείας προσφυγή, με βάση το Ενωσιακό
Δίκαιο, κατά της εν λόγω πράξεως7.

Συγκεκριμένα, αν γινόταν δεκτό ότι διοικούμενος ο οποίος, πέραν πάσης
αμφιβολίας, νομιμοποιούνταν ενεργητικώς υπό την έννοια του άρθρ. 263,
τέταρτο εδάφιο της ΣΛΕΕ να ασκήσει προσφυγή ακυρώσεως κατά
πράξεως της Ένωσης, μπορεί, μετά την εκπνοή της προθεσμίας ασκήσεως
προσφυγής του άρθρ. 263, έκτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, να αμφισβητήσει
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, το κύρος της ίδιας πράξεως, τούτο θα
ισοδυναμούσε με αναγνώριση υπέρ αυτού, της ευχέρειας να παρακάμψει
το απρόσβλητο της έναντι αυτού πράξεως μετά την εκπνοή των
προθεσμιών ασκήσεως προσφυγής (βλ., υπό την έννοια αυτή,
προπαρατεθείσες αποφάσεις TWD Textilwerke Deggendorf, σκέψεις 18
και 24•E και F, σκέψεις 46 και 48, καθώς και Bolton Alimentari, σκέψεις
22 και 23)8.

1.2 Η έννοια της κανονιστικής πράξης του τέταρτου εδαφίου, του άρθρ.
263 της ΣΛΕΕ

Η διάταξη αυτή καίτοι περιλαμβάνει μία καινοτομία σε σχέση με τα
προβλεπόμενα στη Συνθήκη Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως προς την
πρόσβαση στον δικαστή της Ενώσεως, καθόσον, εφεξής, τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά κανονιστικών
πράξεων που τα αφορούν άμεσα και δεν περιλαμβάνουν εκτελεστικά
μέτρα, η έννοια της «κανονιστικής πράξεως» δεν ορίζεται.
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Υπό το καθεστώς του άρθρ. 230, τέταρτο εδάφιο, της ΣΕΚ
παρέχονταν στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα η δυνατότητα άσκησης
προσφυγής κατά αποφάσεων που το αφορούσαν ατομικά, καθώς
και κατά πράξεων γενικής ισχύος, όπως κανονισμών που τα
αφορούσαν άμεσα και τα έθιγαν λόγω ορισμένων ιδιοτήτων που
τους προσιδίαζαν ή μιας πραγματικής καταστάσεως που τα
εξατομίκευαν σε σχέση με οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα και, ως εκ
τούτου, τα εξατομίκευαν κατά τρόπο ανάλογο προς αυτόν του
αποδέκτη αποφάσεως9.

Το άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, καίτοι παραλείπει τον
όρο «απόφαση», επαναλαμβάνει αυτές τις δύο δυνατότητες και
προσθέτει μία τρίτη. Προβλέπει τη δυνατότητα ασκήσεως
προσφυγής κατά των ατομικών αποφάσεων, κατά των αποφάσεων
γενικής ισχύος που αφορούν φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα και
ατομικά, καθώς και κατά κανονιστικών πράξεων που το αφορούν
άμεσα, χωρίς να περιλαμβάνουν εκτελεστικά μέτρα. Από τη
συνήθη έννοια του όρου «κανονιστική» προκύπτει ότι οι πράξεις
στις οποίες αναφέρεται η τελευταία αυτή δυνατότητα είναι επίσης
γενικής ισχύος. Πλην όμως, έγινε αρχικά δεκτό ότι, η εν λόγω
δυνατότητα δεν αφορά το σύνολο των πράξεων γενικής ισχύος,
αλλά πιο περιορισμένη κατηγορία αυτών, ήτοι τις κανονιστικές
πράξεις10.

Με την ίδια διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου αιτιολογήθηκε η ως άνω
ερμηνεία της έννοιας «κανονιστική πράξη», ως έννοια είδους έναντι των
πράξεων γενικής ισχύος, από τη διαδικασία που οδήγησε στη θέσπιση της
διατάξεως αυτής, η οποία αρχικώς είχε προταθεί ως άρθρο III 365,
τέταρτο εδάφιο, του σχεδίου συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για
την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, με βάση την ίδια διάταξη του Γενικού
Δικαστηρίου αιτιολογήθηκε ως άνω ερμηνεία, με βάση το διαβιβαστικό
σημείωμα του Προεδρείου της Συνελεύσεως (Γραμματεία της
Ευρωπαϊκής Συνελεύσεως, CONV 734/03), της 12ης Μαΐου 2003, ότι,
καίτοι προτάθηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 230, τέταρτο
εδάφιο, της ΣΕΚ με αναφορά σε «πράξεις γενικής ισχύος», το Προεδρείο
προέβη σε διαφορετική επιλογή, δηλαδή αναφέρθηκε σε «κανονιστικές
πράξεις». Όπως προκύπτει από το προαναφερθέν διαβιβαστικό σημείωμα,
αυτή η διατύπωση προέβλεπε τη δυνατότητα «διακρίσεως μεταξύ των
νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων, διατηρώντας συσταλτική
προσέγγιση όσον αφορά τις προσφυγές ιδιωτών κατά νομοθετικών
πράξεων (για τις οποίες η προϋπόθεση περί του ότι τους “αφορούν άμεσα
και ατομικά” παραμένει σε ισχύ)»11.
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Πλέον, με τη σχολιαζόμενη απόφαση, το Δ.Ε.Ε. απέστη από την ως
άνω διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου και διεύρυνε την έννοια της
«κανονιστικής πράξης», διαπιστώνοντας ότι, το γράμμα του
τέταρτου εδαφίου του άρθρ. 263 της ΣΛΕΕ, αναφέρεται, γενικώς,
στις «κανονιστικές πράξεις» και δεν περιέχει ενδείξεις περί του ότι
η αναφορά αυτή αφορά μόνον ορισμένους τύπους ή υποκατηγορίες
των εν λόγω πράξεων12.

Όσον αφορά, εν συνεχεία, το ιστορικό θεσπίσεως της ίδιας
διατάξεως, προκύπτει ότι η προσθήκη της τρίτης περιπτώσεως στη
διάταξη αυτή αποσκοπούσε στη διεύρυνση των προϋποθέσεων
παραδεκτού των προσφυγών ακυρώσεως ως προς τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα και ότι οι μόνες πράξεις γενικής ισχύος για τις
οποίες έπρεπε να διατηρηθεί μια περιοριστική προσέγγιση ήταν οι
νομοθετικές πράξεις [βλ., μεταξύ άλλων, Γραμματεία της
Ευρωπαϊκής Συνελεύσεως, τελική έκθεση της ομάδας εργασίας για
τον τρόπο λειτουργίας του Δικαστηρίου, της 25ης Μαρτίου 2003
(CONV 636/03, σημείο 22), και διαβιβαστικό σημείωμα του
Προεδρείου προς τη Συνέλευση, της 12ης Μαΐου 2003 (CONV
734/03, σ. 20)]13.

Όσον αφορά, τέλος, τον σκοπό του άρθρ. 263, τέταρτο εδάφιο,
τρίτη περίπτωση της ΣΛΕΕ, ο σκοπός αυτός συνίσταται, όπως
προκύπτει από τις σκέψεις 22, 23 και 26 της σχολιαζόμενης
αποφάσεως, στο να καταστούν ηπιότερες οι προϋποθέσεις του
παραδεκτού των προσφυγών

ακυρώσεως που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά όλων
των πράξεων γενικής ισχύος, εξαιρουμένων των πράξεων νομοθετικού
χαρακτήρα. Η εξαίρεση, ωστόσο, από το πεδίο εφαρμογής της διατάξεως
αυτής ορισμένων τύπων ή υπό-κατηγοριών μη νομοθετικών πράξεων
γενικής ισχύος θα αντέβαινε στον εν λόγω σκοπό14.

Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο με τη σχολιαζόμενη απόφαση
εξέλιξε την έννοια των «κανονιστικών πράξεων», κατά το άρθρ. 263,
τέταρτο εδάφιο, τρίτη περίπτωση της ΣΛΕΕ, θεωρώντας ότι η έννοια των
«κανονιστικών πράξεων» καλύπτει όλες τις μη νομοθετικές πράξεις
γενικής ισχύος15.

2. Επί της έννοιας της απόλυτης αδυναμίας ανάκτησης παράνομων
κρατικών ενισχύσεων

Το Δικαστήριο ασχολήθηκε με το ζήτημα της απόλυτης αδυναμίας
ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που έχουν κριθεί μη συμβατές με το
Δίκαιο της Ένωσης από δύο πλευρές· μία διαδικαστική και μία
ουσιαστική.

Σε επίπεδο διαδικασίας, το Δικαστήριο έκρινε ότι, εφόσον το κράτος
μέλος υποστηρίξει από το στάδιο της διαδικασίας έρευνας του
καθεστώτος ενισχύσεων ότι υπάρχει απόλυτη αδυναμία ανάκτησης των
κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή οφείλει να διερευνήσει τη βασιμότητα
του σχετικού ισχυρισμού, ήδη από το στάδιο αυτό.
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Επίσης, στην περίπτωση που, όπως εν προκειμένω, το οικείο
κράτος μέλος προβάλλει, ήδη κατά το στάδιο της επίσημης
διαδικασίας έρευνας, την ύπαρξη απόλυτης αδυναμίας
ανακτήσεως, η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας υποχρεώνει το
εν λόγω κράτος μέλος, ήδη σε αυτό το στάδιο, να υποβάλει στην
κρίση της Επιτροπής τους λόγους για τους οποίους προβάλλει τον
σχετικό ισχυρισμό, ενώ αντίστοιχα η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη
να εξετάσει προσεκτικά τους λόγους που προέβαλε το κράτος
μέλος. Επομένως, η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας δεν
επιβάλλει στην Επιτροπή να συνοδεύει κάθε απόφαση, με την
οποία ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασύμβατες προς την
κοινή αγορά με διαταγή ανακτήσεως, αλλά την υποχρεώνει να
λαμβάνει υπόψη τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν ενώπιόν της
από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σε σχέση με την ύπαρξη
απόλυτης αδυναμίας ανακτήσεως της κρατικής ενίσχυσης16.

Σε ουσιαστικό επίπεδο, ως προς την απόλυτη αδυναμία ανάκτησης
κρατικής ενίσχυσης, αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή δεν απαιτεί ανάκτηση της ενισχύσεως εάν αυτό
αντίκειται σε κάποια γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης17.
Επομένως, η αρχή ότι, «ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα» νοείται
ως απόλυτη αδυναμία ανακτήσεως και αντιστοιχεί σε θεμελιώδη
αρχή του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων της Ένωσης18.

Κατ’ αρχάς, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι το κύρος αποφάσεως της
Επιτροπής σχετικά με την ανάκτηση κρατικής ενισχύσεως που κρίθηκε
παράνομη εξαρτάται από τη δυνατότητα ανακτήσεως της επίμαχης
ενισχύσεως. Συγκεκριμένα, κατά το Δικαστήριο, η «απόλυτη αδυναμία
ανακτήσεως της παράνομης ενισχύσεως δεν μπορεί να καταστήσει
ανίσχυρη την προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον αυτή είναι επιγενόμενη.
Δηλαδή, ανακύπτει στο στάδιο της εκτέλεσης της απόφασης της
Επιτροπής. Αντιθέτως, η Επιτροπή δεν μπορεί να επιβάλει με απόφαση,
επί ποινή ανισχύρου αυτής της αποφάσεως, υποχρέωση της οποίας η
εκτέλεση είναι, από της γενέσεώς της, αντικειμενικώς και απολύτως,
αδύνατη19.

Επίσης, το Δικαστήριο με προηγούμενη νομολογία του είχε κρίνει ότι, δεν
στοιχειοθετείται ο ισχυρισμός της απόλυτης αδυναμίας της κρατικής
ενίσχυσης, αν ο σχετικός ισχυρισμός εξαντλείται απλώς στην ενημέρωση
της Επιτροπής (ότι συντρέχει απόλυτη αδυναμία ανάκτησης της κρατικής
ενίσχυσης)20 και δεν συνοδεύεται: (α) από πραγματική προσπάθεια εκ
μέρους του κράτους μέλους για την ανάκτηση της ενίσχυσης και (β) από
την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του κράτους μέλους για εναλλακτικές
μεθόδους ανάκτησης της ενίσχυσης22.
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, παρόλο που εν προκειμένω δεν
αποτέλεσε αντικείμενο εξέτασης του Δικαστηρίου, ότι και η σιωπή
της Επιτροπής επί μακρόν, μπορεί υπό τις προϋποθέσεις της
εκάστοτε διαφοράς να γίνει αντιληπτή από τον λήπτη της
ενίσχυσης, ωσάν η Επιτροπή να θεωρεί ότι η εξεταζόμενη
ενίσχυση είναι συμβατή με το Ενωσιακό Δίκαιο. Η περίπτωση
αυτή συνιστά μία εξαιρετική και ιδιαίτερη περίπτωση αδυναμίας
ανάκτησης της κρατικής ενίσχυσης23.

------

1. Υπόθεση T 219/13, P. Ferraci κατά Επιτροπής & υπόθεση T 220/13,
Scuola Elementare Maria Montessori κατά Επιτροπής.

2. Το 5ο Τμήμα της ΣΛΕΕ και συγκεκριμένα τα άρθρα 251 – 281 αυτής,
αναφέρονται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα,
το άρθρ. 19 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εντάσσεται στα θεσμικά
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρ. 13 της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης), περιλαμβάνει το Δικαστήριο, το Γενικό
Δικαστήριο και ειδικευμένα δικαστήρια. Ο νεωτερισμός της Συνθήκης
της Λισσαβόνας σε σχέση με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
ότι τα τρία σώματα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνδέονται με μία ενδο-οργανική σχέση. Αντίθετα, ήρθη η ένταξη του
Γενικού Δικαστηρίου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
ίσχυε με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά με το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ. Nettesheim, σε:
Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, 8η έκδοση 2018, §5, εδ.
132 – 161.

3. Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου, της 06 Σεπτεμβρίου 2011, T 18/10, Inuit Tapiriit
Kanatami κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

4. Βλ. γενικά για την αξιολόγηση του τέταρτου εδαφίου, του άρθρ. 263 της ΣΛΕΕ,
Szyszczak, Article 263 (4) TFEU and the Impossibility of Challenging Recovery
Decisions in State Aid, Annotation on the Judgments of the General Court of 15
September 2016 in T-219/13 Pietro Feracci v European Commission and T-220/13
Scuola Elementare Maria Montessori v European Commission, EStAL 4, 2016, σελ.
637 επ.

5. Υπόθεση C-25/62, Plaumann & Co. / Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας.

6. Υπόθεση C-406/01, Γερμανία / Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Υπόθεση C 188/92, TWD Textilwerke Deggendorf (Συλλογή 1994, σ. I 833), σκ.
23•E και F & 46, καθώς και υπόθεση C 494/09, Bolton Alimentari, Συλλογή 2011,
σ. I 647, σκ. 22.

8. Υπόθεση C-370/12, Pringle, σκ. 41.

9. Βλ. υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις του Δικαστηρίου της 15ης Ιουλίου 1963,
25/62, Plaumann κατά Επιτροπής, Συλλογή τόμος 1954-1964, σ. 939, και της 25ης
Ιουλίου 2002, C 50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores κατά Συμβουλίου,
Συλλογή 2002, σ. I 6677, σκέψη 36.



VI. Αρθρογραφία 

10. Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου, της 06 Σεπτεμβρίου 2011, T 18/10,
Inuit Tapiriit Kanatami κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, σκ. 42 &
43.

11. Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου, της 06 Σεπτεμβρίου 2011, T 18/10,
Inuit Tapiriit Kanatami κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, σκ. 49.

12. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις, C-622/16P - C-624/16P, σκ. 25.

13. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις, C-622/16P - C-624/16P, σκ. 26.

14. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις, C-622/16P - C-624/16P, σκ. 27.

15. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις, C-622/16P - C-624/16P, σκ. 28. Και ο
Γενικός Εισαγγελέας Wathelet με τις από 11.04.2018 προτάσεις του
ανέπτυξε στο πρώτο σκέλος αυτών (σκ. 26 επ.), γιατί θεωρεί ότι οι
κανονιστικές πράξεις του άρθρ. 263 εδάφιο τέταρτο της Σ.Λ.Ε.Ε.
εξομοιώνονται επί της ουσίας με τις μη νομοθετικές πράξεις γενικής
ισχύος.

16. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C 622/16P έως C 624/16P, Scuola
Elementare Maria Montessori Srl & P. Ferrucci, σκ. 84.

17. Η αρχή κατά την οποία «ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα»
περιλαμβάνεται μεταξύ των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης (βλ.,
υπό την έννοια αυτή, υπόθεση Daimler, C 179/15, EU:C:2016:134, σκέψη
42) και κατά τούτο αποτελεί πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης. Βλ. τις από
11.04.2008 προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Wathelet, υποθέσεις C-
622/16P έως C-624/16P, σκ. 107 & 110. Σχετικά με το πρωτογενές δίκαιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλ. Nettesheim σε:
Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht,

8η έκδοση, 2018, §9, σελ. 111 επ. Διεξοδικά για τις γενικές αρχές του δικαίου της
Ένωσης, βλ. Tridimas, The General Principles of EU Law, 3η έκδοση 2013.

18. Βλ. τις από 11.04.2008 προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Wathelet, υποθέσεις C-
622/16P έως C-624/16P, σκ. 110.

19. Υπόθεση Βέλγιο κατά Επιτροπής, C-75/97, EU:C:1999:311, σκέψη 86.

20. Υπόθεση Επιτροπής κατά Ιταλίας, C-496/09.

21. Υπόθεση Επιτροπής κατά Ελλάδας, C-263/12, υπόθεση Επιτροπής κατά Γαλλίας,
C-214/07, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-485/03 έως C-490/03, Επιτροπή κατά
Ισπανίας.

22. Hofmann / Micheau, State Aid Law of the European Union (OUP 2016), Part IV
(3), σελ. 395, “There is a well-entrenched praetorian obiter dictum in this respect,
according to which a Member State may not plead provisions, practices or
circumstances existing in its internal legal system in order to justify a failure to
comply with its obligations under EU law.”

23. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις, Τ-30/01 έως Τ-32/01, Τ-86/02 έως Τ-88/02,
Diputación Foral de Álava and Others v. Commission, [2009] ECR II-2919, παρ. 300.



VI. Αρθρογραφία 

Β.1. Η επίκληση της γενικής αρχής κατά των καταχρηστικών

πρακτικών και η έννοια του "δικαιούχου" στην Οδηγία

2003/49: Η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση N Luxembourg 1

(C- 115/16, C-118/16, C-119/16 και C-229/16), της κας

Αγγελικής Σιδηροκαστρίτη, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ., Data Protection

Associate DGD, L.LM Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής

Επιστήμης ΑΠΘ, LLM Transnational Commercial Law

Mediation Arbitration and Energy Law Δ.Π.Ε.

Υπενθύμιση της σημασίας του ρόλου του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (“ΔΕΕ”) αποτελεί η προδικαστική απόφαση
της 26ης Φεβρουαρίου 2019 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-
115/16, C-118/16, C-119/16 και C-229/16, N Luxembourg 1. H
απάντηση του Δικαστηρίου στα προδικαστικά ερωτήματα που
απηύθυναν τα Εφετεία της Ανατολικής και της Δυτικής
Περιφέρειας της Δανίας σχετικά με την εφαρμογή της εξαίρεσης
από την παρακράτηση φόρου της Οδηγίας 2003/49 για τη
φορολόγηση των τόκων και των δικαιωμάτων, θεωρείται σταθμός
στην ερμηνεία και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Το
έντονο δε ενδιαφέρον, αλλά κι οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν,

δεν είναι απόρροια μόνο της συλλογιστικής πορείας και του περιεχομένου
της απάντησης επί των ως άνω ερωτημάτων, αλλά κυρίως της επίδρασης
που εκτιμάται ότι θα έχει η σύμφωνη με την απόφαση του Δικαστηρίου
εφαρμογή των υπό εξέταση διατάξεων.

Η απόφαση στην υπόθεση N Luxembourg 1

Η απόφαση του ΔΕΕ αφορά τέσσερις υποθέσεις προσβολής αποφάσεων
φορολογικής αρχής της Δανίας, η οποία απέρριψε την παροχή απαλλαγής
από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων σύμφωνα με το αρ. 1 παρ.
1 της Οδηγίας 2003/49 τριών δανικών και μίας λουξεμβουργιανής
εταιρείας. Βάση της απόρριψης των αιτημάτων των εταιρειών για
απαλλαγή των πληρωμών τόκων που κατέβαλαν σε οντότητες
εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος αποτέλεσε το επιχείρημα της
Αρχής ότι οι οντότητες αυτές δεν ήταν πραγματικοί δικαιούχοι, αλλά
εταιρείες-οχήματα.

Εκκινώντας από τα προδικαστικά ερωτήματα που απεστάλησαν στο ΔΕΕ,
η προδικαστική απόφαση κατευθύνεται κατ’ ουσίαν προς την επίλυση
τριών ζητημάτων: (α) της ερμηνείας του όρου “δικαιούχος” ως
προϋπόθεση που οριοθετεί το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, (β) της
αναγνώρισης δικαιώματος άρνησης του κράτους-μέλους για παροχή της
απαλλαγής και των προϋποθέσεών της, και (γ) της σχέσης του ως άνω
δικαιώματος με τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των
κεφαλαίων.

Β. Η στήλη των νέων 
επιστημόνων του φορολογικού 
δικαίου 
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Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το ΔΕΕ καλείται μέσω των ερωτημάτων
να αποφανθεί λαμβάνοντας υπόψη το Πρότυπο Συμβάσεων
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (“ΟΟΣΑ”), δεδομένου ότι τα
εμπλεκόμενα κράτη-μέλη αποτελούν ταυτόχρονα και
συμβαλλόμενα μέρη σε σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας •
παρόλα αυτά δεν καθίσταται σαφής η επίδραση της ερμηνείας της
έννοιας στο πλαίσιο του Προτύπου στην εξεταζόμενη υπόθεση.

(α) Η ερμηνεία του όρου “δικαιούχος”

Η ανάλυση σχετικά με την ερμηνεία του όρου “δικαιούχος των
τόκων” ξεκινά από τη χρήση ενδιάμεσων εταιρειών-οχημάτων
μεταξύ του πληρωτή και πραγματικού δικαιούχου των τόκων. Η
πρακτική αυτή, σύμφωνα με το Δικαστήριο, είναι συνήθης στο
πλαίσιο ομίλων εταιρειών οι οποίοι δημιουργούν επίπλαστες
εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας, προκειμένου
να καταβάλλουν σε αυτές τους τόκους, οι οποίοι ακολούθως
μεταβιβάζονται από την εταιρεία-όχημα προς τον πραγματικό
δικαιούχο εντός του ομίλου.

Ενόψει των παραπάνω, το Δικαστήριο υπενθυμίζει αρχικά ότι η
έννοια του “δικαιούχου” είναι αυτόνομη έννοια του ενωσιακού
δικαίου που χρησιμοποιείται τόσο στην Οδηγία 2003/49 όσο και σε
άλλες Οδηγίες, πρέπει εξ αυτού να διαχωρίζεται από αντίστοιχες
έννοιες του εθνικού δικαίου και να ερμηνεύεται σύμφωνα προς το
σκοπό και το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής της εκάστοτε Οδηγίας.

Στην προκείμενη περίπτωση, λοιπόν, το ΔΕΕ έκρινε ότι από το
συνδυασμό των αρ. 1 παρ. 1 και 4 της Οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη όμως
και τη διαφορετική γλωσσική απόδοση της έννοιας στις επίσημες
γλώσσες της ένωσης και κάνοντας αναφορά και στο αρ. 11 του Προτύπου
του ΟΟΣΑ1, δικαιούχος των τόκων νοείται η οντότητα που πράγματι
καρπώνεται τους τόκους που καταβάλλονται.

(β) Κατάχρηση της διάταξης και άρνηση της απαλλαγής

(i) H γενική αρχή κατά των καταχρηστικών πρακτικών

To Δικαστήριο συνεχίζει επισημαίνοντας ότι η χρήση εταιρείας-οχήματος
δεν αποτελεί το δίχως άλλο κατάχρηση του ευεργετήματος που παρέχει η
Οδηγία, αρκεί ο τελικός αποδέκτης των τόκων να πληροί τις
προϋποθέσεις εφαρμογής της. Ωστόσο, η απόφαση εισάγει μια
προσέγγιση που προκαλεί αντιδράσεις. Στο προδικαστικό ερώτημα των
αιτούντων σχετικά με το αν για την άρνηση της απαλλαγής, όταν ο
τελικός αποδέκτης των τόκων δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας,
χρειάζεται να έχει μεταφερθεί με ειδική διάταξη εθνικού νομοθετήματος
η Οδηγία 2003/49 ή το κράτος-μέλος να παραπέμπει σε άλλες εθνικές
διατάξεις, διεθνείς συμβάσεις ή άλλες διατάξεις κατά των καταχρήσεων, η
απάντηση του ΔΕΕ είναι αρνητική. To σκεπτικό κι η τελική θέση του
Δικαστηρίου στηρίζεται σε ένα σύνολο επιχειρημάτων που καταλήγουν
στη γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης περί απαγορεύσεως
καταχρηστικών πρακτικών.
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Το Δικαστήριο σημειώνει αρχικά ότι η ως άνω γενική αρχή
απαντάται σε διάφορους τομείς του ενωσιακού δικαίου, όπως
ενδεικτικά η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, οι δημόσιες
συμβάσεις, το δίκαιο των εταιρειών, η ελευθερία παροχής
υπηρεσιών και, μεταξύ αυτών, ο Φ.Π.Α2. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει
ότι η εφαρμογή της γενικής αρχής δεν υπόκειται στην εκ του
πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου και της φύσεως της Οδηγίας
υποχρέωση των κρατών-μελών για νομοθετική μεταφορά των
διατάξεών της στην εθνική έννομη τάξη, διακρίνοντάς την από την
αναφορά του αρ. 5 της Οδηγίας στο δικαίωμα των κρατών-μελών
να άρουν το ευεργέτημα ή να αρνηθούν την εφαρμογή της3.

Ωστόσο, οι σκέψεις του Δικαστηρίου θα πρέπει να
αναγιγνώσκονται έχοντας υπόψη τα παρακάτω. Η αναφορά σε
προηγούμενη νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με την εφαρμογή της
γενικής αρχής περί μη κατάχρησης περιορίζεται σε τομείς
αυξημένης εναρμόνισης με το ενωσιακό δίκαιο, όπως ο Φ.Π.Α.4,
παραβλέποντας ότι οι κανόνες άμεσης φορολογίας στους οποίους
εμπίπτει η Οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα τυγχάνουν
ακόμα ελάχιστης εναρμόνισης, επομένως τα κράτη-μέλη
εξακολουθούν να φέρουν το μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας και
την υποχρέωση νομοθέτησης στον τομέα αυτό (χωρίς να
παραβλέπουμε, ωστόσο, την υποχρέωση σύμφωνης με τις
ενωσιακές αρχές ερμηνείας των κανόνων του εθνικού δικαίου). Στο
ίδιο πλαίσιο οφείλουμε να εξετάσουμε και το ζήτημα της
μεταφοράς των Οδηγιών •

η υποχρέωση των κρατών-μελών προς σεβασμό των γενικών αρχών του
δικαίου της Ένωσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως επιχείρημα
έναντι της υποχρέωσης νομοθετικής μεταφοράς των Οδηγιών στην εθνική
έννομη τάξη και της αρχής της ασφάλειας του δικαίου5, αλλά ούτε και
αυτής της ελάχιστης ή μη εναρμόνισης σε ορισμένο τομέα του δικαίου.

Τα παραπάνω απασχόλησαν το Δικαστήριο και σε άλλες αποφάσεις, όπως
σχετικά στην υπόθεση Kofoed6. Στην εκεί εξεταζόμενη περίπτωση που
αφορούσε πλεονέκτημα απαλλαγής από την Οδηγία 90/434/ΕΟΚ σχετικά
με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις,
εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες
διαφορετικών κρατών μελών, το Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η αρχή της
ασφάλειας δικαίου απαγορεύει να δημιουργούν οι Οδηγίες, αφ’ εαυτών,
υποχρεώσεις σε ιδιώτες και, επομένως, δεν μπορούν να προβάλλονται,
αυτές καθαυτές, από το κράτος μέλος έναντι των ιδιωτών7. Μάλιστα εκεί
προέτασε τη σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία των εθνικών
διατάξεων, η οποία όμως σύμφωνα με το ΔΕΕ δεν επιτρέπεται να
εκτείνεται μέχρι του σημείου να δημιουργεί η Οδηγία ανεξαρτήτως
εσωτερικού νόμου μεταφοράς της, δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους
ιδιώτες. Στην υπό εξέταση υπόθεση, πάντως, το Δικαστήριο
διαφοροποίησε τη θέση του από εκείνη στην υπόθεση Kofoed (το
σκεπτικό διατυπώνεται “ανεξαρτήτως του τι αποφάνθηκε το Δικαστήριο
με την απόφαση της 5ης Ιουλίου 2007, Kofoed”8), υποστηρίζοντας τελικά
ότι ακόμα κι αν το εθνικό δίκαιο δεν περιέχει διατάξεις δυνάμενες να
ερμηνευθούν σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο
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προκειμένου να επιτραπεί η απαλλαγή από το πλεονέκτημα του αρ.
5 της Οδηγίας, οι εθνικές αρχές και τα εθνικά δικαστήρια δεν
κωλύονται να αρνηθούν να παράσχουν το πλεονέκτημα που
αντλείται από το άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας σε περίπτωση απάτης
ή κατάχρησης δικαιώματος. Καταλήγει δε τονίζοντας ότι η άρνηση
χορήγησης του πλεονεκτήματος δεν ισοδυναμεί με επιβολή
(φορολογικού) βάρους στον ιδιώτη δυνάμει της Οδηγίας (ενν.
χωρίς τυπικό νόμο), αλλά με διαπίστωση μόνο τυπικής συνδρομής
των αντικειμενικών προϋποθέσεων παροχής του.

(ii) Στοιχεία και βάρος απόδειξης της κατάχρησης δικαιώματος

Στο δεύτερο μέρος της απόφασης, το Δικαστήριο παραθέτει τα
βασικά στοιχεία που συνιστούν την έννοια της “κατάχρησης”.
Αφού υπογραμμίζει την αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών
αρχών για υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις διατάξεις
της Ένωσης, το ΔΕΕ αναφέρει ότι για την ύπαρξη κατάχρησης
απαιτείται ένα αντικειμενικό στοιχείο, δηλαδή η συνδρομή
περιστάσεων από τις οποίες να προκύπτει ότι παρά την τυπική
τήρηση των προϋποθέσεων της Οδηγίας δεν επιτεύχθηκε ο
επιδιωκόμενος με αυτή σκοπός, και ένα υποκειμενικό στοιχείο,
αυτό της βούλησης του ενδιαφερομένου να αποκομίσει όφελος από
τη νομοθεσία δημιουργώντας τεχνητώς τις προϋποθέσεις.

Η διατύπωση των βασικών στοιχείων της έννοιας συνοδεύεται από
κατευθύνσεις που παρέχει το Δικαστήριο εξετάζοντας
συγκεκριμένες περιπτώσεις εταιρικών σχημάτων κι οντοτήτων που

παρέχουν εν δυνάμει ενδείξεις κατάχρησης. Σχετικά, αναγνωρίζει τρία
είδη τέτοιων σχημάτων, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι η αμιγώς
τεχνητή διάρθρωση που δεν απηχεί πραγματική οικονομική
δραστηριότητα και η χρήση τους για σκοπό αντίθετο προς την
εφαρμοστέα διάταξη, συνοψίζοντας τις εξής περιπτώσεις: (1) περαιτέρω
καταβολή των τόκων εντός σύντομου χρονικού διαστήματος από την
εταιρεία που εισέπραξε προς οντότητες που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις εφαρμογής της Οδηγίας, (2) εταιρεία με μοναδική
δραστηριότητα την είσπραξη των τόκων και την περαιτέρω μεταφορά
τους στο δικαιούχο ή άλλη εταιρεία όχημα (απουσία πραγματικής
οικονομικής δραστηριότητας) και (3) διευθέτηση και θέση σε λειτουργία
σχετικού σχήματος σε χρονική εγγύτητα με την έναρξη ισχύος νέων
καθοριστικών φορολογικών ρυθμίσεων κι η εκτέλεση πολύπλοκων
χρηματοοικονομικών πράξεων και η παροχή δανείων εντός του ομίλου.

Πάντως, εκτός του ότι το Δικαστήριο μέσω των παραπάν παραδειγμάτων
φαίνεται να υπαγάγει τις περιπτώσεις των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων,
η ως άνω θέση του θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιεική αποτελέσματα.
Η σύνδεση των οντοτήτων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της
Οδηγίας (μη δικαιούχοι) με τις περιπτώσεις καταχρηστικών πρακτικών,
θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υποδηλώνει πως κάθε οντότητα που δεν
πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην Οδηγία αποτελεί ένδειξη
κατάχρησης. Μια τέτοια θεώρηση όμως δεν είναι αποδεκτή, δεδομένου
ότι οι περιπτώσεις κατάχρησης υπάγονται σε ειδική διάταξη της Οδηγίας,
αυτή του άρθρου 5, διαχωρίζονται κατ’ αυτό συστηματικά από τις
περιπτώσεις οντοτήτων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας9.
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(iii) Επί της έννοιας της εταιρείας κράτους-μέλους

Το ΔΕΕ αναφέρεται και στις προϋποθέσεις συνδρομής της
ιδιότητας “εταιρείας κράτους-μέλους” για την υπαγωγή στην
Οδηγία 2003/49. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η ερμηνεία της
τρίτης προϋπόθεσης, δηλαδή της υπαγωγής της οντότητας σε έναν
από τους φόρους που καταγράφονται στην Οδηγία χωρίς να
απαλλάσσεται. Η εξέταση του ζητήματος αυτού ανέκυψε ενόψει
προδικαστικού ερωτήματος σχετικά με το αν η λουξεμβουργιανή
εταιρεία της συνεκδικαζόμενης υπόθεσης C-118/16, η οποία
πληρούσε δύο από τις τρεις προϋποθέσεις της Οδηγίας, ως
περιβαλλόμενη μία από τις νομικές μορφές που απαριθμούνται
στην Οδηγία και με έδρα σε κράτος-μέλος, εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής της Οδηγίας δεδομένου ότι υπόκειται σε έναν από τους
φόρους εισοδήματος νομικών προσώπων που απαριθμούνται,
ωστόσο οι τόκοι που εισπράττει απαλλάσσονται από αυτόν.

Από την απόφαση προκύπτει ότι το Δικαστήριο δεν αρκείται στην
ύπαρξη υπαγωγής της εταιρείας στο φόρο εισοδήματος και
προχωρά σε αυστηρή ερμηνεία της διάταξης του αρ. 1 παρ. 4.
Πράγματι, το ΔΕΕ απαιτεί επιπροσθέτως την “αποτελεσματική
φορολόγησή”10 των τόκων, αντλώντας επιχείρημα από το σκοπό
της Οδηγίας για αποτροπή της διπλής φορολόγησης και
φορολόγηση των πληρωμών τόκων μόνο μία φορά, σε ένα κράτος-
μέλος. Είναι ωστόσο αποτελεσματική η επίκλησή του σκοπού,
ειδικά, αν το πραγματικό νόημα της είναι ότι σε περίπτωση που το
λουξεμβουργιανό δίκαιο εξαιρεί την πληρωμή τόκων από τη

φορολογία εισοδήματος δεν υφίσταται περίπτωση διπλής φορολόγησής
τους άρα και εφαρμογής της Οδηγίας; Το επιχείρημα αυτό του
Δικαστηρίου εντάσσεται στη συζήτηση σχετικά με το αν η προϋπόθεση
είναι υποκειμενική και αφορά την υπαγωγή της οντότητας στη φορολογία
ή υποκειμενική αναφερόμενη στη φορολόγηση συγκεκριμένου
εισοδήματος.

(γ) Αντίθεση προς τις θεμελιώδεις ελευθερίες

Για την απάντηση στο ερώτημα σχετικά με την αντίθεση διάταξης της
εθνικής νομοθεσίας του κράτους-μέλους της εταιρείας που καταβάλλει
τους τόκους σχετικά με τη φορολόγησή τους, σε περίπτωση μη
απαλλαγής, προς την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που εισάγει το αρ.
63 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το
Δικαστήριο διακρίνει δύο περιπτώσεις • στην πρώτη, η απαλλαγή δεν
χορηγείται εξαιτίας της ύπαρξης απάτης ή κατάχρησης, ενώ στη δεύτερη
εξαιτίας μη συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής στην Οδηγία.
Σχετικά με την πρώτη περίπτωση, η απάντηση είναι άμεση και το ΔΕΕ
δηλώνει ότι η εταιρεία αυτή δεν μπορεί να αντιτάξει τις διατάξεις της
ΣΛΕΕ που θεμελιώνουν τις σχετικές ελευθερίες στην εφαρμογή των ως
άνω εθνικών διατάξεων. Για την απάντηση, ωστόσο, στη δεύτερη
περίπτωση, προχωρά σε ανάλυση των τεσσάρων εθνικών ρυθμίσεων που
τέθηκαν υπόψη του μέσω των προδικαστικών ερωτημάτων καταλήγοντας
σχετικά ότι διάταξη σύμφωνα με την οποία η εδρεύουσα στην ημεδαπή
εταιρεία που πληρώνει τόκους σε αλλοδαπή εταιρεία υποχρεούται να
προβεί σε παρακράτηση φόρου στην πηγή επί των τόκων αυτών,
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ενώ η υποχρέωση αυτή δε βαρύνει την εδρεύουσα στην ημεδαπή
εταιρεία όταν η εταιρεία που εισπράττει τους τόκους εδρεύει
επίσης στην ημεδαπή, δικαιολογείται καθώς διασφαλίζει την
αποτελεσματική είσπραξη του φόρου που αποτελεί επιτακτικό
λόγο γενικού συμφέροντος, ενώ αντίθετα αντίκεινται στην αρχή
της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου οι περιπτώσεις όπου:

(α) ημεδαπή εταιρεία που εισπράττει τόκους από άλλη ημεδαπή
εταιρεία δεν υπόκειται σε προκαταβολή φόρου εισοδήματος κατά
τη διάρκεια των δύο πρώτων φορολογικών ετών, επομένως
υποχρεούται να καταβάλει το ποσό του φόρου σε μεγαλύτερη
προθεσμία από εκείνη που ισχύει για την παρακράτηση φόρου
όταν οι τόκοι πληρώνονται σε αλλοδαπή εταιρεία, η συγκεκριμένη
ρύθμιση δεν αφορά τον τρόπο είσπραξης του φόρου (ταμειακό
πλεονέκτημα), αλλά εισάγει για την οφειλέτρια ημεδαπή εταιρεία
που εισπράττει τόκους από άλλη ημεδαπή εταιρεία διετή
απαλλαγή, ελλείψει επιτακτικού λόγου γενικού συμφέροντος,

(β) εθνική ρύθμιση που επιβάλλει σε ημεδαπή εταιρεία που
υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου επί των τόκων που
καταβάλλει σε αλλοδαπή εταιρεία την υποχρέωση, επί
καθυστερημένης πληρωμής του παρακρατούμενου φόρου, να
καταβάλλει τόκους υπερημερίας με υψηλοτερο επιτόκιο απ’ ό,τι σε
περίπτωση που η ημεδαπή εταιρεία κατέβαλλε τόκους σε άλλη
ημεδαπή, και

(γ) εθνική ρύθμιση δυνάμει της οποίας ο φόρος που πρέπει να καταβάλει
αλλοδαπή εταιρεία επί τόκων που έλαβε από ημεδαπή εταιρεία
παρακρατείται στην πηγή χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εκπτώσεως των
λειτουργικών δαπανών, όπως οι δαπάνες για τόκους, που συνδέονται με
το δανεισμό, ενώ αυτή η δυνατότητα αναγνωρίζεται σε ημεδαπές
εταιρείες που εισπράττουν τόκους από ημεδαπή εταιρεία.

-----

1. Βλ. σκέψεις 89 έως 91 της απόφασης C-115/16

2. Στην απόφαση αναφέρεται και σχετική νομολογία του ΔΕΕ, βλ. για το Φ.Π.Α.
απόφαση στην υπόθεση Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti κ.λπ.,
C-131/13, C-163/13 και C-164/13, EU:C:2014:2455

3. Βλ. Άρθρο 5 παρ. 2 της Οδηγίας 2003/49

4. Βλ. σχετικά την Πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως Kokkot της 1ης Μαρτίου
2018, σκέψεις 105 έως 107

5. Βλ. σχετικά την Πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως Kokkot της 1ης Μαρτίου
2018, σκέψεις 103 και 104

6. Kofoed, C-321/05, EU:C:2007:408

7. Βλ. Ό.π. Kofoed, σκέψη 42

8. Βλ. C-115/16, σκέψη 117
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9. Στη σκέψεις 86 και 138 της εξεταζόμενης απόφασης το Δικαστήριο δηλώνει 
τη διαφορά

10. Βλ. σχετικά την Πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως Kokkot της 1ης 
Μαρτίου 2018 στην υπόθεση C-118/16, σκέψη 93

B.2. Επισκόπηση και σχολιασμός της απόφασης του

Συμβουλίου της Επικρατείας 355/2019 – Μείωση της

φορολογικής βάσης ΦΠΑ συνεπεία της ολικής ή μερικής μη

πληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή και αίτημα

έντοκης επιστροφής του καταβληθέντος ποσού ΦΠΑ, εφόσον η

απαίτηση καταβολής του τιμήματος της συναλλαγής κατέστη

ανεπίδεκτη είσπραξης, λόγω θέσης του αγοραστή σε ειδική

εκκαθάριση, της κας Δήμητρας Κούνη, Δικηγόρου, MSc

Business Law, ΜΔΕ Δημόσιο Δίκαιο, Diploma in Tax, Υπ.ΔΝ

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 355/2019 εκδόθηκε
στο πλαίσιο πιλοτικής δικής και αφορά το ζήτημα της επιστροφής
στον φορολογούμενο καταβληθέντος ποσού ΦΠΑ σε περίπτωση
διαγραφής μέρους απαίτησης λόγω υπαγωγής στις διατάξεις περί
εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα. Με αυτή την απόφαση
δικαιώθηκαν οι προμηθευτές ελληνικών εταιρειών, αφού κρίθηκε
ότι δίνεται δικαίωμα έκπτωσης/επιστροφής σε αυτούς του ΦΠΑ.,
που αφορά στο ανεξόφλητο ποσό των τιμολογίων πώλησης
αγαθών, μετά τη μείωση των υποχρεώσεων των εταιρειών αυτών
κατά 50% με βάση τη σχετική συμφωνία εξυγίανσης.

Πιο αναλυτικά, η κρινόμενη προσφυγή στρεφόταν κατά της σιωπηρής
απόρριψης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της
ενδικοφανούς προσφυγής της προσφεύγουσας κατά της αρνητικής
απάντησης του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ επί σχετικής
επιφύλαξης της προσφεύγουσας σε δήλωση ΦΠΑ και σχετικού αιτήματος
περί έντοκης επιστροφής, ύστερα από την αποδοχή της επιφύλαξης, του
αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (εφεξής «το δικαστήριο») προκειμένου να
καταλήξει στην κρίση του, προβαίνει στις ακόλουθες επισημάνσεις και
παραδοχές:

Σχετικά με τη νομοθεσία:

Σύμφωνα με το άρθρο 73 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ περί ΦΠΑ (εφεξής
«η Οδηγία περί ΦΠΑ»), η βάση επιβολής του φόρου συνίσταται,
καταρχήν, σε οτιδήποτε αποτελεί την αντιπαροχή, την οποία έλαβε ή
πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής ή ο παρέχων τις υπηρεσίες από τον
αποκτώντα, τον λήπτη ή τρίτο πρόσωπο. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο
63 της Οδηγίας περί ΦΠΑ, «η γενεσιουργός αιτία επέρχεται και ο φόρος
καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της παράδοσης
αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών», και σύμφωνα με το άρθρο 90 αυτής
«1.
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Σε περίπτωση ακύρωσης, καταγγελίας, λύσης, ολικής ή μερικής μη
καταβολής, ή μείωσης της τιμής, που επέρχεται μετά την
πραγματοποίηση της πράξης, η βάση επιβολής του φόρου
μειώνεται ανάλογα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Σε περίπτωση ολικής ή
μερικής μη καταβολής της τιμής, τα κράτη μέλη μπορούν να
παρεκκλίνουν από τη διάταξη της παραγράφου 1.».

Σχετικά με τη νομολογία:

Το δικαστήριο αναφερόμενο στις πολύ ενδιαφέρουσες αποφάσεις
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ερμηνεία του
άρθρου 90 της Οδηγίας περί ΦΠΑ, σημειώνει ότι η, σχετική με τη
βάση επιβολής φόρου, διάταξη συνιστά έκφραση θεμελιώδους
αρχής στο πεδίο του ΦΠΑ, σύμφωνα με την οποία η βάση
επιβολής του ΦΠΑ συνίσταται στην πράγματι εισπραχθείσα
αντιπαροχή, αναγκαία δε συνέπεια της αρχής αυτής είναι ότι η
φορολογική αρχή δεν μπορεί να εισπράξει ως ΦΠΑ ποσό
υψηλότερο εκείνου που είχε εισπράξει στο πλαίσιο αυτό ο
υποκείμενος στον φόρο1. Συνεπώς, η αρχή αυτή υποχρεώνει τα
κράτη μέλη να μειώνουν τη βάση επιβολής του φόρου και, ως εκ
τούτου, το ποσό του ΦΠΑ που οφείλει ο υποκείμενος στον φόρο
κάθε φορά που, κατόπιν της συνάψεως πράξεως, ο υποκείμενος
στον φόρο δεν εισπράττει την αντιπαροχή ή μέρος αυτής2.
Παρέκκλιση από την αρχή αυτή, βάσει της Οδηγίας περί ΦΠΑ,
επιτρέπεται σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής3.

Σε περίπτωση δηλαδή κατά την οποία η ολική ή μερική μη καταβολή του
τιμήματος της πωλήσεως δεν αποτελεί συνέπεια καταγγελίας ή
ακυρώσεως της συμβάσεως, ο αγοραστής εξακολουθεί να οφείλει το
συμφωνηθέν τίμημα, ο δε πωλητής, μολονότι δεν διατηρεί πλέον την
κυριότητα του πράγματος, εξακολουθεί καταρχήν να έχει την απαίτηση
καταβολής του τιμήματος, της οποίας την ικανοποίηση δύναται να
επιδιώξει δικαστικώς.

Επειδή όμως, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να καταστεί
οριστικά αδύνατη η ικανοποίηση της απαιτήσεως αυτής, πρόθεση του
κοινοτικού νομοθέτη ήταν να παράσχει σε κάθε κράτος μέλος τη
δυνατότητα να αποφασίσει αν αυτή η μη καταβολή του τιμήματος της
πωλήσεως, μολονότι δεν αρκεί από μόνη της, σε αντίθεσή με την
καταγγελία ή την ακύρωση της συμβάσεως, για την επαναφορά των
διαδίκων και πρώην συμβαλλομένων στην προτέρα κατάσταση, παρέχει
δικαίωμα αντίστοιχης μειώσεως της βάσεως επιβολής του φόρους υπό τις
προϋποθέσεις που καθορίζει το κράτος μέλος αυτό ή αν στην περίπτωση
αυτή δεν επιτρέπεται τέτοια μείωση4. Αυτή η δυνατότητα παρεκκλίσεως,
η οποία ισχύει αυστηρώς μόνο στην περίπτωση ολικής ή μερικής μη
καταβολής του τιμήματος, στηρίζεται στην παραδοχή ότι η μη καταβολή
της αντιπαροχής ενδέχεται, υπό ορισμένες περιστάσεις και λόγω του
ισχύοντος εντός του οικείου κράτους μέλους δικαίου, να είναι δυσχερώς
διακριβώσιμη ή να είναι απλώς προσωρινή5. Επομένως, η άσκηση αυτής
της ευχέρειας παρεκκλίσεως πρέπει να είναι δικαιολογημένη προκειμένου
τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη με σκοπό την εφαρμογή της να
μη διαταράσσουν την επίτευξη του σκοπού της φορολογικής
εναρμονίσεως, ο οποίος επιδιώκεται με την Οδηγία περί ΦΠΑ.
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Επίσης, να σημειωθεί ότι εφόσον το οικείο κράτος μέλος έχει
θελήσει να θέσει σε εφαρμογή την παρέκκλιση που προβλέπει η
Οδηγία περί ΦΠΑ, οι υποκείμενοι στον φόρο δεν δύνανται να
επικαλεσθούν, το δικαίωμα μειώσεως της βάσης επιβολής του
ΦΠΑ σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος6. Αυτό βέβαια
δεν σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλείουν πλήρως τη
μείωση της βάσεως επιβολής του ΦΠΑ, δεδομένου ότι οι
εξαιρέσεις πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικώς7.

Το δικαστήριο επισημαίνει ότι εάν είχαν τα κράτη μέλη τη
δυνατότητα να αποκλείουν οποιαδήποτε μείωση της βάσεως
επιβολής του ΦΠΑ, αυτό θα αντέβαινε στην αρχή της
ουδετερότητας του ΦΠΑ, σύμφωνα με την οποία, ο επιχειρηματίας
πρέπει να απαλλάσσεται πλήρως από το βάρος του φόρου που
οφείλει ή κατέβαλε στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων
του οι οποίες υπόκεινται οι ίδιες στον ΦΠΑ8. Επίσης, σύμφωνα με
την αρχή της αναλογικότητας, η οποία καταλέγεται μεταξύ των
γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης, τα μέσα που
χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της Οδηγίας περί ΦΠΑ πρέπει
να είναι κατάλληλα για την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκονται
με το νομοθέτημα αυτό και δεν πρέπει να βαίνουν πέραν του
αναγκαίου για την επίτευξή τους μέτρου9.

Σχετικά με την αβεβαιότητα εξόφλησης ή μη ενός τιμολογίου, ως
στοιχείου απαραίτητου να ληφθεί υπόψη για τον σκοπό της παρέκκλισης
που προβλέπει το άρθρο 90 παρ. 2 της Οδηγίας περί ΦΠΑ, το δικαστήριο
διατυπώνει τη σκέψη ότι η αβεβαιότητα αυτή λαμβάνεται υπόψη κάθε
φορά που ο υποκείμενος στον φόρο στερείται του δικαιώματός του
μειώσεως της βάσεως επιβολής του φόρου, εφόσον η ικανοποίηση της
απαιτήσεως δεν έχει καταστεί οριστικώς αδύνατη. Το δικαστήριο
διαπιστώνει ότι «ο ίδιος σκοπός θα μπορούσε να επιτευχθεί και με την
παροχή του δικαιώματος μειώσεως σε περίπτωση κατά την οποία ο
υποκείμενος στον φόρο επικαλείται ότι ευλόγως μπορεί να γίνει δεκτό ότι
κατά πάσα πιθανότητα το χρέος δεν θα εξοφληθεί, με δυνατότητα,
πάντως, επανεκτιμήσεως της βάσεως επιβολής του φόρου προς το
υψηλότερο εάν υπάρξει καταβολή». Στην περίπτωση αυτή οι εθνικές
αρχές θα μπορούσαν να καθορίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που θα
πρέπει να προσκομίσει ο υποκείμενος στον φόρο και από τα οποία θα
προκύπτει η ιδιαιτέρως πιθανή παρατεταμένη χρονική διάρκεια της μη

καταβολής.

Αναφορικά με την εξέλιξη και αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου,
προς το σκοπό ενίσχυσης της εξυγιαντικής λειτουργίας του και
συνοψίζοντας τα ανωτέρω σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 19 παρ. 5
του Κώδικα ΦΠA10, το δικαστήριο επισήμανε τα ακόλουθα:
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• Η βάση επιβολής του φόρου συνίσταται στην πράγματι ληφθείσα
αντιπαροχή και ότι, ως εκ τούτου, η φορολογική αρχή δεν μπορεί
να εισπράξει ως ΦΠΑ ποσό υψηλότερο εκείνου που εισέπραξε ο
υποκείμενος στον φόρο11.

• Η παρέκκλιση από την τήρηση των κανόνων που διέπουν τη
βάση επιβολής του φόρου με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής
είσπραξης του ΦΠΑ και την αποφυγή της απάτης (άρθρο 273 της
Οδηγίας περί ΦΠΑ) είναι επιτρεπτή μόνο στο απολύτως αναγκαίο
βαθμό, ώστε τα λαμβανόμενα μέτρα να θίγουν όσο το δυνατόν
λιγότερο τους σκοπούς και τις αρχές της εν λόγω οδηγίας και να μη
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να διακυβεύεται η
ουδετερότητα του ΦΠΑ 12.

• Η ευχέρεια παρέκκλισης από το δικαίωμα μείωσης της βάσης
επιβολής του φόρου (που ισχύει μόνο στην περίπτωση ολικής ή
μερικής μη καταβολής του τιμήματος) συναρτάται με την παροχή
στα κράτη μέλη της δυνατότητας να αντιμετωπίζουν τη συμφυή με
τον οριστικό χαρακτήρα της μη πληρωμής αβεβαιότητα13 και,
συνεπώς, αυτή η δυνατότητα δεν μπορεί να βαίνει πέραν της εν
λόγω αβεβαιότητας, ώστε να αποκλείεται εντελώς η διόρθωση της
βάσης επιβολής του φόρου, καθόσον τέτοιο ενδεχόμενο θα
αντέβαινε τόσο στις θεμελιώδεις αρχές της αναλογικότητας και της
ισότητας όσο και προς την, θεμελιώδη στη νομοθεσία περί ΦΠΑ,

αρχή της ουδετερότητας του φόρου, περαιτέρω δε θα διατάρασσε και τον 
σκοπό της φορολογικής εναρμόνισης που επιδιώκεται με την Οδηγία περί 
ΦΠΑ, καθιστώντας την παρέκκλιση μη δικαιολογημένη 14.

• Παρά τη κατάργηση των άρθρων 46 και 46α του ν. 1892/1990, το
δικαίωμα μειώσεως της βάσης επιβολής του φόρου λόγω ολικής ή
μερικής μη πληρωμής του τιμήματος παρέχεται σε κάθε περίπτωση όπου,
μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων, ο υποκείμενος
στον φόρο ευλόγως επικαλείται ότι, κατά πάσα πιθανότητα, στο πλαίσιο
νομοθετικών ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της
εμπορικής αφερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου του (πτώχευση,
εξυγίανση, θέση σε ειδική διαχείριση), δεν θα εισπράξει την αντιπαροχή ή
μέρος αυτής και ότι, συνεπώς, το χρέος δε θα εξοφληθεί, προσκομίζει δε
στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται, κατά την κρίση της φορολογικής
αρχής ή των διοικητικών δικαστηρίων, η ιδιαιτέρως πιθανή παρατεταμένη
χρονική διάρκεια της μη καταβολής, επιφυλασσομένης, ωστόσο, της
δυνατότητας επανεκτιμήσεως της βάσης επιβολής του φόρου προς το
υψηλότερο, σε περίπτωση που υπάρξει μεταγενέστερη, εν όλω ή εν μέρει,
καταβολή της αντιπαροχής. Τέτοια περίπτωση «ολικής ή μερικής μη
πληρωμής της τιμής», που δικαιολογεί την ανάλογη μείωση της βάσης
επιβολής του ΦΠΑ, συνιστά, κατ΄ αρχήν, και η επίκληση και προσκόμιση
ενώπιον της φορολογικής αρχής από τον υποκείμενο στον φόρο της
σύναψης, μετά τη διενέργεια των φορολογητέων πράξεων, συμφωνίας
εξυγίανσης μεταξύ του αφερέγγυου
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οφειλέτη και των πιστωτών του, καταρτισθείσας υπό τους όρους
του Πτωχευτικού Κώδικα και επικυρωθείσας από το πτωχευτικό
δικαστήριο, με περιεχόμενο, μεταξύ άλλων, τη μείωση των
απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη. Και αυτό γιατί η εν λόγω
συμφωνία, η οποία, υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, είναι
δεσμευτική κατά νόμο για όλους τους πιστωτές οι απαιτήσεις των
οποίων ρυθμίζονται από αυτήν και τους οποίους, επομένως,
εμποδίζει να ζητήσουν την πλήρη εξόφληση των απαιτήσεών τους,
συνιστά, κατ΄ αρχήν, επαρκή απόδειξη ότι η μη καταβολή του
τμήματος των απαιτήσεων που υπόκεινται στην
πραγματοποιηθείσα ρύθμιση και συνεπώς, και η αντίστοιχη μη
είσπραξη της σχετικής αντιπαροχής είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό
βέβαιη και μακροπρόθεσμη, παρέχοντας, έτσι, στον υποκείμενο
στον φόρο προμηθευτή αγαθών ή πάροχο υπηρεσιών τη
δυνατότητα να ανακτήσει το συνολικό ποσό του πιστωτικού
υπολοίπου ΦΠΑ που κατέβαλε στη φορολογική αρχή για μη
εξοφληθείσες απαιτήσεις. Η ως άνω ερμηνεία δεν παρεμποδίζει σε
καμία περίπτωση την, κατ΄ εφαρμογήν του μηχανισμού
διακανονισμού των εκπτώσεων δυνατότητα των φορολογικών
αρχών να ενεργήσουν για την ανάκτηση του ΦΠΑ επί των εισροών
που ο ως άνω αφερέγγυος οφειλέτης μπόρεσε ενδεχομένως να
εκπέσει προκειμένου για τις αυτές εμπορικές συναλλαγές15.

• Η διάταξη του άρθρου 53 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας16, όπως ισχύει, η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών φόρων καταβάλλονται στον
φορολογούμενο τόκοι από την ημερομηνία

της αίτησης επιστροφής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη
αυτή, δεν αποκλείει, και τις περιπτώσεις εκείνες όπου η καταβολή του
φόρου καθίσταται εκ των υστέρων αχρεώστητη, όπως όταν ο υποκείμενος
στον ΦΠΑ17 επικαλείται και αποδεικνύει ότι συντρέχουν στην
περίπτωσή του όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη μείωση της βάσης
επιβολής του και, εντεύθεν, και για την επιστροφή σε αυτόν του
υπερβάλλοντος ποσού φόρου, ο οποίος, καθίσταται εκ των υστέρων
αχρεώστητος, με αποτέλεσμα να γεννάται και στην περίπτωση αυτή
παρεπόμενη αξίωσή του προς αποκατάσταση της ζημίας του από τη
στέρηση της περιουσίας του, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη.

• Το δικαστήριο δέχεται την προσφυγή και αναπέμπει την υπόθεση στη
ΔΟΥ. ΦΑΕ Αθηνών, προκειμένου ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής
να ικανοποιήσει το αίτημα περί μειώσεως της βάσης επιβολής του φόρου
της προσφεύγουσας, να προβεί σε νέα εκκαθάριση του οφειλομένου απ΄
αυτήν ποσού φόρου και να της επιστρέψει το τυχόν προκύπτον πιστωτικό
υπόλοιπο, νομιμοτόκως, από την υποβολή της επιφύλαξης.

Συνοψίζοντας:

Η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 5α του Κώδικα ΦΠΑ, που προβλέπει τη
μείωση της φορολογητέας βάσης σε περίπτωση μη εξόφλησης τιμολογίων
λόγω θέσεως του οφειλέτη σε ειδική εκκαθάριση, η οποία αναφερόταν σε
προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο (έχει ήδη καταργηθεί αλλά
αντικατασταθεί στην ουσία του από τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του
Πτωχευτικού Κώδικα), που γνώριζε ως καθεστώς μόνο την ειδική
εκκαθάριση, εξακολουθεί να έχει εφαρμογή
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και, επομένως, παρέχεται δικαίωμα μείωσης της φορολογητέας
αξίας και του ΦΠΑ προς απόδοση «λόγω ολικής ή μερικής μη
πληρωμής του τιμήματος».

Αυτό συμβαίνει όταν μία εταιρεία ευλόγως επικαλείται ότι, κατά
πάσα πιθανότητα, στο πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων, που
αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της εμπορικής αφερεγγυότητας
του πελάτη της, δηλαδή σε περίπτωση πτώχευσης, εξυγίανσης ή
θέσης σε ειδική εκκαθάριση, δεν θα εισπράξει την αντιπαροχή ή
μέρος αυτής και, ως εκ τούτου, το χρέος τελικά δεν θα εξοφληθεί
ολικά ή μερικά. Οφείλει, βέβαια, ο φορολογούμενος που
επικαλείται τη μείωση της φορολογικής του βάσης να προσκομίζει
στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται, κατά την κρίση της
φορολογικής αρχής ή των διοικητικών δικαστηρίων, η ιδιαιτέρως
πιθανή παρατεταμένη χρονική διάρκεια της μη καταβολής. Μία
τέτοια περίπτωση, δε, είναι και η συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ του
αφερέγγυου οφειλέτη και των πιστωτών του, η οποία έχει
καταρτισθεί με τους όρους του Πτωχευτικού Κώδικα και έχει
επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο με σχετική του απόφαση,
με περιεχόμενο, μεταξύ άλλων, τη μείωση των απαιτήσεων έναντι
του οφειλέτη.

Για τους παραπάνω λόγους, το δικαστήριο κατέληξε πως η
αρμόδια ΔΟΥ πρέπει να προβεί σε νέα εκκαθάριση του
οφειλόμενου ποσού ΦΠΑ. της σχετικής περιόδου, μετά τη μείωση
της βάσης επιβολής, και να επιστρέψει το τυχόν προκύπτον
πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ.,

με τον νόμιμο τόκο από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης
με επιφύλαξη.

Εκτός, όμως, από τη συγκεκριμένη υπόθεση, η απόφαση του δικαστηρίου
φαίνεται να δίνει τη δυνατότητα και σε άλλες εταιρείες, των οποίων
αντισυμβαλλόμενοι τους έχουν υπαχθεί στην ίδια ή σε άλλη διαδικασία
που προβλέπεται από τον Πτωχευτικό Κώδικα, δηλαδή σε πτώχευση,
εξυγίανση και θέση σε ειδική εκκαθάριση, να ζητήσουν τη μείωση της
φορολογικής βάσης (ΦΠΑ εκροών) κατά το ποσό των οριστικά
ανείσπρακτων απαιτήσεων, καθώς η συγκεκριμένη απόφαση ορίζει ότι το
άρθρο 19 παρ. 5α του Κώδικα ΦΠΑ θα πρέπει να καταλαμβάνει και να
εφαρμόζεται και στις λοιπές εξυγιαντικές περιπτώσεις βέβαιης και
οριστικής αδυναμίας πληρωμής του Πτωχευτικού Κώδικα.

Ακόμη, όμως, και σε περιπτώσεις, που ο αφερέγγυος αντισυμβαλλόμενος
δεν έχει υπαχθεί σε μία από τις εν λόγω διαδικασίες του Πτωχευτικού
Κώδικα, αλλά μπορεί να αποδειχθεί η μη εξόφληση της απαίτησης τρόπο
βέβαιο και οριστικό, η εν λόγω απόφαση δίνει σημαντικά επιχειρήματα
υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ εκροών, αν και σε αυτήν την περίπτωση,
ελλείψει ρητής αναφοράς στην ανωτέρω απόφαση αλλά με έρεισμα τη
δυνατότητα άμεσης εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας περί
ΦΠΑ18, ο φορολογούμενος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία της
επιφύλαξης, ενδικοφανούς προσφυγής και τελικά δικαστικής προσφυγής
ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου προς επιβεβαίωση και
αναγνώριση ότι συντρέχουν νομίμως οι όροι για μια τέτοια μείωση της
φορολογητέας αξίας.
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Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και η έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει συμβουλές ή υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, 
προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Η 
έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν αποδέχεται ευθύνη 
για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. Το εν λόγω υλικό απηχεί αποκλειστικά την άποψη των συγγραφέων και σε 
καμία περίπτωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, τα οποία δεν ευθύνονται για 
οποιαδήποτε τυχόν χρήση των περιεχόμενων πληροφοριών.

Στην Έδρα Jean Monnet σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των 
προσωπικών σας δεδομένων. Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016/ΕΕ -
GDPR), χρειαζόμαστε τη συναίνεσή σας για να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες της Έδρας και να σας προσκαλούμε σε εκδηλώσεις, 
ομιλίες και συνέδρια που διοργανώνει. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την παραπάνω συναίνεσή σας, καθώς και να ασκήσετε τα 
δικαιώματα που σας παρέχει η σχετική με τα προσωπικά δεδομένα νομοθεσία.
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