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I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας κα Κατερίνας 
Σαββαΐδου 

 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,  

 

Το τελευταίο τρίμηνο του 2019 υπήρξαν διάφορες 

σημαντικές εξελίξεις στο πεδίο του ενωσιακού φορολογικού 

δικαίου. Καταρχήν, η νέα Πρόεδρος της Επιτροπής κα 

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έθεσε τις έξι προτεραιότητες της 

Επιτροπής για το 2019-2024, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνεται η δίκαιη φορολόγηση υπό την έννοια της 

φορολόγησης των εταιρειών τεχνολογίας, της εισαγωγής της 

κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιριών, και της 

αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και των επιθετικών 

φορολογικών καθεστώτων. Επίσης, ο κος Πάολο Τζεντιλόνι ο 

κος Paolo Gentiloni ορίσθηκε νέος Επίτροπος για την 

οικονομία και επομένως και αρμόδιος για τη φορολογία. Ο 

νέος Επίτροπός δεσμεύθηκε ότι τα φορολογικά ζητήματα θα 

είναι στην κορυφή της ατζέντας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα 

δοθεί στα ζητήματα της φορολόγησης της ψηφιακής 

οικονομίας, στην εισαγωγή της κοινής ενοποιημένης βάσης 

φορολογίας εταιριών, στην καταπολέμηση επιθετικών 

φορολογικών καθεστώτων και της απάτης στον ΦΠΑ, αλλά 

και στην τροποποίηση του τρόπου λήψης αποφάσεων σε 

φορολογικά ζητήματα με σκοπό την μετάβαση στην 

ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία.  

 

Περαιτέρω, εκδόθηκε η νέα Οδηγία της ΕΕ για την 

αναδιάρθρωση των εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς, η οποία 

αφενός θεσπίζει διαδικασίες για τον έλεγχο της νομιμότητας των 

διασυνοριακών πράξεων έναντι των σχετικών εθνικών 

νομοθεσιών και αφετέρου καθιερώνει μια υποχρεωτική 

διαδικασία ελέγχου για την καταπολέμηση των καταχρήσεων.  

Η εφαρμογή της σχετικής ρήτρας είναι σημαντικό να δούμε πως 

θα εφαρμοσθεί ενόψει και της έναρξης ισχύος από 1.1.2019 της 

οδηγίας για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής (“ATAD”). 

Σημαντική ήταν και η δημοσίευση από το Συμβούλιο 

κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη μαύρη λίστα σχετικά με 

τα  καθεστώτα απαλλαγής εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης.  

 

Στο πεδίο της αντιμετώπισης των καταχρηστικών πρακτικών 

είναι σημαντική και η συμβολή της νομολογίας του Γενικού 

Δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε τις πολυαναμενόμενες 

αποφάσεις του στις υποθέσεις FIAT και Starbucks, παρέχοντας 

καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί 

κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ στον τομέα της φορολογίας. 

  

Επίσης, σημαντικές εξελίξεις είχαμε και σε διεθνές επίπεδο. 

Ενδεικτικά αναφέρονται η δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ νέων 

προτάσεων για την ψηφιακή φορολόγηση, η δημοσίευση από την 

Πλατφόρμα για τη Συνεργασία στη φορολογία σχεδίου 

Εργαλειοθήκης Ενδοομιλικής Τιμολόγησης, 



I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας κα Κατερίνας 
Σαββαΐδου 

 
 

η πραγματοποίηση δημόσιας διαβούλευσης του ΟΟΣΑ για 

την «Ενοποιημένη Προσέγγιση» στο πλαίσιο του Πρώτου 

Πυλώνα σχετικά με τις φορολογικές προκλήσεις της 

ψηφιοποίησης της οικονομίας, η δημοσίευση του 6ο γύρου 

εκθέσεων αξιολόγησης από ομοτίμους (“peer reviews”) 

αναφορικά με την Δράση 14 BEPS για την επίλυση 

φορολογικών διαφορών, καθώς και η έκδοση από τον ΟΟΣΑ 

Πρόσθετων Οδηγιών για την εφαρμογή των Εκθέσεων ανά 

Χώρα (CbCR). 

 

Τον Δεκέμβριο ψηφίσθηκε και ο νέος φορολογικός νόμος, με 

τον οποίο επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις ιδίως στον 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και στον Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας. Βεβαίως, δεδομένου ότι το εθνικό 

δίκαιο, εκφεύγει του πεδίου έρευνας της έδρας Jean Monnet 

στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, δεν 

γίνεται αναλυτική παρουσίασή του, αλλά μόνο αναφορά σε 

ορισμένες διατάξεις του που συνέχονται στενά με το διεθνές 

ή το ενωσιακό φορολογικό δίκαιο.  

 

Περαιτέρω, μία γενική εικόνα των νέων ρυθμίσεων μας 

δίνεται από το κείμενο της ομιλίας του Υφυπουργού κ. 

Απόστολου Βεσυρόπουλου,  

η οποία έγινε στο 11o Thessaloniki Tax Forum, και την οποία 

έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο newsletter.  

 

Περαιτέρω, μία γενική εικόνα των νέων ρυθμίσεων μας δίνεται 

από το κείμενο της ομιλίας του Υφυπουργού κ. Απόστολου 

Βεσυρόπουλου, η οποία έγινε στο 11o Thessaloniki Tax Forum, 

και την οποία έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο newsletter.  

 

Τέλος, όπως σε κάθε newsletter περιλαμβάνονται οι δράσεις της 

έδρας, καθώς και αρθρογραφία τόσο από έμπειρους επιστήμονες 

και επαγγελματίες του φορολογικού δικαίου όσο και από νέους 

επιστήμονες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Ιδιαιτέρως 

σημαντική είναι η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της έδρας 

Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και 

Διοίκηση με την Ελληνική Ένωση Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(ΕΕΔΕ).  

 

Καλή ανάγνωση  

Κατερίνα Σαββαΐδου  

 



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

 
Α.1. Προτάσεις Οδηγιών και άλλες ενέργειες  

Α.1.1. Σύσταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη της ΕΕ 

αναφορικά με τη Νέα Συμφωνία Αποχώρησης με το 

Ηνωμένο Βασίλειο  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια σύσταση προς τα 

κράτη μέλη της ΕΕ να εγκρίνουν μια συμφωνία 

αποχώρησης με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα 

αποτελεί προϊόν επαναδιαπραγμάτευσης, 

συμπεριλαμβανομένου ενός αναθεωρημένου Πρωτοκόλλου 

για τη Βόρεια Ιρλανδία και μιας αναθεωρημένης Πολιτικής 

Διακήρυξης που θα ορίζει το πλαίσιο της μελλοντικής 

σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit. Βάσει της 

συμφωνίας, η Βόρεια Ιρλανδία θα συμμορφωθεί με 

ορισμένους κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, 

αποφεύγοντας τα «σκληρά σύνορα» στη νήσο της 

Ιρλανδίας,  

και ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα 

παραμείνει μέρος του τελωνειακού εδάφους του Ηνωμένου 

Βασιλείου.  

Η Συμφωνία επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο να αναπτύξει μια 

ανεξάρτητη εμπορική πολιτική, η οποία δεν περιορίζεται από την 

Κοινή Εμπορική Πολιτική της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ίσους 

όρους ανταγωνισμού για ανοικτό και δίκαιο ανταγωνισμό. Από την 

άλλη πλευρά, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναλάβει δεσμεύσεις για τη 

διατήρηση ενός ισχυρού πλαισίου για τον έλεγχο των κρατικών 

ενισχύσεων, το οποίο εμποδίζει την αδικαιολόγητη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, διασφαλίζει τη δέσμευση στις αρχές τήρησης των 

αρχών της ΕΕ σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα της 

φορολογίας και προωθεί τον περιορισμό των επιζήμιων φορολογικών 

πρακτικών. Επίσης, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανέλαβε 

δεσμεύσεις για τη διατήρηση των εναρμονισμένων προτύπων/ 

πρακτικών της ΕΕ στα τρέχοντα επίπεδα, όπως προβλέπεται από 

τους κοινούς κανόνες της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς. 

Η Συμφωνία Αποχώρησης θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά την επιτυχή 

κύρωσή της από το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου και τα 

άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Donald Tusk αναγνώρισε ότι έβαλε μια επιστολή από την κυβέρνηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου με αίτημα την παράταση της 

συμφωνηθείσας προθεσμίας που έχει ταχθεί για την έξοδο του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτημα το οποίο 

θα εξετάσει ο κ. Tusk από κοινού με τους ηγέτες της ΕΕ. 

 

 

Α. Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 



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

 Α.1.2. Δελτίο τύπου της Επιτροπής αναφορικά με την έκθεση 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 

διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ 

Στην τελευταία του έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 

που είναι ο ανεξάρτητος ελεγκτής των δαπανών της ΕΕ, 

επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή Γιούνκερ βελτίωσε σημαντικά 

τον τρόπο διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ. Βλ. το 

32ο tax flash. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη θετική 

αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο της 

διαχείρισης από αυτήν του Προϋπολογισμού της ΕΕ 

(29/10/2019). 

Α.1.3. Παρουσίαση της γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των 

κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 

 

Στις 20 Νοεμβρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 

τις γνώμες της σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών 

προγραμμάτων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για το 

2020, έλαβε μέτρα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης και εξέδωσε την τέταρτη έκθεση ενισχυμένης 

εποπτείας για την Ελλάδα. Από τον Ιούλιο του τρέχοντος 

έτους και για πρώτη φορά από το 2002, κανένα κράτος μέλος 

της ζώνης του ευρώ δεν υπόκειται στη διαδικασία 

υπερβολικού ελλείμματος. Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ της 

ζώνης του ευρώ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική πορεία 

των τελευταίων ετών και να μειωθεί από περίπου 86 % το 

2019 σε περίπου 85 % το 2020. Αυτό συμβαίνει υπό συνθήκες 

αποδυνάμωσης της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας 

οικονομίας.  

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής 

αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και 

για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση 

Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: 



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

 «Καθώς οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης 

επηρεάζονται αρνητικά από αυξανόμενους κινδύνους, είναι 

καθησυχαστικό που χώρες της ευρωζώνης όπως η Γερμανία 

και οι Κάτω Χώρες χρησιμοποιούν το δημοσιονομικό 

περιθώριο για να στηρίξουν τις επενδύσεις. Ωστόσο, οι χώρες 

αυτές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα. Από την 

άλλη πλευρά, κράτη μέλη με πολύ υψηλά επίπεδα χρέους —

όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία— θα πρέπει 

να αξιοποιήσουν τις μειωμένες δαπάνες για τόκους για να 

μειώσουν το χρέος τους. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει 

προτεραιότητά τους.»  

Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος αρμόδιος για τις οικονομικές 

και δημοσιονομικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία, 

δήλωσε σχετικά: «Κατά την τελευταία πενταετία, η παρούσα 

Επιτροπή αξιολόγησε προσεκτικά τα σχέδια δημοσιονομικών 

προγραμμάτων των κρατών μελών της ευρωζώνης. Με τις 

φετινές γνώμες, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια 

ευέλικτη, έξυπνη εφαρμογή των κοινών μας κανόνων, η οποία 

στηρίζεται στην επίγνωση της οικονομικής πραγματικότητας 

της κάθε χώρας και της ευρωζώνης στο σύνολό της. Υπό την 

έννοια αυτή, η Επιτροπή καλεί τις χώρες με υψηλό χρέος να 

εφαρμόσουν συνετές δημοσιονομικές πολιτικές,  

ενώ παράλληλα ενθαρρύνει όσες διαθέτουν δημοσιονομικό 

περιθώριο να αυξήσουν τις επενδύσεις. Αυτή η 

διαφοροποιημένη προσέγγιση θα ενισχύσει τη ζώνη του ευρώ.» 

Αναφορικά με την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών 

προγραμμάτων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, μετά 

τις πρόσφατες φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις του 

2019 και τις διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 

εξέδωσε τις γνώμες της για τα σχέδια δημοσιονομικών 

προγραμμάτων όλων των χωρών της ζώνης του ευρώ. 

Διαπίστωσε ότι κανένα σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος 

για το 2020 δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα σοβαρή έλλειψη 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης. Τα προγράμματα εννέα κρατών μελών 

συμμορφώνονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης το 2020• δύο κράτη μέλη συμμορφώνονται σε 

γενικές γραμμές και για οκτώ κράτη μέλη, τα προγράμματα 

ενέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης με το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης το επόμενο έτος: 
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 Τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της Γερμανίας, 

της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Κύπρου, της Λιθουανίας, του 

Λουξεμβούργου, της Μάλτας, των Κάτω Χωρών και της 

Αυστρίας διαπιστώνεται ότι συμμορφώνονται με το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2020. 

Τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της Εσθονίας και 

της Λετονίας διαπιστώνεται ότι συμμορφώνονται σε γενικές 

γραμμές με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 

2020. Η εφαρμογή του σχεδίου δημοσιονομικού 

προγράμματος ενδέχεται να οδηγήσει σε κάποια απόκλιση 

από τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο στην περίπτωση 

της Λετονίας και από την πορεία προσαρμογής για την 

επίτευξη του στόχου αυτού στην περίπτωση της Εσθονίας. 

Για το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την 

Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία τα 

σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων ενέχουν κίνδυνο μη 

συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

το 2020.  

Η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών των κρατών μελών θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική απόκλιση από την 

πορεία προσαρμογής προς τον αντίστοιχο μεσοπρόθεσμο 

δημοσιονομικό στόχο. Στις περιπτώσεις του Βελγίου, της 

Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, προβλέπεται επίσης μη 

συμμόρφωση με την τιμή αναφοράς για τη μείωση του 

χρέους. 

Συνολικά, μεταξύ 2019 και 2020, ο αριθμός των κρατών 

μελών που καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν τους 

μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους στόχους εκτιμάται ότι 

θα αυξηθεί από έξι σε εννέα. Η Επιτροπή προβλέπει ότι το 

συνολικό διαρθρωτικό έλλειμμα της ζώνης του ευρώ θα 

αυξηθεί κατά 0,2 % του δυνητικού ΑΕΠ το 2020 (σε -1,1 %), 

γεγονός που υποδηλώνει έναν ουδέτερο σε γενικές γραμμές 

δημοσιονομικό προσανατολισμό. Η εν λόγω αύξηση του 

διαρθρωτικού ελλείμματος οφείλεται κυρίως στις 

προβλεπόμενες επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές στα 

κράτη μέλη με δημοσιονομικά περιθώρια, ιδίως στις Κάτω 

Χώρες και, σε μικρότερο βαθμό, στη Γερμανία (0,6 % και 0,4 

% του δυνητικού ΑΕΠ, αντίστοιχα) και στην προβλεπόμενη 

αύξηση του διαρθρωτικού ελλείμματος της Ιταλίας (0,3 % του 

δυνητικού ΑΕΠ).  
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 Συνολικά, οι δημοσιονομικές πολιτικές εξακολουθούν να μην 

είναι επαρκώς διαφοροποιημένες σε ολόκληρη τη ζώνη του 

ευρώ. Τα κράτη μέλη με δημοσιονομικά περιθώρια 

εφαρμόζουν επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές και θα 

πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να συνεχίσουν να 

χρησιμοποιούν τα δημοσιονομικά τους περιθώρια. Αντιθέτως, 

ανησυχητική παραμένει η απουσία εξυγίανσης σε χώρες με 

προβλήματα βιωσιμότητας.  

Περαιτέρω, αναφορικά με τα μέτρα στο πλαίσιο του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καταρχήν η 

Επιτροπή έχει επίσης λάβει ορισμένα μέτρα στο πλαίσιο του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την Ουγγαρία 

και τη Ρουμανία. Έχει, επίσης, προβεί σε δύο συστάσεις στο 

πλαίσιο της διαδικασίας σημαντικής απόκλισης, ενός 

εργαλείου που αποσκοπεί στην αποστολή προειδοποίησης σε 

περίπτωση σημαντικής απόκλισης από τις απαιτήσεις του 

προληπτικού σκέλους του Συμφώνου. Η διαδικασία έχει 

επίσης ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επανέλθουν 

(ή να προσεγγίσουν) στη δημοσιονομική θέση στην οποία θα 

βρίσκονταν εάν δεν είχε σημειωθεί η απόκλιση. 

Για την Ουγγαρία, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν ανελήφθη 

αποτελεσματική δράση σε εφαρμογή της σύστασης του 

Συμβουλίου του Ιουνίου 2019. Προτείνει στο Συμβούλιο να 

εκδώσει απόφαση για μη αποτελεσματική δράση και 

αναθεωρημένη σύσταση προς την Ουγγαρία να λάβει μέτρα, 

το 2020, ώστε να διορθώσει τη σημαντική απόκλισή της από 

την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του 

μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου. Για τη Ρουμανία, η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν ανελήφθη αποτελεσματική 

δράση σε εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου του 

Ιουνίου 2019. Προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση 

για μη αποτελεσματική δράση και αναθεωρημένη σύσταση 

προς τη Ρουμανία να λάβει μέτρα, το 2020, προκειμένου να 

διορθώσει τη σημαντική απόκλισή της από την πορεία 

προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 

δημοσιονομικού στόχου. 

Ακολούθως, αναφορικά με την έκθεση ενισχυμένης εποπτείας 

για την Ελλάδα, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης την τέταρτη 

έκθεση για την Ελλάδα στο πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας, το 

οποίο ενεργοποιήθηκε κατόπιν ολοκλήρωσης του 

προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας τον Αύγουστο του 2018. 
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 Η δημοσίευση της έκθεσης αποτελεί συνέχεια της τέταρτης 

μεταπρογραμματικής αποστολής στην Ελλάδα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ 23 και 26 Σεπτεμβρίου 2019.  

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα για το 

2020 κατάρτισε προϋπολογισμό που ανταποκρίνεται στον 

συμφωνηθέντα στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5 

% του ΑΕΠ με ευνοϊκό για την ανάπτυξη τρόπο, και ότι η 

κυβέρνηση έχει συνολικά λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να 

επιτύχει τις ειδικές μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις της για τα 

μέσα του 2019, στο πλαίσιο της προώθησης ενός 

θεματολογίου ευρύτερων μεταρρυθμίσεων. Καίριας σημασίας 

για την ολοκλήρωση και, όπου απαιτείται, την επιτάχυνση 

των μεταρρυθμίσεων, θα είναι η ανάληψη περαιτέρω 

δράσεων. Τα πορίσματα της έκθεσης αυτής θα συζητηθούν 

στην Ευρωομάδα στις 4 Δεκεμβρίου 2019. 

Τέλος, η Επιτροπή καλεί την Ευρωομάδα και το Συμβούλιο 

να συζητήσουν τη σημερινή δέσμη κειμένων και να εγκρίνουν 

τις κατευθύνσεις που παρέχονται σήμερα. 

Η Επιτροπή θα προτείνει εγκαίρως τα επόμενα βήματα στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης 

της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2020, της 

σύστασης για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ, 

της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης και του σχεδίου 

κοινής έκθεσης για την απασχόληση. 

Α.1.4. Δημοσίευση από την Επιτροπή σχεδίων επεξηγηματικών 

σημειώσεων σχετικά με τις «γρήγορες διορθώσεις» ΦΠΑ 

("Quick Fixes 2020") 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σχέδια επεξηγηματικών 

σημειώσεων σχετικά με τις μεταβολές του ΦΠΑ στην ΕΕ 

όσον αφορά τις συμφωνίες ακύρωσης αποθεμάτων, τις 

αλυσιδωτές συναλλαγές και την απαλλαγή για τις 

ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ("Quick Fixes 2020"), τις 

οποίες η Επιτροπή προετοίμασε για εισήγηση και συζήτηση 

την προσεχή συνεδρίαση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων 

ΦΠΑ. Οι επεξηγηματικές σημειώσεις καθορίζουν τις 

κατευθύνσεις της Επιτροπής όσον αφορά την ερμηνεία της 

οδηγίας 2018/1910 του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1912 του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 

282/2011 σχετικά με τις γρήγορες διορθώσεις ΦΠΑ.  
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 Οι επεξηγηματικές σημειώσεις δε θα είναι νομικά 

δεσμευτικές για τα κράτη μέλη ή την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε το Δεκέμβριο τις «γρήγορες 

διορθώσεις» ("Quick Fixes 2020"), οι οποίες αποσκοπούν 

στην επανόρθωση ορισμένων ζητημάτων σχετικά με την 

καθημερινή λειτουργία του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ, και θα 

εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2020. Οι «γρήγορες 

διορθώσεις» σχεδιάστηκαν προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

συγκεκριμένα ζητήματα σε σχέση με τους κανόνες της ΕΕ για 

τον ΦΠΑ, εν αναμονή της καθιέρωσης ενός οριστικού 

καθεστώτος ΦΠΑ της ΕΕ, όσον αφορά: 

- τις συμφωνίες ακύρωσης αποθεμάτων, και ειδικότερα την 

απλούστευση και εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις 

συμφωνίες ακύρωσης αποθεμάτων, όταν ένας πωλητής 

μεταφέρει αποθέματα σε αποθήκη γνωστού αγοραστή σε 

άλλο κράτος μέλος,  

- τους αριθμούς φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, με την 

εισαγωγή ενός αριθμού αναγνώρισης για έναν πελάτη ως 

πρόσθετη προϋπόθεση για απαλλαγή από τον ΦΠΑ για 

παραδόσεις αγαθών εντός της ΕΕ,  

 

- τις αλυσιδωτές συναλλαγές, και ειδικότερα την απλούστευση 

και εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις αλυσιδωτές 

συναλλαγές και  

- την απόδειξη της ενδοκοινοτικής προμήθειας με την θέσπιση 

κοινού πλαισίου κριτηρίων αποδεικτικών στοιχείων που 

απαιτούνται για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για 

ενδοκοινοτικές παραδόσεις. 

Α.1.5. Δημοσίευση της Έκθεσης της Ομάδας Κώδικα 

Δεοντολογίας αναφορικά με την ενημέρωση της Μαύρης Λίστας 

της ΕΕ για τη φορολογία 

Η Ομάδα για τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ (Φορολογία 

των Επιχειρήσεων) κατέληξε σε ένα Σημείωμα προς το 

Συμβούλιο, στο οποίο εκτίθεται η αξιολόγηση των προτύπων 

της χρηστής διακυβέρνησης σε επίπεδο φορολογίας, ότι ως 

αποτέλεσμα της ένταξης της Ιορδανίας στο Παγκόσμιο 

Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών 

για Φορολογικούς Σκοπούς και το Αποκλειστικό Πλαίσιο για 

τα BEPS στις 29 Οκτωβρίου,  
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 έχει πλέον εκπληρώσει τα κριτήρια φορολογικής χρηστής 
διακυβέρνησης που ορίζει η ΕΕ και ως εκ τούτου η Ιορδανία πρέπει να 
αφαιρεθεί από τα τμήματα 1.2 και 3.1 του παραρτήματος ΙΙ της μαύρης 
λίστας. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ συνιστά σε 
σημείωμα στα κράτη μέλη της ΕΕ ότι οι αλλαγές αυτές πρέπει να 
εγκριθούν στο επόμενο Συμβούλιο ECOFIN το Νοέμβριο. Να 
σημειωθεί ότι επί του παρόντος οκτώ δικαιοδοσίες παραμένουν στη 
μαύρη λίστα της ΕΕ: Αμερικανική Σαμόα, Φίτζι, Γκουάμ, Ομάν, Σαμόα, 
Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι και 
Βανουάτου. 

A.1.6. Παρουσίαση από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και πρόταση για την τροποποίηση της Οδηγίας για την 
φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει μία δέσμη μέτρων, προκειμένου να 
βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης να 
αποκομίσουν οφέλη από τη βιώσιμη μετάβαση σε πράσινες λύσεις. Τα 
μέτρα, που συνοδεύονται από έναν αρχικό χάρτη πορείας σχετικά με 
βασικές πολιτικές, κυμαίνονται από τη φιλόδοξη μείωση των εκπομπών 
έως τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αιχμής, με στόχο τη 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης.  

 

Υποστηριζόμενη από επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες, βιώσιμες 
λύσεις και νέες επιχειρήσεις, η Πράσινη Συμφωνία μπορεί να αποτελέσει 
μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ. Η συμμετοχή και η δέσμευση 
του κοινού και όλων των ενδιαφερόμενων μερών έχει καθοριστική 
σημασία για την επιτυχία της. Γενικότερα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για μια δίκαιη και κοινωνικά 
εξισορροπημένη μετάβαση και είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο , ώστε 
κανένα άτομο και καμία περιφέρεια να μην μείνει έξω από τον μεγάλο 
μετασχηματισμό του μέλλοντος. 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η τροποποίηση της Οδηγίας για την 
φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας 
(Energy Taxation Directive) έως τον Ιούνιο του 2021.  

Α.1.7. Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: η δημιουργία μιας 
οικονομίας στην υπηρεσία των ανθρώπων και του πλανήτη 

O νέος κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο οποίος είναι ο πρώτος της 
θητείας της νέας Επιτροπής, παρουσιάζει μια φιλόδοξη και 
αναμορφωμένη αναπτυξιακή στρατηγική που επικεντρώνεται στην 
προώθηση ανταγωνιστικής βιωσιμότητας για την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας στην υπηρεσία των ανθρώπων και του πλανήτη. 



Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, με την παροχή ειδικής καθοδήγησης 
στα κράτη μέλη σχετικά με τους τομείς στους οποίους υπάρχει 
μεγαλύτερη ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 
προς ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Οι κατευθύνσεις πολιτικής στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα συμβάλουν επίσης στην 
τόνωση της αύξησης της παραγωγικότητας: θα προωθήσουν τις 
επενδύσεις και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την προαγωγή 
της έρευνας και της καινοτομίας, τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, την ενίσχυση της λειτουργίας των αγορών προϊόντων 
και υπηρεσιών, και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον. Η δίκαιη μεταχείριση θα πρέπει να 
διασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών που θα 
εγγυώνται δίκαιες συνθήκες εργασίας για όλους και θα επιτρέπουν 
στους ανθρώπους να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 
σε μια περίοδο σημαντικών μετασχηματισμών.  

Η μακροοικονομική σταθερότητα θα πρέπει να διατηρηθεί μέσω της 
τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων, με παράλληλη χρήση της 
πλήρους ευελιξίας που προσφέρουν, την αντιμετώπιση των 
ανισορροπιών και την ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. 

Βλ. και 36 tax flash. Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: η 
δημιουργία μιας οικονομίας στην υπηρεσία των ανθρώπων και του 
πλανήτη (18/12/2019). 
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 Α.2. Διαδικασίες παραβάσεων και παραπομπές στο ΔΕΕ  

A.2.1. Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Α.2.1.1. Παραπομπή της Ουγγαρίας στο Δικαστήριο επειδή δεν 

εφαρμόζει τον ελάχιστο ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα τσιγάρα 

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ουγγαρία 

στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν εφαρμόζει το ελάχιστο όριο 

της ΕΕ για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα τσιγάρα που 

ορίζεται στους ενωσιακούς κανόνες για τα βιομηχανοποιημένα 

καπνά. Η Ουγγαρία είχε στη διάθεσή της μια μακρά μεταβατική 

περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 προκειμένου να αυξήσει 

σταδιακά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα τσιγάρα έως το 

απαιτούμενο κατώτατο όριο. Προς το παρόν, η Ουγγαρία 

εξακολουθεί να επιβάλλει ειδικό φόρο κατανάλωσης 

χαμηλότερο από το κατώτατο όριο της ΕΕ, προκαλώντας 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού με άλλα κράτη μέλη και 

αντιβαίνοντας στην ενωσιακή πολιτική για την προστασία της 

υγείας.  

Οι κοινοί ενωσιακοί κανόνες (οδηγία 2011/64/ΕΕ του 

Συμβουλίου), οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της ορθής 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ενός υψηλού επιπέδου 

προστασίας της ανθρώπινης υγείας, απαιτούν από τα κράτη μέλη 

να επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης στα τσιγάρα 

τουλάχιστον 60 % της ισχύουσας σταθμισμένης μέσης τιμής 

λιανικής πώλησης των τσιγάρων και, πάντως, όχι χαμηλότερο 

από 90 EUR ανά 1 000 τσιγάρα. Ο κανόνας του 60 % δεν 

εφαρμόζεται εάν το επίπεδο του ειδικού φόρου κατανάλωσης 

είναι τουλάχιστον 115 EUR ανά 1 000 τσιγάρα. 

Α.2.1.2. Παραπομπή της Πολωνίας Δικαστήριο λόγω της μη 

κατάργησης ορισμένων φορολογικών απαλλαγών όσον αφορά τη 

χρήση ενεργειακών προϊόντων από ιδιαίτερα ρυπογόνες 

επιχειρήσεις 

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία στο 

Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή επιτρέπει στις επιχειρήσεις έντασης 

ενέργειας να απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 

όσον αφορά τον άνθρακα και το φυσικό αέριο.  
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 Σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία και κατά παράβαση του 

δικαίου της ΕΕ, ορισμένα ενεργειακά προϊόντα, όπως ο 

άνθρακας και το φυσικό αέριο, που χρησιμοποιούνται από 

επιχειρήσεις έντασης ενέργειας και εμπίπτουν στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 

(ΣΕΔΕ της ΕΕ) απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο 

κατανάλωσης. Οι κοινοί ενωσιακοί κανόνες για τη φορολόγηση 

της ενέργειας (οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου) απαιτούν 

από τις επιχειρήσεις που επωφελούνται από τις εν λόγω 

απαλλαγές, εάν έχουν επιφέρει βελτιώσεις για την 

περιβαλλοντική προστασία ή την ενεργειακή απόδοση, να 

υπερβαίνουν αυτό που είναι αναγκαίο βάσει των δεσμευτικών 

ενωσιακών πράξεων, όπως το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ωστόσο, η 

πολωνική νομοθεσία δεν απαιτεί τέτοιο επίπεδο ενεργειακής 

απόδοσης. Οι επίμαχοι κανόνες ευνοούν τις ιδιαίτερα ρυπογόνες 

δραστηριότητες και, ως εκ τούτου, αντιβαίνουν στους στόχους 

της ΕΕ για το κλίμα και προκαλούν σημαντικές στρεβλώσεις 

του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ.  

Δεδομένου ότι η Πολωνία δεν ευθυγράμμισε τη νομοθεσία της με το 

ενωσιακό δίκαιο, μετά την αιτιολογημένη γνώμη που της απέστειλε η 

Επιτροπή, αποφασίστηκε να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο 

της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες. 

A.2.2. Αιτιολογημένες γνώμες 

A.2.2.1. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Ιταλία για να 

κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς όσον αφορά τις υποχρεώσεις 

ως προς τον ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ 

αποστάσεως 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη 

γνώμη στην Ιταλία, επειδή δεν κοινοποίησε τα μέτρα μεταφοράς στο 

εθνικό της δίκαιο όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών και τους 

κανόνες που διέπουν τα τιμολόγια για τους σκοπούς του ΦΠΑ, όπως 

απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία (άρθρο 1 της οδηγίας 

2017/2455 του Συμβουλίου, που τροποποιεί την οδηγία 2006/112/ΕΚ 

και την οδηγία 2009/132/ΕΚ). Οι κανόνες αποτελούν μέρος μιας 

ευρύτερης δέσμης μέτρων που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη της 

ΕΕ το 2017 με σκοπό τη βελτίωση της είσπραξης του ΦΠΑ στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο και τη μείωση της απάτης όσον αφορά τον ΦΠΑ 

στον συγκεκριμένο τομέα. Η προθεσμία για την επίτευξη 

συμμόρφωσης ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2018. Εάν η Ιταλία δεν λάβει 

μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να 

αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. 
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 A.2.2.2. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στη Γερμανία για να 

επικαιροποιήσει τους κανόνες φορολόγησης της υπεραξίας από 

ορισμένες πωλήσεις ακινήτων  

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη 

Γερμανία λόγω της φορολογικής νομοθεσίας της η οποία, ως 

προς τη φορολόγηση της υπεραξίας, αντιμετωπίζει διαφορετικά 

τις πωλήσεις ακινήτων ανάλογα με το αν πραγματοποιούνται 

από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες χωρίς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες στη Γερμανία. Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο 

περί φορολογίας εισοδήματος, σε περίπτωση επανεπένδυσης της 

υπεραξίας χορηγείται αναστολή φορολόγησης μόνο εάν το 

ακίνητο ανήκε στη μόνιμη εγκατάσταση ημεδαπής εταιρείας για 

τουλάχιστον έξι συναπτά έτη. Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί 

σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο και δεν έχουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα στη Γερμανία θεωρείται ότι διαθέτουν τέτοια 

μόνιμη εγκατάσταση, κάτι το οποίο, γενικά, δεν ισχύει για τις 

εταιρείες που εδρεύουν στο εξωτερικό. Η πρακτική αυτή 

συνεπάγεται περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

κεφαλαίων, κατά παράβαση του άρθρου 63 της ΣΛΕΕ. Εάν η 

Γερμανία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η 

Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση 

στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

A.2.2.3. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Ισπανία για να καταργήσει 

τους αδικαιολόγητα περιοριστικούς όρους για την αναστολή της 

φορολόγησης σε περίπτωση διάσπασης εταιρειών 

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην 

Ισπανία, καλώντας τη να καταργήσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει το 

ισπανικό δίκαιο κατά παράβαση των ενωσιακών κανόνων για τις 

συγχωνεύσεις, σκοπός των οποίων είναι να διασφαλίζεται ότι οι 

αναδιοργανώσεις εταιρειών, όπως οι συγχωνεύσεις και οι διασπάσεις, δεν 

παρεμποδίζονται από φορολογικά ζητήματα κατά τη στιγμή της 

αναδιάρθρωσης (οδηγία 90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Ως εκ τούτου, η 

φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την εν λόγω 

αναδιοργάνωση θα πρέπει να αναστέλλεται έως ότου προκύψει 

μεταγενέστερη πώληση ή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και των 

μετοχών. Ωστόσο, το ισπανικό δίκαιο επιβάλλει ως προς ορισμένους 

τύπους διάσπασης εταιρειών αδικαιολόγητα περιοριστικούς όρους. Η 

αναστολή της φορολόγησης δεν χορηγείται εάν 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. Εάν η 

Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή 

μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. 
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 A.2.2.4. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Αυστρία και στην 

Ιρλανδία για να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες 

περιορισμού των τόκων σε ολόκληρη την ΕΕ  

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες 

στην Αυστρία και την Ιρλανδία, καλώντας τα εν λόγω κράτη 

μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τον κανόνα 

περιορισμού των τόκων όπως απαιτείται από την οδηγία της ΕΕ 

για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής [οδηγία (ΕΕ) 

2016/1164 του Συμβουλίου]. Αμφότερα τα κράτη μέλη 

υποστήριξαν ότι είχαν ήδη θεσπίσει «εξίσου αποτελεσματικούς» 

κανόνες περιορισμού των τόκων και, ως εκ τούτου, 

κοινοποίησαν αιτήσεις παρέκκλισης βάσει του δικαίου της ΕΕ. 

Τον Ιούλιο του 2018 η Επιτροπή ενημέρωσε την Αυστρία και 

την Ιρλανδία ότι, κατά την άποψή της, οι εθνικοί κανόνες τους 

δεν είναι «εξίσου αποτελεσματικοί» με τον κανόνα περιορισμού 

των τόκων που προβλέπεται στο δίκαιο της ΕΕ και, κατά 

συνέπεια, δεν δικαιολογείται η αναβολή μεταφοράς της εν λόγω 

διάταξης έως την 1η Ιανουαρίου 2024. Επιπλέον, τα αυστριακά 

και τα ιρλανδικά μέτρα δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο 

των εθνικών κανόνων για τον περιορισμό των τόκων που η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσε «εξίσου αποτελεσματικούς».  

Μέχρι στιγμής, ούτε η Αυστρία ούτε η Ιρλανδία έχουν μεταφέρει ή 

κοινοποιήσει εθνικά μέτρα εφαρμογής των οικείων διατάξεων. Εάν η 

Αυστρία και η Ιρλανδία δεν λάβουν μέτρα εντός των επόμενων δύο 

μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις 

στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

A.2.2.5. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Ιταλία για να 

ευθυγραμμίσει με το δίκαιο της ΕΕ τους κανόνες της σχετικά με τον 

περιφερειακό φόρο στη βενζίνη για τα μηχανοκίνητα οχήματα 

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία 

λόγω του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλει σε περιφερειακό 

επίπεδο στη βενζίνη για τα μηχανοκίνητα οχήματα [Imposta Regionale 

sulla Benzina per Autotrazione (IRBA)] επιπλέον του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης που επιβάλλει ήδη δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας. 

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ (οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου), τα 

κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετους έμμεσους φόρους στα 

υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, με την προϋπόθεση 

ότι πληρούνται οι εξής δύο όροι: ο φόρος επιβάλλεται για ειδικούς 

σκοπούς και συνάδει με τους ενωσιακούς κανόνες που ισχύουν για τους 

ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Κατά 

την άποψη της Επιτροπής, οι δύο αυτές απαιτήσεις δεν πληρούνται στην 

περίπτωση του IRBA. Εάν η Ιταλία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων 

δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την 

υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. 
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 A.2.2.6. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Πορτογαλία για 

να τροποποιήσει τη νομοθεσία της που εισάγει διακρίσεις όσον 

αφορά το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων  

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη 

στην Πορτογαλία, επειδή φορολογεί τα μεταχειρισμένα 

αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη βαρύτερα από 

ό,τι τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που αγοράζονται στην 

πορτογαλική αγορά. Επί του παρόντος, η πορτογαλική 

νομοθεσία δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη την απομείωση της 

αξίας των αυτοκινήτων που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη 

και, ως εκ τούτου, δεν συνάδει με το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ. Στις 

16 Ιουνίου 2016 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε (απόφαση C-

200/15) ότι προηγούμενη εκδοχή του εν λόγω πορτογαλικού 

φόρου ήταν αντίθετη με το δίκαιο της ΕΕ. Εάν η Πορτογαλία 

δεν λάβει μέτρα εντός ενός μηνός, η Επιτροπή μπορεί να 

αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της 

ΕΕ. 

A.2.2.7. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Γερμανία, στην 

Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στο 

Λουξεμβούργο και στην Τσεχία να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα 

μεταφοράς σχετικά με τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών 

διαφορών, και περάτωση της υπόθεσης για τη Λιθουανία 

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη 

Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, το 

Λουξεμβούργο και την Τσεχία, επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα 

μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο σχετικά με τους μηχανισμούς επίλυσης 

φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση [οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 

του Συμβουλίου] εντός της σχετικής προθεσμίας, η οποία έληξε την 30ή 

Ιουνίου 2019. Εάν τα οικεία κράτη μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός των 

επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει 

τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ. Παράλληλα, η Επιτροπή 

αποφάσισε σήμερα να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της 

Λιθουανίας, καθώς το εν λόγω κράτος μέλος έχει πλέον εκπληρώσει τις 

σχετικές υποχρεώσεις του. 

A.2.2.8. Αποστολή εκ νέου αιτιολογημένης γνώμης στην Δανία για να 

ευθυγραμμίσει με το δίκαιο της ΕΕ τους κανόνες της για τη φορολόγηση 

των μερισμάτων που καταβάλλονται σε επενδυτικά ταμεία που εδρεύουν 

στην αλλοδαπή 

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη 

γνώμη στη Δανία λόγω των φορολογικών κανόνων της που προβλέπουν 

διαφορετική μεταχείριση για τα μερίσματα ανάλογα με το αν 

καταβάλλονται σε ημεδαπούς ή σε αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες. Στη Δανία, τα μερίσματα που διανέμονται 

σε ταμεία που είναι καταχωρισμένα ως «επενδυτικά ιδρύματα που 

υποβάλλονται σε ελάχιστη φορολογία» απαλλάσσονται από την 

καταβολή φόρου, αλλά μόνο αν το ίδρυμα εδρεύει στη Δανία.  
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 Η Επιτροπή είχε ήδη εγείρει το ζήτημα αυτό στην 

αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε τον Απρίλιο του 2013, 

αλλά είχε αναστείλει την υπόθεση εν αναμονή της έκβασης της 

διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ για την έκδοση 

σχετικής προδικαστικής απόφασης.  

Τον Ιούνιο του 2018 το Δικαστήριο, στην υπόθεση C-480/16, 

Fidelity Funds, έκρινε ότι οι επίμαχοι κανόνες συνιστούν 

αδικαιολόγητο περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας 

κεφαλαίων, κατά παράβαση του άρθρου 63 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, 

η Δανία δεν έχει λάβει ακόμη τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα 

προκειμένου να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της με το δίκαιο 

της ΕΕ. Εάν η Δανία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο 

μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο 

Δικαστήριο της ΕΕ. 

A.2.2.9. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στις Κάτω Χώρες για 

να τροποποιήσουν τους φορολογικούς κανόνες που συνιστούν 

εμπόδιο για τη διασυνοριακή μεταφορά συντάξεων 

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική 

αιτιολογημένη γνώμη στις Κάτω Χώρες, καλώντας το εν λόγω 

κράτος μέλος να τροποποιήσει τρεις δέσμες φορολογικών 

κανόνων που παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή μεταφορά 

συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και τη διασυνοριακή χορήγηση συντάξεων. 

Πρώτον, οι αλλοδαποί πάροχοι συνταξιοδοτικών υπηρεσιών πρέπει να 

παρέχουν στις ολλανδικές αρχές εγγυήσεις, όπως εξασφαλίσεις ή 

τραπεζικές εγγυήσεις, εάν μεταφέρουν συνταξιοδοτικό κεφάλαιο σε 

αλλοδαπό πάροχο ή εάν οι αλλοδαποί πάροχοι επιθυμούν να παρέχουν 

υπηρεσίες στην ολλανδική αγορά. Δεύτερον, οι (πρώην) εργαζόμενοι 

πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις εάν το συνταξιοδοτικό τους κεφάλαιο 

μεταφέρεται σε αλλοδαπό πάροχο ή εάν επιθυμούν να αγοράσουν 

συνταξιοδοτικές υπηρεσίες από αλλοδαπό πάροχο. Τρίτον, οι μεταφορές 

συνταξιοδοτικών κεφαλαίων σε αλλοδαπούς παρόχους από εργαζομένους 

που αναλαμβάνουν εργασία εκτός των Κάτω Χωρών απαλλάσσονται από 

τον φόρο μόνο εάν οι αλλοδαποί πάροχοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για 

τυχόν φορολογικές απαιτήσεις ή εάν ο ίδιος ο φορολογούμενος παρέχει 

την εν λόγω εγγύηση. Αυτές οι προϋποθέσεις περιορίζουν την ελεύθερη 

κυκλοφορία των πολιτών και των εργαζομένων, την ελευθερία 

εγκατάστασης, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη 

κυκλοφορία κεφαλαίων (άρθρα 21, 45, 49, 56 και 63 της ΣΛΕΕ). Εάν οι 

Κάτω Χώρες δεν λάβουν μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η 

Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο 

Δικαστήριο της ΕΕ. 
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 A.2.3. Προειδοποιητικές επιστολές 

A.2.3.1. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Γερμανία για να 

αποσύρει τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν 

τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα σε Γερμανούς 

καταναλωτές μέσω διαδικτύου  

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή 

στη Γερμανία, λόγω της νέας νομοθεσίας που εξέδωσε για τις εξ 

αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που πραγματοποιούνται μέσω 

ψηφιακών αγορών. Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, από την 

1η Οκτωβρίου 2019, μια αγορά καθίσταται από κοινού και εις 

ολόκληρον υπεύθυνη για τον ΦΠΑ που οφείλεται για τα αγαθά τα 

οποία πωλούνται από εταιρείες της ΕΕ μέσω της πλατφόρμας της, 

όταν η μεταφορά των εν λόγω αγαθών αρχίζει ή τελειώνει στη 

Γερμανία. Η ευθύνη αυτή μπορεί να αποφευχθεί μόνο εάν οι αγορές 

προσκομίσουν έντυπο πιστοποιητικό το οποίο έχει χορηγηθεί από 

τη γερμανική φορολογική αρχή σε επιχειρήσεις που πωλούν στην 

ηλεκτρονική τους πλατφόρμα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η 

υποχρέωση αποτελεί αναποτελεσματικό και δυσανάλογο μέτρο, το 

οποίο εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ 

στη γερμανική αγορά, κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ.  

 

Επιπλέον, το εν λόγω μέτρο θεσπίστηκε τη στιγμή που τα κράτη μέλη της 

ΕΕ έχουν ήδη συμφωνήσει σε κοινά και αποτελεσματικότερα μέτρα για 

την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ — οι κανόνες αυτοί 

θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2021. Οι υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλλευσης της αγοράς για την αποφυγή 

τής από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα 

από τους κανόνες της ΕΕ και αντιβαίνουν στους στόχους της στρατηγικής 

για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης. Εάν η Γερμανία δεν λάβει 

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

αιτιολογημένη γνώμη στις γερμανικές αρχές. 

A.2.3.2. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Ρουμανία για να 

ευθυγραμμίσει με το δίκαιο της ΕΕ τους κανόνες της σχετικά με την 

αντιμετώπιση ως προς τον ΦΠΑ των μεταχειρισμένων αντικειμένων που 

περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή πολύτιμους λίθους 

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη 

Ρουμανία λόγω πλημμελούς εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων (οδηγία 

2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) όσον αφορά την αντιμετώπιση ως προς 

τον ΦΠΑ των μεταχειρισμένων αντικειμένων που περιέχουν πολύτιμα 

μέταλλα ή πολύτιμους λίθους. Η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ειδικό 

καθεστώς ΦΠΑ με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου των εν λόγω 

μεταχειρισμένων ειδών.  
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 Οι ρουμανικοί κανόνες αποκλείουν όλα τα μεταχειρισμένα 

αντικείμενα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμους 

λίθους ή ημιπολύτιμους λίθους από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, 

γεγονός που δυσκολεύει τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Εάν η Ρουμανία 

δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή 

μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ρουμανικές αρχές. 

A.2.3.3. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Ρουμανία για 

να συμμορφωθεί με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί για 

την ανάπτυξη ενός νέου πληροφοριακού συστήματος με σκοπό 

την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των προϊόντων που 

υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης 

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική 

επιστολή στη Ρουμανία, επειδή δεν χρηματοδότησε ούτε 

ανέπτυξε έγκαιρα τις νέες εκδόσεις ενός πληροφοριακού 

συστήματος για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας σε 

ολόκληρη την ΕΕ των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς 

φόρους κατανάλωσης (αλκοόλ, προϊόντα καπνού και ενεργειακά 

προϊόντα).  

Οι ενωσιακοί κανόνες (κυρίως η οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου) 

επιτρέπουν την κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς 

φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής, με την προϋπόθεση ότι 

τα ηλεκτρονικά έγγραφα διεκπεραιώνονται δεόντως στα κράτη μέλη 

αποστολής και άφιξης. Το πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει επίσης στα 

κράτη μέλη, αφενός, να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους φορείς 

που είναι εξουσιοδοτημένοι να συμμετέχουν στη διακίνηση των εν λόγω 

προϊόντων και, αφετέρου, να συνεργάζονται μεταξύ τους για την 

καταπολέμηση της απάτης. Η Ρουμανία εφαρμόζει ήδη μια παρωχημένη 

έκδοση του εν λόγω συστήματος και δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα 

για να μεταβεί στη νέα έκδοση. Το γεγονός ότι η Ρουμανία δεν ανέλαβε 

έγκαιρα δράση θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες στην εσωτερική 

αγορά, καθώς τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 

κατανάλωσης θα επιτρεπόταν, κανονικά, να κυκλοφορούν με προορισμό 

ή με προέλευση τη Ρουμανία μόνο αφού θα είχε καταβληθεί ο ειδικός 

φόρος κατανάλωσης. Επιπλέον, αυτή η ολιγωρία μπορεί επίσης να βλάψει 

όλα τα άλλα κράτη μέλη που χρειάζεται να στείλουν και να λάβουν 

διοικητικές πληροφορίες από τη Ρουμανία. Εάν η Ρουμανία δεν λάβει 

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

αιτιολογημένη γνώμη στις ρουμανικές αρχές. 
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 Α.3. Αποφάσεις αναφορικά με την παραβίαση των κανόνων 

περί κρατικών ενισχύσεων  

Α.3.1. Έναρξη από την Επιτροπή διεξοδικής έρευνας για τις 

φορολογικές απαλλαγές στα ιταλικά λιμάνια και ικανοποίησή 

της για τη δέσμευση της Ισπανίας να υποβάλει τα λιμάνια σε 

εταιρικό φόρο από το 2020. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διεξοδική έρευνα για την 

αξιολόγηση του εάν οι φοροαπαλλαγές που χορηγούνταν 

σύμφωνα με το ιταλικό δίκαιο στα λιμάνια είναι σύμφωνες με 

τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Η 

Επιτροπή χαιρετίζει επίσης τη δέσμευση της Ισπανίας να 

καταργήσει τη φοροαπαλλαγή που απολάμβαναν τα ισπανικά 

λιμάνια από το 2020, επιτρέποντας στην Επιτροπή να κλείσει τη 

διαδικασία αναφορικά με την Ισπανία. 

Η Επίτροπος Margrethe Vestager, αρμόδια για την πολιτική 

ανταγωνισμού, ανέφερε ότι: «Τα λιμάνια αποτελούν τη βασική 

υποδομή για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη. Οι 

κανόνες μας για τον ανταγωνισμό το αντανακλούν αυτό και 

επιτρέπουν στα κράτη – μέλη να επενδύσουν σε λιμάνια, 

δημιουργώντας θέσεις εργασίας και διατηρώντας τον 

ανταγωνισμό.  

Την ίδια στιγμή, εάν οι φορείς εκμετάλλευσης των λιμένων πραγματοποιούν 

κέρδη από οικονομικές δραστηριότητες, αυτά πρέπει να φορολογούνται με 

τον ίδιο τρόπο που φορολογούνται και τα κέρδη από άλλες εταιρίες, 

σύμφωνα με τους συνήθεις εθνικούς φορολογικούς νόμους για την αποφυγή 

στρεβλώσεων του ανταγωνισμού».  

Ο διασυνοριακός ανταγωνισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 

λιμενικό τομέα και η Επιτροπή έχει δεσμευθεί για τη διασφάλιση ίσων 

όρων ανταγωνισμού σε αυτό το σημαντικό κλάδο της οικονομίας. 

Οι λιμενικές αρχές εκτελούν μη οικονομικές και οικονομικές 

δραστηριότητες: 

• Οι μη οικονομικές δραστηριότητες, όπως ο έλεγχος της 

θαλάσσιας κυκλοφορίας και ασφάλειας ή η εποπτεία για την 

καταπολέμηση της ρύπανσης, εντάσσονται τυπικά εντός των ικανοτήτων 

των δημοσίων αρχών. Τέτοιες δημόσιες δραστηριότητες βρίσκονται εκτός 

του πεδίου ελέγχου κρατικών ενισχύσεων από την ΕΕ. 

• Απ’ την άλλη μεριά, η εμπορική λειτουργία της λιμενικής 

υποδομής, όπως η παροχή πρόσβασης στο λιμάνι επί πληρωμή, αποτελεί 

μια οικονομική δραστηριότητα. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων εφαρμόζονται σε αυτές τις δραστηριότητες. 
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 Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος εταιριών για τα λιμάνια 

που πραγματοποιούν κέρδη από οικονομικές δραστηριότητες, 

τους εξασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τη 

λειτουργία τους εντός της εσωτερικής αγοράς και ως εκ τούτου 

περιλαμβάνει Κρατική Ενίσχυση, η οποία μπορεί να μην είναι 

συμβατή με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.   

Στην Ιταλία οι λιμενικές αρχές εξαιρούνται πλήρως από τον 

εταιρικό φόρο εισοδήματος. Στην Ισπανία, οι λιμενικές αρχές 

εξαιρούνται αυτή τη στιγμή από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος 

για τις κύριες πηγές εισοδημάτων τους, όπως τα λιμενικά τέλη ή 

τα εισοδήματα από συμβάσεις μίσθωσης ή παραχώρησης. Στη 

χώρα των Βάσκων, οι λιμενικές αρχές επί του παρόντος 

εξαιρούνται πλήρως από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος. 

Τον Ιανουάριο του 2019, η Επιτροπή προσκάλεσε την Ιταλία και 

την Ισπανία να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους, προκειμένου 

να διαβεβαιώσουν ότι τα λιμάνια, από την 1η Ιανουαρίου 2020, 

θα πληρώνουν εταιρικό φόρο με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για 

τις υπόλοιπες εταιρίες στην Ιταλία και την Ισπανία, αντίστοιχα, 

σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων. 

Σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής του Ιανουαρίου 2019,  

η Ισπανία συμφώνησε να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για το φόρο 

εισοδήματος εταιριών, προκειμένου να την ευθυγραμμίσει με τους 

ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, οι 

Ισπανικές αρχές δεσμεύθηκαν να υποβάλλουν τα Ισπανικά λιμάνια, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται στη χώρα των Βάσκων, 

στους συνήθεις κανόνες για τον εταιρικό φόρο εισοδήματος από το 2020. 

Η Επιτροπή χαιρετίζει αυτή τη δέσμευση, την οποία έχει ήδη αποδεχθεί 

επισήμως με σχετική απόφασή της. 

Δεδομένου ότι η απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος για τα 

λιμάνια υπήρχε ήδη πριν την είσοδο της Ισπανίας στην ΕΕ, αυτά τα μέτρα 

θεωρούνται ως «υφιστάμενες ενισχύσεις» και η Επιτροπή δε μπορεί να 

ζητήσει από την Ισπανία να ανακτήσει την ενίσχυση που ήδη 

χορηγήθηκε. 

Αντιθέτως, η Ιταλία δε συμφώνησε να αλλάξει τη νομοθεσία της για το 

φόρο εταιριών, όπως πρότεινε η Επιτροπή στην απόφαση του Ιανουαρίου 

2019. Γι’ αυτό το λόγο, η Επιτροπή ξεκίνησε διεξοδική έρευνα, 

προκειμένου να αξιολογήσει εάν επιβεβαιώνονται ή όχι οι αρχικές 

ανησυχίες της αναφορικά με τη συμβατότητα των φοροαπαλλαγών για τα 

ιταλικά λιμάνια σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων. Εάν είναι συμβατοί, η απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο 

εισοδήματος των λιμανιών στην Ιταλία θα συνυπολογισθεί επίσης στην 

«υφιστάμενη ενίσχυση», μιας και υπήρχαν ήδη πριν την είσοδο της 

Ιταλίας στην ΕΕ και η Επιτροπή δε θα μπορούσε να ζητήσει από την 

Ιταλία να ανακτήσει τη βοήθεια που ήδη χορηγήθηκε. 
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 Η έναρξη της διεξοδικής έρευνας από την Επιτροπή δίνει μια 

ευκαιρία στην Ιταλία και τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη – όπως 

οι δικαιούχοι ή οι ανταγωνιστές – να υποβάλλουν σχόλια επί της 

αξιολόγησης των φορολογικών απαλλαγών για τους κανόνες 

περί κρατικών ενισχύσεων, ιδίως αναφορικά με την αξιολόγηση 

της οικονομικής φύσης των δραστηριοτήτων των λιμανιών και 

τις επιπτώσεις τους στον ανταγωνισμό και το εμπόριο. 
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Β. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

 Β.1. Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 

έγκριση του διορισμού Ευρωπαίου Επιτρόπου για την 

Οικονομία 

Ο Paolo Gentiloni, ορισθείς Επίτροπος για την οικονομία 

(αρμόδιος για τη φορολογία) εγκρίθηκε κατά την ακρόαση της 

Επιτροπής για Οικονομικά και Νομισματικά Ζητήματα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου. Κατά την ακρόαση, ο 

κύριος Gentiloni δεσμεύθηκε ότι τα φορολογικά ζητήματα θα 

είναι στην κορυφή της ατζέντας, με σχέδια για την εισαγωγή ενός 

φόρου άνθρακα, φόρου καυσίμων, καθώς και την εφαρμογή της 

φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας σε περίπτωση αποτυχίας 

της διεθνούς συμφωνίας σε επίπεδο ΟΟΣΑ. Άλλες προτεραιότητες 

περιλαμβάνουν την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 

εταιριών, την τροποποίηση του τρόπου λήψης αποφάσεων σε 

φορολογικά ζητήματα, χρησιμοποιώντας ρήτρες παρέκτασης που 

να επιτρέπουν ψηφοφορία ειδικής πλειοψηφίας, δημιουργώντας 

ένα θωρακισμένο έναντι της απάτης και μελλοντικά βιώσιμο 

σύστημα ΦΠΑ, η πλήρης αξιοποίηση της λίστας των μη 

συνεργάσιμων δικαιοδοσιών επί φορολογικών ζητημάτων για την 

καταπολέμηση επιθετικών φορολογικών καθεστώτων.  

Β.2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 

δημοσίευση των Εκθέσεων ανά Χώρα 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε, στις 24 Οκτωβρίου, 

ψήφισμα που υποστηρίζει την σύνταξη σε επίπεδο ολόκληρης 

της ΕΕ δημόσιων Εκθέσεων ανά Χώρα για τους φόρους που 

καταβάλλουν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Το κείμενο της 

προτεινόμενης οδηγίας είχε ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο το 2017, αλλά τα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν 

τελικώς να συμφωνήσουν. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ψηφίστηκε με 572 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 

21 αποχές, καλώντας τα κράτη μέλη να αρχίσουν διάλογο με 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τελική έγκριση της 

οδηγίας. Σύμφωνα με την πρόταση, οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις με παγκόσμιο κύκλο εργασιών 750 

εκατομμυρίων ευρώ ή περισσότερων θα πρέπει να 

δημοσιεύουν ορισμένα στοιχεία σχετικά με το φόρο 

εισοδήματος σε ένα κοινό υπόδειγμα για κάθε φορολογική 

δικαιοδοσία, στην οποία λειτούργησε η επιχείρηση ή η 

θυγατρική αυτής, δημόσια προσβάσιμο στον ιστότοπο της 

εταιρίας και σε ένα δημόσιο μητρώο που θα τηρεί η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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Να σημειωθεί ότι η σχετική πρωτοβουλία προήλθε από τις 

ακροάσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Προέδρου 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας Ursula von der Leyen και των 

Αντιπροέδρων Vestager και Dombrovskis, που υποσχέθηκαν ότι οι 

δημόσιες εκθέσεις ανά χώρα θα γίνουν πραγματικότητα όσον 

αφορά στη φορολογία. Το εγκριθέν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου "καλεί επειγόντως" τη φινλανδική προεδρία της ΕΕ 

και τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη νομοθετική διαδικασία το 

συντομότερο δυνατό και να δώσουν προτεραιότητα στην 

προώθηση της πρότασης δημοσίευσης των Εκθέσεων ανά Χώρα  

βάσει των πρακτικών του Κοινοβουλίου. 
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Γ.1. Νέα Οδηγία της ΕΕ για την αναδιάρθρωση των 

εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς 

Η οδηγία θεσπίζει διαδικασίες για τον έλεγχο της νομιμότητας 

των διασυνοριακών πράξεων έναντι των σχετικών εθνικών 

νομοθεσιών και καθιερώνει μια υποχρεωτική διαδικασία 

ελέγχου για την καταπολέμηση των καταχρήσεων. Η 

διαδικασία θα επιτρέπει στις εθνικές αρχές να αναστέλλουν μια 

διασυνοριακή πράξη όταν πραγματοποιείται για 

καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς, δηλαδή όταν είναι 

σχεδιασμένη ώστε να αποφύγει ή να καταστρατηγήσει το 

εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο ή για να εξυπηρετήσει εγκληματικούς 

σκοπούς. Το συμφωνηθέν κείμενο προβλέπει παρόμοιους 

κανόνες για τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων σε 

διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις. 

Εξασφαλίζει επίσης ότι οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται 

επαρκώς για τις αναμενόμενες επιπτώσεις της πράξης και ότι 

θα πραγματοποιούνται σχετικές διαβουλεύσεις.  

Παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στα δικαιώματα των μετόχων 

μειοψηφίας και των μετόχων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ταυτόχρονα, 

δίνονται σαφέστερες και πιο αξιόπιστες εγγυήσεις στους πιστωτές της 

εκάστοτε εταιρίας. Η οδηγία ενθαρρύνει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων 

σε όλα τα στάδια της διασυνοριακής πράξης. Η διεκπεραίωση 

διατυπώσεων όπως η έκδοση του προ της πράξεως πιστοποιητικού θα 

μπορεί να γίνεται επιγραμμικά. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα 

ανταλλάσσονται μέσω των υφιστάμενων, ψηφιακά διασυνδεδεμένων 

μητρώων επιχειρήσεων. Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη 

δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα 

έχουν στη συνέχεια τριάντα έξι μήνες στη διάθεσή τους για να 

εγκρίνουν τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της. Βλ. και το 

34ο tax flash. Νέα Οδηγία της ΕΕ για την αναδιάρθρωση των εταιρειών 

εντός της ενιαίας αγοράς (19/11/2019).  

Γ.2. Δημοσίευση από το Συμβούλιο κατευθυντήριων γραμμών της 

ΕΕ για τη μαύρη λίστα σχετικά με τα  καθεστώτα απαλλαγής 

εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης από την ΕΕ τρίτων χώρων σχετικά με την 

πρόβλεψη προτύπων χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης και του 

καταλόγου των μη συνεργάσιμων για φορολογικούς σκοπούς 

δικαιοδοσιών που καταρτίστηκε από την Επιτροπή Κωδίκων 

Δεοντολογίας (Φορολογία Επιχειρήσεων),  

Γ. Συμβούλιο  
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 το Συμβούλιο της ΕΕ δημοσίευσε τις οδηγίες για τα καθεστώτα 

απαλλαγής εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης. Οι 

δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στοχεύουν να 

βοηθήσουν τις τρίτες χώρες να συμμορφωθούν με τα 

φορολογικά πρότυπα της ΕΕ, ιδίως εκείνα που η ΕΕ θεωρεί 

επιζήμιες φορολογικές πρακτικές. Σύμφωνα με το έγγραφο, 

ένας υπερβολικά ευρύς ορισμός του εισοδήματος που εξαιρείται 

από τη φορολογία, και συγκεκριμένα των παθητικών 

εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης, χωρίς προϋποθέσεις ή με 

θεσμικό πλαίσιο που δεν συμμορφώνεται προς τον ορισμό, 

όπως περιλαμβάνεται στο Μοντέλο Σύμβασης του ΟΟΣΑ περί 

συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, θεωρείται επιζήμια 

πρακτική που στοχεύει στη διευκόλυνση της διπλής μη 

φορολογίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα χρησιμεύσουν ως 

βάση για τη συνέχιση του ελέγχου του 2019 για τις 

δικαιοδοσίες τρίτων χωρών.  

Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα την κατάργηση από την ΕΕ 

μαύρης και/ ή γκρίζας λίστας  ορισμένων δικαιοδοσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 

της Αλβανίας, της Κόστα Ρίκα, της Σερβίας, της Ελβετίας, του 

Μαυρίκιου και των νήσων Marshal,  

διαπιστώνοντας ότι οι χώρες αυτές έχουν εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις για 

να συμμορφωθούν με τα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης 

της ΕΕ. Εννέα δικαιοδοσίες παραμένουν στη μαύρη λίστα της ΕΕ: 

Αμερικανική Σαμόα, Μπελίζ, Φίτζι, Γκουάμ, Ομάν, Σαμόα, Τρινιντάντ 

και Τομπάγκο, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι και Βανουάτου. 

Γ.3. Σύσταση περί αφαίρεσης της Βόρειας Μακεδονίας από τον 

κατάλογο του Παραρτήματος II λόγω της συμμόρφωσής της με τα 

πρότυπα της ΕΕ για τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση 

Η Ομάδα Εργασίας για τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ (στον τομέα 

της Φορολογίας Επιχειρήσεων) κατέληξε στις 24 Οκτωβρίου 2019 στο 

συμπέρασμα ότι η Βόρεια Μακεδονία πληρεί τα κριτήρια χρηστής 

φορολογικής διακυβέρνησης που έχει θέσει η ΕΕ και κατά συνέπεια 

μπορεί να διαγραφεί από τις δικαιοδοσίες του παραρτήματος II. Η 

Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ συνιστά την αφαίρεση (της 

Βόρειας Μακεδονίας) από τον κατάλογο του Παραρτήματος II με ένα 

σημείωμα προς τα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να ληφθεί η έγκριση 

του Συμβουλίου ECOFIN. Όπως σημείωσε η ΕΕ, η Βόρεια Μακεδονία 

έχει επικυρώσει την Πολυμερή Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την Αμοιβαία 

Διοικητική Συνδρομή όπως τροποποιήθηκε και η έγκριση του 

Κοινοβουλίου δόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου. Συνεπώς, η Πολυμερής 

Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020. Η Βόρεια 

Μακεδονία είναι υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα και αναμένεται να 

ξεκινήσει ενταξιακές συνομιλίες με τις Βρυξέλλες κατά τη Σύνοδο 

Κορυφής της ΕΕ στο Ζάγκρεμπ τον Μάιο του 2020. 

 

 



Γ.4. Απόρριψη από το Συμβούλιο του σχεδίου της Επιτροπής για τον 

κατάλογο χωρών υψηλού κινδύνου 

Τον Μάρτιο του 2019 το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να απορρίψει 
σχέδιο καταλόγου που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 23  «τρίτες 
χώρες υψηλού κινδύνου» στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 
Σε δήλωσή του, το Συμβούλιο δικαιολόγησε την απόφασή του με το 
αιτιολογικό ότι «δεν μπορεί να στηρίξει την παρούσα πρόταση η οποία 
δεν θεσπίστηκε με διαφανή και ανθεκτική διαδικασία, η οποία να 
ενθαρρύνει ενεργά τις εν λόγω χώρες να αναλάβουν αποφασιστική 
δράση, ενώ σέβεται παράλληλα το δικαίωμα ακρόασής τους». 

Να υπενθυμισθεί ότι η 5η οδηγία για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθορίζει την υποχρέωση 
προσδιορισμού των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν 
στρατηγικές ελλείψεις στα καθεστώτα τους για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που ενέχουν σημαντικές απειλές για 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ. Στόχος της καταχώρισης 
είναι η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ από 
κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προέρχονται από τρίτες χώρες.  

Σε αυτή τη βάση, οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
υποχρεούνται να επαγρυπνούν περισσότερο και να διενεργούν 
πρόσθετους ελέγχους στο πλαίσιο των συναλλαγών που αφορούν τρίτες 
χώρες υψηλού κινδύνου. 

Γ.5. Έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ συμπερασμάτων σχετικά με 

τις προτεραιότητες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

Σύμφωνα με το από 5 Δεκεμβρίου 2019 δελτίο τύπου, το Συμβούλιο της 
ΕΕ ενέκρινε στις 5 Δεκεμβρίου συμπεράσματα που καθορίζουν τις 
προτεραιότητες για το νέο πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επιδιώκοντας 
να καθοδηγήσει την Επιτροπή στην εισαγωγή εναρμονισμένων κανόνων 
της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, καθώς και να ενισχύσει την εποπτεία για 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες σε ολόκληρη την ΕΕ, με έμφαση πρωτίστως στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα. Το Συμβούλιο, στις συστάσεις του, 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν το συντομότερο δυνατό στο 
εθνικό τους δίκαιο τη νομοθεσία περί καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  
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Το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του καλεί, επίσης, την Επιτροπή να 
διερευνήσει περαιτέρω πιθανά μέσα για τη βελτίωση των κανόνων για την 
καταπολέμηση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, όπως την περαιτέρω ενισχυμένη συνεργασία 
μεταξύ των αρχών που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Βλ. Council of the EU, Press release, 5 December 2019, “Money 
laundering: Council sets strategic priorities for further reforms”, 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2019/12/05/money-laundering-council-sets-strategic-priorities-
for-further-reforms/. Για την αναλυτική παρουσίαση των συμπερασμάτων 
του Συμβουλίου, βλ. Council Conclusions on strategic priorities on anti-
money laundering and countering the financing of terrorism, 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14823-2019-INIT/en/pdf 
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Δ.1. Αποφάσεις στον τομέα της άμεσης φορολογίας 

Δ.1.1. Η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-135/17, X GmbH 

κατά Finanzamt Stuttgart ‐ Körperschaften 

Η προδικαστική αίτηση αναφορικά με την ερμηνεία των άρθρων 63 
και 64 της ΣΛΕΕ υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ 
της X GmbH, εταιρίας γερμανικού δικαίου, και του Finanzamt 
Stuttgart – Körperschaften (δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας 
Στουτγάρδης – τμήμα νομικών προσώπων, Γερμανία) σχετικά με τον 
συνυπολογισμό των εισοδημάτων που απέκτησε η Y, εταιρία 
ελβετικού δικαίου ανήκουσα κατά ποσοστό 30 % στη X, στη 
φορολογική βάση της X. 

Καταρχήν, το δικαστήριο υπενθύμισε ότι το άρθρο 63, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ 
απαγορεύει γενικώς τους περιορισμούς των κινήσεων κεφαλαίων μεταξύ 
κρατών μελών και τρίτων χωρών. Συνιστούν κινήσεις κεφαλαίων τις οποίες 
αφορά η διάταξη αυτή, μεταξύ άλλων, οι άμεσες επενδύσεις υπό μορφή 
συμμετοχής σε επιχείρηση διά της κατοχής μετοχών οι οποίες παρέχουν τη 
δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στη διαχείριση και στον έλεγχό της 
(καλούμενες «άμεσες» επενδύσεις) καθώς και η απόκτηση αξιογράφων στην 
αγορά κεφαλαίων με μοναδική πρόθεση την τοποθέτηση χρημάτων και χωρίς 
πρόθεση ασκήσεως επιρροής στη διαχείριση και τον έλεγχο της επιχειρήσεως 
(καλούμενες επενδύσεις «χαρτοφυλακίου»). Εντούτοις, κατά το άρθρο 64, 
παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, το κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει, στο πλαίσιο 
των σχέσεων με τις τρίτες χώρες, περιορισμούς των κινήσεων κεφαλαίων, οι 
οποίοι εμπίπτουν στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της διατάξεως αυτής, έστω 
και αν αντιβαίνουν στην κατοχυρούμενη στο άρθρο 63, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ 
αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
περιορισμοί αυτοί ίσχυαν ήδη στις 31 Δεκεμβρίου 1993. 

Το ΔΕΕ έκρινε ότι: 

1. Η ρήτρα standstill του άρθρου 64, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ πρέπει να 
ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι το άρθρο 63, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ δεν θίγει 
την εφαρμογή περιορισμού στις κινήσεις κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες 
που αφορούν άμεσες επενδύσεις, ο οποίος κατ’ ουσίαν υφίστατο κατά την 
31η Δεκεμβρίου 1993 δυνάμει νομοθεσίας κράτους μέλους, μολονότι το πεδίο 
ισχύος του περιορισμού αυτού επεκτάθηκε, μετά την ημερομηνία αυτή, στις 
συμμετοχές που δεν αφορούν άμεσες επενδύσεις. 

Δ. Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ 
και Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 



2. Η ρήτρα standstill του άρθρου 64, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ πρέπει να 
ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η απαγόρευση την οποία προβλέπει το 
άρθρο 63, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ εφαρμόζεται σε περιορισμό των 
κινήσεων κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες που αφορούν άμεσες 
επενδύσεις, στην περίπτωση που η εθνική φορολογική νομοθεσία 
από την οποία απέρρευσε ο περιορισμός αυτός τροποποιήθηκε 
ουσιωδώς μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1993 λόγω της θεσπίσεως νόμου ο 
οποίος τέθηκε μεν σε ισχύ αλλά αντικαταστάθηκε, πριν ακόμη 
εφαρμοστεί στην πράξη, από νομοθεσία κατ’ ουσίαν πανομοιότυπη 
προς εκείνη η οποία ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 1993, εκτός εάν η 
εφαρμογή του νόμου αυτού αναβλήθηκε δυνάμει του εθνικού 
δικαίου, οπότε, παρά την έναρξη ισχύος του, δεν μπορούσε να 
εφαρμοστεί επί των κατά το άρθρο 64, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ 
διασυνοριακών κινήσεων κεφαλαίων, πράγμα το οποίο απόκειται στο 
αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει. 

 

3. Το άρθρο 63, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνευθεί υπό 
την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε νομοθεσία κράτους μέλους 
δυνάμει της οποίας τα εισοδήματα που αποκτά εγκατεστημένη σε 
τρίτη χώρα εταιρία τα οποία δεν προέρχονται από ιδία 
δραστηριότητα της εταιρίας αυτής, όπως αυτά τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως «ενδιάμεσα εισοδήματα από επενδύσεις», κατά 
την έννοια της νομοθεσίας αυτής, περιλαμβάνονται, κατ’ 
αναλογίαν του κατεχόμενου μεριδίου, στη φορολογική βάση ενός 
υποκειμένου στον φόρο ο οποίος κατοικεί στο κράτος μέλος αυτό, 
στην περίπτωση που ο ως άνω υποκείμενος στον φόρο συμμετέχει 
στην εν λόγω εταιρία κατά ποσοστό τουλάχιστον 1 % και τα 
εισοδήματα αυτά υποβάλλονται, στην τρίτη αυτή χώρα, σε 
φορολόγηση χαμηλότερη από εκείνη που ισχύει στο οικείο κράτος 
μέλος, εκτός αν υφίσταται νομικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει, 
μεταξύ άλλων, συμβατικές υποχρεώσεις ικανές να παράσχουν τη 
δυνατότητα στις εθνικές φορολογικές αρχές του εν λόγω κράτους 
μέλους να εξακριβώσουν, εφόσον απαιτείται, την αλήθεια των 
πληροφοριών σχετικά με την εταιρία αυτή οι οποίες παρέχονται 
προκειμένου να αποδειχθεί ότι η συμμετοχή του εν λόγω 
υποκειμένου στον φόρο στην ως άνω εταιρία δεν είναι απόρροια 
εικονικής δομής. 
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Δ.2. Αποφάσεις στον τομέα της έμμεσης φορολογίας 

Δ.2.1. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-653/18, 17.10.2019, Unitel sp. 

z o.o. κατά Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 

Η σχετική αίτηση προδικαστικής απόφασης υποβλήθηκε στο πλαίσιο 
ένδικης διαφοράς μεταξύ της Unitel sp. z o.o. και του Dyrektor Izby 
Skarbowej w Warszawie (διευθυντή της δημόσιας φορολογικής αρχής της 
Βαρσοβίας) σχετικά με άρνηση χορηγήσεως απαλλαγής από τον ΦΠΑ για 
εξαγωγές αγαθών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το έτος 2007. 

Κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο 2007, η Unitel, 
εταιρία εγκατεστημένη στην Πολωνία, πώλησε κινητά τηλέφωνα σε δύο 
ουκρανικές οντότητες. Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα 
αγαθά δεν είχαν αποκτηθεί από τις αναγραφόμενες στα τιμολόγια 
οντότητες, αλλά από άλλες οντότητες που δεν έχουν προσδιορισθεί. Η 
φορολογική αρχή έκρινε ότι δεν είχε υπάρξει παράδοση αγαθών, σύμφωνα 
με το νόμο περί ΦΠΑ, και συνεπώς η Unitel δεν είχε δικαίωμα να 
εφαρμόσει τον προβλεπόμενο για τις πράξεις αυτές μηδενικό συντελεστή 
ΦΠΑ.  

Η Unitel άσκησε προσφυγή κατά της αποφάσεως του διευθυντή της 
δημόσιας φορολογικής αρχής, και το επιληφθέν διοικητικό δικαστήριο 
επισήμανε ότι η μία από τις δύο ουκρανικές οντότητες ήταν εικονική 
εταιρία που χρησιμοποιήθηκε με σκοπό τη συγκάλυψη του πραγματικού 
αποδέκτη, καθώς και την τέλεση φοροδιαφυγής έναντι τόσο των 
πολωνικών όσο και των ουκρανικών φορολογικών αρχών, και ότι η 
άλλη οντότητα δεν ήταν ο οικονομικός φορέας εκείνος που είχε 
αποκτήσει τα τηλέφωνα από την Unitel. 

Συνεπώς, κατά την κρίση του δικαστηρίου δεν είχε υπάρξει παράδοση 
αγαθών, δεδομένου ότι η φορολογική αρχή είχε αποδείξει ότι οι 
αναγραφόμενοι στα τιμολόγια αποκτώντες τα αγαθά δεν είχαν τα εν 
λόγω αγαθά στην κατοχή τους, δεν τα είχαν διαθέσει ως κύριοι και δεν 
ασκούσαν καμία οικονομική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα οι 
επίμαχες πράξεις να μην μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «εξαγωγή 
αγαθών», κατά την έννοια του νόμου περί ΦΠΑ. Επιπλέον, το εν λόγω 
δικαστήριο έκρινε ότι η Unitel δεν είχε επιδείξει την απαιτούμενη 
επιμέλεια κατά τη διενέργεια των πράξεων αυτών.  
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Στη συνέχεια, η Unitel άσκησε αναίρεση κατά της απόφασης αυτής 
ενώπιον του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Πολωνίας,  με 
προβαλλόμενους ισχυρισμούς την εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή 
του άρθρου 131 της οδηγίας περί ΦΠΑ, σε συνδυασμό με το άρθρο 
146, παράγραφος 1, στοιχεία αʹ και βʹ, της εν λόγω οδηγίας, καθόσον 
η εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή εξαρτήθηκε από την τήρηση 
τυπικών προϋποθέσεων, ενώ πληρούνταν όλες οι ουσιαστικές 
προϋποθέσεις εφαρμογής του συντελεστή αυτού, καθώς και πλάνη 
περί την ερμηνεία και την εφαρμογή του άρθρου 41, παράγραφοι 4 
και 11, του νόμου περί ΦΠΑ, σε συνδυασμό με το άρθρο 41, 
παράγραφος 6, το άρθρο 2, σημείο 8, και το άρθρο 7, παράγραφος 1, 
του νόμου αυτού. Κατά την άποψη της εν λόγω εταιρίας, η πλάνη 
αυτή συνίσταται στο ότι το ως άνω δικαστήριο έκρινε ότι η παράδοση 
αγαθών είναι πραγματική μόνον όταν ο οικονομικός φορέας που 
αναγράφεται στο τιμολόγιο ως αποκτών ταυτίζεται με τον οικονομικό 
φορέα που πράγματι μετέχει υπό την ιδιότητα αυτή στην επίμαχη 
πράξη, στο ότι το ως άνω δικαστήριο αρνήθηκε, κατά συνέπεια, να 
χαρακτηρίσει την εν λόγω πράξη ως εξαγωγή αγαθών και να 
εφαρμόσει τον μηδενικό συντελεστή και στο ότι το ως άνω 
δικαστήριο εκτίμησε, εντούτοις, ότι η εν λόγω πράξη αποτελεί 
παράδοση φορολογητέα με τον εθνικό συντελεστή. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι για την επίλυση 
της διαφοράς της κύριας δίκης είναι αναγκαία η υποβολή προδικαστικών 
ερωτημάτων και ειδικότερα το αιτούν δικαστήριο ζήτησε να διευκρινισθεί 
αν το άρθρο 146, παράγραφος 1, στοιχεία αʹ και βʹ, και το άρθρο 131 της 
οδηγίας περί ΦΠΑ καθώς και οι αρχές της φορολογικής ουδετερότητας και 
της αναλογικότητας αντιτίθενται σε εθνική πρακτική, κατά την οποία 
θεωρείται σε όλες τις περιπτώσεις ότι δεν υφίσταται παράδοση αγαθών, 
και, κατά συνέπεια, δεν χορηγείται το ευεργέτημα της απαλλαγής από τον 
ΦΠΑ, εφόσον τα οικεία αγαθά εξήχθησαν εκτός της Ένωσης και, μετά την 
εξαγωγή τους, οι φορολογικές αρχές διαπίστωσαν ότι ο αποκτών τα εν 
λόγω αγαθά δεν ήταν το πρόσωπο που αναγράφεται στο τιμολόγιο το 
οποίο έχει εκδοθεί από τον υποκείμενο στον φόρο, αλλά μια άλλη 
οντότητα που δεν έχει προσδιορισθεί. Στο πλαίσιο αυτό, το αιτούν 
δικαστήριο διερωτάται ως προς την επίδραση που μπορεί να έχει όσον 
αφορά την εφαρμογή του δικαιώματος απαλλαγής από τον ΦΠΑ η 
φοροδιαφυγή που ενδεχομένως έχει διαπραχθεί στο έδαφος τρίτου 
κράτους. Επίσης, το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινισθεί αν η οδηγία 
περί ΦΠΑ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, όταν δεν 
αναγνωρίζεται το ευεργέτημα της απαλλαγής από τον ΦΠΑ που 
προβλέπεται στο σχετικό άρθρο, πρέπει να εφαρμοστεί επί της επίμαχης 
πράξεως ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στις παραδόσεις αγαθών που 
πραγματοποιούνται στην εθνική επικράτεια ή αν πρέπει να θεωρηθεί ότι η 
εν λόγω πράξη δεν αποτελεί φορολογητέα πράξη και, ως εκ τούτου, δεν 
παρέχει δικαίωμα χρήσεως του ευεργετήματος της εκπτώσεως του ΦΠΑ 
εισροών. 
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Επί των ερωτημάτων αυτών, το ΔΕΕ ακολουθώντας την πάγια 
νομολογία του επισημαίνει ότι εξαγωγή αγαθού πραγματοποιείται και 
απαλλαγή της παραδόσεως προς εξαγωγή εφαρμόζεται όταν το 
δικαίωμα διαθέσεως του αγαθού αυτού υπό την ιδιότητα του κυρίου 
έχει μεταβιβαστεί στον αποκτώντα, όταν ο πωλητής αποδεικνύει ότι το 
αγαθό αυτό έχει αποσταλεί ή μεταφερθεί εκτός Ένωσης και όταν, 
κατόπιν της αποστολής ή της μεταφοράς, το εν λόγω αγαθό έχει 
απομακρυνθεί υλικώς από το έδαφος της Ένωσης.  Επίσης, η έννοια 
της «παραδόσεως αγαθών» έχει αντικειμενικό χαρακτήρα και 
εφαρμόζεται ανεξαρτήτως των σκοπών και των αποτελεσμάτων των 
οικείων πράξεων, η δε φορολογική αρχή δεν είναι υποχρεωμένη να 
διεξάγει ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση της προθέσεως του 
υποκειμένου στον φόρο ούτε να λαμβάνει υπόψη την πρόθεση άλλου 
συναλλασσόμενου ο οποίος παρεμβαίνει στην ίδια αλυσίδα 
παραδόσεων.  

Άρα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, το γεγονός ότι εξαχθέντα αγαθά 
αποκτήθηκαν εκτός της Ένωσης από μια μη αναγραφόμενη στο 
τιμολόγιο και μη προσδιορισμένη οντότητα δεν αποκλείει το 
ενδεχόμενο να πληρούνται τα εν λόγω αντικειμενικά κριτήρια και κατά 
συνέπεια, ο χαρακτηρισμός μιας πράξεως ως παραδόσεως αγαθών, 
κατά την έννοια της σχετικής διάταξης της οδηγίας περί ΦΠΑ, δεν 
μπορεί να εξαρτάται από την προϋπόθεση να έχει προσδιορισθεί ο 
αποκτών. 

Βέβαια, εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ τις πράξεις εξαγωγής, για 
να διασφαλίζουν την ορθή και απλή εφαρμογή των απαλλαγών που 
προβλέπονται από την εν λόγω οδηγία και να προλαμβάνουν κάθε 
ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή κατάχρηση. Ωστόσο, κατά 
την άσκηση των εξουσιών τους, τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν 
τις γενικές αρχές του δικαίου που αποτελούν μέρος της έννομης 
τάξεως της Ένωσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ιδίως η αρχή 
της αναλογικότητας. Εφόσον πληρούνται οι ουσιαστικές 
προϋποθέσεις, η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας επιτάσσει τη 
χορήγηση απαλλαγής από τον ΦΠΑ ακόμη και αν οι υποκείμενοι 
στον φόρο δεν τήρησαν ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις. 

Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, υφίστανται μόνο δύο περιπτώσεις, κατά 
τις οποίες η μη τήρηση τυπικής προϋπόθεσης μπορεί να συνεπάγεται 
την απώλεια του δικαιώματος απαλλαγής από τον ΦΠΑ, αφενός 
εφόσον εμποδίζεται εξαιτίας της η μετά βεβαιότητας απόδειξη της 
τήρησης των ουσιαστικών προϋποθέσεων και αφετέρου, δεν μπορεί 
να γίνεται επίκληση της αρχής της φορολογικής ουδετερότητας με 
σκοπό την απαλλαγή από τον ΦΠΑ από υποκείμενο στον φόρο που εκ 
προθέσεως μετέσχε σε φοροδιαφυγή, η οποία υπονομεύει τη 
λειτουργία του κοινού συστήματος ΦΠΑ. 
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Επομένως, εάν ο μη προσδιορισμός του πραγματικού αποκτώντος 
εμποδίζει, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, να αποδειχθεί ότι η επίμαχη 
πράξη αποτελεί παράδοση αγαθών, κατά την έννοια της οδηγίας περί 
ΦΠΑ, η περίσταση αυτή μπορεί να έχει ως συνέπεια τη μη χορήγηση της 
απαλλαγής κατά την εξαγωγή που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο. 
Αντιθέτως, αν απαιτείται σε κάθε περίπτωση να έχει προσδιορισθεί ο 
αποκτών τα αγαθά στο τρίτο κράτος, χωρίς να διερευνάται αν 
πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της απαλλαγής αυτής, ιδίως δε 
η έξοδος των οικείων αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, 
δεν τηρείται ούτε η αρχή της αναλογικότητας ούτε η αρχή της 
φορολογικής ουδετερότητας. Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, δεν 
αντίκειται στο δίκαιο της Ένωσης το να απαιτείται από τον 
επιχειρηματία να ενεργεί καλόπιστα και να λαμβάνει κάθε μέτρο που 
μπορεί ευλόγως να απαιτηθεί από αυτόν προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η 
πράξη στην οποία προέβη δεν έχει ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή του σε 
φοροδιαφυγή. Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος υποκείμενος στον 
φόρο γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η πράξη, στην οποία προέβη, 
αποτελούσε μέρος απάτης την οποία διέπραξε ο αποκτών και δεν έλαβε 
όλα τα μέτρα που μπορούσε ευλόγως να λάβει ώστε να την αποφύγει, 
δεν πρέπει να του χορηγηθεί το ευεργέτημα της απαλλαγής από τον 
ΦΠΑ. 

Εν προκειμένω, από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι δεν 
αμφισβητείται ότι τα οικεία αγαθά στην υπόθεση της κύριας δίκης έχουν 
πωληθεί, ότι έχουν αποσταλεί εκτός της Ένωσης και ότι έχουν 
απομακρυνθεί υλικώς από το έδαφος της Ένωσης, και επομένως, υπό 
την επιφύλαξη της εξακριβώσεως των εν λόγω πραγματικών 
περιστατικών (της οποίας η διενέργεια εναπόκειται στο εθνικό 
δικαστήριο), η συνδρομή των κριτηρίων τα οποία πρέπει να πληρεί μια 
πράξη προκειμένου να συνιστά παράδοση αγαθών, κατά την οδηγία περί 
ΦΠΑ, έχει κατά τα φαινόμενα αποδειχθεί, παρά το γεγονός ότι δεν 
έχουν προσδιορισθεί οι πραγματικοί αποκτώντες τα αγαθά αυτά. Επίσης, 
τα αγαθά τα οποία αφορούν οι πράξεις αυτές έχουν εξέλθει από το 
έδαφος της Ένωσης και η εν λόγω απάτη έχει διαπραχθεί αποκλειστικά 
στο έδαφος τρίτου κράτους, που είναι το κράτος του προορισμού και του 
τόπου καταναλώσεως των αγαθών αυτών. 
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Καταλήγει λοιπόν το ΔΕΕ στην κρίση ότι το άρθρο 146, παράγραφος 1, 

στοιχεία αʹ και βʹ, και το άρθρο 131 της οδηγίας περί ΦΠΑ καθώς και οι 

αρχές της φορολογικής ουδετερότητας και της αναλογικότητας αντιτίθενται 

σε εθνική πρακτική, κατά την οποία θεωρείται σε όλες τις περιπτώσεις ότι 

δεν υφίσταται παράδοση αγαθών, και, κατά συνέπεια, δεν χορηγείται 

απαλλαγή από τον ΦΠΑ, εφόσον τα οικεία αγαθά εξήχθησαν εκτός της 

Ένωσης και, μετά την εξαγωγή τους, οι φορολογικές αρχές διαπίστωσαν ότι 

ο αποκτών τα εν λόγω αγαθά δεν ήταν το πρόσωπο που αναγράφεται στο 

τιμολόγιο, το οποίο έχει εκδοθεί από τον υποκείμενο στον φόρο, αλλά μια 

άλλη οντότητα, η οποία δεν έχει προσδιορισθεί. Υπό τέτοιες περιστάσεις, η 

απαλλαγή από τον ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 146, παράγραφος 1, 

στοιχεία αʹ και βʹ, της ως άνω οδηγίας δεν πρέπει να παρέχεται, εάν, λόγω 

μη προσδιορισμού του πραγματικού αποκτώντος, δεν μπορεί να αποδειχθεί 

ότι η επίμαχη πράξη αποτελεί παράδοση αγαθών, κατά την έννοια της 

διατάξεως αυτής, ή εάν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο 

γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η ως άνω πράξη αποτελούσε μέρος απάτης 

που διαπράχθηκε σε βάρος του κοινού συστήματος ΦΠΑ. Επίσης, η οδηγία 

περί ΦΠΑ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, εφόσον δεν 

αναγνωρίζεται το ευεργέτημα της απαλλαγής από τον ΦΠΑ που 

προβλέπεται στο άρθρο 146, παράγραφος 1, στοιχεία αʹ και βʹ, της οδηγίας 

περί ΦΠΑ, πρέπει να θεωρηθεί ότι η επίμαχη πράξη δεν αποτελεί 

φορολογητέα πράξη και, ως εκ τούτου, η εν λόγω πράξη δεν παρέχει 

δικαίωμα εκπτώσεως του ΦΠΑ εισροών. 

Δ.2.2. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-400/18, 20.11.2019 Infohos 

κατά Belgische Staat 

Η σχετική αίτηση προδικαστικής απόφασης υποβλήθηκε στο πλαίσιο 

ένδικης διαφοράς μεταξύ της Infohos και του Βελγικού Δημοσίου σχετικά 

με διορθωτική πράξη επιβολής ΦΠΑ για τα έτη 2002 έως 2004. 

Η Infohos είναι ένωση ειδικευόμενη στη νοσοκομειακή πληροφορική και 

παρέχει υπηρεσίες νοσοκομειακής πληροφορικής στα νοσοκομεία που 

είναι μέλη της αλλά και υπηρεσίες σε μη μέλη. Το 2000 συνήψε με την 

εταιρία IHC-Group NV συμφωνία συνεργασίας με σκοπό την από κοινού 

ανάπτυξη, αλλά και την παραγγελία καινοτόμων λογισμικών εφαρμογών 

για τα νοσοκομεία που είναι μέλη της. Η Infohos δεν ενεγράφη στο 

σχετικό μητρώο ως υποκείμενη στον ΦΠΑ διότι, κατά την άποψή της, δεν 

μπορούσε να θεωρηθεί ως τέτοια δυνάμει του Κώδικα ΦΠΑ ή, 

τουλάχιστον, μπορούσε να τύχει της απαλλαγής που προβλέπει το  σχετικό 

άρθρο του Κώδικα. 

Η φορολογική αρχή έκρινε, κατόπιν ελέγχου που διενήργησε το 2005, ότι 

οι υπηρεσίες τις οποίες παρείχαν μεταξύ τους η Infohos και η IHC-Group 

έπρεπε να υποβληθούν στον ΦΠΑ. Επίσης, κατά τη φορολογική αρχή, η 

διενέργεια φορολογητέων πράξεων έναντι των μη μελών είχε ως συνέπεια 

ότι οι πράξεις που διενεργούνταν για τα μέλη της Infohos έπρεπε επίσης να 

υποβληθούν στον ΦΠΑ, δεδομένου ότι η Infohos δεν μπορούσε πλέον να 

τύχει απαλλαγής για τις παρεχόμενες στα μέλη της υπηρεσίες κατ’ 

εφαρμογήν του άρθρου 44, παράγραφος 2, σημείο 1 bis, του κώδικα ΦΠΑ.  

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

 



Για το λόγο αυτό εκδόθηκε ατομική ειδοποίηση οφειλής, την οποία 
προσέβαλε η Infohos με προσφυγή στο πρωτοδικείο και στη συνέχεια 
άσκησε έφεση κατά της απόφασης του πρωτοδικείου το οποίο έκρινε 
ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της απαλλαγής 
και συνεπώς η Infohos όφειλε ΦΠΑ για όλες τις υπηρεσίες που παρείχε 
τόσο στα μέλη της όσο και στα μη μέλη. Το Εφετείο έκρινε με την 
απόφασή του το 2010 ότι η Infohos δεν μπορούσε να επικαλεστεί την 
απαλλαγή που προβλέπει το σχετικό άρθρο του κώδικα ΦΠΑ, διότι 
άλλως θα νοθευόταν ο ανταγωνισμός καθώς επίσης ότι η Infohos, ως 
υποκείμενη στον φόρο που διενεργεί ταυτοχρόνως πράξεις 
φορολογούμενες και πράξεις απαλλασσόμενες, μπορούσε βασίμως να 
ασκήσει κατά του Βελγικού Δημοσίου αγωγή με αίτημα επιστροφής. 
Στη συνεχεία, η φορολογική αρχή άσκησε αναίρεση ενώπιον του 
Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, το οποίο με απόφαση του, το 
2014, αναίρεσε την απόφαση Εφετείου με την αιτιολογία ότι ήταν 
αντιφατικό να κριθεί, αφενός, ότι η Infohos δεν μπορούσε να 
επικαλεστεί το άρθρο 44, παράγραφος 2, σημείο 1 bis, του κώδικα 
ΦΠΑ και έπρεπε, επομένως, να θεωρηθεί ως πλήρως υποκείμενη στον 
φόρο και, αφετέρου, ότι μπορούσε ορθώς να επικαλεστεί την ιδιότητα 
του υποκείμενου στον φόρο που διενεργεί ταυτοχρόνως πράξεις 
φορολογούμενες και πράξεις απαλλασσόμενες.  

Στη συνέχεια το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση 

στο εφετείο, το οποίο έκρινε ότι η Infohos δεν μπορούσε να επικαλεστεί 

την απαλλαγή καθώς παρείχε υπηρεσίες και σε μη μέλη. 

Η Infohos άσκησε τότε αναίρεση κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του 

Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για τον λόγο, μεταξύ άλλων, ότι η 

προϋπόθεση εφαρμογής της απαλλαγής από τον ΦΠΑ, η οποία 

προβλεπόταν στο άρθρο 2, παράγραφος 1, του βασιλικού διατάγματος 43 

και κατά την οποία η ανεξάρτητη ένωση προσώπων μπορούσε να παρέχει 

υπηρεσίες αποκλειστικά στα μέλη της, δεν προβλεπόταν στο άρθρο 13, Α, 

παράγραφος 1, στοιχείο στʹ, της έκτης οδηγίας και αντέβαινε, επομένως, 

στη διάταξη αυτή. 

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιον 

του διαδικασία και να υποβάλει στο ΔΕΕ το ακόλουθο προδικαστικό 

ερώτημα: 

«Έχει το άρθρο 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο στʹ, της [έκτης οδηγίας], νυν 

άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχείο στʹ, της [οδηγίας 2006/112], την έννοια 

ότι επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνδέουν την προβλεπόμενη σε αυτό 

απαλλαγή με όρο αποκλειστικότητας, με αποτέλεσμα ανεξάρτητη ένωση η 

οποία παρέχει επίσης υπηρεσίες σε μη μέλη να υπόκειται πλήρως στον ΦΠΑ 

και για τις υπηρεσίες που παρέχει σε μέλη;» 

II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά 
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Το ερώτημα ουσιαστικά είναι εάν το άρθρο 13, Α, παράγραφος 1, 
στοιχείο στʹ, της έκτης οδηγίας έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική 
διάταξη, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, κατά την 
οποία η χορήγηση απαλλαγής από τον ΦΠΑ εξαρτάται από την 
προϋπόθεση ότι οι ανεξάρτητες ενώσεις προσώπων παρέχουν υπηρεσίες 
αποκλειστικά στα μέλη τους, με συνέπεια τέτοιες ενώσεις οι οποίες 
παρέχουν υπηρεσίες και σε μη μέλη να υπόκεινται πλήρως στον ΦΠΑ, 
ακόμη και για τις υπηρεσίες που παρέχουν στα μέλη τους. 

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ η έκτη οδηγία έχει σκοπό να 
εναρμονίσει τη βάση επιβολής του ΦΠΑ και οι απαλλαγές που 
προβλέπει αποτελούν αυτοτελείς έννοιες του δικαίου της Ένωσης, οι 
οποίες πρέπει να εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο του κοινού 
συστήματος του ΦΠΑ το οποίο θέσπισε η εν λόγω οδηγία. Επιπλέον, οι 
όροι που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των απαλλαγών πρέπει 
να ερμηνεύονται στενά, δεδομένου ότι οι απαλλαγές αυτές αποτελούν 
παρεκκλίσεις από τη γενική αρχή ότι ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε 
παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ επαχθούς αιτίας από 
υποκείμενο στον φόρο. Ωστόσο, η ερμηνεία των όρων αυτών πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τους επιδιωκόμενους από τις εν λόγω απαλλαγές 
σκοπούς και να τηρεί τις επιταγές της αρχής της φορολογικής 
ουδετερότητας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κοινού 
συστήματος ΦΠΑ. Συνεπώς, ο ως άνω κανόνας στενής ερμηνείας δεν 
σημαίνει ότι οι όροι που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των 
απαλλαγών πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπο που θα εξουδετέρωνε τα 
αποτελέσματα των απαλλαγών αυτών. 

Η κρινόμενη στην εν λόγω υπόθεση απαλλαγή αφορά τις υπηρεσίες τις 
οποίες παρέχουν οι ανεξάρτητες ενώσεις προσώπων υπέρ των μελών 
τους. Από το γράμμα του άρθρου αυτού δεν προκύπτει ότι οι υπηρεσίες 
τις οποίες παρέχουν τέτοιες ενώσεις στα μέλη τους αποκλείονται από 
την εν λόγω απαλλαγή όταν οι ενώσεις αυτές παρέχουν, επιπλέον, 
υπηρεσίες και σε μη μέλη. Επομένως, μολονότι, κατά τη διάταξη αυτή, η 
εν λόγω απαλλαγή μπορεί να χορηγηθεί μόνο για τις υπηρεσίες που 
παρέχουν οι ανεξάρτητες ενώσεις προσώπων στα μέλη τους, δεν μπορεί 
να συναχθεί από το γράμμα της ότι δύναται να εφαρμοστεί μόνον 
εφόσον οι ενώσεις αυτές υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες 
αποκλειστικά στα μέλη τους. 

Εάν δε λάβουμε υπόψη και το σκοπό της συγκεκριμένης διάταξης, το 
ΔΕΕ έχει κρίνει ότι η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην εισαγωγή 
απαλλαγής από τον ΦΠΑ προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο ο 
παρέχων ορισμένες υπηρεσίες να υποβληθεί στον εν λόγω φόρο ενώ 
συνεργάστηκε με άλλους επαγγελματίες σε μια κοινή οργάνωση η οποία 
έχει αναλάβει αναγκαίες δραστηριότητες για την παροχή των εν λόγω 
υπηρεσιών. Επομένως, οι σχετικές διατάξεις έχουν ως σκοπό να 
απαλλαγούν από τον ΦΠΑ ορισμένες δραστηριότητες γενικού 
συμφέροντος, προκειμένου να καταστούν πιο προσιτές ορισμένες 
παροχές υπηρεσιών καθώς και η παράδοση ορισμένων αγαθών, μέσω 
της αποφυγής του επιπλέον κόστους που θα απέρρεε από την επιβολή 
ΦΠΑ. 
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Η άρνηση λοιπόν χορήγησης σε ανεξάρτητη ένωση προσώπων, η 
οποία πληρεί το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 13, Α, 
παράγραφος 1, στοιχείο στʹ, της έκτης οδηγίας, της προβλεπόμενης 
στη διάταξη αυτή απαλλαγής για τον λόγο και μόνον ότι η ως άνω 
ένωση παρέχει υπηρεσίες και σε μη μέλη θα είχε ως αποτέλεσμα 
τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, 
καθόσον θα αποκλείονταν από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ 
υπηρεσίες που η ένωση παρέχει στα μέλη της, τέτοιος δε 
περιορισμός του πεδίου εφαρμογής δεν επιβεβαιώνεται από τον 
σκοπό της έκτης οδηγίας σύμφωνα με την πάγια νομολογία του 
ΔΕΕ. Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ τότε μόνο δεν πρέπει να 
χορηγείται όταν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η ίδια η απαλλαγή 
να δημιουργήσει, άμεσα ή στο μέλλον, στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού. Ο εθνικός νομοθέτης έχει βεβαίως τη δυνατότητα 
να θεσπίζει κανόνες των οποίων η διαχείριση και ο έλεγχος 
εφαρμογής θα είναι ευχερείς για τις αρμόδιες αρχές. 

Το ΔΕΕ καταλήγει ότι ναι μεν τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
προϋποθέσεις των απαλλαγών για να διασφαλίσουν την ορθή και 
απλή εφαρμογή τους και να αποτρέψουν ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, 
φοροαποφυγή και κατάχρηση, εντούτοις οι προϋποθέσεις αυτές δεν 
δύνανται να αφορούν τον καθορισμό του περιεχομένου των 
προβλεπόμενων απαλλαγών.  

Αυτό ακριβώς, όμως, είναι το αποτέλεσμα των προϋποθέσεων που 
θέτει η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης εθνική ρύθμιση, οι 
οποίες καθιερώνουν, όσον αφορά τις ανεξάρτητες ενώσεις 
προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και σε μη μέλη, γενικό και 
αμάχητο τεκμήριο φοροδιαφυγής, κατάχρησης ή φοροαποφυγής, 
χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται επακριβώς το είδος κατάχρησης, 
φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής που η ρύθμιση αυτή επιδιώκει να 
αποτρέψει. 

Για όλους τους ανωτέρω  λόγους, το ΔΕΕ αποφαίνεται ότι το άρθρο 
13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο στʹ, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ 
έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική διάταξη, όπως η επίμαχη 
στην υπόθεση της κύριας δίκης, κατά την οποία η χορήγηση 
απαλλαγής από τον ΦΠΑ εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι οι 
ανεξάρτητες ενώσεις προσώπων παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά 
στα μέλη τους, με συνέπεια τέτοιες ενώσεις οι οποίες παρέχουν 
υπηρεσίες και σε μη μέλη να υπόκεινται πλήρως στον ΦΠΑ, ακόμη 
και για τις υπηρεσίες που παρέχουν στα μέλη τους. 
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Δ.2.3. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-692/17, 17.10.2019, Paulo 
Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda κατά 
Autoridade Tributária e Aduaneira 

Η σχετική αίτηση προδικαστικής απόφασης υποβλήθηκε στο πλαίσιο 
ένδικης διαφοράς μεταξύ της εταιρίας Paulo Nascimento Consulting – 
Mediação Imobiliária Lda (εφεξής PNC) και της Autoridade Tributária e 
Aduaneira (φορολογικής και τελωνειακής αρχής στην Πορτογαλία) 
σχετικά με τον οφειλόμενο ΦΠΑ λόγω εκχώρησης σε τρίτο, εξ επαχθούς 
αιτίας, του δικαιώματος που αφορά την υπεισέλευση σε δικονομική 
θέση που κατείχε η PNC στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτελέσεως για την είσπραξη απαιτήσεως η οποία αναγνωρίστηκε με 
δικαστική απόφαση. 

Τον Νοέμβριο του 2006, η PNC, κατά την άσκηση της δραστηριότητάς 
της μεσιτείας ακινήτων, έλαβε αποκλειστική εντολή πώλησης ενός 
αγροτικού γηπέδου. Η PNC διαβίβασε μια προσφορά περί αγοράς στον 
εντολέα της, τον ιδιοκτήτη του γηπέδου αυτού, πλην όμως ο τελευταίος 
την απέρριψε, αρνούμενος να καταβάλει στην PNC αμοιβή για την 
παρασχεθείσα υπηρεσία. Η PNC άσκησε ενώπιον πρωτοβάθμιου 
δικαστηρίου αγωγή με αίτημα να υποχρεωθεί ο εντολέας της να της 
καταβάλει το ποσό των 125.000 ευρώ για την οφειλόμενη μεσιτική 
προμήθεια, πλέον ΦΠΑ και τόκων υπερημερίας μέχρι πλήρους 
εξοφλήσεως.  

Το ως άνω δικαστήριο εξέδωσε απόφαση, με την οποία έκανε δεκτή την 
αγωγή της PNC, η οποία κατέστη τελεσίδικη. Η PNC κίνησε ενώπιον του 
εν λόγω δικαστηρίου διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για την 
είσπραξη της απαιτήσεώς της, όπως αυτή είχε αναγνωριστεί με την 
απόφαση του ιδίου δικαστηρίου, η οποία ανερχόταν συνολικά στο ποσό 
των 170.859,62 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτέλεσης κατασχέθηκε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη προς 
εξασφάλιση της πληρωμής του οφειλόμενου ποσού. Το κατασχεθέν 
περιουσιακό στοιχείο κατακυρώθηκε στη συνέχεια στην PNC για το ποσό 
των 606.200 ευρώ, ποσό το οποίο αντιπροσώπευε περίπου το 70% της 
αγοραίας αξίας του ακινήτου αυτού. Η κατακύρωση έγινε υπό την 
επιφύλαξη της υποχρέωσης της PNC περί καταβολής στον οργανισμό 
εκτελέσεως του υπερβάλλοντος, ήτοι της διαφοράς μεταξύ του ποσού της 
κατακυρώσεως και της αξίας της απαιτήσεως, πλέον των εξόδων 
εκτελέσεως, που ανερχόταν συνολικά σε 417.937,12 ευρώ. 

Η PNC στην συνέχεια μεταβίβασε στην εταιρία Starplant όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη δικονομική της 
θέση στην εν εξελίξει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, έναντι 
καταβολής από τη Starplant ποσού 351.619,90 ευρώ, και ακολούθως, 
αφενός καταχώρισε λογιστικά το ποσό των 125.000 ευρώ ως αντάλλαγμα 
για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες προς τον προαναφερθέντα εντολέα και 
κατέβαλε το ποσό των 26.250 ευρώ, που αντιστοιχούσε στον οφειλόμενο 
εξ αυτού του λόγου ΦΠΑ. Αφετέρου, καταχώρισε ως «λοιπά εισοδήματα 
που δεν προσδιορίζονται ειδικότερα» το ποσό των 200.369,90 ευρώ, που 
αντιστοιχούσε στο υπόλοιπο του καταβληθέντος από τη Starplant 
τιμήματος, επί του οποίου δεν κατέβαλε κανένα ποσό ΦΠΑ. 
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Το 2014, η φορολογική και τελωνειακή αρχή της Πορτογαλίας απέστειλε 
στην PNC πράξεις προσδιορισμού του ΦΠΑ πλέον τόκων, συνολικού 
ποσού 83.647,77 ευρώ, έχοντας διαπιστώσει ότι στη δήλωση ΦΠΑ που η 
PNC είχε υποβάλει για τη συγκεκριμένη περίοδο δεν είχε καταχωρισθεί 
λογιστικά ορθώς η παραχώρηση της δικονομικής θέσεως έναντι ποσού 
351.619,90 ευρώ. Συναφώς, η εν λόγω αρχή θεώρησε ότι επρόκειτο για 
συναλλαγή διακριτή από εκείνη την οποία αφορούσε η μεσιτική 
προμήθεια, η οποία υπέκειτο σε ΦΠΑ, δεδομένου ότι συνιστούσε 
εκχώρηση σε τρίτο, εξ επαχθούς αιτίας, δικαιώματος από υποκείμενο 
στον φόρο που ενεργεί υπό την ιδιότητά του αυτή, η οποία ενέπιπτε στην 
έννοια της παροχής υπηρεσιών και η οποία δεν καλυπτόταν από καμία 
προβλεπόμενη από τον κώδικα ΦΠΑ εξαίρεση. 

Η PNC άσκησε προσφυγή κατά αυτής της απόφασης, η οποία έγινε 
δεκτή από το διοικητικό πρωτοδικείο ενώ αργότερα η αρμόδια 
φορολογική αρχή άσκησε έφεση, και το επιληφθέν διοικητικό 
δικαστήριο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση με το σκεπτικό ότι η 
επίμαχη εκχώρηση απαιτήσεως ενέπιπτε στην οικονομική 
δραστηριότητα της PNC, ότι έπρεπε να θεωρηθεί ως φορολογητέα 
παροχή υπηρεσιών και ότι καμία από τις απαλλαγές του άρθρου 9 του 
κώδικα ΦΠΑ δεν είχε εφαρμογή σε αυτή. Η PNC άσκησε στη συνέχεια 
αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Ανώτατου 
Διοικητικού Δικαστηρίου της Πορτογαλίας, υποστηρίζοντας ότι η 
απαλλαγή που προβλέπεται στον κώδικα ΦΠΑ είχε εφαρμογή στις 
πράξεις εκχωρήσεως απαιτήσεων, ακόμη και όταν αυτές διενεργούνταν 
από φορείς που δεν ήταν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την 
ενώπιον του διαδικασία και με το προδικαστικό ερώτημα ζήτησε, κατ’ 
ουσίαν, να διευκρινισθεί αν το άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, 
της οδηγίας 2006/112 έχει την έννοια ότι η απαλλαγή την οποία 
προβλέπει για τις πράξεις που αφορούν τη χορήγηση και τη 
διαπραγμάτευση πιστώσεων καθώς και τη διαχείριση πιστώσεων έχει 
εφαρμογή επί πράξεως που συνίσταται στην εκ μέρους του υποκειμένου 
στον φόρο εκχώρηση σε τρίτο, εξ επαχθούς αιτίας, τη δικονομική θέση 
την οποία αυτός κατέχει σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για την 
είσπραξη απαιτήσεως. 

Το ΔΕΕ επισημαίνει ότι το φυσικό πρόσωπο που υπόκειται ήδη σε ΦΠΑ 
για την οικονομική δραστηριότητά που ασκεί συστηματικά πρέπει να 
θεωρείται «υποκείμενος στον φόρο» για κάθε άλλη οικονομική 
δραστηριότητα την οποία ασκεί ευκαιριακά, υπό την προϋπόθεση ότι η 
δραστηριότητα αυτή συνιστά δραστηριότητα κατά την έννοια του 
άρθρου 9, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2006/112. Ο 
αριθμός και το εύρος των πράξεων δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο 
διακρίσεως μεταξύ των δραστηριοτήτων ενός ιδιώτη επενδυτή, οι 
οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής, και 
εκείνων ενός επενδυτή του οποίου οι πράξεις συνιστούν οικονομική 
δραστηριότητα.  

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

 



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

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, η PNC διατύπωσε αμφιβολίες ως προς το 
κατά πόσον, ο εκχωρών μπορεί να θεωρηθεί ότι ενήργησε στο πλαίσιο 
της «οικονομικής δραστηριότητάς» του, κατά την έννοια του άρθρου 9, 
παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2006/112, καθόσον η 
συμμετοχή της PNC στην επίμαχη στην κύρια δίκη πράξη εκχωρήσεως 
της απαιτήσεως ήταν έκτακτη, δεδομένου ότι η οικονομική 
δραστηριότητα που αυτή συνήθως ασκεί είναι η δραστηριότητα της 
μεσιτείας ακινήτων. Στο σημείο αυτό το ΔΕΕ επαναλαμβάνει τη σκέψη 
του Γενικού Εισαγγελέα, σύμφωνα με την οποία η επίμαχη στην κύρια 
δίκη πράξη εκχωρήσεως πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς 
σχετικά με τη μέσω αναγκαστικής εκτελέσεως είσπραξη απαιτήσεως που 
γεννήθηκε από σύμβαση συναφθείσα στο πλαίσιο της φορολογητέας 
οικονομικής δραστηριότητας της PNC, η οποία συνίστατο στην παροχή 
υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων, χωρίς η PNC να αμφισβητεί ότι, όσον 
αφορά την πράξη που οδήγησε στη διαδικασία αναγκαστικής 
εκτελέσεως, είχε ενεργήσει στο πλαίσιο της οικονομικής της 
δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, η επίμαχη στην κύρια δίκη πράξη 
αποτελεί στην πραγματικότητα άμεση προέκταση της κύριας 
οικονομικής δραστηριότητας της εν λόγω εταιρίας. 

Λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων των άρθρων 2 και 14 της 
σχετικής Οδηγίας ΦΠΑ, το ΔΕΕ συμπεραίνει ότι όσον αφορά τον 
χαρακτηρισμό, για τους σκοπούς του ΦΠΑ, της επίμαχης στην κύρια 
δίκη πράξεως, δεν αμφισβητείται ότι η πράξη αυτή πραγματοποιήθηκε 
«εξ επαχθούς αιτίας».  

Σύμφωνα και με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ προκύπτει ότι ενιαία 
παροχή υφίσταται όταν δύο ή περισσότερα στοιχεία ή ενέργειες του 
υποκειμένου στον φόρο με αποδέκτη τον πελάτη συνδέονται τόσο στενά 
μεταξύ τους ώστε αντικειμενικά να αποτελούν μία αδιάσπαστη 
οικονομική παροχή, της οποίας ο κατακερματισμός θα ήταν τεχνητός. 
Καταλήγει δε ότι η επίμαχη στην κύρια δίκη πράξη συνίσταται στη 
μεταβίβαση σε τρίτο, εξ επαχθούς αιτίας, όλων των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη δικονομική θέση την οποία κατέχει 
υποκείμενος στον ΦΠΑ στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτελέσεως για την είσπραξη απαιτήσεως η οποία αναγνωρίστηκε με 
δικαστική απόφαση και συνεπώς υπόκειται σε ΦΠΑ δυνάμει του άρθρου 
2, παράγραφος 1, στοιχεία αʹ ή γʹ, της οδηγίας 2006/112. 

Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα αν η επίμαχη πράξη εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της απαλλαγής που προβλέπεται από το άρθρο 135, 
παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2006/112, το ΔΕΕ διατύπωσε τη 
γνώμη ότι η απαλλαγή την οποία προβλέπει η σχετική οδηγία ΦΠΑ για 
τις πράξεις που αφορούν τη χορήγηση και τη διαπραγμάτευση 
πιστώσεων ή τη διαχείριση πιστώσεων δεν έχει εφαρμογή επί πράξεως 
που συνίσταται στην εκ μέρους του υποκειμένου στον φόρο μεταβίβαση 
σε τρίτο, εξ επαχθούς αιτίας, όλων των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη δικονομική θέση την οποία αυτός 
κατέχει σε διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως για την είσπραξη 
απαιτήσεως η οποία αναγνωρίστηκε με δικαστική απόφαση και της 
οποίας η είσπραξη διασφαλίσθηκε με δικαίωμα επί κατασχεθέντος 
ακινήτου που κατακυρώθηκε στον εν λόγω υποκείμενο στον φόρο.  



Δ.2.4. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-189/18, 16.10.2019, Glencore 
Agriculture Hungary Kft.  κατά Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli 
Igazgatósága 

Η σχετική αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία της 
οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά 
με το κοινό σύστημα ΦΠΑ, της αρχής του σεβασμού των δικαιωμάτων 
άμυνας και του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής Χάρτης). 

Σύντομο ιστορικό: Η Glencore είναι εταιρεία με έδρα στην Ουγγαρία και 
κύρια δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ελαιούχων σπόρων, 
ζωικών τροφών και πρώτων υλών. Η φορολογική αρχή μετά από έλεγχο 
εξέδωσε δύο αποφάσεις, με τις οποίες η Glencore κλήθηκε να καταβάλει με 
την πρώτη, ΦΠΑ, ποσό περίπου 6.000.000 ευρώ, καθώς επίσης και 
πρόστιμο και τόκους υπερημερίας, με τη δε δεύτερη συμπληρωματικό ΦΠΑ 
ύψους περίπου 400.000 ευρώ. Με τις αποφάσεις αυτές, η φορολογική αρχή 
έκρινε ότι η Glencore είχε παρανόμως προβεί στην έκπτωση του ΦΠΑ, 
καθόσον γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι συναλλαγές που είχε 
πραγματοποιήσει με τους προμηθευτές της αποτελούσαν μέρος απάτης 
σχετικής με τον ΦΠΑ. Στηρίχθηκε σε διαπιστώσεις στις οποίες προέβη 
κατόπιν ελέγχου στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών αυτών, θεωρώντας 
την εν λόγω απάτη ως αποδεδειγμένη πράξη. Η φορολογική αρχή στήριξε, 
μεταξύ άλλων, την απόφασή της αυτή (απόρριψη αιτήματος έκπτωσης ΦΠΑ 
εισροών) σε διαπιστώσεις στο πλαίσιο διαδικασιών έναντι των προμηθευτών 
της Glencore, στις οποίες η τελευταία δεν είχε λάβει μέρος και επομένως 
βάσει των οποίων εκδόθηκαν αποφάσεις οι οποίες κατέστησαν απρόσβλητες 
και κατά τις οποίες οι εν λόγω προμηθευτές είχαν διαπράξει απάτη σχετική 
με τον ΦΠΑ. 

 

Η Glencore, μετά την απόρριψη της διοικητικής ένστασης που άσκησε 
κατά των δύο αυτών αποφάσεων, άσκησε προσφυγή ακυρώσεως 
ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου της Βουδαπέστης και για να 
στηρίξει την προσφυγή της υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η 
φορολογική αρχή προσέβαλε το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το οποίο 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη, καθώς και τις απαιτήσεις που 
συνεπάγεται το δικαίωμα αυτό και παραβίασε, ειδικότερα, την αρχή 
της ισότητας των όπλων. Πρόβαλε επίσης ότι η φορολογική αρχή 
παραβίασε διττώς την αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας. 
Αφενός, μόνον η φορολογική αρχή είχε τη δυνατότητα πρόσβασης στο 
σύνολο του φακέλου σχετικά με ποινική διαδικασία έναντι των 
προμηθευτών, στην οποία η Glencore δεν ήταν διάδικος και στην οποία 
δεν μπορούσε, επομένως, να επικαλεστεί κανένα δικαίωμα, και κατ’ 
αυτόν τον τρόπο συνελέγησαν και χρησιμοποιήθηκαν αποδεικτικά 
στοιχεία εναντίον της. Αφετέρου, η ίδια αρχή δεν της παρέσχε 
πρόσβαση ούτε στον φάκελο σχετικά με τους ελέγχους που 
διενεργήθηκαν στους προμηθευτές αυτούς, ειδικότερα δε στα στοιχεία 
επί των οποίων στηρίζονται οι διαπιστώσεις στις οποίες προέβη, ούτε 
στα πρακτικά της ούτε στις διοικητικές αποφάσεις που εξέδωσε, 
περιοριζόμενη να της γνωστοποιήσει μόνο μέρος αυτών, το οποίο 
επέλεξε σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια. Από την μεριά της η 
φορολογική αρχή υποστήριξε ότι δεν υπήρξε προσβολή των 
δικαιωμάτων άμυνας, καθόσον η Glencore μπόρεσε να εξετάσει τα 
προερχόμενα από συναφείς διαδικασίες έγγραφα και δηλώσεις που 
είχαν περιληφθεί στον φάκελό της και να αμφισβητήσει την 
αποδεικτική αξία τους ασκώντας προσφυγή. 

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



Το αιτούν δικαστήριο προτού προβεί στη διατύπωση των 
προδικαστικών ερωτημάτων επεσήμανε ότι τίθεται το ζήτημα εάν 
δικαιολογείται πρακτική, κατά την οποία η φορολογική αρχή 
απαλλάσσεται από το βάρος αποδείξεως το οποίο φέρει λαμβάνοντας 
αυτεπαγγέλτως υπόψη τις διαπιστώσεις που συνήχθησαν στο πλαίσιο 
προγενέστερης διαδικασίας, στην οποία ο υποκείμενος στον φόρο δεν 
είχε την ιδιότητα του μετέχοντος και δεν μπορούσε, ως εκ τούτου, να 
ασκήσει τα συνδεόμενα με την ιδιότητα αυτή δικαιώματα και να λάβει 
γνώση των αποφάσεων που ελήφθησαν κατόπιν των εν λόγω 
διαδικασιών και κατέστησαν απρόσβλητες μόνο στο πλαίσιο των 
ελέγχων οι οποίοι διενεργήθηκαν έναντι αυτού. Επιπλέον η Glencore 
έλαβε μερική μόνο γνώση των ως άνω αποφάσεων και εγγράφων επί 
των οποίων θεμελιώνονται οι αποφάσεις αυτές, δεδομένου ότι η 
φορολογική αρχή απλώς παρέθεσε, στα πρακτικά της, καθεμία από τις 
διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στις εν λόγω αποφάσεις, χωρίς να 
προσκομίσει τις αποφάσεις αυτές ούτε τα έγγραφα επί των οποίων 
στηρίζονται. 

Επομένως το αιτούν δικαστήριο διερωτάται εάν μια τέτοια πρακτική 
συνάδει με την αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας καθώς και 
με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη που κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του 
Χάρτη, λαμβανομένων υπόψη των ορίων του δικαστικού ελέγχου που 
μπορεί αυτό να ασκεί, δεδομένου ότι δεν έχει την εξουσία να εξετάζει 
τη νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται κατόπιν ελέγχων οι 
οποίοι αφορούν άλλους υποκειμένους στον φόρο και, ειδικότερα, να 
εξακριβώνει εάν οι αποδείξεις στις οποίες στηρίζονται οι αποφάσεις 
αυτές συνελέγησαν νομίμως.  

Παραπέμποντας στην απόφαση της 17.12.2015, WebMindLicenses 
(C-419/14, EU:C:2015:832), το αιτούν δικαστήριο ζητεί να 
διευκρινιστεί κατά πόσον, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της 
δίκαιης δίκης, επιτάσσεται το δικαστήριο που επιλαμβάνεται 
προσφυγής κατά της απόφασης της φορολογικής αρχής η οποία 
εκδίδει διορθωτική πράξη επιβολής ΦΠΑ να διαθέτει την εξουσία να 
ελέγχει εάν τα αποδεικτικά στοιχεία που προέρχονται από συναφή 
φορολογική διαδικασία συνελέγησαν τηρουμένων των δικαιωμάτων 
τα οποία εγγυάται το δίκαιο της Ένωσης και εάν οι ερειδόμενες στα 
στοιχεία αυτά διαπιστώσεις δεν προσβάλλουν τα εν λόγω δικαιώματα. 

Μετά από τις παραπάνω αναφερόμενες σκέψεις, το αιτούν δικαστήριο 
διατύπωσε τρία προδικαστικά ερωτήματα, με τα οποία ζητεί, κατ’ 
ουσίαν, να διευκρινιστεί εάν η οδηγία ΦΠΑ, η αρχή του σεβασμού 
των δικαιωμάτων άμυνας και το άρθρο 47 του Χάρτη πρέπει να 
ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι απαγορεύουν ρύθμιση ή πρακτική 
κράτους μέλους βάσει της οποίας, κατά την επαλήθευση του 
δικαιώματος προς έκπτωση του ΦΠΑ που ασκείται από υποκείμενο 
στον φόρο, η φορολογική αρχή δεσμεύεται από τις πραγματικές 
διαπιστώσεις και τους νομικούς χαρακτηρισμούς στους οποίους η ίδια 
έχει ήδη προβεί στο πλαίσιο συναφών διοικητικών διαδικασιών 
διεξαχθεισών κατά των προμηθευτών αυτού του υποκειμένου στον 
φόρο, επί των οποίων στηρίζονται αποφάσεις που έχουν καταστεί 
απρόσβλητες και με τις οποίες διαπιστώνεται ότι οι προμηθευτές αυτοί 
τέλεσαν απάτη σχετική με τον ΦΠΑ. 

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



Το ΔΕΕ στην προσπάθειά του να αποφανθεί επί των εν λόγω 
ερωτημάτων, ανακεφαλαιώνει την πάγια νομολογία του, σύμφωνα με 
την οποία το δικαίωμα των υποκείμενων στον φόρο να προβαίνουν σε 
έκπτωση, από τον οφειλόμενο ΦΠΑ, του ΦΠΑ επί των εισροών ο 
οποίος οφείλεται ή καταβλήθηκε για τα αγαθά που απέκτησαν και τις 
υπηρεσίες που έλαβαν για τις ανάγκες των φορολογητέων πράξεών 
τους συνιστά θεμελιώδη αρχή του καθιερωθέντος από τον νομοθέτη της 
Ένωσης κοινού συστήματος του ΦΠΑ. Το δικαίωμα προς έκπτωση 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μηχανισμού του ΦΠΑ και δεν 
μπορεί, καταρχήν, να περιορίζεται. Η καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και των ενδεχόμενων 
καταχρηστικών πρακτικών αποτελεί σκοπό τον οποίο αναγνωρίζει και 
ενθαρρύνει η οδηγία ΦΠΑ, το δε ΔΕΕ έχει επανειλημμένως κρίνει ότι 
οι πολίτες δεν μπορούν να επικαλούνται τους κανόνες του δικαίου της 
Ένωσης δολίως ή καταχρηστικώς. Επομένως, εναπόκειται στις εθνικές 
αρχές και στα εθνικά δικαστήρια να μην επιτρέπουν την άσκηση του 
δικαιώματος προς έκπτωση όταν αποδεικνύεται, βάσει αντικειμενικών 
στοιχείων, ότι η επίκληση του δικαιώματος αυτού γίνεται δολίως ή 
καταχρηστικώς. 

Εφόσον τούτο ισχύει στην περίπτωση που διαπράττει απάτη ο ίδιος ο 
υποκείμενος στον φόρο, το αυτό ισχύει και όταν ο υποκείμενος στον 
φόρο γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι με την αγορά του συμμετέχει σε 
πράξη διενεργηθείσα στο πλαίσιο απάτης σχετικής με τον ΦΠΑ. Η 
άσκηση του δικαιώματος προς έκπτωση από τον υποκείμενο στον φόρο 
μπορεί να αποκλειστεί μόνον εφόσον αποδεικνύεται, βάσει 
αντικειμενικών στοιχείων, ότι ο υποκείμενος αυτός, στον οποίο 
παρασχέθηκαν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αποτελούν τη βάση για να 
θεμελιωθεί το δικαίωμα προς έκπτωση, γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει 
ότι συμμετείχε, με την αγορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών, 
σε πράξη πραγματοποιηθείσα στο πλαίσιο απάτης σχετικής με τον 
ΦΠΑ, την οποία διέπραξε ο πάροχος ή άλλος επιχειρηματίας σε 
προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της αλυσίδας των παραδόσεων ή 
παροχών αυτών. Εφόσον λοιπόν ο αποκλεισμός του δικαιώματος προς 
έκπτωση αποτελεί εξαίρεση από την εφαρμογή της θεμελιώδους αρχής 
που συνιστά το δικαίωμα αυτό, εναπόκειται στις φορολογικές αρχές να 
αποδείξουν επαρκώς κατά νόμο τα αντικειμενικά στοιχεία με βάση τα 
οποία καθίσταται δυνατό να συναχθεί ότι ο υποκείμενος στον φόρο 
είχε ή όφειλε να έχει γνώση του ότι η πράξη της οποίας γίνεται 
επίκληση προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα προς έκπτωση 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τέτοιας απάτης. 

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



Σημειώνει μάλιστα ότι δεδομένου ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν περιέχει 
κανόνες σχετικούς με τον τρόπο διεξαγωγής των αποδείξεων στον τομέα 
της απάτης σχετικής με τον ΦΠΑ, οι φορολογικές αρχές πρέπει να 
αποδείξουν τα αντικειμενικά αυτά στοιχεία σύμφωνα με τους κανόνες περί 
αποδείξεων που προβλέπει το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, οι εν λόγω κανόνες 
δεν πρέπει να θίγουν την αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης και 
πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα που διασφαλίζει το δίκαιο αυτό και 
ειδικότερα ο Χάρτης.  Για το λόγο αυτό επισημαίνει ότι το δίκαιο της 
Ένωσης δεν εμποδίζει μια φορολογική αρχή να χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο 
διοικητικής διαδικασίας, προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη 
καταχρηστικής πρακτικής στον τομέα του ΦΠΑ, αποδεικτικά στοιχεία τα 
οποία συνελέγησαν στο πλαίσιο μη ολοκληρωθείσας ακόμη παράλληλης 
ποινικής διαδικασίας που αφορά τον υποκείμενο στον φόρο.  

Μεταξύ των δικαιωμάτων που διασφαλίζει το δίκαιο της Ένωσης 
περιλαμβάνεται και ο σεβασμός των δικαιωμάτων άμυνας, ο οποίος, κατά 
πάγια νομολογία, συνιστά γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης η οποία 
έχει εφαρμογή όταν η διοίκηση προτίθεται να εκδώσει βλαπτική πράξη εις 
βάρος ενός προσώπου. Βάσει της ως άνω αρχής, οι αποδέκτες αποφάσεων 
που θίγουν αισθητά τα συμφέροντά τους πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να γνωστοποιήσουν λυσιτελώς την άποψή τους σχετικά με τα στοιχεία επί 
των οποίων η διοίκηση σκοπεύει να στηρίξει την απόφασή της. Η 
υποχρέωση αυτή βαρύνει τις διοικητικές αρχές των κρατών μελών όταν 
λαμβάνουν αποφάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου 
της Ένωσης, ακόμη και αν η εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης δεν 
προβλέπει ρητώς μια τέτοια διατύπωση.  

 

Ειδικότερα, το δικαίωμα ακροάσεως, καθόσον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας, διασφαλίζει σε κάθε πρόσωπο τη 
δυνατότητα να γνωστοποιεί λυσιτελώς και αποτελεσματικώς την άποψή του, 
κατά τη διάρκεια διοικητικής διαδικασίας και πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε απόφασης δυνάμενης να επηρεάσει δυσμενώς τα συμφέροντά 
του. Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, ο κανόνας ότι ο αποδέκτης μιας βλαπτικής 
απόφασης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του 
πριν ληφθεί η απόφαση αυτή έχει ως σκοπό να είναι η αρμόδια αρχή σε θέση 
να λάβει λυσιτελώς υπόψη όλα τα στοιχεία που ασκούν επιρροή. Το δικαίωμα 
ακροάσεως συνεπάγεται, επίσης, την υποχρέωση της διοίκησης να μελετά με 
τη δέουσα προσοχή τις παρατηρήσεις που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος, 
εξετάζοντας με επιμέλεια και αμεροληψία όλα τα συναφή στοιχεία της οικείας 
υπόθεσης, αιτιολογώντας εμπεριστατωμένως την απόφασή της, η δε 
υποχρέωση αρκούντως εξειδικευμένης και συγκεκριμένης αιτιολόγησης της 
απόφασης ώστε να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να 
κατανοήσει τους λόγους απόρριψης της αίτησής του αποτελεί, συνεπώς, 
αναγκαίο συμπλήρωμα της αρχής του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως και σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ, η 
αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας δεν αποτελεί απόλυτο 
δικαίωμα, αλλά μπορεί να περιέχει περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
περιορισμοί αυτοί ανταποκρίνονται πράγματι σε σκοπούς γενικού 
συμφέροντος που επιδιώκει το επίμαχο μέτρο και δεν αποτελούν, 
λαμβανομένου υπόψη του επιδιωκόμενου σκοπού, υπέρμετρη και επαχθή 
επέμβαση θίγουσα την ίδια την ουσία των διασφαλιζόμενων κατ’ αυτόν τον 
τρόπο δικαιωμάτων. Επιπλέον, η ύπαρξη προσβολής των δικαιωμάτων 
άμυνας πρέπει να εκτιμάται σε συνάρτηση με τις ειδικές περιστάσεις κάθε 
συγκεκριμένης υπόθεσης, ιδίως σε συνάρτηση με τη φύση της επίμαχης 
απόφασης, το πλαίσιο εντός του οποίου αυτή εκδόθηκε, καθώς και το σύνολο 
των κανόνων δικαίου που διέπουν το σχετικό θέμα. 

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



Το ΔΕΕ αποφαίνεται σχετικά με τον κανόνα, βάσει του οποίου, η 
φορολογική αρχή δεσμεύεται από τις πραγματικές διαπιστώσεις και τους 
νομικούς χαρακτηρισμούς στους οποίους η ίδια προέβη στο πλαίσιο 
συναφών διοικητικών διαδικασιών έναντι των προμηθευτών του 
υποκειμένου στον φόρο, στις οποίες αυτός δεν έλαβε μέρος,  ότι είναι 
ικανός, να εγγυηθεί την ασφάλεια δικαίου καθώς και την ισότητα μεταξύ 
των φορολογουμένων, καθόσον υποχρεώνει την αρχή αυτή να 
επιδεικνύει συνέπεια δίδοντας στα ίδια πραγματικά περιστατικά όμοιους 
νομικούς χαρακτηρισμούς. Επομένως, το δίκαιο της Ένωσης δεν 
απαγορεύει, καταρχήν, την εφαρμογή ενός τέτοιου κανόνα. Όμως, δεν 
ισχύει το ίδιο εάν, δυνάμει του κανόνα αυτού και λόγω του 
απρόσβλητου χαρακτήρα των αποφάσεων που λαμβάνονται κατόπιν των 
συναφών διοικητικών διαδικασιών, η φορολογική αρχή απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση να γνωστοποιεί στον υποκείμενο στον φόρο τα 
αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται 
από τις διαδικασίες αυτές, βάσει των οποίων προτίθεται να λάβει 
απόφαση, και ο εν λόγω υποκείμενος στερείται κατ’ αυτόν τον τρόπο το 
δικαίωμα να αμφισβητήσει λυσιτελώς, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
που τον αφορά, τις ως άνω πραγματικές διαπιστώσεις και νομικούς 
χαρακτηρισμούς. Και αυτό διότι μια τέτοια εφαρμογή του εν λόγω 
κανόνα αντιτίθεται στην υποχρέωση της φορολογικής αρχής να 
αποδεικνύει επαρκώς κατά νόμον τα αντικειμενικά στοιχεία με βάση τα 
οποία καθίσταται δυνατό να συναχθεί ότι ο υποκείμενος στον φόρο 
γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η πράξη της οποίας γίνεται επίκληση 
προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα προς έκπτωση 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο απάτης, καθότι η υποχρέωση αυτή 
προϋποθέτει ότι η ως άνω διοικητική αρχή προσκομίζει, στη διαδικασία 
που αφορά τον υποκείμενο στον φόρο, την απόδειξη της ύπαρξης 
απάτης ως προς την οποία του προσάπτεται ότι συμμετείχε παθητικώς. 

 

Αφετέρου, στο πλαίσιο διαδικασίας φορολογικού ελέγχου, η αρχή της 
ασφάλειας δικαίου δεν μπορεί να δικαιολογήσει έναν τέτοιο περιορισμό των 
δικαιωμάτων άμυνας, ο οποίος αποτελεί, σε σχέση με τον επιδιωκόμενο 
σκοπό, υπέρμετρη και επαχθή επέμβαση θίγουσα την ίδια την ουσία των 
δικαιωμάτων αυτών. Πράγματι, στερεί από τον υποκείμενο στον φόρο στον 
οποίο πρόκειται να προβληθεί άρνηση άσκησης του δικαιώματος προς 
έκπτωση του ΦΠΑ τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει, κατά τη διάρκεια 
διοικητικής διαδικασίας και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης 
δυνάμενης να επηρεάσει δυσμενώς τα συμφέροντά του, λυσιτελώς και 
αποτελεσματικώς την άποψή του όσον αφορά τα στοιχεία επί των οποίων η 
διοίκηση προτίθεται να βασιστεί. Στρεβλώνει τη δυνατότητα της αρμόδιας 
αρχής να λάβει λυσιτελώς υπόψη όλα τα στοιχεία που ασκούν επιρροή και 
τη δυνατότητα του ενδιαφερόμενου προσώπου να διορθώσει, ενδεχομένως, 
κάποιο σφάλμα. Τέλος, απαλλάσσει την αρχή από την υποχρέωσή της να 
μελετά με τη δέουσα προσοχή τις παρατηρήσεις που υπέβαλε ο 
ενδιαφερόμενος, εξετάζοντας με επιμέλεια και αμεροληψία όλα τα στοιχεία 
της οικείας υπόθεσης που ασκούν επιρροή, αιτιολογώντας 
εμπεριστατωμένως την απόφασή της. 

Το ΔΕΕ καταλήγει ότι, ναι μεν η οδηγία ΦΠΑ και η αρχή του σεβασμού των 
δικαιωμάτων άμυνας δεν αντιτίθενται, καταρχήν, σε τέτοιον κανόνα, αλλά 
τούτο ισχύει υπό την επιφύλαξη ότι η εφαρμογή του δεν απαλλάσσει τη 
φορολογική αρχή από την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον υποκείμενο 
στον φόρο τα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των 
προερχόμενων από τις συναφείς διαδικασίες που κινήθηκαν έναντι των 
προμηθευτών του, βάσει των οποίων προτίθεται να λάβει απόφαση, και υπό 
τη επιφύλαξη ότι ο ως άνω υποκείμενος στον φόρο δεν στερείται το 
δικαίωμά του να αμφισβητήσει λυσιτελώς, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
που τον αφορά, τις πραγματικές διαπιστώσεις και τους νομικούς 
χαρακτηρισμούς στους οποίους προέβη η αρχή αυτή στο πλαίσιο των 
συναφών διαδικασιών. 

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



Σε σχέση με το ζήτημα της έκτασης της πρόσβασης στον φάκελο του 
υποκειμένου στον φόρο υπό το πρίσμα της αρχής του σεβασμού των 
δικαιωμάτων άμυνας, το ΔΕΕ κάνει τις ακόλουθες σκέψεις.  

Η αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας συνεπάγεται το 
δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο.Δεδομένου ότι ο αποδέκτης μιας 
βλαπτικής απόφασης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του πριν ληφθεί η απόφαση αυτή, προκειμένου, ιδίως, να 
είναι η αρμόδια αρχή σε θέση να λάβει λυσιτελώς υπόψη όλα τα κρίσιμα 
στοιχεία και, ενδεχομένως, να μπορεί ο αποδέκτης αυτός να διορθώσει 
ένα σφάλμα και να προβάλει λυσιτελώς στοιχεία σχετικά με την 
προσωπική του κατάσταση, η πρόσβαση στον φάκελο πρέπει να 
επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, 
προσβολή του δικαιώματος πρόσβασης στον φάκελο η οποία 
σημειώνεται στο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας δεν θεραπεύεται 
απλώς και μόνον με το να καταστεί η πρόσβαση δυνατή κατά την ένδικη 
διαδικασία επί ενδεχόμενης προσφυγής ακυρώσεως της 
αμφισβητούμενης απόφασης. Επομένως, όταν η φορολογική αρχή 
προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της σε αποδεικτικά στοιχεία τα 
οποία έχουν ληφθεί, όπως στην υπόθεση της κύριας δίκης, στο πλαίσιο 
ποινικών και συναφών διοικητικών διαδικασιών που κινήθηκαν κατά των 
προμηθευτών του, ο ως άνω υποκείμενος στον φόρο πρέπει να έχει 
δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία αυτά.  

Επιπλέον,  πρέπει επίσης να παρέχεται στον υποκείμενο στον φόρο η 
δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται 
άμεσα για τη θεμελίωση της απόφασης της φορολογικής αρχής, αλλά 
μπορούν να είναι χρήσιμα για την άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας, 
ιδίως δε στα απαλλακτικά στοιχεία που συγκέντρωσε η αρχή αυτή. 

Η αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας μπορεί να περιέχει 
περιορισμούς, όπως αυτοί που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
και οι οποίοι μπορούν ειδικότερα να αποσκοπούν στην προστασία των 
απαιτήσεων περί εμπιστευτικότητας ή επαγγελματικού απορρήτου είτε 
στην προστασία της ιδιωτικής ζωής τρίτων προσώπων, των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και της αποτελεσματικότητας της επιβολής του 
νόμου, σκοπούς τους οποίους ενδέχεται να θίξει η πρόσβαση σε 
ορισμένες πληροφορίες και έγγραφα. 

Συνεπώς, η αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας, στο πλαίσιο 
διοικητικής διαδικασίας όπως αυτή της κύριας δίκης, δεν επιβάλλει 
επομένως στη φορολογική αρχή γενική υποχρέωση να παρέχει πλήρη 
πρόσβαση στον φάκελο που έχει στη διάθεσή της, αλλά απαιτεί να έχει 
ο υποκείμενος στον φόρο τη δυνατότητα να του γνωστοποιηθούν, 
κατόπιν αιτήματός του, τα στοιχεία και τα έγγραφα που περιέχονται 
στον διοικητικό φάκελο και τα οποία έλαβε υπόψη η ως άνω αρχή 
προκειμένου να εκδώσει την απόφασή της, εκτός εάν σκοποί γενικού 
συμφέροντος δικαιολογούν τον περιορισμό της πρόσβασης στα εν 
λόγω στοιχεία και έγγραφα. 

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



Σε σχέση με το εύρος του δικαστικού ελέγχου υπό το πρίσμα του άρθρου 
47 του Χάρτη, το ΔΕΕ κάνει τις ακόλουθες σκέψεις: 

Δυνάμει του άρθρου 47 του Χάρτη, κάθε πρόσωπο του οποίου 
προσβλήθηκαν τα δικαιώματα και παραβιάστηκαν οι ελευθερίες που 
διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης έχει δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, τηρουμένων των προϋποθέσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα, μεταξύ 
άλλων, να δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια.  Η αρχή της ισότητας των 
όπλων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κατοχυρούμενης στο 
άρθρο 47 του Χάρτη αρχής της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας 
των δικαιωμάτων που οι ιδιώτες αντλούν από το δίκαιο της Ένωσης, 
καθόσον αποτελεί επακόλουθο, όπως μεταξύ άλλων η αρχή της 
εκατέρωθεν ακροάσεως, της ίδιας της έννοιας της δίκαιης δίκης, 
συνεπάγεται την υποχρέωση να παρέχεται σε καθέναν από τους διαδίκους 
η εύλογη δυνατότητα να εκθέσει την άποψή του, συμπεριλαμβανομένων 
των αποδεικτικών του στοιχείων, υπό συνθήκες που δεν τον περιάγουν σε 
σαφώς μειονεκτική θέση έναντι του αντιδίκου. 

Το ΔΕΕ καταλήγει ότι η οδηγία ΦΠΑ, η αρχή του σεβασμού των 
δικαιωμάτων άμυνας και το άρθρο 47 του Χάρτη πρέπει να ερμηνευθούν 
υπό την έννοια ότι δεν αντιτίθενται, καταρχήν, σε ρύθμιση ή σε πρακτική 
κράτους μέλους βάσει της οποίας, κατά την επαλήθευση του δικαιώματος 
προς έκπτωση του ΦΠΑ που ασκείται από υποκείμενο στον φόρο, η 
φορολογική αρχή δεσμεύεται από τις πραγματικές διαπιστώσεις και τους 
νομικούς χαρακτηρισμούς στους οποίους η ίδια έχει ήδη προβεί στο 
πλαίσιο συναφών διοικητικών διαδικασιών διεξαχθεισών κατά των 
προμηθευτών αυτού του υποκειμένου στον φόρο,  

επί των οποίων στηρίζονται αποφάσεις οι οποίες έχουν καταστεί 
απρόσβλητες και με τις οποίες διαπιστώνεται ότι οι προμηθευτές αυτοί 
τέλεσαν απάτη σχετική με τον ΦΠΑ, υπό την επιφύλαξη, 

πρώτον, ότι η ρύθμιση ή η πρακτική αυτή δεν απαλλάσσει την εν λόγω 
φορολογική αρχή από την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον υποκείμενο 
στον φόρο τα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προέρχονται από τις συναφείς διοικητικές διαδικασίες βάσει των οποίων 
προτίθεται να λάβει απόφαση, και ότι ο ως άνω υποκείμενος στον φόρο 
δεν στερείται το δικαίωμά του να αμφισβητήσει λυσιτελώς, κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας που τον αφορά, αυτές τις πραγματικές 
διαπιστώσεις και νομικούς χαρακτηρισμούς,  

δεύτερον, ότι ο εν λόγω υποκείμενος μπορεί να έχει πρόσβαση κατά τη 
διαδικασία αυτή στο σύνολο των στοιχείων που συνελέγησαν στο πλαίσιο 
των ως άνω συναφών διοικητικών διαδικασιών ή οιασδήποτε άλλης 
διαδικασίας, επί των οποίων η εν λόγω αρχή προτίθεται να στηρίξει την 
απόφασή της και τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα για την άσκηση των 
δικαιωμάτων άμυνας, εκτός εάν σκοποί γενικού συμφέροντος 
δικαιολογούν τον περιορισμό της πρόσβασης αυτής, και,  

τρίτον, ότι δικαστήριο επιληφθέν προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης 
μπορεί να εξακριβώσει τη νομιμότητα της λήψης και της χρήσης των 
στοιχείων αυτών καθώς και των διαπιστώσεων που περιλαμβάνονται στις 
εκδοθείσες έναντι των εν λόγω προμηθευτών διοικητικές αποφάσεις, οι 
οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την έκβαση της προσφυγής. 
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Δ.2.5. Απόφαση στην υπόθεση C-469/18 και C-470/18, 24.10.2019, 
IN (C-469/18) & JM (C-470/18) κατά Belgische Staat 

Οι υποθέσεις των κύριων δικών άπτονται της διόρθωσης των δηλώσεων 
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Παρόλα αυτά το αιτούν 
δικαστήριο, του οποίου το προδικαστικό ερώτημα σε κάθε υπόθεση 
αφορά ρητώς την ερμηνεία του άρθρου 47 του Χάρτη, ζητεί, στην 
πραγματικότητα, να κριθεί κατά πόσον το δίκαιο της Ένωσης παρέχει ή 
όχι τη δυνατότητα χρήσης παρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών 
στοιχείων για τον σκοπό της είσπραξης του ΦΠΑ. 

Συγκεκριμένα, κατά την άποψή του, μπορεί να υφίσταται, επί του σημείου 
αυτού, απόκλιση μεταξύ της λύσης στην οποία κατέληξε το Δικαστήριο με 
την απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 2015, WebMindLicenses (C-419/14, 
EU:C:2015:832), και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η απάντηση στο υποβληθέν ερώτημα είναι 
αναγκαία, κατά το αιτούν δικαστήριο, προκειμένου αυτό να μπορέσει να 
εκτιμήσει την προβαλλόμενη από τους αναιρεσείοντες των κύριων δικών 
άνιση μεταχείριση μεταξύ ενός φορολογουμένου στον οποίο επιβάλλεται, 
όπως εν προκειμένω, φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων και ενός 
φορολογουμένου στον οποίο επιβάλλεται ΦΠΑ. 

Το Δικαστήριο έχει κρίνει ως παραδεκτές αιτήσεις προδικαστικής 
αποφάσεως που αφορούν διατάξεις του δικαίου της Ένωσης σε 
περιπτώσεις στις οποίες τα πραγματικά περιστατικά της κύριας δίκης δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου αυτού, αλλά οι εν λόγω 
διατάξεις έχουν εφαρμογή βάσει του εθνικού δικαίου λόγω παραπομπής 
του εθνικού δικαίου στο περιεχόμενο των διατάξεων του δικαίου της 
Ένωσης 

 

Συγκεκριμένα, όταν εθνική νομοθεσία εναρμονίζει τις λύσεις που 
προβλέπει για τις αμιγώς εσωτερικές καταστάσεις προς τις λύσεις οι 
οποίες γίνονται δεκτές κατά το δίκαιο της Ένωσης, προκειμένου, 
παραδείγματος χάριν, να αποφευχθούν τυχόν διακρίσεις εις βάρος των 
ημεδαπών ή στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ή, ακόμη, να εφαρμοστεί 
ενιαία διαδικασία σε παρόμοιες καταστάσεις, υφίσταται οπωσδήποτε 
συμφέρον της Ένωσης για ομοιόμορφη ερμηνεία των διατάξεων ή των 
εννοιών που συμπίπτουν με διατάξεις ή έννοιες του δικαίου της 
Ένωσης, ανεξαρτήτως των συνθηκών υπό τις οποίες τυγχάνουν 
εφαρμογής, προκειμένου να αποφευχθούν ερμηνευτικές αποκλίσεις 
στο μέλλον. 

Στο μέτρο όμως που, αφενός, το δίκαιο της Ένωσης δεν προβλέπει 
κανόνες σχετικούς με τον τρόπο διεξαγωγής των αποδείξεων σε θέματα 
απάτης ως προς τον ΦΠΑ και, αφετέρου, εναπόκειται στα κράτη μέλη 
να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες τηρώντας την αρχή της 
αποτελεσματικότητας του δικαίου της Ένωσης και των δικαιωμάτων 
που κατοχυρώνει το εν λόγω δίκαιο, δύσκολα μπορεί να νοηθεί, στον 
τομέα αυτόν, παραπομπή του εθνικού δικαίου σε διατάξεις του δικαίου 
της Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, από την απόφαση περί παραπομπής 
δεν προκύπτει ότι το βελγικό δίκαιο παραπέμπει σε διατάξεις του 
δικαίου της Ένωσης και για το λόγο αυτό οι υπό κρίση αιτήσεις 
προδικαστικής αποφάσεως είναι απαράδεκτες. 
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Δ.2.6. Αποφάσεις στις υποθέσεις C-4/18 και C-5/18, 16.10.2019, 
Michael Winterhoff, ενεργών ως εκκαθαριστής της DIREKTexpress 
Holding AG κατά Finanzamt Ulm (C 4/18), και Jochen Eisenbeis, 
ενεργών ως εκκαθαριστής της JUREX GmbH κατά Bundeszentralamt 
für Steuern (C 5/18) 

Οι σχετικές αιτήσεις προδικαστικής απόφασης υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο δύο ένδικων διαφορών μεταξύ, πρώτον, του Michael Winterhoff, 
ενεργούντος ως εκκαθαριστή της DIREKTexpress Holding AG, και της 
Finanzamt Ulm (φορολογικής αρχής του Ulm, Γερμανία) και, δεύτερον, 
του Jochen Eisenbeis, ενεργούντος ως εκκαθαριστή της JUREX GmbH, 
και της Bundeszentralamt für Steuern (κεντρικής ομοσπονδιακής 
φορολογικής αρχής, Γερμανία) σχετικά με την άρνηση των αρχών αυτών 
να απαλλάξουν από τον ΦΠΑ τις υπηρεσίες επίσημων κοινοποιήσεων 
πράξεων, τις οποίες οι εν λόγω εταιρίες παρείχαν για δικαστήρια και 
διοικητικές αρχές. 

Σύντομο ιστορικό για την υπόθεση C-4/18: Ο Μ. Winterhoff είναι 
εκκαθαριστής της DIREKTexpress Holding, έναντι της οποίας κινήθηκε 
διαδικασία αφερεγγυότητας με απόφαση του αρμόδιου ειρηνοδικείου. Η 
εν λόγω εταιρία είναι η επικεφαλής εταιρία ενός ομίλου που παρείχε 
ταχυδρομικές υπηρεσίες μέσω θυγατρικών εγκατεστημένων σε 
ολόκληρη τη γερμανική επικράτεια. Κατά τα έτη 2008 και 2009, η 
δραστηριότητα του ομίλου συνίστατο κυρίως στην εκτέλεση 
παραγγελιών κοινοποίησης πράξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
γερμανικού δημοσίου δικαίου, παραγγελιών οι οποίες αντιμετωπίζονταν 
ως πράξεις απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ.  

Κατόπιν φορολογικού ελέγχου για την περίοδο μεταξύ Αυγούστου 2008 
και Μαΐου 2009, η φορολογική αρχή του Ulm έκρινε ότι οι ως άνω 
πράξεις κοινοποίησης έπρεπε να υπαχθούν στον ΦΠΑ. Η DIREKTexpress 
Holding υπέβαλε, αρχικά, διοικητική ένσταση κατά της απόφασης αυτής 
και, στη συνέχεια, δεδομένου ότι η εν λόγω διοικητική ένσταση 
απορρίφθηκε, άσκησε προσφυγή ενώπιον του φορολογικού δικαστηρίου.  

Το φορολογικό δικαστήριο  απέρριψε την προσφυγή που άσκησε ενώπιόν 
του η DIREKTexpress Holding με την αιτιολογία ότι οι επίσημες 
κοινοποιήσεις πράξεων δεν μπορούσαν να τύχουν της ζητηθείσας 
απαλλαγής. Ειδικότερα, το δικαστήριο αυτό έκρινε, αφενός, ότι δεν 
πληρούνταν οι προϋποθέσεις της σχετικής διάταξης, καθόσον μόνον οι 
πράξεις της Deutsche Post που εξυπηρετούν άμεσα τις ταχυδρομικές 
υπηρεσίες απαλλάσσονταν από τον ΦΠΑ, και, αφετέρου, ότι δεν ήταν 
δυνατή η απευθείας επίκληση του άρθρου 132, παράγραφος 1, στοιχείο 
αʹ, της οδηγίας 2006/112, καθώς οι επίσημες κοινοποιήσεις πράξεων δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας κατά την έννοια της 
διάταξης αυτής. 

Ο Μ. Winterhoff άσκησε ενώπιον του Bundesfinanzhof (Ομοσπονδιακού 
Φορολογικού Δικαστηρίου, Γερμανία), αναίρεση κατά της απόφασης 
αυτής, το οποίο αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιον του διαδικασία και 
να υποβάλει στο ΔΕΕ προδικαστικό ερώτημα. 

Σύντομο ιστορικό για την υπόθεση C-5/18: Ο J. Eisenbeis είναι 
εκκαθαριστής της JUREX, έναντι της οποίας κινήθηκε διαδικασία 
αφερεγγυότητας με απόφαση της 1ης Ιουλίου 2011, απόφαση με την 
οποία διορίστηκε επίσης ο J. Eisenbeis ως εκκαθαριστής. Η εν λόγω 
εταιρία εκτελούσε, μεταξύ άλλων, παραγγελίες επίσημης κοινοποίησης 
πράξεων στη γερμανική επικράτεια.  

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



Το 2010, η JUREX ζήτησε από την κεντρική ομοσπονδιακή 
φορολογική αρχή την έκδοση πιστοποιητικού περί απαλλαγής από τον 
ΦΠΑ όσον αφορά την εν λόγω υπηρεσία κοινοποίησης. Η εταιρία 
αυτή δεσμεύθηκε έναντι της ως άνω αρχής να παρέχει στο σύνολο της 
γερμανικής επικράτειας την εν λόγω υπηρεσία επίσημης κοινοποίησης 
πράξεων, κατ’ εφαρμογή των δικονομικών κανόνων και των 
ισχυόντων νόμων, σύμφωνα με τις άδειες που είχαν χορηγηθεί προς 
τούτο από την ομοσπονδιακή υπηρεσία δικτύων στη Γερμανία. 

Η κεντρική ομοσπονδιακή φορολογική αρχή απέρριψε την αίτηση 
αυτή, για τον λόγο ότι η υπηρεσία την οποία αφορούσε δεν ενέπιπτε 
στο πεδίο της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και ο J. Eisenbeis 
άσκησε προσφυγή, η οποία όμως επιβεβαίωσε την άρνηση απαλλαγής 
των επίμαχων υπηρεσιών από τον ΦΠΑ, για τον ίδιο λόγο με εκείνον 
τον οποίο εξέθεσε η κεντρική ομοσπονδιακή φορολογική αρχή.      Ο 
J. Eisenbeis άσκησε ενώπιον του Bundesfinanzhof (Ομοσπονδιακού 
Φορολογικού Δικαστηρίου), αναίρεση κατά της απόφασης αυτής, το 
οποίο αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιον του διαδικασία και να 
υποβάλει στο ΔΕΕ προδικαστικά ερωτήματα. 

Με τα προδικαστικά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να εξεταστούν από 
κοινού, το αιτούν δικαστήριο ερωτά, κατ’ ουσίαν, αν το άρθρο 2, 
σημείο 13, και το άρθρο 3 της οδηγίας 97/67 έχουν την έννοια ότι 
φορείς παροχής της υπηρεσίας διανομής αλληλογραφίας όπως οι 
επίμαχοι στις υποθέσεις των κύριων δικών, οι οποίοι, ως κάτοχοι 
εθνικής άδειας που τους επιτρέπει να προσφέρουν την υπηρεσία αυτή, 

 

 

 

υποχρεούνται να πραγματοποιούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού 
δικαίου, παροχές υπηρεσιών επίσημων κοινοποιήσεων πράξεων εκδιδόμενων 
από δικαστήρια ή διοικητικές αρχές, πρέπει να θεωρηθούν «φορείς παροχής 
καθολικής υπηρεσίας», κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων, με 
αποτέλεσμα οι παροχές αυτές να πρέπει να απαλλαγούν από τον ΦΠΑ ως 
παροχές υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιούνται από τις «δημόσιες 
ταχυδρομικές υπηρεσίες», δυνάμει του άρθρου 132, παράγραφος 1, στοιχείο 
αʹ, της οδηγίας 2006/112. 

Κατά πάγια νομολογία του ΔΕΕ, μολονότι οι απαλλαγές που προβλέπονται 
στα κεφάλαια 2 έως 9 της σχετικής οδηγίας ΦΠΑ εφαρμόζονται, μεταξύ 
άλλων, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζουν τα κράτη μέλη για να 
διασφαλίζουν την ορθή και απλή εφαρμογή τους και να προλαμβάνουν κάθε 
ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και κατάχρηση, οι προϋποθέσεις 
αυτές ουδόλως όμως αφορούν τον ορισμό του περιεχομένου των 
προβλεπόμενων απαλλαγών. Επιπλέον, οι όροι που χρησιμοποιούνται για τον 
καθορισμό μιας απαλλαγής  πρέπει να ερμηνεύονται στενά, δεδομένου ότι οι 
απαλλαγές αποτελούν παρεκκλίσεις από τη γενική αρχή ότι ο ΦΠΑ 
εισπράττεται για κάθε παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ επαχθούς 
αιτίας από υποκείμενο στον φόρο. Πάντως, η ερμηνεία των όρων αυτών 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τους επιδιωκόμενους από τις εν λόγω απαλλαγές 
σκοπούς και να σέβεται τις επιταγές της αρχής της φορολογικής 
ουδετερότητας η οποία είναι σύμφυτη με το κοινό σύστημα ΦΠΑ.  
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Συναφώς, επισημαίνεται ότι το άρθρο 132 της οδηγίας 2006/112 
περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 2, με τίτλο «Απαλλαγές ορισμένων 
δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος», του τίτλου IX της οδηγίας 
αυτής. Επομένως, οι προβλεπόμενες στο εν λόγω άρθρο απαλλαγές 
αποσκοπούν στην προαγωγή ορισμένων δραστηριοτήτων γενικού 
συμφέροντος, όπως είναι οι παροχές υπηρεσιών οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τις δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες. 
Επισημαίνεται, ότι ο γενικός αυτός σκοπός εξειδικεύεται, στον 
ταχυδρομικό τομέα, με τον ειδικότερο σκοπό της προσφοράς, με 
μειωμένο κόστος, ταχυδρομικών υπηρεσιών ανταποκρινόμενων στις 
βασικές ανάγκες του πληθυσμού. Στο παρόν στάδιο εξέλιξης του 
δικαίου της Ένωσης, ένας τέτοιος σκοπός συμπίπτει, κατ’ ουσία, με τον 
επιδιωκόμενο από την οδηγία 97/67, ο οποίος συνίσταται στην 
προσφορά καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Ειδικότερα, από τη 
φύση του εν λόγω σκοπού συνάγεται ότι η απαλλαγή δεν δύναται να 
εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορούν να διαχωριστούν 
από την υπηρεσία γενικού συμφέροντος, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται οι υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε ειδικές ανάγκες 
επιχειρηματιών. 

Το  ΔΕΕ έχει κρίνει ότι οι «δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες», κατά 
την έννοια του άρθρου 132, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 
2006/112, πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν φορείς, ανεξαρτήτως του 
αν είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί, οι οποίοι αναλαμβάνουν να παρέχουν 
ταχυδρομικές υπηρεσίες ανταποκρινόμενες στις βασικές ανάγκες του 
πληθυσμού και συνεπώς, στην πράξη, να εξασφαλίζουν το σύνολο ή 
μέρος της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας εντός κράτους μέλους, 
όπως η υπηρεσία αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 97/67. 

Όσον αφορά την εν λόγω έννοια της «καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας», 
η έννοια αυτή οριοθετείται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 97/67, 
κατά το οποίο μια τέτοια υπηρεσία αντιστοιχεί στην προσφορά 
ταχυδρομικών υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας μονίμως σε όλα τα 
σημεία της επικράτειας, σε τιμές προσιτές για όλους τους χρήστες, η δε 
παράγραφος 4 του άρθρου αυτού προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος θεσπίζει 
τα αναγκαία μέτρα, ώστε η καθολική υπηρεσία να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον την παροχή των υπηρεσιών που συνίστανται στη συλλογή, τη 
μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων και 
των ταχυδρομικών δεμάτων των οποίων το βάρος δεν υπερβαίνει τα όρια 
που αναγράφονται στην εν λόγω διάταξη, καθώς και των υπηρεσιών των 
συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία.  

Από τις αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως προκύπτει ότι οι επίμαχες στις 
διαφορές των κύριων δικών υπηρεσίες συνίστανται στην επίσημη 
κοινοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών. 
Σύμφωνα με τους εφαρμοστέους σε μια τέτοια κοινοποίηση κανόνες, η 
πράξη που πρέπει να κοινοποιηθεί αποτελεί αντικείμενο παραγγελίας 
κοινοποίησης η οποία δίδεται στο ταχυδρομείο ή σε αντίστοιχο φορέα 
παροχής υπηρεσιών. Η πράξη αυτή τοποθετείται μέσα σε κλειστό φάκελο, 
συνοδευόμενο από δεόντως προετοιμασμένο έντυπο έκθεσης κοινοποίησης, 
το οποίο, μόλις κοινοποιηθεί η πράξη, επιστρέφεται στην αρχή που έδωσε 
την εν λόγω παραγγελία. Από το ίδιο το γράμμα, πάντως, του άρθρου 3, 
παράγραφος 4, της οδηγίας 97/67 και, ειδικότερα, από την περιεχόμενη σε 
αυτό λέξη «τουλάχιστον» συνάγεται ότι, μολονότι ένα κράτος μέλος οφείλει, 
κατ’ ελάχιστον, να εξασφαλίζει την παροχή των μνημονευόμενων στο ως 
άνω άρθρο υπηρεσιών, εντούτοις μπορούν και άλλες ταχυδρομικές 
υπηρεσίες να θεωρηθούν ως εμπίπτουσες, κατά περίπτωση, στο πεδίο της 
καθολικής υπηρεσίας την οποία εγγυάται το εν λόγω κράτος μέλος. 
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Επομένως, χωρίς να είναι αναγκαίο να εξεταστεί αν υπηρεσίες όπως 
οι παρεχόμενες από την DIREKTexpress Holding και τη JUREX 
εμπίπτουν σε μια από τις συγκεκριμένες κατηγορίες ταχυδρομικών 
υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 3, παράγραφος 4, της 
οδηγίας 97/67, επισημαίνεται εν προκειμένω ότι, λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους και του πλαισίου εντός του οποίου παρέχονται, 
οι υπηρεσίες αυτές μπορούν, σε κάθε περίπτωση, να θεωρηθούν ως 
εντασσόμενες στην καθολική υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στο εν 
λόγω άρθρο. 

Διαπιστώνεται από το ΔΕΕ ότι επιχειρήσεις όπως η DIREKTexpress 
Holding και η JUREX, εκάστη των οποίων, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΔΕΕ αλλά τα οποία εναπόκειται 
στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει, ήταν κάτοχος άδειας παροχής 
υπηρεσιών διανομής αλληλογραφίας και όφειλε, ως εκ τούτου, να 
παρέχει, σε όλα τα σημεία της γερμανικής επικράτειας, υπηρεσίες 
επίσημων κοινοποιήσεων πράξεων υπό συγκεκριμένες, εξασφαλίζουν 
την παροχή μέρους της «καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας», κατά 
την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 97/67. Επειδή οι υπηρεσίες 
αυτές αποτελούν μέρος της εν λόγω καθολικής ταχυδρομικής 
υπηρεσίας, οι ως άνω επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούνται «δημόσιες 
ταχυδρομικές υπηρεσίες», κατά την έννοια του άρθρου 132, 
παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 2006/112, όταν παρέχουν τις 
υπηρεσίες αυτές, οι οποίες πρέπει, κατά συνέπεια να απαλλάσσονται 
από τον ΦΠΑ δυνάμει της τελευταίας αυτής διάταξης. 

 

Οι ανωτέρω εκτιμήσεις δεν κλονίζονται από το γεγονός ότι, βάσει της 
επίμαχης στις υποθέσεις των κύριων δικών εθνικής νομοθεσίας, οι 
σχετικές υπηρεσίες δεν θεωρούνται ως εντασσόμενες στην καθολική 
υπηρεσία. Πράγματι, ο κατά το εθνικό δίκαιο χαρακτηρισμός μιας 
συγκεκριμένης πράξης δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να υπαχθεί η 
πράξη αυτή στον ΦΠΑ, μολονότι απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ δυνάμει 
του δικαίου της Ένωσης.  

Κατόπιν όλων των ανωτέρω σκέψεων, το ΔΕΕ αποφασίζει ότι στα 
υποβληθέντα προδικαστικά ερωτήματα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι 
το άρθρο 2, σημείο 13, και το άρθρο 3 της οδηγίας 97/67 έχουν την 
έννοια ότι φορείς παροχής της υπηρεσίας διανομής αλληλογραφίας όπως 
οι επίμαχοι στις υποθέσεις των κύριων δικών, οι οποίοι, ως κάτοχοι 
εθνικής άδειας που τους επιτρέπει να προσφέρουν την υπηρεσία αυτή, 
υποχρεούνται να πραγματοποιούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού 
δικαίου, παροχές υπηρεσιών επίσημων κοινοποιήσεων πράξεων που 
εκδίδονται από δικαστήρια ή διοικητικές αρχές, πρέπει να θεωρηθούν 
«φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας», κατά την έννοια των εν λόγω 
διατάξεων, με αποτέλεσμα οι παροχές αυτές να πρέπει να απαλλαγούν 
από τον ΦΠΑ ως παροχές υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιούνται από 
τις «δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες», δυνάμει του άρθρου 132, 
παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 2006/112. 
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 Δ.3. Αποφάσεις στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων   

Δ.3.1. Η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ένωσης στην 
υπόθεση Fiat  

Το Γενικό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής 
του 2015, με την οποία διαπιστώνεται ότι το Λουξεμβούργο 
χορήγησε επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα στη Fiat.  

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2012, οι φορολογικές αρχές του 
Λουξεμβούργου εξέδωσαν φορολογική απόφαση υπέρ της Fiat 
Chrysler Finance Europe («FFT»), μιας επιχείρησης του ομίλου 
Fiat που διέθεσε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στις εταιρείες 
του ομίλου που είναι εγκατεστημένες στην Ευρώπη. Η επίδικη 
φορολογική ρύθμιση επικύρωσε μια μέθοδο για τον 
προσδιορισμό της αμοιβής της FFT για τις υπηρεσίες αυτές, η 
οποία επέτρεψε στην FFT να καθορίσει το φορολογητέο ετήσιο 
εισόδημά της στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. 

Το 2015 η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ως άνω 
φορολογική απόφαση συνιστούσε κρατική ενίσχυση βάσει του 
άρθρου 107 ΣΛΕΕ και, ειδικότερα, λειτουργική ενίσχυση 
ασύμβατη με την εσωτερική αγορά [Decision (EU) 2016/2326 
of 21 October 2015 on State aid SA.38375 (2014/C ex 
2014/NN) which Luxembourg granted to Fiat (OJ L 351, 
22.12.2016, p. 1].  

Σημείωσε επίσης ότι το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου δεν είχε 
κοινοποιήσει την προτεινόμενη φορολογική απόφαση και δεν είχε 
συμμορφωθεί με την υποχρέωση αναστολής εφαρμογής (“standstill 
obligation”). Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου είχε υποχρέωση να ανακτήσει την παράνομη και 
ασυμβίβαστη ενίσχυση από την FFT. 

Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και η FFT άσκησαν ενώπιον 
του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή ακύρωσης της απόφασης της 
Επιτροπής. Επικρίνουν την Επιτροπή ειδικότερα όσον αφορά: (1) το 
γεγονός ότι υιοθέτησε μια ανάλυση που οδηγεί σε συγκεκαλυμμένη 
φορολογική εναρμόνιση  (2) το γεγονός ότι διαπίστωσε ότι η επίμαχη 
φορολογική απόφαση απένειμε ένα φορολογικό πλεονέκτημα, το οποίο 
δεν ήταν σύμφωνο με την αρχή των ίσων αποστάσεων, κατά παράβαση 
του άρθρου 107 ΣΛΕΕ, καθώς και την υποχρέωση αιτιολόγησης και τις 
αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης 
εμπιστοσύνης (3) το γεγονός ότι διαπίστωσε ότι αυτό το πλεονέκτημα 
ήταν επιλεκτικό, σε αντίθεση με το άρθρο 107 της ΣΛΕΕ (4) το γεγονός 
ότι διαπίστωσε ότι το επίμαχο μέτρο περιόριζε τον ανταγωνισμό και 
στρέβλωνε το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, σε αντίθεση με το άρθρο 
107 ΣΛΕΕ και την υποχρέωση αιτιολογίας και (5) το γεγονός ότι 
παραβίασε την αρχή της ασφάλειας δικαίου και τα δικαιώματα άμυνας, 
διατάσσοντας την ανάκτηση των επίμαχων ενισχύσεων. 
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 Με την από 24 Σεπτεμβρίου 2019 απόφασή του, το Γενικό 
Δικαστήριο απορρίπτει τις προσφυγές και επιβεβαιώνει την 
ισχύ της απόφασης της Επιτροπής. Πρώτον, όσον αφορά τον 
λόγο ακυρώσεως σχετικά με την συγκεκαλυμένη φορολογική 
εναρμόνιση, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι κατά την εξέταση 
του αν η επίμαχη φορολογική ρύθμιση ήταν σύμφωνη με τους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή δεν προέβη σε 
καμία «φορολογική εναρμόνιση», αλλά άσκησε την εξουσία 
που της απονέμει το δίκαιο της ΕΕ, ελέγχοντας κατά πόσον η 
φορολογική απόφαση παρέχει στον δικαιούχο της ένα 
φορολογικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με την «κανονική» 
φορολογία, όπως ορίζεται από την εθνική φορολογική 
νομοθεσία. 

Δεύτερον, όσον αφορά τους λόγους ακυρώσεως που αντλούνται 
από την έλλειψη πλεονεκτήματος, το Δικαστήριο εξέτασε 
καταρχάς αν, για τη διαπίστωση πλεονεκτήματος, η Επιτροπή 
είχε το δικαίωμα να αναλύσει τη φορολογική απόφαση με βάση 
την αρχή των ίσων αποστάσεων, όπως περιγράφεται από την 
Επιτροπή στο πλαίσιο της προσβαλλόμενης απόφασης. 

Συναφώς, το Δικαστήριο υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι, όσον 
αφορά τα φορολογικά μέτρα, η ίδια η ύπαρξη ενός 
πλεονεκτήματος μπορεί να αποδειχθεί μόνο σε σχέση με την 
«κανονική» φορολογία και ότι, 

 για να καθοριστεί αν υφίσταται φορολογικό πλεονέκτημα, η θέση του 
δικαιούχου ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του επίμαχου μέτρου πρέπει να 
συγκριθεί με τη θέση του ελλείψει αυτού και υπό τους συνήθεις 
φορολογικούς κανόνες. 

Το Δικαστήριο σημειώνει επίσης ότι η τιμολόγηση των ενδοομιλικών 
συναλλαγών δεν προσδιορίζεται από τις συνθήκες της αγοράς. Αναφέρει 
ότι, όταν η εθνική φορολογική νομοθεσία δεν κάνει διάκριση μεταξύ 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων και αυτόνομων επιχειρήσεων για σκοπούς 
εταιρικού φόρου, η νομοθεσία αυτή σκοπεί στη φορολόγηση του κέρδους 
που προκύπτει από την οικονομική δραστηριότητα μίας τέτοιας 
συνδεδεμένης επιχείρησης, σαν να είχε προκύψει από συναλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν σε τιμές αγοράς. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, υπό τις 
συνθήκες αυτές, κατά την εξέταση, δυνάμει της εξουσίας που απονέμεται 
από το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, ενός φορολογικού μέτρου 
που χορηγείται σε μια τέτοια συνδεδεμένη επιχείρηση, η Επιτροπή μπορεί 
να συγκρίνει το φορολογικό βάρος μιας τέτοιας συνδεδεμένης 
επιχείρησης που προκύπτει από την εφαρμογή αυτού του φορολογικού 
μέτρου με τη φορολογική επιβάρυνση που απορρέει από την εφαρμογή 
των συνήθων φορολογικών κανόνων του εθνικού δικαίου μιας 
επιχειρήσεως που βρίσκεται σε παρόμοια πραγματική κατάσταση και 
διεξάγει τις δραστηριότητές της υπό συνθήκες αγοράς. 
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 Το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι η αρχή των ίσων αποστάσεων, 
όπως περιγράφεται από την Επιτροπή στην προσβαλλομένη 
απόφαση, είναι ένα μέσο που επιτρέπει στην Επιτροπή να 
ελέγχει ότι οι συναλλαγές εντός του ομίλου αμείβονται σαν να 
είχαν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ 
ανεξάρτητων εταιρειών. Έτσι, υπό το πρίσμα του φορολογικού 
δικαίου του Λουξεμβούργου, το μέσο αυτό εμπίπτει στην 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής βάσει του άρθρου 
107 της ΣΛΕΕ. Επομένως, η Επιτροπή ήταν, εν προκειμένω, σε 
θέση να εξακριβώσει αν η τιμολόγηση των συναλλαγών εντός 
του ομίλου που ενέκρινε η επίδικη φορολογική ρύθμιση 
αντιστοιχεί σε τιμές που θα είχαν αποτελέσει αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης υπό συνθήκες αγοράς. 

Επιπλέον, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι από την 
προσβαλλόμενη απόφαση δεν προκύπτει ότι η Επιτροπή 
θεώρησε ότι κάθε φορολογική ρύθμιση συνιστά κατ’ ανάγκη 
κρατική ενίσχυση. 

Δεύτερον, όσον αφορά την απόδειξη της πραγματικής 
υπάρξεως πλεονεκτήματος, το Δικαστήριο εξέτασε αν ορθώς η 
Επιτροπή διαπίστωσε ότι η μέθοδος υπολογισμού των αμοιβών 
της FFT, όπως επιβεβαιώθηκε με την επίδικη φορολογική 
απόφαση, δεν επέτρεπε την επίτευξη αμοιβής σύμφωνης με την 
αρχή των ίσων αποστάσεων και αν αυτό οδήγησε σε μείωση 
του φορολογητέου κέρδους της FFT. 

Συναφώς, το Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή 
ορθώς διαπίστωσε ότι οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή της μεθόδου του 
καθαρού περιθωρίου κέρδους των συναλλαγών (TNMM), που 
επικυρώθηκε με την επίδικη φορολογική απόφαση, ήταν εσφαλμένες και, 
ειδικότερα, ότι το σύνολο του κεφαλαίου της FFT έπρεπε να είχε ληφθεί 
υπόψη και θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί ενιαίος συντελεστής. Εν πάση 
περιπτώσει, η Επιτροπή θεώρησε επίσης ορθώς ότι η εν λόγω μέθοδος, η 
οποία συνίστατο, αφενός, στη χρησιμοποίηση υποθετικού ρυθμιστικού 
κεφαλαίου της FFT και, αφετέρου, στην εξαίρεση των συμμετοχών της 
FFT στη Fiat Finance North America (FFNA) και στη Fiat Finance 
Canada (FFC) από το ποσό του κεφαλαίου που πρέπει να αμείβεται, δεν 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτέλεσμα σύμφωνο με την αρχή των ίσων 
αποστάσεων. 

Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η μεθοδολογία που 
εγκρίθηκε με την επίδικη φορολογική ρύθμιση ελαχιστοποίησε την 
αμοιβή της FFT, βάσει της οποίας καθορίζεται η φορολογική οφειλή της. 
Επομένως, ορθώς η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επίδικη 
φορολογική ρύθμιση παρείχε πλεονέκτημα στην FFT, διότι είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της φορολογικής οφειλής της FFT σε σχέση με τον 
φόρο που θα έπρεπε να καταβάλει βάσει του φορολογικού δικαίου του 
Λουξεμβούργου. 
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 Τρίτον, όσον αφορά τους λόγους που αφορούν την έλλειψη 
επιλεκτικότητας του πλεονεκτήματος που χορηγείται στον FTT, 
το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή δεν 
υπέπεσε σε πλάνη κρίνοντας ότι το πλεονέκτημα που παρέχεται 
στην FFT από την επίδικη φορολογική ρύθμιση ήταν 
επιλεκτικό, καθώς οι όροι που συνδέονται με το τεκμήριο της 
επιλεκτικότητας πληρούνται στην προκειμένη περίπτωση. Το 
Δικαστήριο προσέθεσε ότι, εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή 
διαπίστωσε επίσης ότι το επίμαχο μέτρο ήταν επιλεκτικό βάσει 
της τριπλής ανάλυσης της επιλεκτικότητας, ανεξαρτήτως του 
πλαισίου αναφοράς που χρησιμοποίησε η Επιτροπή, είτε 
πρόκειται για το γενικό σύστημα εταιρικής φορολογίας είτε για 
το άρθρο 164 του φορολογικού κώδικα. 

Τέταρτον, το Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του 
Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και της FFT, κατά 
τους οποίους η Επιτροπή δεν απέδειξε την ύπαρξη περιορισμού 
του ανταγωνισμού. Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος, το 
Δικαστήριο έκρινε ότι η ανάκτηση των επίδικων ενισχύσεων 
δεν παραβιάζει την αρχή της ασφάλειας δικαίου ούτε 
προσβάλλει τα δικαιώματα άμυνας. 

 

 

Δ.3.2. Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στις υποθέσεις T-760/15 

Ολλανδία κατά Επιτροπής και Τ-636/16 Starbucks και Starbucks 

Manufacturing EMEA κατά Επιτροπής 

Το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής αναφορικά 
με το μέτρο ενίσχυσης που εφαρμόσθηκε από την Ολλανδία υπέρ των 
Starbucks, θεωρώντας ότι η Επιτροπή δεν κατάφερε να αποδείξει την 
ύπαρξη ενός πλεονεκτήματος υπέρ της εταιρείας Starbucks. 

Το 2008 οι Ολλανδικές φορολογικές αρχές συνήψαν μια συμφωνία 
προκαθορισμένης τιμολόγησης (advance pricing arrangement – APA) με 
την εταιρεία Starbucks Manufacturing EMEA BV (SMBV), μέλος του 
ομίλου των Starbucks, που, μεταξύ άλλων, καβουρδίζει καφέδες. Ο 
στόχος της συμφωνίας αυτής ήταν να καθορίσει την αποζημίωση της 
SMBV για τις εργασίες παραγωγής και διανομής εντός του ομίλου. 
Ακολούθως, η αποζημίωση της SMBV βοηθούσε στον ετήσιο καθορισμό 
του φορολογητέου κέρδους επί τη βάση του Ολλανδικού εταιρικού φόρου 
εισοδήματος. Επιπρόσθετα, η συμφωνία προκαθορισμένης τιμολόγησης 
προσδιόριζε και το ποσό των δικαιωμάτων που καταβάλλονταν από την 
SMBV προς την Alki, μια έτερη οντότητα του ίδιου ομίλου, για τη χρήση 
της πνευματικής ιδιοκτησίας των Starbucks για το καβούρντισμα. 
Ειδικότερα, η συμφωνία προκαθορισμένης τιμολόγησης προέβλεπε ότι το 
ποσό των δικαιωμάτων που έπρεπε να καταβάλλεται προς την Alki 
αντιστοιχούσε στο υπολειμματικό κέρδος της SMBV. Το ποσό 
καθοριζόταν αφαιρώντας την ανταμοιβή της SMBV, το οποίο 
υπολογίζονταν σύμφωνα με τη συμφωνία προκαθορισμένης τιμολόγησης, 
από το λειτουργικό κέρδος της SMBV. 
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 Το 2015, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συμφωνία 
προκαθορισμένης τιμολόγησης συνιστούσε ενίσχυση ασύμβατη 
προς την ενιαία αγορά και διέταξε την ανάκτηση αυτής. 

Η Ολλανδία και τα Starbucks προσέφυγαν ενώπιον του Γενικού 
Δικαστηρίου για την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής 
αμφισβητώντας τη διαπίστωση ότι η συμφωνία χορηγούσε ένα 
επιλεκτικό πλεονέκτημα στην SMBV. 

Πιο συγκεκριμένα, επικρίνουν την Επιτροπή αφενός για τη 
χρησιμοποίηση ενός εσφαλμένου συστήματος αναφοράς για 
την εξέταση της επιλεξιμότητας της συμφωνίας 
προκαθορισμένης τιμολόγησης και αφετέρου για την 
εσφαλμένη εξέταση του εάν υπήρχε ένα πλεονέκτημα σε σχέση 
με κάποιο στοιχείο της αρχής των ίσων αποστάσεων στο 
ευρωπαϊκό δίκαιο, παραβιάζοντας ως εκ τούτου τη φορολογική 
αυτονομία των κρατών – μελών. Περαιτέρω επικρίνουν την 
Επιτροπή για την εσφαλμένη θεώρηση της επιλογής της 
συναλλακτικής μεθόδου του καθαρού περιθωρίου κέρδους 
(transactional net margin method – TNMM) για τον 
προσδιορισμό της αποζημίωσης της SMBV ως 
πλεονεκτήματος, καθώς και για την εσφαλμένη θεώρηση των 
λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, 
όπως επικυρώθηκαν στην συμφωνία προκαθορισμένης 
τιμολόγησης, κρίνοντας ότι απονέμουν ένα πλεονέκτημα στην 
SMBV. 

Το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής. Ειδικότερα, 
το Δικαστήριο εξέτασε αρχικά εάν, για την εξεύρεση ενός 
πλεονεκτήματος, η Επιτροπή είχε δικαίωμα να αναλύσει την υπό κρίση 
φορολογική συμφωνία υπό το πρίσμα της αρχής των ίσων αποστάσεων, 
όπως αυτή περιγράφεται από την Επιτροπή στην προσβαλλόμενη 
απόφαση. 

Υπό το πρίσμα αυτό, το Δικαστήριο επισημαίνει ιδίως ότι σε περίπτωση 
φορολογικών μέτρων, η ίδια η ύπαρξη ενός πλεονεκτήματος μπορεί να 
θεμελιωθεί μόνο εάν συγκριθεί με τη «φυσιολογική» φορολόγηση και ότι, 
προκειμένου να καθορισθεί εάν υπάρχει ένα φορολογικό πλεονέκτημα, η 
θέση του αποδέκτη ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του υπό κρίση μέτρου 
πρέπει να συγκριθεί με τη θέση αυτού σε περίπτωση απουσίας του 
συγκεκριμένου μέτρου και υπό φυσιολογικούς κανόνες φορολόγησης. 

Το Δικαστήριο συνεχίζει σημειώνοντας ότι η τιμολόγηση των 
ενδοομιλικών συναλλαγών δεν καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους της 
αγοράς. Επισημαίνει ότι στις περιπτώσεις που το εθνικό φορολογικό 
δίκαιο δε διακρίνει μεταξύ ολοκληρωμένων επιχειρήσεων και 
μεμονωμένων/ατομικών επιχειρήσεων για τους σκοπούς της υποχρέωσής 
τους αναφορικά με το φόρο εισοδήματος εταιριών, ο νόμος αποσκοπεί να 
φορολογήσει το κέρδος που προκύπτει από την οικονομική 
δραστηριότητα μιας τέτοιας ολοκληρωμένης επιχείρησης ως εάν είχε 
προκύψει από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τιμές της αγοράς.  
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 Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι, σε αυτές τις συνθήκες, όταν 
εξετάζει, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το άρθρο 
107(1) ΣΛΕΕ, ένα φορολογικό μέτρο που χορηγείται σε μια 
τέτοια ολοκληρωμένη επιχείρηση, η Επιτροπή μπορεί να 
συγκρίνει τη φορολογική επιβάρυνση μιας τέτοιας επιχείρησης, 
η οποία απορρέει από την εφαρμογή αυτού του φορολογικού 
μέτρου με τη φορολογική επιβάρυνση που απορρέει από την 
εφαρμογή των φυσιολογικών κανόνων φορολόγησης του 
εθνικού δικαίου μιας επιχείρησης η οποία βρίσκεται σε 
συγκρίσιμη κατάσταση, διεξάγοντας τις δραστηριότητές της 
σύμφωνα με τους όρους της αγοράς. 

Το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι η αρχή των ίσων αποστάσεων, 
όπως αυτή περιγράφεται από την Επιτροπή στην 
προσβαλλόμενη απόφαση, αποτελεί ένα εργαλείο που του 
επιτρέπει να ελέγχει ότι οι ενδοομιλικές συναλλαγές 
τιμολογούνται ως εάν είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων 
εταιρειών. Κατά συνέπεια, υπό το πρίσμα του ολλανδικού 
φορολογικού δικαίου, το εργαλείο αυτό εντάσσεται εντός του 
πλαισίου άσκησης των εξουσιών της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 107 της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή ήταν, συνεπώς, στην 
παρούσα υπόθεση, σε θέση να εξακριβώσει εάν η τιμολόγηση 
των ενδοομιλικών συναλλαγών που γίνεται αποδεκτή με βάση 
τη συμφωνία προκαθορισμένης τιμολόγησης, ανταποκρίνεται 
στις τιμές που θα είχαν συμφωνηθεί υπό τους όρους της 
αγοράς. 

 

Το Δικαστήριο απορρίπτει κατά συνέπεια, τον ισχυρισμό ότι η Επιτροπή 
έσφαλε κατά τον καθορισμό της αρχής των ίσων αποστάσεων ως κριτήριο 
για την εκτίμηση της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης. 

Δεύτερον, το Δικαστήριο έλεγξε το βάσιμο των διαφορετικών 
επιχειρημάτων που διατυπώθηκαν στην προσβαλλόμενη απόφαση, 
προκειμένου να καταδείξει ότι μέσω της υιοθέτησης μιας μεθόδου 
καθορισμού της τιμής των συναλλαγών, η οποία δεν οδηγούσε σε ένα 
αποτέλεσμα σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων, η συμφωνία 
προκαθορισμένης τιμολόγησης χορηγούσε ένα πλεονέκτημα στην SMBV. 

Το Δικαστήριο ξεκίνησε εξετάζοντας τη διαφορά αναφορικά με την 
αρχική επιχειρηματολογία της Επιτροπής. Σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της 
αρχικής της επιχειρηματολογίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συμφωνία 
προκαθορισμένης τιμολόγησης εσφαλμένα υιοθέτησε τη χρήση της 
συναλλακτικής μεθόδου του καθαρού περιθωρίου κέρδους (transactional 
net margin method – TNMM). Η Επιτροπή επεσήμανε αρχικά ότι η 
έκθεση ενδοομιλικής τιμολόγησης, επί τη βάσει της οποίας συνήφθη η 
συμφωνία προκαθορισμένης τιμολόγησης, δεν περιελάμβανε μια ανάλυση 
των δικαιωμάτων που η SMBV κατέβαλε στην Alki ή της τιμής των 
κόκκων καφέ που αγόραζε η SMBV από την SCTC, μια άλλη οντότητα 
του ομίλου.  
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 Ακολούθως, κατά την εξέταση των δικαιωμάτων υπό το πρίσμα 
της αρχής των ίσων αποστάσεων, η Επιτροπή εφάρμοσε τη 
μέθοδο της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (comparable 
uncontrolled price method – CUP). Ως αποτέλεσμα αυτής της 
ανάλυσης, η Επιτροπή θεώρησε ότι το ποσό των δικαιωμάτων 
έπρεπε να είναι μηδενικό. Τέλος, η Επιτροπή θεώρησε, επί τη 
βάσει των οικονομικών στοιχείων της SCTC, ότι η SMBV 
πλήρωσε υπερβολικό ποσό για τους κόκκους καφέ κατά την 
περίοδο μεταξύ 2011 και 2014. 

Το Δικαστήριο κρίνει ότι η απλή μη συμμόρφωση με τις 
μεθοδολογικές απαιτήσεις δεν οδηγεί απαραίτητα σε μείωση 
της φορολογικής επιβάρυνσης και ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να 
αποδείξει ότι τα μεθοδολογικά λάθη που εντοπίστηκαν στη 
συμφωνία προκαθορισμένης τιμολόγησης δεν επέτρεπαν μια 
αξιόπιστη προσέγγιση για την επίτευξη ενός αποτελέσματος με 
βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων, καθώς και ότι οδήγησαν 
σε μια μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. 

Όσον αφορά στο λάθος που εντοπίσθηκε από την Επιτροπή 
σχετικά με την επιλογή της συναλλακτικής μεθόδου του 
καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής (transactional net 
margin method – TNMM) και όχι της μεθόδου της συγκρίσιμης 
μη ελεγχόμενης τιμής (comparable uncontrolled price method – 
CUP), το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Επιτροπή δεν 

επικαλέσθηκε κανένα στοιχείο για να υποστηρίξει το συμπέρασμα ότι 
αυτή η επιλογή οδήγησε απαραιτήτως σε ένα τόσο χαμηλό αποτέλεσμα, 
χωρίς τη διενέργεια μιας σύγκρισης σε σχέση με το αποτέλεσμα που θα 
είχε επιτευχθεί σε περίπτωση χρησιμοποίησης της μεθόδου CUP. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή εσφαλμένα διαπίστωσε ότι η απλή επιλογή της 
μεθόδου ΤΝΜΜ στην παρούσα υπόθεση χορηγούσε ένα πλεονέκτημα 
στην SMBV. 

Ομοίως, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η απλή διαπίστωση της Επιτροπής 
ότι η συμφωνία προκαθορισμένης τιμολόγησης δεν ανέλυε τα 
δικαιώματα, δεν αρκεί για να αποδείξει ότι αυτά τα δικαιώματα δεν ήταν 
στην πραγματικότητα σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

Όσον αφορά στο ποσό των δικαιωμάτων που καταβάλλονταν από την 
SMBV προς την Alki, σύμφωνα με μια ανάλυση των λειτουργιών της 
SMBV σε σχέση με τα δικαιώματα, καθώς και μια ανάλυση συγκρίσιμων 
συμφωνιών που ελήφθησαν υπόψιν από την Επιτροπή στην 
προσβαλλόμενη απόφαση, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Επιτροπή 
απέτυχε να αποδείξει ότι το επίπεδο των δικαιωμάτων έπρεπε να είναι 
μηδενικό ή ότι αυτό κατέληγε σε ένα πλεονέκτημα σύμφωνα με τους 
ορισμούς της Συνθήκης. 
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 Αναφορικά με την τιμή των πράσινων κόκκων καφέ, το 
Δικαστήριο σημειώνει ότι η τιμή αυτών των κόκκων ήταν ένα 
στοιχείο των εξόδων της SMBV, το οποίο βρισκόταν εκτός του 
πλαισίου της συμφωνίας προκαθορισμένης τιμολόγησης και ότι 
σε κάθε περίπτωση, οι διαπιστώσεις της Επιτροπής δεν 
επαρκούσαν για την απόδειξη της ύπαρξης ενός 
πλεονεκτήματος στο πλαίσιο του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Το 
Δικαστήριο επισημαίνει, ιδίως, ότι η Επιτροπή δεν είχε 
δικαίωμα να βασιστεί σε ζητήματα μεταγενέστερα της σύναψης 
της συμφωνίας προκαθορισμένης τιμολόγησης. 

Το Δικαστήριο εξέτασε ακολούθως τη διαφορά υπό το πρίσμα 
της δευτερογενούς επιχειρηματολογίας της Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία η συμφωνία προκαθορισμένης 
τιμολόγησης χορηγούσε θεωρητικά ένα πλεονέκτημα στην 
SMBV, διότι οι κανόνες για την εφαρμογή της μεθόδου 
ΤΝΜΜ, όπως υιοθετήθηκαν με τη συμφωνία, ήταν 
εσφαλμένοι. 

Διαπιστώνει ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι τα ποικίλα λάθη που 
εντόπισε στους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της μεθόδου 
ΤΝΜΜ χορηγούσαν ένα πλεονέκτημα στην SMBV, σχετικά με το εάν 
αναφορικά με την επικύρωση από τη συμφωνία προκαθορισμένης 
τιμολόγησης της ταυτοποίησης της SMBV ως της ελεγχόμενης οντότητας 
για το σκοπό της εφαρμογής της μεθόδου ΤΝΜΜ, η επιλογή του δείκτη 
κέρδους ή η διόρθωση του κεφαλαίου κίνησης και ο αποκλεισμός των 
εξόδων της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής. 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Δικαστήριο, η Επιτροπή δεν κατάφερε να 
αποδείξει την ύπαρξη ενός οικονομικού πλεονεκτήματος εντός του 
πλαισίου του άρθρου 107 ΣΛΕΕ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην 
ασκήσει έφεση στην απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου. Σε δήλωσή της 
για τη MLex, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε:  «αφού 
αξιολόγησε προσεκτικά την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Στάρμπακς 
στις κάτω χώρες, η Επιτροπή αποφάσισε να μην ασκήσει έφεση στην 
απόφαση του δικαστηρίου ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων»,  επιβεβαιώνοντας σχόλια της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, 
κας Βεστάγκερ, σε συνέντευξη που παραχώρησε. 
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Ε.1. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και απόδοσης για τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ 

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και απόδοσης για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις 
σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τον 
ενωσιακό προϋπολογισμό (Μέρος 1) και τον τρόπο με τον 
οποίο διαχειρίζεται και προστατεύεται ο τελευταίος (Μέρος 2). 
Ειδικότερα, η έκθεση παρέχει μια γενική εικόνα της απόδοσης, 
της διαχείρισης και της προστασίας του προϋπολογισμού της 
ΕΕ. Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο τελευταίος υποστηρίζει τις 
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ και περιγράφει τόσο τα 
επιτευχθέντα αποτελέσματα όσο και τον ρόλο της Επιτροπής 
στη διασφάλιση υψηλότερων προτύπων χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης. Πληροί δε τις υποχρεώσεις της Επιτροπής βάσει 
του δημοσιονομικού κανονισμού και αποτελεί ουσιαστικό 
μέρος ενός ιδιαίτερα ανεπτυγμένου συστήματος 
δημοσιονομικής λογοδοσίας. 

Το Μέρος 1 διαρθρώνεται ανά κατηγορία προϋπολογισμού. Εξηγεί πώς 
συνέβαλαν τα χρηματοοικονομικά προγράμματα της ΕΕ στην επίτευξη 
των πολιτικών προτεραιοτήτων της. Συνοψίζει επίσης τα τελευταία 
αποτελέσματα αξιολόγησης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα 
προγράμματα αυτά έχουν εκτελεστεί. Το 2018 ήταν το πέμπτο έτος του 
τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο καλύπτει την 
περίοδο από το 2014 έως το 2020. Λόγω της τελευταίας υιοθέτησης του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην 
αρχή της περιόδου. Πλέον, τα χρηματοδοτικά προγράμματα είναι πλήρως 
λειτουργικά, προσφέροντας ισχυρή και απτή υποστήριξη στις πολιτικές 
προτεραιότητες της ΕΕ σε διάφορους τομείς. 

Κονδύλιο 1A του προϋπολογισμού - Ενίσχυση των θέσεων εργασίας, της 
ανάπτυξης και των επενδύσεων 

Όταν η Επιτροπή Juncker ανέλαβε τα καθήκοντά της στο αποκορύφωμα 
της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, υποσχέθηκε να 
δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας. Μαζί με τα κράτη μέλη έχει 
εκπληρώσει αυτή την υπόσχεση. Περισσότεροι Ευρωπαίοι εργάζονται 
περισσότερο από ποτέ, με 240,7 εκατομμύρια άτομα στην απασχόληση. 
Από την έναρξη αυτής της λειτουργίας της Επιτροπής έχουν δημιουργηθεί 
περισσότερα από 12 εκατομμύρια από αυτές τις θέσεις εργασίας.   

 
Ε. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο  
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 Η ανεργία των νέων βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 
2008, παρόλο που εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλή σε 
πολλές περιοχές της ΕΕ. Ειδικότερα, η ανεργία των νέων 
μειώθηκε από 24% το 2014 σε 14% τον Δεκέμβριο του 2018. Ο 
προϋπολογισμός συνέβαλε αποφασιστικά σε αυτά τα 
επιτεύγματα και εξακολουθεί να προσφέρει μια ζωτική πηγή 
επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

Η προτεραιότητα για τον προϋπολογισμό το 2018 ήταν να 
στηριχτεί στην οικονομική ανάκαμψη, ιδίως δίνοντας 
περαιτέρω ώθηση στις επενδύσεις. Οι τελευταίες αυξήθηκαν 
σημαντικά χάρη σε επενδύσεις ύψους άνω των 408 
δισεκατομμυρίων ευρώ που ενεργοποιήθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων1. Το εν λόγω 
ταμείο, το οποίο δρομολόγησε η Επιτροπή μαζί με τον Όμιλο 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων2  το 2015, προσελκύει 
ιδιωτική χρηματοδότηση σε τομείς όπως οι μεταφορές, η 
ενέργεια, η υγειονομική περίθαλψη, οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις καθώς και οι τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ο αντίκτυπος του 
προϋπολογισμού.  

Η διάρκεια ζωής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 
επεκτάθηκε από τα μέσα του 2018 έως τα τέλη του 2020 με νέο 
επενδυτικό στόχο ύψους 500 δισ. ευρώ3. Αναμένεται ότι το σχέδιο αυτό 
θα συμβάλει στη δημιουργία περίπου 1,4 εκατομμυρίων νέων θέσεων 
εργασίας έως το 2020, ενώ το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ θα 
ενισχυθεί κατά 1,3% περίπου. Χάρη στις επενδύσεις αυτές, άλλα 11 
εκατομμύρια νοικοκυριά απολαμβάνουν υψηλής ταχύτητας πρόσβαση 
στο διαδίκτυο, περισσότερα από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά 
χρησιμοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 30 εκατομμύρια 
ευρωπαίοι επωφελούνται από καλύτερη υγειονομική περίθαλψη. 

Οι στρατηγικές επενδύσεις έχουν επίσης ενισχύσει την οικονομική 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα χρηματοδοτώντας βασικές 
υποδομές μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. O μηχανισμός 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
τέτοιων υποδομών, οι οποίες επίσης προετοιμάζουν το έδαφος για ένα 
ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο με μικρότερη κατανάλωση άνθρακα. Το 
2018, ο εν λόγω μηχανισμός χορήγησε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 
επιχορηγήσεις της ΕΕ, σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες πηγές. 
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 Ο μηχανισμός αυτός χρηματοδοτεί εν μέρει μια νέα σήραγγα 
κάτω από το στενό Fehmarn μήκους 18 χιλιομέτρων, μεταξύ 
του Rødby στη Δανία και του Puttgarden στη Γερμανία. Ο 
χρόνος ταξιδιού με αυτοκίνητο μεταξύ Κοπεγχάγης και 
Αμβούργου θα μειωθεί κατά περίπου 1 ώρα και κατά 2 ώρες 
για σιδηροδρομικές εμπορικές μεταφορές. 

Ο προϋπολογισμός της Ένωσης υποστηρίζεται επίσης από 
διαστημικά προγράμματα όπως το Galileo, το Copernicus και 
το EGNOS. Κανένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν θα 
μπορούσε να βάλει σε τροχιά 26 δορυφόρους, προς όφελος 500 
εκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως μέχρι τα τέλη του 20184. 
Το 2018 εκτοξεύτηκαν τέσσερις νέοι δορυφόροι τύπου Galileo 
για καλύτερη παρακολούθηση των ωκεανών, του εδάφους και 
της ατμόσφαιρας. Τα διαστημικά σήματα και δεδομένα που 
εκπέμπουν οι ανωτέρω δορυφόροι συνδράμουν την καθημερινή 
μας ζωή με υπηρεσίες όπως η ενισχυμένη πλοήγηση, η 
παρακολούθηση των καλλιεργειών, η αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών, η διάσωση ζωών στη θάλασσα, η αναζήτηση και 
διάσωση ανθρώπων εξοπλισμένων με σηματοδότες κινδύνου 
και η παρακολούθηση των σκαφών και των πετρελαιοκηλίδων. 

Στα τέλη του 2018, 315 αεροδρόμια σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ 
χρησιμοποιούσαν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Γεωστατικής Πλοήγησης, 
καθιστώντας την προσγείωση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες 
ασφαλέστερη και αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις και την αλλαγή 
δρομολογίων. 

Από τον Απρίλιο του 2018, το Galileo ενσωματώθηκε σε κάθε νέο τύπο 
αυτοκινήτου που πωλείται στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας το σύστημα 
έκτακτης ανάγκης eCall, ενώ ο Κοπέρνικος έχει παράσχει χάρτες 
έκτακτης ανάγκης για το 80% των πλημμυρών. Αυτό βοήθησε τις εθνικές 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να έχουν πληρέστερη εικόνα της 
κατάστασης και να είναι πιο αποτελεσματικές κατά τη διάρκεια των 
επιχειρήσεων διάσωσης. 

Το 2018 σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή αμυντική 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο. Κατά την ίδια περίοδο, 40 
εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για έρευνα συνεργασίας σε καινοτόμες 
αμυντικές τεχνολογίες και προϊόντα. Η Επιτροπή ενέκρινε τα διετή 
προγράμματα εργασίας για τη συγχρηματοδότηση έργων κοινής 
ανάπτυξης αμυντικών προγραμμάτων το 2019-2020 με συνεισφορά της 
ΕΕ ύψους 500 εκατ. ευρώ. Επίσης, η ΕΕ επενδύει 35 εκατ. ευρώ στο 
ερευνητικό πρόγραμμα Ocean20205, το οποίο συγκεντρώνει 42 εταίρους 
από 15 κράτη μέλη για τη στήριξη αποστολών θαλάσσιας επιτήρησης με 
την συμμετοχή αεροσκαφών και μη επανδρωμένων υποβρυχίων σε 
επιχειρήσεις στόλου. 
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 Υποστήριξη της έρευνας αιχμής και καινοτομίας  

Ο προϋπολογισμός εξακολούθησε να στηρίζει τη δέσμευση της 
Ένωσης προς υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας 
αιχμής, εστιάζοντας στη συνεργασία μεταξύ των χωρών, τη 
βιομηχανία και την οικονομία. Το Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την 
Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» είναι το 
μεγαλύτερο διακρατικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της 
έρευνας στον κόσμο. Είναι επίσης το μεγαλύτερο πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, με σχεδόν 80 δισεκατομμύρια 
ευρώ διαθέσιμα για 7 χρόνια (2014-2020). Το 2018 ξεκίνησε η 
διαδικασία υποβολής προτάσεων ύψους 10 δισεκατομμυρίων 
ευρώ. 

Χρησιμοποιώντας τη χρηματοδότηση του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», το Κοινό Κέντρο Ερευνών ανέπτυξε και 
λειτουργεί το μοναδικό παγκόσμιο αυτόματο σύστημα 
προειδοποίησης για τσουνάμι. Παρέχει δυνατότητα γρήγορου 
υπολογισμού του εκτιμώμενου ύψους κύματος και αυτόματης 
αποστολής μηνύματος προειδοποίησης μέσω της παγκόσμιας 
καταγραφής καταστροφών και του συστήματος συντονισμού. 

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» παρέχει κοινό στρατηγικό πλαίσιο για 
τη χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. 
Είναι βασικό να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να παράγει 
παγκοσμίου επιπέδου επιστήμη και τεχνολογία. Βοηθά στην άρση των 
φραγμών στην καινοτομία και διευκολύνει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα να συνεργαστούν για την εύρεση λύσεων σε μείζονες κοινωνικές 
προκλήσεις. Η στήριξη της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ομάδων μεταξύ των 
χωρών και μεταξύ των κλάδων που είναι ζωτικής σημασίας για την 
πραγματοποίηση σημαντικών ανακαλύψεων. Επιτρέπει στην ΕΕ να 
υλοποιήσει προτεραιότητες όπως η συμφωνία του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή6. Συνέβαλε άμεσα στον γενικό στόχο ενίσχυσης της 
ηγετικής θέσης της Ευρώπης στους τομείς της βιομηχανίας και της 
ανταγωνιστικότητας και συνέβαλε ιδιαίτερα στην τόνωση της καινοτομίας 
από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ο συνολικός στόχος συμμετοχής 
του 20% έχει ήδη υπερβεί7. 

To Ευρωπαϊκό Κοινό Εγχείρημα για τους Υπολογιστές Υψηλών 
Επιδόσεων ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2018. Θα 
συγκεντρώσει τους πόρους της ΕΕ και των συμμετεχουσών χωρών για τη 
δημιουργία μιας υποδομής δεδομένων υψηλής ταχύτητας και ενός 
ανταγωνιστικού οικοσυστήματος καινοτομίας στις τεχνολογίες και 
εφαρμογές στην Ευρώπη. 
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 Χάρη στην έρευνα και τη μερική χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» που έγινε το 2018, μια γυναίκα 
ηλικίας 45 ετών στη Σουηδία υποβλήθηκε σε χειρουργική 
επέμβαση για να λάβει ένα μόνιμο ρομποτικό χέρι, το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιεί καθημερινά.  

Υποστήριξη των νέων Ευρωπαίων 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δημιούργησε ευκαιρίες για σπουδές 
και ταξίδια στο εξωτερικό και βοήθησε τους νέους άνεργους να 
βρουν εργασία ή να εγγραφούν σε προγράμματα κατάρτισης. 
Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια νέοι που 
εγγράφονται στο πλαίσιο της Εγγύησης για τη Νεολαία 
λαμβάνουν προσφορά εργασίας, εκπαίδευσης, πρακτικής 
άσκησης ή μαθητείας. Από το 2014, περισσότερα από 14 
εκατομμύρια έχουν επωφεληθεί από αυτό το καθεστώς. 

Το Erasmus+ είναι ένας από τους κύριους τρόπους για τους 
Ευρωπαίους πολίτες να γνωρίσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα 
σε όλη της την ποικιλομορφία. Το 2018, το Erasmus+ επέτρεψε 
σε περίπου 800.000 καθηγητές, λέκτορες, εκπαιδευτικό 
προσωπικό και νέους εργαζόμενους να αποκτήσουν νέες 
δεξιότητες στο εξωτερικό και να ενισχύσουν τη μελλοντική 
τους απασχόληση.  

 

Το εμβληματικό πρόγραμμα επέδειξε την ευελιξία του με την υποστήριξή 
του στη δημιουργία «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων» και των ανταλλαγών 
του Erasmus+. 

Επιπλέον, η Επιτροπή ξεκίνησε μια πιλοτική πρωτοβουλία, το 
DiscoverEU8, που δίνει στους νέους ηλικίας 18 ετών την ευκαιρία να 
ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη, να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς και να 
εξερευνήσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Η Επιτροπή προτίθεται να 
αναπτύξει περαιτέρω το DiscoverEU και κατά συνέπεια το περιέλαβε στις 
προτάσεις της για το επόμενο πρόγραμμα Erasmus. 

Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης9  υιοθέτησε τους 
δικούς του κανόνες και προϋπολογισμό και επέτρεψε σε μεγάλο αριθμό 
νέων να εξερευνήσουν, να μάθουν και να αναπτύξουν, μέσα από 
δραστηριότητες όπως η βοήθεια σε κοινωνικά άπορους, η φροντίδα του 
περιβάλλοντος ή η ανασυγκρότηση και δίνοντας ελπίδα σε κοινότητες 
μετά από μια φυσική καταστροφή. 

Από την έναρξή του το 1987, περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus, ενώ μεταξύ Ιουλίου και 
Οκτωβρίου 2018 περίπου 15.000 νέοι κατάφεραν να ταξιδέψουν στην 
Ευρώπη σιδηροδρομικώς με ταξιδιωτικό δελτίο DiscoverEU. Περίπου 
14.500 έχουν επιλεγεί στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων του Νοεμβρίου 
2018. 
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 Μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2018, περίπου 100.000 νέοι 
με κοινωνική συνείδηση, είχαν εγγραφεί για να ενταχθούν στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Περίπου 11.000 από αυτούς 
υποστήριξαν άτομα και κοινότητες που έχουν ανάγκη σε όλη 
την Ευρώπη, κυρίως μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων. 

Η συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στην εφαρμογή της 
Εγγύησης για την Νεολαία ήταν σημαντική, δημιουργώντας 
ευκαιρίες για τους νέους να σπουδάσουν και να ταξιδεύουν στο 
εξωτερικό και βοηθώντας τους να βρουν εργασία ή να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε κατάρτιση, προκειμένου να 
αυξήσουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας. 

Από την έναρξή της10, περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια νέοι 
που έχουν εγγραφεί στο πλαίσιο της Εγγύησης για τη Νεολαία 
έχουν λάβει προσφορά εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, πρακτική 
άσκηση ή μαθητεία κάθε χρόνο. 

Κονδύλιο 1Β του προϋπολογισμού - Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία μέσω της 
πολιτικής συνοχής 

 

Η πολιτική συνοχής, με προϋπολογισμό ύψους 352 δισ. ευρώ (για την 
περίοδο 2014-2020), σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού 
της ΕΕ, έχει ως στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και τη στήριξη της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ. Η σημαντική 
συμβολή αυτής της πολιτικής αποδεικνύεται από την ισχυρή υποστήριξη 
των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών και περιοχών όσον αφορά την 
παραγωγικότητα και το ακαθάριστο ανά κεφαλή εγχώριο προϊόν. Τα 
κονδύλια υποστηρίζουν άμεσα την υλοποίηση βασικών προτεραιοτήτων 
της ΕΕ και την εφαρμογή συστάσεων για κάθε χώρα στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου, καθώς και τη διασφάλιση των απαραίτητων 
επενδυτικών συνθηκών μέσω της παρακολούθησης των εκ των προτέρων 
όρων που καθορίζονται για τα προγράμματα 2014-2020 . 

Ο προϋπολογισμός εξακολούθησε να στηρίζει τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες για την αντιμετώπιση νέων και επίμονων προκλήσεων, όπως 
η παγκοσμιοποίηση, η αντιμετώπιση της ανεργίας και των βιομηχανικών 
μεταβολών, η ενσωμάτωση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, η 
ενίσχυση των ανθρώπινων ικανοτήτων, η διαχείριση της μετανάστευσης 
μακροπρόθεσμα και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο 
και σε επίπεδο μεταφορών σε μια όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη 
κατανάλωση άνθρακα. 

Οι επενδύσεις της ΕΕ στις μεταφορές εστιάζονταν στην εξάλειψη των 
σημείων συμφόρησης, βοηθώντας την επισκευή και βελτίωση 7.500 χλμ. 
παλαιών οδών και την κατασκευή νέων δρόμων μήκους 3.100 χλμ. (έργα 
που είχαν επιλεγεί μέχρι τα τέλη του 2018). 
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 Μέσω των επενδύσεων για την πολιτική συνοχή, τα δημόσια 
κτίρια χρησιμοποιούν 5,2 terrawatt (ήτοι καταναλώνεται 
ετησίως λιγότερη ενέργεια από ό,τι στο παρελθόν). Επιπλέον, 
προχώρησαν έργα για 748 χλμ. νέων ή βελτιωμένων γραμμών 
τραμ και μετρό και περίπου 7.500 χλμ. νέων ή αναβαθμισμένων 
σιδηροδρομικών γραμμών. Μέχρι το τέλος του 2017, πάνω από 
15 εκατομμύρια άνθρωποι επωφελήθηκαν από την υποστήριξη 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για να βρουν καλύτερες 
ευκαιρίες απασχόλησης και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, 
ενώ περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια άνεργοι βρήκαν 
εργασία και πάνω από 2 εκατομμύρια απέκτησαν νέα 
προσόντα.  

Κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 - Ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα, στη 
διασφάλιση ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων και στη 
δημιουργία βιώσιμης γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου 

Η κοινή αγροτική πολιτική συνέβαλε στην επίτευξη ισόρροπης 
εδαφικής ανάπτυξης και στη μείωση του εισοδηματικού 
χάσματος μεταξύ του γεωργικού τομέα και άλλων τομέων και 
μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών.  

Η πολιτική συμβάλλει επίσης στη διατήρηση της ζωτικής σημασίας 
παραγωγής τροφίμων στην ΕΕ. Οι άμεσες πληρωμές ενισχύουν το 
εισόδημα, παρέχοντας εισοδηματική σταθερότητα στους γεωργούς που 
αντιμετωπίζουν σημαντική μεταβλητότητα των τιμών και της παραγωγής. 

Ο προϋπολογισμός παρέχει τα απαραίτητα μέσα για μια ανθεκτική, 
βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία. Περίπου 6,5 εκατομμύρια αγρότες 
επωφελήθηκαν από τις άμεσες πληρωμές, με το εν λόγω στήριγμα να 
αποτελεί το 38% του γεωργικού εισοδήματός τους. 

Από το 2014, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με 
περισσότερους από 51.400 νέους αγρότες, βοήθησε στην εκπαίδευση 
περισσότερων από 1 εκατομμύριο συμμετεχόντων, στήριξε τη βιολογική 
γεωργία σε σχεδόν 16 εκατομμύρια εκτάρια και επένδυσε πάνω από 255 
εκατομμύρια ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - παραγωγή 
ενέργειας. 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας υποστηρίζει την αλιεία και 
τις υδατοκαλλιέργειες, που είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες, αποδοτικές 
από πλευράς πόρων, καινοτόμες και ανταγωνιστικές. Οι προσπάθειες 
αυτές επιτρέπουν στην ΕΕ να παραμείνει ηγέτης σε διεθνές επίπεδο στην 
αειφόρο διαχείριση των ωκεανών. 
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 Η ΕΕ είναι πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο στις πολιτικές 
για την αειφορία και το κλίμα 

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ έχει ενσωματώσει δαπάνες ύψους 32 
δισ. ευρώ για την κλιματική δράση σε όλα τα προγράμματά της, 
ιδίως την πολιτική συνοχής, την ενέργεια, τις μεταφορές, την 
έρευνα, την καινοτομία και την κοινή γεωργική πολιτική, 
καθώς και την αναπτυξιακή πολιτική, καθιστώντας τον 
προϋπολογισμό της βασικό παράγοντα βιωσιμότητας. Αυτό 
αντιπροσωπεύει το 20,7% του προϋπολογισμού του 2018. Η 
τελευταία εκτίμηση είναι ότι θα ανέλθει σε 210 δισ. ευρώ 
(19,7%) για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο. 

Από το 2014 έως το 2020, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής επενδύουν 
54,8 δισ. ευρώ 11, που στοχεύουν σε κλιματικούς στόχους. 
Αυτές οι επενδύσεις υποστηρίζουν τη μετάβαση προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
προωθώντας την παραγωγή και τη διανομή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, προωθώντας την ενεργειακή απόδοση, την 
εφαρμογή συστημάτων έξυπνης διανομής και την έρευνα και 
καινοτομία 

σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, επενδύοντας 
στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προωθώντας επενδύσεις για 
την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κινδύνων, διασφαλίζοντας την 
ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα 
διαχείρισης καταστροφών. 

Τα έργα που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής επιτρέπουν την ανακαίνιση κατοικιών 
για 875.000 οικογένειες που θα επωφεληθούν από τη μειωμένη 
κατανάλωση ενέργειας και θα συνδέσουν 3.3 εκατομμύρια επιπλέον 
χρήστες ενέργειας με έξυπνα δίκτυα. Τα έργα υποστήριξαν επίσης την 
πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (7.670 
megawatts). 

Το 2018, διατέθηκαν συνολικά 522 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα LIFE. 
Μέσω αυτού του προγράμματος, ο προϋπολογισμός της ΕΕ υποστηρίζει 
τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος και της φύσης και της δράσης για 
το κλίμα. Περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις σε έργα που θα 
επιτρέψουν την επαναχρησιμοποίηση περισσότερων πλαστικών. Η 
μετατροπή αυτών των αποβλήτων σε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας για 
τις βιομηχανίες αυτοκινήτων, κατασκευών και συσκευασίας είναι ένας 
από τους τρόπους με τους οποίους το LIFE παρέχει πρακτική υποστήριξη 
στους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα πλαστικά σε μια 
κυκλική οικονομία. 
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 Τα έργα που υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα LIFE 
συνέβαλαν στη μετάβαση σε μια οικονομία αποδοτική από 
πλευράς πόρων, κυκλική, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και 
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, στόχος είναι να 
παύσει και να αντιστραφεί η απώλεια της βιοποικιλότητας, να 
αντιμετωπιστεί η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων με τη 
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένων της ατμόσφαιρας, των υδάτινων πόρων 
και του εδάφους και να βελτιωθεί η περιβαλλοντική και 
κλιματική διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. 

Κονδύλιο του προϋπολογισμού 3 - Ο προϋπολογισμός αποτελεί 
ζωτικό μέρος της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ για τη 
μεταναστευτική πολιτική 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ στήριξε τη συνολική ανταπόκριση 
της Ευρώπης στις προκλήσεις της μετανάστευσης και στη 
διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της. Το 2018, η συνολική 
προσέγγιση της ΕΕ για τη μετανάστευση συνέχισε να 
λειτουργεί σε όλα τα μέτωπα: βαθύτερη συνεργασία με τις 
χώρες εταίρους, καλύτερα διαχειριζόμενα εξωτερικά σύνορα, 
πιο αποτελεσματικά και λειτουργικά εργαλεία για την 
προστασία των συνόρων μας και διαχείριση της μετανάστευσης 
εντός της ΕΕ με πνεύμα αλληλεγγύης και ευθύνης.  

Τα ειδικά μέσα όπως το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην άμεση αντιμετώπιση των 
μεταναστευτικών θεμάτων, παράλληλα με τη στοχοθετημένη υποστήριξη 
της πολιτικής συνοχής για τη μακροπρόθεσμη ένταξη των μεταναστών. 
Οι εργασίες της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη μετανάστευση συνέβαλαν 
θετικά στην αποκατάσταση μιας ασφαλούς και τακτικής μετανάστευσης 
εν αντιθέσει με τις αρχικές μεταναστευτικές ροές που κρίνονταν όλως 
επισφαλείς και ανεξέλεγκτες. 

Στο πλαίσιο του εν εξελίξει συστήματος επανεγκατάστασης, 20 κράτη 
μέλη δεσμεύτηκαν να επανεγκαταστήσουν περισσότερα από 50.000 
άτομα μέχρι τον Οκτώβριο του 2019. Στο τέλος του 2018, είχαν ήδη 
υλοποιηθεί πάνω από 24.000 από αυτές τις δεσμεύσεις, παρέχοντας σε 
άτομα καταφύγιο στην ΕΕ. 

Μετά το αποκορύφωμα του μεταναστευτικών ροών του 2015, οι 
τελευταίες επανέρχονται πλέον στα φυσιολογικά επίπεδα πριν από την 
κρίση. Η παράνομη διέλευση των συνόρων στην ΕΕ μειώθηκε στις 
150.100 το 2018, που είναι και ο χαμηλότερος αριθμός στα 5 τελευταία 
χρόνια. Από το 2015, αυξήθηκε η νόμιμη μετανάστευση προς την ΕΕ για 
όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας, ενώ τα προγράμματα 
επανεγκατάστασης προσέφεραν ασφαλείς και νόμιμες οδούς σε περίπου 
50.000 άτομα (μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018). 
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 Η συμφωνία του 2016 μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας και η διευκόλυνση 
για τους πρόσφυγες στην Τουρκία παραμένει πρωταρχικής 
σημασίας για τη μείωση των παράνομων και επικίνδυνων 
μεταβάσεων στα ελληνικά νησιά από την ηπειρωτική Τουρκία, 
για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα και για την 
προώθηση της επανεγκατάστασης των Σύριων που χρήζουν 
διεθνούς προστασίας. Η ΕΕ στήριξε την Τουρκία στις 
προσπάθειές της να παράσχει καταφύγιο και υποστήριξη σε 
περισσότερους από 4 εκατομμύρια εγγεγραμμένους Σύριους 
πρόσφυγες. Μέχρι το τέλος του 2018, η ανθρωπιστική βοήθεια 
συνέδραμε 1,5 εκατομμύρια από τους πιο ευάλωτους 
πρόσφυγες μέσω του ασφαλιστικού δικτύου έκτακτης ανάγκης, 
ενός συστήματος κοινωνικής βοήθειας για τα δίκτυα ασφαλείας 
και υποστήριξε περισσότερους από 410.000 μαθητές στο 
παρακολουθούν σχολικά μαθήματα (υπό την προϋπόθεση της 
ταμειακής μεταφοράς χρημάτων για το οικείο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα). Άλλα 600.000 παιδιά έχουν βοηθηθεί για να 
ενταχθούν στο τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα. Χάρη στις 
προσφυγικές εγκαταστάσεις στην Τουρκία, χτίστηκαν 136 νέα 
σχολεία, 410.000 παιδιά φοιτούν σήμερα σε σχολεία και 60.000 
μαθητές έχουν συμμετάσχει σε μαθήματα ενσωμάτωσης. 
Σήμερα λειτουργούν 178 κέντρα υγείας, έχει υποστηριχθεί η 
πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και έχουν εμβολιαστεί 
650.000 παιδιά 12. 

Όπως η Τουρκία έτσι και η ΕΕ έχει παράσχει σημαντική ανθρωπιστική 
βοήθεια στους εκτοπισμένους από τη Συρία, καθώς και στους πρόσφυγες 
και τις κοινότητες υποδοχής στην Ιορδανία και το Λίβανο, ομοίως δε και 
στο Ιράκ και την Αίγυπτο. Συνολικά, το Περιφερειακό Ταμείο 
Καταπιστευμάτων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης 
υποστήριξε περίπου 2 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες το 2018. 

Χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η ενίσχυσε 
σημαντικά την παρουσία της στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Στόχος είναι 
να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη στις δραστηριότητες διαχείρισης των 
συνόρων τους και να υλοποιηθεί από κοινού η συνεκτική διαχείριση των 
συνόρων σε επίπεδο Ένωσης. Το 2018, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή διέθεσε συνολικά περίπου 11.000 συνοριοφύλακες για να 
βοηθήσουν τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής. Αυτό επέτρεψε τη διάσωση 
37.000 μεταναστών, τη σύλληψη περίπου 1.200 λαθρεμπόρων και το 
συντονισμό-οργάνωση της επιστροφής περίπου 14.000 μεταναστών. 
Επιπλέον, το Ταμείο για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη 
επέτρεψε την εκούσια επιστροφή περίπου 39.500 ατόμων13 . 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ εξακολουθεί να συμβάλλει στο να καταστήσει 
την Ε.Ε. ένα ασφαλέστερο μέρος για διαβίωση και εργασία 
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 Οι απειλές για την ασφάλεια εντάθηκαν και διαφοροποιήθηκαν 
στην Ευρώπη. Εμφανίζονται υπό μορφή τρομοκρατικών 
επιθέσεων και νέων μορφών οργανωμένου εγκλήματος, καθώς 
και εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Προκειμένου να 
προστατευθεί το κοινό από αυτές τις απειλές, η ΕΕ παρέχει 
χρηματοδότηση και υποστηρίζει τη συνεργασία, για 
παράδειγμα, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, την παρεμπόδιση και την 
κατάσχεση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και την 
καταπολέμηση των εκστρατειών παραπληροφόρησης. 

Το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» δημιούργησε μια 
πλατφόρμα συνεργασίας για την ενίσχυση της ετοιμότητας και 
της απάντησης σε κυβερνοεπιθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ 
συμβάλλει σε μια πανευρωπαϊκή λύση σε μια απειλή, που δεν 
σέβεται εξ ορισμού τα εθνικά σύνορα. 

Η ΕΕ έχει επιδείξει αλληλεγγύη στα σύνορά της, συντονίζοντας 
και χρηματοδοτώντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης 
καταστροφών, υποστηρίζοντας τους αγρότες που πλήττονται 
από την ξηρασία ή τους εργαζομένους που πλήττονται από 
μαζική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες κατά τη διάρκεια 
της θερινής ξηρασίας, χορηγήθηκαν υψηλότερες προκαταβολές 
ώστε να βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους να εκτρεύσουν τα ζώα 
τους. 

Το 2018, 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση βοήθησαν 730 εκτοπισθέντες εργαζόμενους στον 
πορτογαλικό τομέα ένδυσης. Από το 2003, η ΕΕ συμμετείχε σε 163 
επίσημες αποστολές και προσέλαβε 560 εμπειρογνώμονες για την 
προστασία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το 2018, μια επιχείρηση 
πολιτικής προστασίας – ρεκόρ – βοήθησε τη Σουηδία να αντιμετωπίσει 
τις δασικές πυρκαγιές: πάνω από 360 πυροσβέστες, επτά αεροπλάνα, έξι 
ελικόπτερα και 67 οχήματα κινητοποιήθηκαν.  

Κονδύλιο προϋπολογισμού 4 - Ο προϋπολογισμός της ΕΕ βοήθησε την 
ΕΕ να καταστεί ένας ισχυρότερος παράγοντας παγκοσμίως 

Ο προϋπολογισμός επέτρεψε στην Ένωση να συνεχίσει να επικεντρώνεται 
στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των εταίρων μας, ιδίως μέσω του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και του Μηχανισμού Προενταξιακής 
Βοήθειας. Η ΕΕ βοηθά τις γειτονικές χώρες να αναπτύξουν περαιτέρω 
σταθερούς δημοκρατικούς θεσμούς και ταυτόχρονα να ευημερήσουν. 
Τούτο συνέβαλε στην επίτευξη σταθερότητας στα σύνορα της Ευρώπης. 

Το 2018, η ΕΕ κατείχε επίσης μια ηγετική θέση και στήριξη στην 
πυρηνική συμφωνία του Ιράν14, στη συμφωνία του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή, στους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, σε νέες εμπορικές συμφωνίες με ισχυρή συνιστώσα την αειφόρο 
ανάπτυξη, στη συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση15  και στις σχέσεις 
με τα Ηνωμένα Έθνη. 
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 Μαζί με τα κράτη μέλη της, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός 
ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο. Αυτό της επιτρέπει να 
παράσχει στήριξη για τη διάσωση σε φυσικές καταστροφές και 
σε ανθρωπογενείς συγκρούσεις παγκοσμίως.  

Το 2018 δαπανήθηκαν περισσότερα από 1,4 δισ. ευρώ για 
ανθρωπιστική βοήθεια σε περισσότερες από 90 χώρες. 
Σημαντικό μέρος δαπανώνται για την υποστήριξη των 
πληθυσμών που πλήττονται από συγκρούσεις στη Συρία και 
των προσφύγων στις γειτονικές χώρες. Το 2018, άλλα 15 
εκατομμύρια ευρώ δεσμεύθηκαν για τη δημιουργία των 
αναγκαίων συνθηκών για την εθελοντική, ασφαλή και 
αξιοπρεπή επιστροφή των προσφύγων Rohingya που 
εγκατέλειψαν τη Μυανμάρ/Βιρμανία για το Μπαγκλαντές16. 

Ποικίλα μέσα στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη 
υποστηρίζουν την ΕΕ στη δέσμευσή της να υλοποιήσει την 
ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη το 2030 σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη17. Η ΕΕ επιδιώκει να 
διοχετεύει κεφάλαια σε χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 
Επίσης πρότεινε μια μεταβολή των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και 
Αφρικής για την οικοδόμηση μιας αληθούς και δίκαιης 
εταιρικής σχέσης που θα επικεντρώνεται στο αμοιβαίο 
οικονομικό συμφέρον και θα ευθυγραμμίζεται πλήρως με την 

ατζέντα της Αφρικής 206318  και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες όπως η 
αφρικανική ηπειρωτική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών. 

Στο πλαίσιο του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, το 
2018 ο προϋπολογισμός στήριξε την κινητοποίηση των χρηματοδοτήσεων 
στην Αφρική και την Ευρωπαϊκή γειτονία19. Για το σκοπό αυτό, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη χρησιμοποιείται για να 
προωθήσει περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις. Το 2018, η Επιτροπή 
υπέγραψε την πρώτη συμφωνία εγγύησης (πρόγραμμα κατανομής 
κινδύνων Nasira). Αυτή η συμφωνία ύψους έως 75 εκατομμυρίων ευρώ 
αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις για επιχειρηματίες στην 
νοτιοσαχάρια Αφρική και στους ευρωπαίους γείτονες. Αναμένεται ότι θα 
συμβάλει στη δημιουργία έως και 800.000 θέσεων εργασίας και θα 
ωφελήσει όσους επιδιώκουν πρόσβαση σε προσιτά δάνεια, όπως οι 
εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας, οι πρόσφυγες, οι 
επαναπατρισθέντες, οι γυναίκες και οι νέοι. 

Η Επιτροπή παρέχει ύψιστη προτεραιότητα στη διασφάλιση της ορθής 
διαχείρισης και της προστασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ από 
σφάλματα και απάτες 

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει τα υψηλότερα πρότυπα δημοσιονομικής 
διαχείρισης όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και 
την οικονομικότητα. Επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει ότι οι έλεγχοι θα 
είναι οικονομικά αποδοτικοί. Τούτο συνιστά και το επίκεντρο του 
τμήματος 2 της έκθεσης. 
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 Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ορθή χρήση των κονδυλίων 
της ΕΕ, ανεξάρτητα από το εάν τα κεφάλαια αυτά αναλώνονται 
απευθείας από τις υπηρεσίες της Επιτροπής ή από εταίρους 
υλοποίησης. Το 71% των δαπανών εκτελείται από τις αρχές των 
κρατών μελών υπό επιμερισμένη διαχείριση και το 8% μέσω 
των εμπλεκόμενων φορέων υπό έμμεση διαχείριση.  

Για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, η Επιτροπή έχει 
θεσπίσει ένα αποτελεσματικό μοντέλο αξιοπιστίας και 
λογοδοσίας καθώς και ένα ισχυρό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου. 
Στο πλαίσιο αυτό – που εφαρμόζεται σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη και τους αναθέτοντες φορείς (βάσει των 
υποχρεώσεων για προστασία του προϋπολογισμού) – οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη 
σφαλμάτων, παρατυπιών και απάτης, και όταν διαπιστωθούν 
αυτά, αναλαμβάνουν δράση για να τα διορθώσουν. Επιπλέον, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης έχει 
εξουσιοδοτηθεί ώστε να διενεργεί ανεξάρτητες έρευνες για την 
απάτη και τη διαφθορά με κοινοτικά κονδύλια και να 
αναπτύσσει πολιτικές της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
απάτης. 

Το 2018 υιοθετήθηκε ένα νέος δημοσιονομικός κανονισμός, ο 
οποίος συνεπάγεται, ιδίως, σημαντική απλούστευση των 
δημοσιονομικών κανόνων για τους δικαιούχους. 

 

 

Ο κίνδυνος για τη νομιμότητα και κανονικότητα των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών είναι κάτω από το 2% 

Ο στόχος της Επιτροπής για τον «κίνδυνο κατά την πληρωμή» που 
επηρεάζει τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ, ο οποίος εκτιμάται μετά την 
πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων αλλά πριν από την εφαρμογή 
διορθωτικών μέτρων, είναι να παραμείνει κάτω από το 2% - το οποίο 
επιτεύχθηκε εκ νέου το 2018. Σε γενικές γραμμές, ο «κίνδυνος κατά την 
πληρωμή» υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο 1,7% των συνολικών σχετικών 
δαπανών του 2018. Οι υπηρεσίες της Ένωσης αναλαμβάνουν δράση για 
τις κατηγορίες εκείνες, για τις οποίες ο κίνδυνος πληρωμής υπερβαίνει το 
2%. 

Ο πολυετής χαρακτήρας των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ 
καθιστά δυνατή τη διόρθωση σφαλμάτων, ακόμη και μετά την 
ολοκλήρωση των πληρωμών, μέχρι το κλείσιμο των προγραμμάτων. Οι 
υπηρεσίες εκτιμούν ότι οι συνολικές μελλοντικές διορθώσεις θα ανέλθουν 
στο 0,9% των συνολικών σχετικών δαπανών του 2018. Κατά το 2018, η 
Επιτροπή επέστρεψε αποτελεσματικά 3,2 δισ. ευρώ. Αυτές οι 
δημοσιονομικές διορθώσεις και οι ανακτήσεις είναι απαραίτητα 
προληπτικά και διορθωτικά μέτρα για την προστασία του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. 
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 Ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης 

Η Επιτροπή διαθέτει μια σταθερή και μακροχρόνια γραμμή 
μηδενικής ανοχής στην απάτη. Η αναθεωρημένη και 
ενισχυμένη στρατηγική της για την καταπολέμηση της απάτης 
παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο πολιτικής για την πρόληψη, την 
ανίχνευση, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση απάτης και 
συμβάλλει στην καλή λειτουργία των υπηρεσιών της Επιτροπής 
κατά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Η 
αναθεωρημένη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης 
θα συμβάλει ώστε οι υπηρεσίες της Επιτροπής να είναι πλήρως 
προετοιμασμένες για την εφαρμογή του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027. 

Η νέα στρατηγική λαμβάνει υπόψη τις σημαντικές εξελίξεις 
στη νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (όπως 
η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής) καθώς και τα 
πρόσφατα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου απάτης στις δαπάνες της 
ΕΕ. Η υιοθέτηση της αναθεωρημένης στρατηγικής θα 
συνδράμει περαιτέρω προς την εν λόγω κατεύθυνση. 

Οι προτάσεις για τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα έχουν 
επίσης αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.  

Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός του 2018 ενίσχυσε τη μεταχείριση 
των συγκρούσεων συμφερόντων και η Επιτροπή υπέβαλε σημαντικές 
προτάσεις για την προστασία του προϋπολογισμού από γενικευμένες 
ελλείψεις του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου 
του περιορισμού των πληρωμών της ΕΕ προς τον σεβασμό των αρχών του 
κράτους δικαίου. Το σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης και αποκλεισμού 
ενισχύθηκε περαιτέρω. Τα μέτρα αυτά θα προστατεύσουν τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ακόμη πιο αποτελεσματικά τα προσεχή έτη. 

Η διοίκηση παρέχει εύλογη διαβεβαίωση και η Επιτροπή αναλαμβάνει 
την πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ 

Με βάση τα δομικά στοιχεία διασφάλισης που υποστηρίζουν τη δήλωσή 
τους, κάθε κύριος διατάκτης παρείχε εύλογη διαβεβαίωση ότι 1. οι 
πληροφορίες που περιέχονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους 
παρέχουν αληθή και ακριβή εικόνα, 2. οι πόροι που διατέθηκαν για τις 
δραστηριότητές τους χρησιμοποιήθηκαν για τον προορισμό τους και 3. οι 
υπάρχουσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις 
όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων 
συναλλακτικών πράξεων. 

Έλαβαν χώρα 40 επιφυλάξεις - δύο περισσότερες από πέρυσι. Για κάθε 
επιφύλαξη, υπάρχει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών και την άμβλυνση των σχετικών κινδύνων. Οι μισές από τις 
επιφυλάξεις αφορούν τα κληροδοτημένα προγράμματα για την περίοδο 
2007-2013 και έχουν πολύ περιορισμένες δημοσιονομικές επιπτώσεις. 
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 Με βάση τις δηλώσεις αξιοπιστίας των κύριων διατακτών της 
Επιτροπής, το Σώμα των Επιτρόπων αναλαμβάνει πολιτική 
ευθύνη για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ.  

Νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός για μια ΕΕ που 
προστατεύει, εξουσιοδοτεί και υπερασπίζεται 

Παράλληλα με τις εργασίες εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το 
2018 ήταν επίσης το έτος για να ξεκινήσει η πορεία προς ένα 
νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την Ε.Ε. Τον Μάιο 
του 2018, η Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για ένα 
νέο, σύγχρονο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, που καλύπτει 
την περίοδο 2021-2027. 

Οι προτάσεις αποσκοπούν στην επίτευξη των πολιτικών 
προτεραιοτήτων που συμφωνήθηκαν από τους ηγέτες στη 
Μπρατισλάβα και τη Ρώμη. Βάσει αυτών των προτάσεων, η 
χρηματοδότηση θα ενισχυθεί σε διάφορους τομείς ζωτικής 
σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης 
της συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης στις προκλήσεις της 
μετανάστευσης, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος, της ψηφιακής προόδου, της δράσης 
για το κλίμα, των προγραμμάτων για τους νέους, την έρευνα 
και την καινοτομία,  

εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι εκσυγχρονίζονται οι παραδοσιακές 
πολιτικές που υποστηρίζουν τον βασικό στόχο της Ένωσης για την 
αλληλεγγύη και διατηρούν ένα σημαντικό επίπεδο χρηματοδότησης για 
όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες όσον αφορά την πολιτική συνοχής. 

Οι προτάσεις της Επιτροπής βασίζονται σε μια ανασκόπηση των 
δαπανών, σε μια συνολική αξιολόγηση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν 
από τα τρέχοντα και τα προηγούμενα προγράμματα. Αυτό επέτρεψε στην 
Επιτροπή να προτείνει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά 
εκσυγχρονισμού: 

α. την έντονη εστίαση στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και την 
ανάγκη επαρκούς υποστήριξης για νέες προτεραιότητες όπως η έρευνα 
και η καινοτομία, η ψηφιακή οικονομία, η νεολαία, η μετανάστευση, η 
διαχείριση των συνόρων, η ασφάλεια, η άμυνα και η εξωτερική δράση• 
και μια ενισχυμένη έμφαση στη αειφορία-βιωσιμότητα, 

β. την εξορθολογισμένη και πιο διαφανή δομή του μελλοντικού 
προϋπολογισμού, 

γ. τη ριζική μείωση του αριθμού των προγραμμάτων και τη δημιουργία 
νέων ολοκληρωμένων προγραμμάτων σε τομείς όπως η επένδυση σε 
ανθρώπους, η ενιαία αγορά, οι στρατηγικές επενδύσεις, τα δικαιώματα 
και οι αξίες και οι εξωτερικές δράσεις καθώς και η αυξημένη εστίαση στη 
συνεργασία μεταξύ των οργάνων. 
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 δ. την απλούστευση των κανόνων χρηματοδότησης με σκοπό 
τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους δικαιούχους και τις 
διαχειριστικές αρχές και μεγαλύτερη εστίαση στις επιδόσεις και 
τα αποτελέσματα και 

ε. έναν πιο ευέλικτο προϋπολογισμό ώστε να είναι σε θέση να 
αντιδράσει γρήγορα σε έναν κόσμο με ταχείες αλλαγές. 

Το Eurogroup κατέληξε σε μια συμφωνία σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά ενός δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση 
και την ανταγωνιστικότητα της ζώνης του ευρώ. Αυτό θα 
προωθήσει τη συνοχή εντός της Ένωσης ενισχύοντας την 
ανθεκτικότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. 
Είναι επίσης ευρέως αποδεκτό ότι ο νέος μηχανισμός, που θα 
εξασφαλίσει ότι οι γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το 
κράτος δικαίου δεν θέτουν σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό, θα 
αποτελέσει βασικό στοιχείο μιας συμφωνίας για το μελλοντικό 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουν προχωρήσει επίσης οι 
εργασίες σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για τον 
εκσυγχρονισμό της πλευράς εσόδων του προϋπολογισμού της 
ΕΕ. Η εξασφάλιση συμφωνίας για το μελλοντικό πλαίσιο 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τους επόμενους μήνες, ενώ 
γίνονται εργασίες για τη μεγιστοποίηση της συμβολής των 
τρεχόντων χρηματοδοτικών προγραμμάτων στην ενωσιακή 
ευημερία και την ασφάλεια. 

Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης της Επιτροπής 

Τον Νοέμβριο του 2018, η Επιτροπή ενέκρινε ένα σύνολο 
στοχοθετημένων μέτρων για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης. 
Η μεταρρύθμιση αυτή ενισχύει το καθιερωμένο και αποτελεσματικό 
μοντέλο οικονομικής λογοδοσίας της Επιτροπής, που βασίζεται σε σαφή 
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ πολιτικών, εταιρικών και υπηρεσιακών. 
Το κεντρικό σημείο αυτής της μεταρρύθμισης είναι ο εξορθολογισμός των 
οργάνων εταιρικής διακυβέρνησης υπό τη γενική εξουσία του Διοικητικού 
Συμβουλίου ανώτατου επιπέδου, υπό την προεδρία του Γενικού 
Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρέχει εποπτεία και 
στρατηγική καθοδήγηση σε τομείς όπως η κατανομή ανθρωπίνων πόρων, 
η διαχείριση κινδύνων, ο στρατηγικός σχεδιασμός και ο 
προγραμματισμός, η προστασία δεδομένων, η ασφάλεια και η συνέχεια 
της επιχείρησης, η εταιρική επικοινωνία και η πολιτική καταπολέμησης 
της απάτης. Η μεταρρύθμιση αυτή απλοποιεί επίσης τη διακυβέρνηση της 
τεχνολογίας της πληροφορίας και το περιβάλλον ασφάλειας, ενισχύει δε 
τη διαχείριση των κινδύνων των επιχειρήσεων και αποσαφηνίζει το ρόλο 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 
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 ---- 
1. Επενδύσεις από την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων το 2016. Το συνολικό ύψος των 
επενδύσεων που ξεκίνησε το Ταμείο ανήλθε σε 370 δισ. ευρώ την 
31η Δεκεμβρίου 2018 και σε 408 δισ. ευρώ στις 13 Ιουνίου 2019. 

2. Ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων απαρτίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων. 

3.  Το 2016 το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την πραγματοποίηση 
πρόσθετων επενδύσεων ύψους 315 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

4.  700 εκατομμύρια μέχρι τα μέσα Μαΐου 2018. 

5.   Η ημερομηνία έναρξης ήταν η 1η Απριλίου 2018 και η διάρκεια 36 
μήνες. 

6. Βλ. σχετικά 
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_e
n. 

7. 24%, η οποία υπερβαίνει σημαντικά το στόχο της συμμετοχής 20% 
στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» από μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 

8.  Βλ. σχετικά https://europa.eu/youth/discovereu_en. 

 

9.          Βλ. σχετικά https://europa.eu/youth/solidarity_en. 

10.  Η εγγύηση για τη Νεολαία αποτελεί μια πολιτική δέσμευση των κρατών μελών, 
που υλοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2013. 

11. Διαδραστικά δεδομένα διατίθενται στη διεύθυνση 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8. 

12. Οι πληροφορίες αφορούν τα όσα επιτεύχθηκαν από το 2016 μέχρι και το 
Δεκέμβριο του 2018. 

13. Πηγή δεδομένων: Ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής 2018. Οι αριθμοί του 2018 
περιλαμβάνουν όλα τα κράτη μέλη εκτός από την Ελλάδα, για την οποία οι 
πληροφορίες για το 2018 δεν ήταν ακόμη διαθέσιμες. 

 14. Βλ. σχετικά https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/32286/Nuclear%20Agreement. 

 15.  Βλ. σχετικά https://au.int. 

16.  Βλ. σχετικά http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6653_en.htm. 

17. Βλ. σχετικά https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-
policy/european-consensus-development_en.  

18.  Βλ. σχετικά https://au.int/en/agenda2063/overview.  
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 19. Ο Ευρωπαϊκός Γείτονας (EuropeanNeighbourhood) περιλαμβάνει τους 
πλησιέστερους ανατολικούς και νότιους γείτονες της ΕΕ. Στο νότο: 
Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, 
Παλαιστίνη*, Συρία και Τυνησία και ανατολικά: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, 
Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία (* Ο χαρακτηρισμός 
αυτός δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αναγνώριση κράτους της 
Παλαιστίνης και δεν θίγει τις μεμονωμένες θέσεις των κρατών μελών επί 
του θέματος αυτού). 

 



IIΙ. Δράσεις του ΟΟΣΑ 

 Α. Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ νέων προτάσεων για την 

ψηφιακή φορολόγηση 

Μιλώντας στο Τορίνο, ο Διευθυντής του Κέντρου του ΟΟΣΑ 
για τη Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση Pascal Saint-Amans 
επιβεβαίωσε ότι οι νέες προτάσεις της Γραμματείας αναφορικά 
με τις φορολογικές προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας θα 
δημοσιευθούν την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, με την επερχόμενη 
δημόσια διαβούλευση να έχει προγραμματισθεί για 21-22 
Νοεμβρίου. Οι προτάσεις θα σκιαγραφούν τη λεγόμενη 
«ενοποιημένη προσέγγιση», η οποία πιθανόν να επικεντρώνεται 
σε ένα πλαίσιο επί τη βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων 
για τις παραδοσιακές επιχειρηματικές συναλλαγές, καθώς και 
σε μια μέθοδο επιμερισμού για την κατανομή των 
υπολειμματικών κερδών.  

Β. Δημοσίευση από την Πλατφόρμα για τη Συνεργασία στη 

φορολογία σχεδίου Εργαλειοθήκης Ενδοομιλικής 

Τιμολόγησης 

Η Πλατφόρμα για τη Συνεργασία στη Φορολογία, μια κοινή 
πρωτοβουλία του ΔΝΤ,  του ΟΟΣΑ, των Ηνωμένων Εθνών και 
του Διεθνούς Ομίλου Τραπεζών, δημοσίευσε σχέδιο 
εργαλειοθήκης, το οποίο σχεδιάσθηκε για να βοηθήσει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων 
για την αποτελεσματική τεκμηρίωση ενδοομιλικών 
συναλλαγών.  

Η εργαλειοθήκη λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες προσεγγίσεις των 
φορολογικών διοικήσεων αναφορικά με την τεκμηρίωση για ζητήματα 
αναλύσεων και πολιτικών ενδοομιλικών συναλλαγών που μπορούν να 
παρέχουν κατευθύνσεις προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Η Πλατφόρμα για τη Συνεργασία στη Φορολογία επιδιώκει να 
συγκεντρώσει πληροφορίες επ’ αυτού του σχεδίου της εργαλειοθήκης 
μέχρι την 8η Νοεμβρίου 2019. Μεταξύ των ειδικότερων σημείων 
αναφορικά με τα οποία αναζητά πληροφορίες η Πλατφόρμα 
περιλαμβάνονται: 1. το ερώτημα εάν το σχέδιο εργαλειοθήκης 
ανταποκρίνεται σε όλες τις σχετικές εκτιμήσεις για το σχεδιασμό ενός 
αποτελεσματικού κανονιστικού συστήματος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών 
συναλλαγών, 2. το ερώτημα εάν ιδιαίτερες προσεγγίσεις (π.χ. ποινές ή 
κίνητρα συμμόρφωσης) είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες για αναπτυσσόμενες 
χώρες περιορισμένων ικανοτήτων, από άποψη εφαρμογής της 
τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, 3. το ερώτημα εάν υπάρχουν 
άλλες απαιτήσεις τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, οι οποίες δεν 
καλύπτονται από την εργαλειοθήκη και πρέπει να ληφθούν υπόψιν; καθώς 
και ποιες περαιτέρω εκτιμήσεις και/ή εργαλεία μπορούν να 
συμπεριληφθούν προς υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην 
εφαρμογή αποτελεσματικής τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών. 
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Γ. Δημόσια διαβούλευση του ΟΟΣΑ για την «Ενοποιημένη 

Προσέγγιση» στο πλαίσιο του Πρώτου Πυλώνα σχετικά με 

τις φορολογικές προκλήσεις της ψηφιοποίησης της 

οικονομίας στις 21-22 Νοεμβρίου στο Παρίσι 

Ο ΟΟΣΑ κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη σε δημόσια 
διαβούλευση στις 21-22 Νοεμβρίου στο Παρίσι σχετικά με τις 
προτάσεις της Γραμματείας για μια Ενοποιημένη Προσέγγιση 
στο πλαίσιο του Πρώτου Πυλώνα σχετικά με τις φορολογικές 
προκλήσεις της ψηφιοποίησης της οικονομίας. Οι 
συμμετέχοντες θα επιλεγούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη που 
έχουν ανταποκριθεί έγκαιρα στο κάλεσμα σχετικά με την 
υποβολή αίτησης εισόδου. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, με 
χώρες όπως η Ινδία που προειδοποιούν για την πολυπλοκότητα 
του έργου. Eκτός από την πρόβλεψη δίκαιης κατανομής των 
κερδών, οι λύσεις πρέπει να είναι «απλές στην εφαρμογή και 
απλές στη διαχείριση/διοίκηση», ανέφερε σύμφωνα με 
πληροφορίες η Υπουργός Οικονομικών της Ινδίας Nirmala 
Sitharaman,  χαιρετίζοντας την κατεύθυνση που θα θεμελίωνε 
καθεστώς φορολόγησης σε δικαιοδοσίες με εγκατεστημένες 
εταιρίες ανεξάρτητα από τη φυσική παρουσία μιας εταιρείας. 

 

Ο κ. Pascal Saint-Amans, Διευθυντής του Κέντρου Φορολογικής 
Πολιτικής και Διοίκησης του ΟΟΣΑ, επιβεβαίωσε ότι οι εργασίες σε 
επίπεδο κυβερνητικής αντιπροσώπευσης συνεχίζονται, με την πρόταση 
της Γραμματείας να λειτουργεί ως σχέδιο για περαιτέρω 
διαπραγματεύσεις. Η επόμενη σύνοδος του Αποκλειστικού Πλαισίου είναι 
προγραμματισμένη για τον Ιανουάριο του 2020. Εκπρόσωποι του ΟΟΣΑ, 
του Αποκλειστικού Πλαισίου για τα BEPS, ακαδημαϊκοί, φοροτεχνικοί 
και φορολογικοί σύμβουλοι, καθώς και εκπρόσωποι των επιχειρήσεων 
ασχολήθηκαν με ουσιαστικά ζητήματα που προέκυψαν από την πρόταση 
ενοποιημένης προσέγγισης, και συγκεκριμένα με το πεδίο εφαρμογής και 
τον σύνδεσμο, τον υπολογισμό του ποσού Α, την εξάλειψη της διπλής 
φορολογίας σε σχέση με το ποσό Α , σταθερές αμοιβές στο πλαίσιο του 
ποσού Β, καθώς και με την πρόληψη και επίλυση των διαφορών. 
Διαμορφώθηκε μια κοινή θέση ότι οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν 
από την ψηφιοποίηση ευνοούν μια στροφή προς έναν τύπο επιμερισμού, 
ωστόσο οι συζητήσεις δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν επί των 
συγκεκριμένων αρχών στις οποίες βασίζεται μια τέτοια μετατόπιση. 
Επιπλέον, υπήρξε κριτική από το βήμα, σχετικά με την έλλειψη σαφών 
αρχών που να δικαιολογούν την απομάκρυνση από την αρχή των ίσων 
αποστάσεων και ειδικότερα ότι η έλλειψη μιας συνεκτικής λογικής 
ενδέχεται να υπονομεύσει τον στόχο της επίτευξης δικαιοσύνης με τους 
νέους κανόνες κατανομής κερδών. 
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Δ. Δημοσίευση του 6ο γύρου εκθέσεων αξιολόγησης από 

ομοτίμους (“peer reviews”) αναφορικά με την Δράση 14 

BEPS για την επίλυση φορολογικών διαφορών 

Στο πλαίσιο των εργασιών που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της 
Δράσης 14 του Σχεδίου Δράσης  σχετικά με τη Διάβρωση της 
Φορολογικής Βάσης και Μεταφοράς Κερδών (“BEPS”) και της 
βελτίωσης των μηχανισμών επίλυσης των φορολογικών 
διαφορών, ο ΟΟΣΑ εξέδωσε τον 6ο γύρο εκθέσεων 
αξιολόγησης από ομοτίμους, αξιολογώντας τις προσπάθειες 
των χωρών για την εφαρμογή του ελάχιστου προτύπου δράσης 
14, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του 
ΟΟΣΑ και της G20 για τη Διάβρωση της φορολογικής βάσης 
και τη μεταφορά κερδών. Οι δημοσιευμένες εκθέσεις 
περιλαμβάνουν δικαιοδοσίες, όπως η Αργεντινή, η Χιλή, η 
Κολομβία, η Κροατία, η Ινδία, η Λεττονία, η Λιθουανία και η 
Νότια Αφρική με πάνω από 230 στοχοθετημένες συστάσεις που 
θα ακολουθηθούν στο στάδιο 2 της διαδικασίας αξιολόγησης 
από ομοτίμους. Η δράση 14 αποσκοπεί στη βελτίωση των 
μηχανισμών επίλυσης των φορολογικών διαφορών μέσω της 
διαδικασίας επανεξέτασης από ομοτίμους, η οποία εξετάζει τη 
συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα που έχουν επανεξεταστεί 
και παρακολουθείται από τις αντίστοιχες χώρες. 
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Ε. Έκδοση από τον ΟΟΣΑ Πρόσθετων Οδηγιών για την 

εφαρμογή των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbCR) 

Σε συνέχεια  της Δράσης 13 του  Σχεδίου Δράσης για την 
αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της 
μεταφοράς κερδών (BEPS), το Περιεκτικό Πλαίσιο του ΟΟΣΑ 
και των χωρών της ομάδας G20 για το Σχέδιο Δράσης 
δημοσίευσε ενημερωμένες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή 
και λειτουργία των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbCR). Οι νέες 
κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν τη μεταχείριση των 
μερισμάτων, την εφαρμογή της υποχρέωσης υποβολής 
Έκθεσης ανά Χώρα από την τοπική οντότητα, τη χρήση 
στρογγυλοποιημένων ποσών στον Πίνακα 1 της Έκθεσης ανά 
Χώρα από την παρένθετη μητρική οντότητα ενός Ομίλου 
Πολυεθνικής Επιχείρησης και τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται σε σχέση με τις πηγές δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται. 

ΣΤ. Δημοσίευση της έκθεσης υλοποίησης του ΟΟΣΑ για την 

αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών (The 2019 AEOI 

Implementation Report)  

Το 2014, το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την 
Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς 

Σκοπούς υιοθέτησε το Πρότυπο Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών 
Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών σε Φορολογικά Ζητήματα), που 
ανέπτυξε ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία με τα κράτη G20. Για την επίτευξη 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού, το Παγκόσμιο Φόρουμ ξεκίνησε μια 
διαδικασία συμμόρφωσης υπό την οποία 100 δικαιοδοσίες δεσμεύτηκαν 
να εφαρμόσουν εγκαίρως το Πρότυπο ΑΕΟΙ για την έναρξη της 
ανταλλαγής το 2017 ή το 2018.  

Ακολούθως, οι ανταλλαγές ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2017 μεταξύ 
μιας ομάδας 49 «εγκαίρως υιοθετησάντων» χωρών και, εντός του 2018, 
συνολικά 90 δικαιοδοσίες αντάλλασσαν πληροφορίες σύμφωνα με το 
πρότυπο ΑΕΟΙ. Αυτή η χρονιά είναι η δεύτερη εκτεταμένων ανταλλαγών 
και συνολικά 94 δικαιοδοσίες ανταλλάσσουν πληροφορίες μέχρι τώρα. 
Αυτές αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των δικαιοδοσιών που 
δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν το πρότυπο ΑΕΟΙ και περιλαμβάνει τρεις 
αναπτυσσόμενες χώρες, στις οποίες αν δεν ζητήθηκε να εφαρμόσουν το 
πρότυπο ΑΕΟΙ, ωστόσο συμμορφώθηκαν εθελοντικά. Επιπλέον, το πεδίο 
του δικτύου ανταλλαγής των δικαιοδοσιών έχει αυξηθεί σημαντικά από το 
2018. Το 2019, λοιπόν, αντιπροσωπεύει την περαιτέρω ενίσχυση της 
σταδιακής αλλαγής προς την παγκόσμια φορολογική διαφάνεια που 
επέφερε η επιβολή του Προτύπου ΑΕΟΙ και τη δυνατότητα της διεθνούς 
κοινότητας να εξασφαλίσει τη φορολογική συμμόρφωση. 
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 Μέχρι σήμερα το 2019, αυτές οι 94 δικαιοδοσίες έχουν 
ολοκληρώσει περίπου 6.100 διμερείς ανταλλαγές, καθεμία από 
τις οποίες περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τους 
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που τηρούνται στη 
δικαιοδοσία-αποστολέα από φορολογικούς κατοίκους των 
μερών στην ανταλλαγή. Ακόμα περισσότερες δικαιοδοσίες 
αναμένεται να ξεκινήσουν ανταλλαγές τα ερχόμενα χρόνια.  

Ενώ η συντριπτική πλειονότητα των δικαιοδοσιών που 
δεσμεύτηκαν να ξεκινήσουν τις ανταλλαγές το 2017 ή το 2018 
εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της, η πλήρως αποτελεσματική 
εφαρμογή του Προτύπου ΑΕΟΙ σε ό,τι αφορά τους όρους του 
ανταγωνισμού απαιτεί την πλήρη τήρησή του από όλες τις 
δικαιοδοσίες. Όπως τονίζεται στην αναφορά, υπάρχουν ακόμα 
κάποιες δικαιοδοσίες που δεν έχουν ξεκινήσει με την πρώτη 
τους ανταλλαγή. Το Παγκόσμιο Φόρουμ δουλεύει με αυτές τις 
δικαιοδοσίες, προκειμένου να διατηρήσουν την προσοχή τους 
στην εφαρμογή και την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους.  

Επιπλέον της παράδοσης των πληροφοριών της ανταλλαγής, η 
ποιότητα των μέτρων εφαρμογής είναι κρίσιμη. Το Παγκόσμιο 
Φόρουμ έχει αξιολογήσει σχετικά το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο 
κάθε δικαιοδοσίας προκειμένου να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωσή τους με το Πρότυπο ΑΕΟΙ και παρακολουθεί τα 
διεθνή δίκτυα ανταλλαγής για να διασφαλίσει ότι το εύρος τους 
επαρκεί για την πλήρωση των δεσμεύσεων.  

Το Παγκόσμιο Φόρουμ επικεντρώνεται επί του παρόντος στην 
επιστημονική εξέταση (peer review) για να εξασφαλίσει την 
αποτελεσματική λειτουργία του Προτύπου ΑΕΟΙ στην πράξη.  

Η έκθεση του 2019 είναι η τρίτη λεπτομερής ετήσια αναφορά εφαρμογής 
του Προτύπου που δημοσιεύεται από το Παγκόσμιο Φόρουμ. Το 
περιεχόμενό της αντικατοπτρίζει τα δεδομένα μέχρι την 24η Νοεμβρίου 
2019. Βλ. και στην ιστοσελίδα κάθε δικαιοδοσίας και/ή στη Διαδικτυακή 
Πύλη του Προτύπου (ΑΕΟΙ Portal). 

Ζ. Έγγραφα εργασίας του ΟΟΣΑ (OECD Taxation Working Papers) 

Ζ.1. Δημοσίευση του εγγράφου του ΟΟΣΑ για την ανταλλαγή 

πληροφοριών και τραπεζικών καταθέσεων σε διεθνή χρηματοπιστωτικά 

κέντρα 

Το έγγραφο του ΟΟΣΑ παρουσιάζει τα αποτελέσματα της νέας εργασίας 
για την εκτίμηση του αντίκτυπου της αυξανόμενης φορολογικής 
διαφάνειας και της ανταλλαγής των πληροφοριών  στη διασυνοριακή 
οικονομική δραστηριότητα με τη χρήση δεδομένων τραπεζικών 
καταθέσεων. Από το 2009, παρατηρείται σημαντική αύξηση της 
φορολογικής διαφάνειας παγκοσμίως, προκύπτουσα από την εφαρμογή 
των νέων προτύπων ανταλλαγής πληροφοριών μετά από αίτημα (ΕΟΙR) 
και αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών (AEOI). Η εξέταση της 
διασυνοριακής δραστηριότητας υπό το φως αυτών των πρωτοβουλιών 
μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση του αν αυτά τα πρότυπα έχουν 
ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση.  
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 Το κείμενο εστιάζει σε μία διάσταση της διεθνούς 
χρηματοοικονομικής δραστηριότητας: τις διασυνοριακές 
τραπεζικές καταθέσεις, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την 
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), η οποία παρέχει 
διμερή δεδομένα για τραπεζικές καταθέσεις σε πάνω από 47 
δικαιοδοσίες στο διάστημα από το 2000 έως το 2019. Αξιολογεί 
τις αλλαγές σε αυτές τις καταθέσεις σε απάντηση της 
αυξανόμενης φορολογικής διαφάνειας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών. Η ανάλυση εστιάζει σε καταθέσεις μη-τραπεζών 
(περιλαμβάνονται τα μη τραπεζικά χρηματοοικονομικά 
ιδρύματα, κεντρικές κυβερνήσεις, νοικοκυριά και εταιρείες). 

Συγκεκριμένα, η έκθεση του ΟΟΣΑ καταλήγει στα ακόλουθα 
συμπεράσματα:  

• Οι τραπεζικές καταθέσεις σε Διεθνή Χρηματοοικονομικά 
Κέντρα (IFCs) από μη-τραπεζικούς αντισυμβαλλόμενους 
αυξήθηκαν ουσιαστικά την περίοδο μεταξύ του 2000 και του 
2008, φτάνοντας το κορυφαίο σημείο των 1,7 τρις Δολαρίων 
Η.Π.Α. το δεύτερο τέταρτο του 2018. 

• Από τότε, οι καταθέσεις αυτές έχουν μειωθεί ουσιαστικά κατά 
410 δις Δολάρια Η.Π.Α. ή 24% μέχρι το πρώτο τέταρτο του 
2019. Μεγάλο μέρος της μείωσης αυτής προήλθε αμέσως μετά 
την οικονομική κρίση – οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 13% με 

την έναρξη της κρίσης, από το δεύτερο τέταρτο του 2008 έως το δεύτερο 
τέταρτο του 2011. Η μείωση συνεχίστηκε από τότε με επιπλέον 11%. 

• Η έκταση κατά την οποία αυτή η ύφεση μπορεί να αποδοθεί στη 
μειωμένη φοροδιαφυγή σε απάντηση στην φορολογική διαφάνεια και τα 
πρότυπα ανταλλαγής πληροφοριών (ΕΟΙ), τη μείωση της διάβρωσης της 
φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών (BEPS) ή άλλων 
(πιθανώς μη-φορολογικών) παραγόντων, δεν μπορεί να υποστηριχθεί με 
ακρίβεια. Ωστόσο, η ανάλυση των μεταβαλλόμενων μεθόδων 
χρηματοοικονομικής συμμετοχής έναντι της υπογραφής των συμφωνιών 
για τα πρότυπα ανταλλαγής (ΕΟΙ) αποδεικνύουν ότι η φορολογική 
διαφάνεια και τα πρότυπα ανταλλαγής πληροφοριών ΕΟΙ παίζουν 
ουσιαστικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές. 

• Η μείωση διαφέρει μεταξύ των δικαιοδοσιών. Έτσι ενώ σε μερικές 
εντοπίζεται ουσιαστική μείωση, σε μερικές παρατηρείται αύξηση των 
διασυνοριακών τραπεζικών καταθέσεων. 

• Το έγγραφο του ΟΟΣΑ παρουσιάζει μια παλινδρομική ανάλυση των 
συνεπειών των προτύπων ανταλλαγής ΕΟΙ για τις τραπεζικές καταθέσεις, 
ακολουθώντας την προσέγγιση των Johannesen και Zucman (2014[1]), 
αλλά σε μεγαλύτερη χρονική έκταση και με εκτεταμένο αριθμό 
δικαιοδοσιών αναφοράς. Η συμβολή σε αυτή την αναφορά είναι ότι 
αφορά τις σχέσεις ανταλλαγής πληροφοριών EOIR μεταξύ της 
Πολυμερούς Συνθήκης για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε 
Φορολογικά Ζητήματα (γνωστή ως MAC) και για την ευρεία υιοθέτηση 
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 του Προτύπου για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών 
Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΑΕΟΙ). Αυτά 
αναπαριστούν τις ουσιαστικές αλλαγές στην παγκόσμια 
φορολογική διαφάνεια και το τοπίο για τα πρότυπα ΕΟΙ όπως 
διαμορφώθηκε μετά την εκπόνηση της μελέτης των Johannesen 
και Zucman (2014[1]). 

• Η υπογραφή συμφωνίας που ενεργοποιεί τα πρότυπα 
ανταλλαγής EOIR μεταξύ ενός Διεθνούς Χρηματοοικονομικού 
Κέντρου (IFC) και ενός μη IFC συνδέεται με μια μέση μείωση 
των τραπεζικών καταθέσεων στο IFC σε σχέση με το μη-IFC 
αντισυμβαλλόμενο μέρος σε ποσοστό μεταξύ 9% και 10% από 
την υπογραφή μέχρι και το 2014, εξαρτώμενη από το 
συγκεκριμένο μοντέλο που χρησιμοποιείται στην παλινδρομική 
ανάλυση. Αυτό συμβαδίζει με πρότερα ευρήματα στη 
βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένων των Johannesen και 
Zucman (2014[1]) και Menkhoff και Miethe (2019[2]). 

• Η έναρξη εφαρμογής των προτύπων ΑΕΟΙ το 2017 και το 
2018 συνδέεται με μια περαιτέρω μείωση των τραπεζικών 
καταθέσεων κατά 22%. Λαμβάνοντας υπόψη και το Νόμος περί 
Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών (FATCA), ο 
συσχετισμός μειώνεται στο 17% περίπου. 

Η αναφορά του ΟΟΣΑ καταλήγει σε μια εκτίμηση της πιθανής 
μελλοντικής χρήσης των δεδομένων διεθνών επενδύσεων για 

την εξερεύνηση του αντικτύπου της φορολογικής διαφάνειας και των 
προτύπων ανταλλαγής ΕΟΙ. 

Ζ.2. Δημοσίευση του εγγράφου του ΟΟΣΑ για την διαφάνεια και την 

ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς (Transparency and 

Exchange of Information for Tax Purposes Multilateral Co-operation 

Changing the World - 10th ANNIVERSARY REPORT) 

Το 2009, οι ηγέτες των G20 δήλωσαν ότι «η εποχή του τραπεζικού 
απορρήτου έχει τελειώσει». Το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και 
την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς κλήθηκε για 
την επίτευξη αυτού του σκοπού. Μετά από δέκα χρόνια, το Παγκόσμιο 
Φόρουμ μετράει σχεδόν 160 δικαιοδοσίες-μέλη και έχει καταφέρει μαζική 
πρόοδο στην εφαρμογή των προτύπων παγκόσμιας φορολογικής 
διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών. Με την ισχυρή υποστήριξη των 
G20 και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), το Παγκόσμιο Φόρουμ έχει φέρει εις πέρας το διεθνές έργο με 
το μεγαλύτερο αντίκτυπο κατά της υπεράκτιας φοροδιαφυγής στην 
ιστορία.  

Κλειδί για τα επιτεύγματα του Παγκόσμιου Φόρουμ είναι η ταχεία και 
εκτεταμένη επέκταση του διεθνούς δικτύου συμφωνιών ανταλλαγής 
πληροφοριών, που αύξησαν απότομα τον όγκο των ανταλλασσόμενων 
πληροφοριών , τόσο κατ’ αίτηση όσο και αυτόματα, καθώς και η 
διασφάλιση ότι οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες προς ανταλλαγή.  
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 Το πέπλο απορρήτου που επέτρεπε στους φοροδιαφεύγοντες να 
κρύβουν τα υπεράκτια περιουσιακά τους στοιχεία ήρθη 
επιτρέποντας στις φορολογικές αρχές να λαμβάνουν 
πληροφορίες που προηγουμένως βρίσκονταν εκτός των ορίων 
εξουσίας τους.  

Αυτά τα μέτρα έχουν πολύ συγκεκριμένο αντίκτυπο. Οι 
φορολογούμενοι καλούνται να γνωστοποιήσουν πρώην 
κεκαλυμμένα στοιχεία «πλούτου» και οι υπεράκτιες έρευνες 
γίνονται πιο αποτελεσματικές. Τα προγράμματα εθελοντικής 
γνωστοποίησης και οι υπεράκτιες φορολογικές έρευνες έχουν 
βοηθήσει ήδη στην ταυτοποίηση περίπου 102 δις Ευρώ 
επιπλέον εισοδήματος (φόρος, τόκος, πρόστιμα) και 
αναμένονται περισσότερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο 
φορολογούμενη έχουν βρεθεί ενώπιον της επιλογής να 
γνωστοποιήσουν εθελοντικά τα περιουσιακά τους στοιχεία. 

Η αναφορά αυτή του ΟΟΣΑ αναλύει περαιτέρω τα βασικά 
αποτελέσματα των εργασιών του Παγκόσμιου Φόρουμ τα 
τελευταία 10 χρόνια και θέτει τα επόμενα βήματα. Δεν υπάρχει 
διασυνοριακή ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών χωρίς 
διεθνείς συμφωνίες που θέτουν τα θεμέλιά της. Το 2009, το 
δίκτυο των συμφωνιών ήταν εξαιρετικά περιορισμένο και οι 
φοροδιαφεύγοντες είχαν τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται 
καταστάσεις όπου δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ 
συγκεκριμένων δικαιοδοσιών.  

Το 2010, η Σύμβαση για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε 
Φορολογικά Ζητήματα (η Πολυμερής Σύμβαση) κατέστη διαθέσιμη προς 
υπογραφή από όλους, με κάθε ένα από τα νέα μέλη να έχουν στη διάθεσή 
τους δεκάδες διεθνείς σχέσεις που επιτρέπουν την ανταλλαγή κατόπιν 
αιτήματος, αυθόρμητα ή με αυτόματο τρόπο. Παρείχε μια ελκυστική 
εναλλακτική λύση σε μια μακρά διαδικασία διαπραγμάτευσης διμερών 
μέσων και γεμάτη κενά στο δίκτυο των συνθηκών σε ταχύτητα χωρίς 
προηγούμενο. Σήμερα, η Πολυμερής Σύμβαση εξασφαλίζει ένα 
εντυπωσιακό διεθνές δίκτυο, ίσο με περίπου 8000 διμερείς συμβάσεις. 
Πληροφορίες σχετικά με φορολογικούς σκοπούς μπορούν να ληφθούν 
από περίπου 130 επιπλέον δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
χωρών G20 και των μελών του ΟΟΣΑ, πρακτικά όλα τα διεθνή 
χρηματοοικονομικά κέντρα (IFC), και από έναν αυξανόμενο αριθμό 
αναπτυσσόμενων χωρών με τη συμμετοχή σε ένα ενιαίο εργαλείο. 

Με την ταχεία επέκταση του δικτύου συμβάσεων ανταλλαγής 
πληροφοριών, η ροή πληροφοριών μεταξύ των δικαιοδοσιών επίσης έχει 
αυξηθεί, τόσο κατ’ αίτηση όσο και αυτόματα. Μεταξύ του 2009 και του 
2017, η ανταλλαγή πληροφοριών γινόταν κυρίως μετά από αίτηση και 
επομένως οι πληροφορίες ανταλλάσσονταν μόνο αν η αιτούσα αρχή είχε 
υποψίες φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Πάνω από 250000 αιτήματα 
πληροφοριών έχουν υποβληθεί από μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ σε 
δέκα χρόνια και τα ετήσια στοιχεία αυξάνονται παγκοσμίως. Μερικά από 
τα αιτήματα αφορούν χιλιάδες φορολογούμενους και το ποσό των φόρων 
που έχει συλλεγεί αυξάνεται. Η ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν 
αιτήματος (EOIR) από μόνης της έχει καταστήσει δυνατή την επαναφορά 
σχεδόν 7,5 δις ευρώ επιπλέον φόρου. 
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Οι ανταλλαγές βασίζονται σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες 
στην αρμόδια αρχή. Οι ζητούμενες πληροφορίες, οι οποίες θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία ιδιοκτησίας, τραπεζικές 
ή λογιστικές εγγραφές, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες, ακριβείς 
και προσιτές στην αρμόδια αρχή. Αυτό απαιτεί η διαφάνεια και 
μεγάλο μέρος του έργου του Παγκόσμιου Φόρουμ 
επικεντρώθηκε στην εξασφάλιση της τήρησης αυτής της 
απαίτησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα δεδομένα μιλούν από 
μόνα τους: μέχρι σήμερα, οι αιτούμενες πληροφορίες μπορούν 
να ληφθούν σε όλες, με εξαίρεση 1% των περιπτώσεων. 
Συνεπώς, το έργο του Παγκόσμιου Φόρουμ εξασφάλισε ότι οι 
πληροφορίες που είναι κρίσιμες για τη διαχείριση και επιβολή 
των φόρων είναι πλέον διαθέσιμες σε τρεις βασικούς τομείς:  

• ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ: πρακτικά όλα τα μέλη του 
Παγκόσμιου Φόρουμ έχουν καταργήσει το τραπεζικό απόρρητο 
έναντι των φορολογικών αρχών. Για να επιτύχει αυτό, σχεδόν 
70 δικαιοδοσίες έχουν κάνει αλλαγές στο κανονιστικό τους 
πλαίσιο και τις πρακτικές από το 2009. Επιπλέον, με την 
έναρξη της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών (AEOI) στους 
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς των μη κατοίκων το 2017 
και το 2018, η εποχή του τραπεζικού απορρήτου τελείωσε. 

• ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ/ΣΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ: 
περίπου 90% των μελών του Παγκόσμιου Φόρουμ, τα οποία αποτέλεσαν 
αντικείμενο των αξιολογήσεων στο πλαίσιο των EOIR, δεν επιτρέπουν 
την έκδοση μετοχών στον κομιστή ή έχουν θεσπίσει ρυθμίσεις για τον 
προσδιορισμό των ιδιοκτητών. Προς επίτευξη αυτού, πάνω από 40 
δικαιοδοσίες έχουν καταργήσει το είδος των μετοχών στον κομιστή ή 
έχουν θεσπίσει επαρκείς ρυθμίσεις στέρησης ή μη της ελευθερίας για την 
αναγνώριση των ιδιοκτητών τους από το 2009. Οι μετοχές στον κομιστή 
αντιπροσωπεύουν μόνο μία από τις πολλές πτυχές στις οποίες οι 
αξιολογήσεις του Παγκόσμιου Φόρουμ βελτίωσαν τη διαθεσιμότητα 
πληροφοριών σχετικά με τη νομική ιδιοκτησίας. Επιπλέον, από το 2017, 
το Παγκόσμιο Φόρουμ έχει αναλάβει μια νέα πρόκληση να εξασφαλίσει 
τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των πληροφοριών σχετικά με 
τους δικαιούχους, όπως προβλέπεται τόσο στα πρότυπα EOIR όσο και 
στα πρότυπα AEOI (δηλαδή, δεν θα πρέπει να είναι δυνατό οι 
φοροδιαφυγές να αποκρύψουν την ιδιοκτησία τους από περιουσιακά 
στοιχεία μέσω της χρήσης αδιαφανών οντοτήτων ή δομών).  

•  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: η πλειονότητα των μελών του Παγκόσμιου 
Φόρουμ είχε ελλείψεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα λογιστικών 
βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων 30 δικαιοδοσιών που έλαβαν μη 
ικανοποιητικές αξιολογήσεις μεταξύ του 2010 και του 2016. Τα κενά στο 
κανονιστικό πλαίσιο έχουν αντιμετωπιστεί από όλους σχεδόν, και η 
εστίαση έχει πλέον μεταφερθεί στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
επιβολής και εποπτείας αυτών των διατάξεων. 
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 Από το 2017, τα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ άρχισαν την 
αυτόματη ανταλλαγή ενός προκαθορισμένου συνόλου 
πληροφοριών σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς 
λογαριασμούς, γεγονός που ενίσχυσε την ικανότητα των 
φορολογικών αρχών να εντοπίζουν τη φοροδιαφυγή. Περίπου 
100 δικαιοδοσίες ανταλλάσσουν πληροφορίες αυτόματα. Το 
2017 ανταλλάχθηκαν πληροφορίες για περισσότερους από 11 
εκατομμύρια χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και ο 
αριθμός αυτός ανήλθε σε 47 εκατομμύρια 
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς το 2018. Αυτό 
αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο ποσό παράκτιων επενδύσεων με 
τη συνολική αξία των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών που 
αντικατοπτρίζονται στις πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν το 
2018 να ανέρχονται σε περίπου 4,9 τρισεκατομμύρια ευρώ. 
Καθώς ο αριθμός των ανταλλαγών ΑΕΟΙ βρίσκεται σε άνοδο, 
δεδομένου ότι αυξήθηκε κατά 36% μεταξύ 2018 και 2019, τα 
στοιχεία θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. 

Τα οφέλη από την αυξημένη φορολογική διαφάνεια και την 
ανταλλαγή πληροφοριών είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη του 
Παγκόσμιου Φόρουμ. Η οικοδόμηση ικανοτήτων είναι 
επομένως καίριας σημασίας για το περιβάλλον που το 
Παγκόσμιο Φόρουμ θέλησε να δημιουργήσει. Το Παγκόσμιο 
Φόρουμ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
τεχνικής βοήθειας, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες 

περισσότερων από 80 αναπτυσσόμενων χωρών, βοηθώντας τες να 
εφαρμόσουν τα πρότυπα EOIR και AEOI και να αξιοποιήσουν καλύτερα 
αυτά τα εργαλεία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και των 
παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Η εργασία αυτή υποστηρίζει την 
επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας την ισχυρή 
σχέση μεταξύ φορολογικής διαφάνειας και ανάπτυξης. Ενώ τα 
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν είναι εντυπωσιακά, πρέπει να γίνουν 
περισσότερα για να μην επαναληφθούν τα φορολογικά σκάνδαλα της 
κλίμακας που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν. Οι φοροδιαφεύγοντες 
εξακολουθούν να επιθυμούν να εκμεταλλευτούν κάθε νέο κενό ή 
αδυναμία στα νομικά και κανονιστικά πλαίσια σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Μόνο μέσω συντονισμένης παγκόσμιας δράσης και ταχείας αντίδρασης 
σε νεοεμφανιζόμενους κινδύνους, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο θα 
μπορέσουν να κερδίσουν τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής και να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα των φορολογικών 
τους συστημάτων.   

Η. Δημοσίευση της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για την εφαρμογή των 

διεθνών προτύπων αναφορικά με τον εντοπισμό του «πραγματικού 

δικαιούχου» (OECD and IDB, A Beneficial Owner Implementation 

Toolkit, March 2019) 

Κύριο μέλημα του ΟΟΣΑ είναι καταστεί κατανοητό ότι η ανωνυμία 
παρέχει τη δυνατότητα σε πολλές παράνομες δραστηριότητες, όπως η 
φοροδιαφυγή, η διαφθορά, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, να συμβαίνουν 
εν αγνοία των κρατικών αρχών.  
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 Για παράδειγμα, κατά τη νομιμοποίηση εσόδων μπορεί να 
συντελούνται περίπλοκες συναλλαγές προκειμένου χρήματα 
που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, όπως το 
εμπόριο ναρκωτικών ή η φοροδιαφυγή, να εμφανίζονται ως 
νόμιμα. Για να επιτευχθεί η αντιμετώπιση του φαινομένου 
διεθνώς τόσο η Μονάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για το 
ξέπλυμα (Financial Action Task Force - FATF) όσο και το 
Παγκόσμιο Φόρουμ (Global Forum) αποφάσισαν να 
συμπεριλάβουν στα πρότυπά τους τις απαιτήσεις αναφορικά με 
τον πραγματικό δικαιούχο,  εφόσον η αποτελεσματικότητα του 
στόχου θα κριθεί από το εάν οι χώρες έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αφορούν τις νομικές οντότητες και 
διευθετήσεις.   

Για το λόγο αυτό, τον Μάρτιο 2019 κυκλοφόρησε η πρώτη 
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ αναφορικά με το ζήτημα του 
«πραγματικού δικαιούχου» στο πλαίσιο του Φόρουμ του ΟΟΣΑ 
για την Ακεραιότητα και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Η 
εργαλειοθήκη που εκπονήθηκε από τη Γραμματεία του 
Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή 
Πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς από κοινού με την 
Παναμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα περιέχει πολιτικές 
εκτιμήσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δικαιοδοσίες 
των μελών του Παγκόσμιου Φόρουμ, προκειμένου να 

εφαρμόσουν νομοθετικά πλαίσια και πλαίσια εποπτείας για τον εντοπισμό 
και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους «πραγματικούς 
δικαιούχους», που αποτελεί σήμερα ένα αντικείμενο αυξημένου 
ενδιαφέροντος στους τομείς της διαφάνειας, της ακεραιότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και του νομικού καταναγκασμού. 

Τα διεθνή πρότυπα απαιτούν ένα ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας αναφορικά 
με το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιριών, καταπιστευμάτων 
και άλλων νομικών διευθετήσεων για λόγους φορολογικούς και 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι τελούντες 
φοροδιαφυγή και άλλα εγκλήματα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσχέρεια 
στην απόκρυψη των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων σε όσες 
δικαιοδοσίες εφαρμόζονται τα διεθνή πρότυπα, ιδίως σε μια περίοδο όπως 
η σημερινή που η φορολογική διαφάνεια αποτελεί τον πυρήνα του 
ενδιαφέροντος για τις εθνικές κυβερνήσεις και την κοινή γνώμη, όπως 
φανερώνει η διαρκής ενασχόληση των μέσων μαζικής επικοινωνίας με το 
θέμα των διαρροών φορολογικών δεδομένων κατά τα τελευταία χρόνια. 
Οι διαρροές αυτές έχουν φέρει στην επιφάνεια την πρακτική 
καταχρηστικής ίδρυσης και χρήσης εταιριών και καταπιστευμάτων 
προκειμένου να επιτευχθεί η απόκρυψη των πραγματικών δικαιούχων των 
κεφαλαίων. Επομένως γίνεται κατανοητό ότι η φοροδιαφυγή και η 
φορολογική απάτη δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά 
συνέχονται με ένα ευρύ σύνολο δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων το 
ξέπλυμα μαύρου χρήματος και η διαφθορά, με αρνητικές επιπτώσεις στις 
κοινωνίες.  
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 Για το λόγο αυτό η διαφάνεια στον τομέα των πληροφοριών 
γύρω από τον πραγματικό δικαιούχο αποτελεί κύριο μέλημα 
κατά την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης, της 
διαφθοράς και των άλλων συναφών δραστηριοτήτων.  

Βασικός στόχος της εργαλειοθήκης είναι να γίνει κατανοητή η 
έννοια του πραγματικού δικαιούχου όπως περιέχεται στα διεθνή 
πρότυπα φορολογικής διαφάνειας. Ένας δεύτερος στόχος είναι 
να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση του εθνικού νομοθέτη στις 
διαφορετικές δικαιοδοσίες, ώστε να προσαρμόσουν τη 
νομοθεσία και τους κανόνες με τρόπο που να είναι συμβατός με 
τα νέα διεθνή μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας, ιδίως 
ενόψει των αξιολογήσεων από ομοτίμους του Παγκόσμιου 
Φόρουμ. Στην εισαγωγή της εργαλειοθήκης δηλώνεται ρητά ότι 
δεν αποτελεί σκοπό της η οριοθέτηση των προϋποθέσεων 
αναφορικά με τον πραγματικό δικαιούχο που προβλέπονται από 
άλλα διεθνή πρότυπα, παρά μόνο αυτών του Παγκόσμιου 
Φόρουμ (Global Forum). 

Η εργαλειοθήκη ερευνά αρχικά τις έννοιες του πραγματικού 
δικαιούχου και της πραγματικής ιδιοκτησίας, τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό τους, η σημασία του 
θέματος για τη διαφάνεια στον χρηματοπιστωτικό και σε 
άλλους τομείς και τα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν κατά 
την αναζήτηση του πραγματικού δικαιούχου μιας διευθέτησης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ των προτύπων της Μονάδας 
Χρηματοοικονομικής Δράσης για το ξέπλυμα (FATF) και του Παγκόσμιου 
Φόρουμ (Global Forum) πάνω στο θέμα του πραγματικού δικαιούχου, η 
εργαλειοθήκη ορίζει και περιγράφει τις συστάσεις της FATF σχετικά με τη 
διαφάνεια όσον αφορά στον πραγματικό δικαιούχο και τη σύνδεσή τους 
με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Φόρουμ (Global Forum). Στη συνέχεια 
εξετάζονται οι τεχνικές πτυχές των απαιτήσεων αναφορικά με την 
αναγνώριση της ιδιότητας του πραγματικού δικαιούχου, κάνοντας έναν 
διαχωρισμό ανάμεσα σε νομικά πρόσωπα και νομικές διευθετήσεις όπως 
τα καταπιστεύματα.  

Επίσης, περιγράφονται τα μέτρα που λαμβάνονται διεθνώς προκειμένου 
να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τους 
πραγματικούς δικαιούχους, όπως για παράδειγμα η αναβάθμιση των 
μητρώων επιχειρήσεων σε ορισμένες δικαιοδοσίες ώστε να περιέχουν 
τέτοιες πληροφορίες. Σημαντικό κομμάτι της εργαλειοθήκης αποτελεί ο 
κατάλογος ενδεικνυόμενων μεθόδων ελέγχου, προκειμένου να 
στοιχειοθετηθεί ένα σαφές ελεγκτικό πλαίσιο συναφώς με την 
πραγματική ιδιοκτησία στις ενδιαφερόμενες δικαιοδοσίες. Εξετάζεται 
επιπλέον η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των αρχών που αφορούν 
στον πραγματικό δικαιούχο κατά την αξιολόγηση από ομοτίμους στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Φόρουμ (Global Forum). 

Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά στους λόγους που καθιστούν τις 
πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο έναν σημαντικό 
παράγοντα για τις δικαιοδοσίες που συμμετέχουν στην Αυτόματη 
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 Ανταλλαγή Πληροφοριών ανά τον κόσμο συναφώς με 
πληροφορίες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο πλαίσιο 
του Κοινού Συστήματος Αναφοράς του ΟΟΣΑ. Τέλος, 
περιγράφονται διάφορες επιλογές τεχνικής βοήθειας που είναι 
διαθέσιμες για τις ενδιαφερόμενες δικαιοδοσίες.  

Δεδομένης της εθνικής κυριαρχίας των επιμέρους 
δικαιοδοσιών, τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας υιοθετούνται από 
κάθε μία με τρόπο τέτοιο που να συνάδει με την εθνική 
νομοθεσία και τους θεσμούς της, επομένως η εργαλειοθήκη 
λαμβάνει υπόψη ότι κάθε χώρα μπορεί να υιοθετήσει 
διαφορετική μεθοδολογία κατά τη συμμόρφωσή της με τα 
διεθνή πρότυπα αναφορικά με τον πραγματικό δικαιούχο. Για 
τον ίδιο λόγο το Παγκόσμιο Φόρουμ δεν έχει δημιουργήσει μια 
συγκεκριμένη συνταγή που να περιέχει έναν βασικό μηχανισμό 
εφαρμογής των προτύπων, κοινό για όλες τις δικαιοδοσίες, 
όπως για παράδειγμα ένα κεντρικό μητρώο. Θεωρείται ωστόσο 
ότι οι ελάχιστοι κανόνες συμμόρφωσης προς τα διεθνή πρότυπα 
φορολογικής διαφάνειας είναι τόσο σαφείς, ώστε οι επιμέρους 
δικαιοδοσίες μπορούν ευχερώς να χαράξουν πολιτικές και να 
εφαρμόσουν ένα συμβατό νομικό πλαίσιο ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες της καθεμίας. Κατανοώντας τη δυσκολία του 
εγχειρήματος, ο ΟΟΣΑ στα συμπεράσματα της εργαλειοθήκης 
προτείνει με διακριτικό τρόπο στις εθνικές κυβερνήσεις τη 
στρατηγική υιοθέτησης μιας συντονισμένης και συνολικής 

 

προσέγγισης, ώστε να συμμετάσχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς στη 
δημιουργία ενός καθεστώτος για τον εντοπισμό του πραγματικού 
δικαιούχου που να ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα. 

Θ. Δημοσίευση της έκθεσης του ΟΟΣΑ αναφορικά με τα καθεστώτα 

χορήγησης αδειών διαμονής και ιθαγένειας (Residency-by-investment 

and citizenship-by-investment schemes - RBI/CBI schemes) 

(CORRUPTION RISKS ASSOCIATED WITH CBI/RBI SCHEMES, 

2019 OECD GLOBAL ANTI- CORRUPTION & INTEGRITY 

FORUM) 

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Φόρουμ 2019 για την αντιμετώπιση της 
Διαφθοράς και την Ακεραιότητα τον Μάρτιο 2019 συζητήθηκε το ζήτημα 
των καθεστώτων χορήγησης αδειών διαμονής και ιθαγένειας (Residency-
by-investment και citizenship-by-investment schemes αντίστοιχα, χάριν 
συντομίας RBI/CBI schemes) σε ιδιώτες επενδυτές. Τα καθεστώτα αυτά 
παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους, οι οποίοι σχετίζονται τόσο με τη 
διεθνή φοροδιαφυγή και φορολογική απάτη όσο και με τη διαφθορά και 
το ξέπλυμα χρήματος από εγκληματικές ή παράνομες δραστηριότητες, 
που απορρέουν από την ανεπάρκεια των κρατών να επιδείξουν τη δέουσα 
επιμέλεια κατά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου χορήγησης των 
επίμαχων αδειών. Η Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International) 
προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ειδική Ομάδα 
Χρηματοοικονομικής Δράσης προκειμένου να συζητηθεί πώς αυτά τα 
καθεστώτα βρίσκονται εκτεθειμένα σε καταχρηστικές πρακτικές.  
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 Το μείζον ζήτημα που απασχολεί τους αρμόδιους διεθνείς και 
ενωσιακούς οργανισμούς είναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις 
ελέγχου και οι κανόνες δέουσας επιμέλειας που επιδεικνύουν τα 
κράτη που προσφέρουν τέτοια καθεστώτα για να διασφαλίσουν 
ότι τα κεφάλαια που εισρέουν στην εθνική τους οικονομία δεν 
αποτελούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες ή προϊόν διαφθοράς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου είναι οι δυσκολίες στη 
συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. Ο ΟΟΣΑ 
διευκρινίζει στο σημείωμα που εξέδωσε στο πλαίσιο του 
Φόρουμ 2019 πώς ορίζονται τα καθεστώτα διαμονής ή 
ιθαγένειας επενδυτή, ποιοι είναι οι λόγοι που οι χώρες 
παρέχουν τέτοια καθεστώτα και ποια είναι τα πλεονεκτήματα 
για τις δικαιοδοσίες και τους επενδυτές αντίστοιχα, ποιοι 
παρέχουν ειδικότερα και ποιοι χρησιμοποιούν τα καθεστώτα 
αυτά, πώς οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη χορήγηση διαμονής ή 
ιθαγένειας ποικίλουν. Ειδικότερα, το σημείωμα περιέχει τους 
κινδύνους που συνδέονται με τη διαφθορά και το οικονομικό 
έγκλημα και υπενθυμίζει τις υφιστάμενες πρακτικές για τη 
διασφάλιση της δέουσας επιμέλειας προκειμένου να 
περιχαρακωθούν τα εν λόγω καθεστώτα έναντι των παραπάνω 
κινδύνων. Τέλος, ο ΟΟΣΑ θέτει πεδία για μελλοντική ανάλυση, 
εφόσον θεωρεί ότι το φαινόμενο δεν είναι παροδικό ούτε 
τυχαίο και στόχος του είναι η διευκόλυνση της λήψης μέτρων 
από τις εθνικές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον 
μετριασμό των κινδύνων. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα καθεστώτα διαμονής και ιθαγένειας επενδυτή, 
γνωστά και ως «οικονομική υπηκοότητα» (“economic citizenship”), 
«προγράμματα κατοικίας επενδυτών» (“investor residency programmes”) 
ή «χρυσές θεωρήσεις εισόδου» (“golden visas”), επιτρέπουν σε αλλοδαπά 
φυσικά πρόσωπα να κατοχυρώνουν δικαιώματα μόνιμης κατοικίας ή 
ιθαγένειας ως αντάλλαγμα για την πραγματοποίηση επενδύσεων 
κεφαλαίων ή επενδύσεων στην κτηματομεσιτική αγορά στη χώρα που 
παρέχει το καθεστώς ή έναντι ενός κατ’ αποκοπή χρηματικού ποσού. 
Πάντως, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός των 
καθεστώτων διαμονής και ιθαγένειας επενδυτή, καθώς ο σχεδιασμός τους 
ποικίλει από δικαιοδοσία σε δικαιοδοσία, παρέχοντας διαφορετικές 
προϋποθέσεις και επενδυτικές δραστηριότητες ως προαπαιτούμενα.  

Ο ΟΟΣΑ εστιάζει ιδίως στους κατόχους παθητικών εισοδημάτων, υπό την 
έννοια ότι οι επενδυτές που δραστηριοποιούνται ενεργά στη λειτουργία 
της επιχείρησης ή αποτελούν τους κύριους μετόχους ή συνεταίρους δεν 
θεωρούνται κατ’ αρχήν ύποπτοι καταστρατήγησης των καθεστώτων προς 
το σκοπό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
διαφθορά. Ως κατεξοχήν ενδείξεις που φανερώνουν πρόθεση 
καταστρατήγησης καταγράφονται από τον  ΟΟΣΑ οι περιπτώσεις 
επενδυτών που μεθοδεύουν την απόκτηση ενός κεφαλαίου σε μια 
επιχείρηση χωρίς να αποκτήσουν ουσιαστική ανάμειξη στη διοίκηση ή τη 
λειτουργία της ή επενδυτών που αποκτούν μετοχές, ομόλογα και άλλα 
εργαλεία για μια συγκεκριμένη περίοδο ή επενδυτών που αποκτούν 
μερίδιο στην κτηματομεσιτική αγορά χωρίς αληθινό εμπορικό σκοπό και 
για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 
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 Στις περισσότερες χώρες απαιτείται μια βασική επένδυση στον 
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή σε ακίνητα, σε συνδυασμό με 
καταβολή των τελών για τη διοικητική διαδικασία και ενός 
ποσού που καλύπτει το κόστος του ελέγχου βάσει των κανόνων 
δέουσας επιμέλειας. Με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ τα 
περισσότερα από τα καθεστώτα είναι σχετικά νέα και 
ανάγονται στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, 
έπειτα από την οποία οι μισές περίπου χώρες του ΟΟΣΑ 
εισήγαγαν κάποια μορφή θεώρησης εισόδου στο πλαίσιο της 
αναπτυξιακής τους πολιτικής. Λίγες δικαιοδοσίες όπως οι ΗΠΑ 
και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν θεσπίσει αντίστοιχα καθεστώτα 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Τα νούμερα που παρουσίασε στο Φόρουμ ο ΟΟΣΑ 
χαρακτηρίζονται μετριοπαθή λόγω των περιορισμένων 
διαθέσιμων στοιχείων. Προέκυψε δηλαδή η χορήγηση περίπου 
100.000 θεωρήσεων εισόδου και 6.000 διαβατηρίων κατά τα 
τελευταία χρόνια, αλλά δυστυχώς οι περισσότερες δικαιοδοσίες 
δεν συνεργάζονται και δεν παρέχουν καθόλου στοιχεία. 
Ανάμεσα στα πιο ελκυστικά καθεστώτα κατατάσσεται η 
Ισπανία, η οποία είναι πολύ ανταγωνιστική θέτοντας το 
κατώφλι κατοχής περιουσίας αξίας στις 160.000 ευρώ το 2009 
και μόλις στις 500.000 ευρώ το 2013, ενώ το κατώφλι για τα 
ομόλογα ήταν στα 2 εκατομμύρια ευρώ, για μετοχές και 
κεφάλαια στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Πορτογαλία, η Λετονία, η Κύπρος, η Μάλτα και 
μέχρι τον Ιούλιο 2018 η Ουγγαρία.  

Η Ελλάδα το 2013 έθεσε το κατώτατο όριο τις 250.000 ευρώ για 
επενδύσεις στην κτηματομεσιτική αγορά. Η πλειοψηφία των επενδυτών 
που επιδιώκουν την ένταξή τους στα καθεστώτα ιθαγένειας και διαμονής 
σύμφωνα με τις υφιστάμενες πληροφορίες είναι κυρίως από χώρες όπως η 
Κίνα, η Ρωσία και τα κράτη της Μέσης Ανατολής. 

Ακολούθως ο ΟΟΣΑ αναφέρεται στις μορφές κινδύνων που ενέχουν τα 
ως άνω καθεστώτα. Ειδικότερα, πέραν των πιθανών μακροοικονομικών 
κινδύνων για τις εθνικές οικονομίες, οι πρακτικές κακής χρήσης, 
εκμετάλλευσης ή κατάχρησης των καθεστώτων ιθαγένειας και διαμονής 
επενδυτών είναι πιθανό να ευνοούν την απόκρυψη ή διευκόλυνση 
χρηματοοικονομικών και οικονομικών εγκλημάτων, περιλαμβανομένης 
της δωροδοκίας και της διαφθοράς, φορολογικών εγκλημάτων και του 
ξεπλύματος μαύρου χρήματος.  Στην ουσία τα καθεστώτα αυτά μπορούν 
να αποτελέσουν όχημα για την αποφυγή του ποινικού κολασμού και 
νομικού καταναγκασμού στις χώρες προέλευσης των επενδυτών, 
συμπεριλαμβανομένης της δήμευσης περιουσίας.  

Ειδικότερα: 

Α. Κίνδυνοι συνδεόμενοι με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες: σε πολλές δικαιοδοσίες είναι εφικτό φυσικά πρόσωπα ή 
νομικές οντότητες να χρησιμοποιούν τα καθεστώτα ιθαγένειας ή διαμονής 
επενδυτή για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Βασικές αιτίες είναι η ανεπάρκεια ή ασθενής εφαρμογή 
των μέτρων ελέγχου του ιστορικού του αιτούντος και της προέλευσης των 
κεφαλαίων που επενδύει. 

 



IIΙ. Δράσεις του ΟΟΣΑ 

  Υψηλός κίνδυνος υπάρχει όταν ο επωφελούμενος ενός τέτοιου 
καθεστώτος είναι πολιτικό πρόσωπο που μπορεί να έχει 
αναμειχθεί στην τέλεση αδικημάτων και κατά εκμετάλλευση 
της ιδιότητάς του να επιδιώκει τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες.  

Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Μεγάλη Βρετανία ανακλήθηκε 
το πρόγραμμα θεωρήσεων εισόδου το Δεκέμβριο 2018 λόγω 
κινδύνων συνδεόμενων με νομιμοποίηση εσόδων, διαφθορά και 
το οργανωμένο έγκλημα. Η πλειοψηφία των ωφελούμενων του 
προγράμματος προέρχονταν από χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία 
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με πάνω από 1000 
θεωρήσεις εισόδου να έχουν δοθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 
και Σεπτεμβρίου 2018. Σκοπός της αναστολής ήταν η ενίσχυση 
της δέουσας επιμέλειας και των διασταυρώσεων του ιστορικού 
των αιτούντων, με ελέγχους όλων των οικονομικών και 
εμπορικών δραστηριοτήτων τους μέσω μιας βρετανικής 
υπηρεσίας ελέγχου. Δεν θα αρκεί πλέον η επένδυση σε κρατικά 
ομόλογα, αλλά προϋπόθεση θα είναι η επένδυση σε βρετανικές 
εμπορικές εταιρίες.  Από την άλλη μεριά η Πορτογαλία 
ξεκίνησε έρευνα το 2014 σε πολιτικά πρόσωπα λόγω υπονοιών 
δωροδοκίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες Πορτογάλων αξιωματούχων συνδεόμενων με 
παροχή δικαιωμάτων διαμονής σε αλλοδαπούς από τρίτες 
χώρες εκτός ΕΕ.  

Μολονότι η υπόθεση έκλεισε με το συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι 
σύννομο, το 2017 στην Έκθεση Αμοιβαίας Αξιολόγησης της Πορτογαλίας 
επαναλαμβάνεται ότι οι κίνδυνοι διαφθοράς που συνδέονται με το 
καθεστώς διαμονής επενδυτών παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. 
Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος ξεκίνησε έρευνα στα τέλη του 2018 για 
κινέζους επενδυτές που φαίνονται ύποπτοι για παραβίαση του ελληνικού 
καθεστώτος μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή και των απαιτήσεων της 
Κίνας σχετικά με τη ροή κεφαλαίων προς το εξωτερικό. 

Β. Κίνδυνοι φοροδιαφυγής: ο ΟΟΣΑ εξέτασε πάνω από 100 καθεστώτα 
ιθαγένειας ή άδειας διαμονής επενδυτή σε δικαιοδοσίες που έχουν 
υπαχθεί στο σύστημα Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών μεταξύ των 
φορολογικών τους διοικήσεων στο πλαίσιο του Κοινού Πλαισίου 
Αναφοράς του ΟΟΣΑ και της ομάδας G20. Η έρευνα αυτή καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν τα καθεστώτα αυτά, 
προκειμένου να αποφευχθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του Κοινού 
Πλαισίου Αναφοράς.  

Ειδικότερα, ο ΟΟΣΑ καταλήγει ότι η παραπλάνηση των αρχών σχετικά με 
τη δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας του ωφελούμενου από το 
καθεστώς ιθαγένειας ή μόνιμης διαμονής επενδυτή μπορεί με ευκολία να 
οδηγήσει στην παράκαμψη του συστήματος Αυτόματης Ανταλλαγής 
Πληροφοριών, ιδίως όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των εξής δύο 
κριτηρίων: αφενός όταν το καθεστώς δεν απαιτεί φυσική παρουσία ή 
θέτει περιορισμένες απαιτήσεις φυσικής παρουσίας του επενδυτή στην 
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 αμφισβητούμενη δικαιοδοσία και αφετέρου όταν το καθεστώς 
παρέχεται από δικαιοδοσία είτε με μηδενική ή ελάχιστη 
φορολόγηση, είτε με εξαιρέσεις από τη φορολογία εισοδήματος 
αλλοδαπής πηγής είτε με ειδικό φορολογικό καθεστώς για 
αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει φορολογική 
κατοικία μέσω των επίμαχων καθεστώτων. Έτσι ο ΟΟΣΑ 
εξέδωσε κατευθυντήριες αρχές για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα ώστε να αναγνωρίζουν και να αποτρέπουν την 
αποφυγή υπαγωγής στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς μέσω 
κατάχρησης του καθεστώτος διαμονής ή ιθαγένειας επενδυτή.  

Γ. Κίνδυνοι συνδεόμενοι με τη διαφθορά: ο ανεπαρκής 
ελεγκτικός μηχανισμός μπορεί να επιτρέψει την κατάχρηση των 
καθεστώτων με σκοπό το ξέπλυμα χρήματος ή την απόκρυψη 
κεφαλαίων που αποκτήθηκαν ως προϊόν διαφθοράς και για να 
αποφευχθεί η κατάσχεση των κεφαλαίων στη δικαιοδοσία 
προέλευσης του επενδυτή. Οι ισχνές  διοικητικές πρακτικές, η 
έλλειψη καλής διακυβέρνησης και τα κενά στη διασφάλιση της 
διαφάνειας και τον εσωτερικό έλεγχο που υπονομεύουν την 
καλή διακυβέρνηση αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο δωροδοκίας 
σε αντάλλαγμα, λόγου χάρη, για την επιτάχυνση και 
διευκόλυνση της διοικητικής διαδικασίας.  

Η άσκηση διακριτικής ευχέρειας από τα κράτη κατά τη λήψη 
αποφάσεων επί των αιτήσεων θεώρησης εισόδου, η έλλειψη 
αντικειμενικών 

κριτηρίων και η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων λόγω της ανάμιξης 
μεσαζόντων όπως δικηγορικές εταιρίες και κτηματομεσιτικά γραφεία σε 
ορισμένα καθεστώτα αυξάνουν επίσης τους κινδύνους διαφθοράς. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ουγγαρίας, στην οποία υπήκοοι 
τρίτων χωρών μπορούσαν να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία με ελάχιστο 
όριο επένδυσης στις 300.000 ευρώ σε ειδικά κρατικά ομόλογα. Ωστόσο 
δεν ήταν προαπαιτούμενο τα κεφάλαια να επενδυθούν κατευθείαν στα 
κρατικά ομόλογα, αλλά ήταν δυνατό να γίνει μεταφορά μέσω ενδιάμεσων 
εταιριών, που στην πληθώρα των περιπτώσεων είχαν συσταθεί σε έδαφος 
εκτός του ουγγρικού και λειτουργούσαν με αδιαφανές ιδιοκτησιακό 
καθεστώς. Το καθεστώς της Ουγγαρίας που ήταν εκτεθειμένο σε υψηλό 
κίνδυνο διαφθοράς και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, εξέδωσε σε  πάνω 
από 6.000 θεωρήσεις εισόδου. Τέθηκε σε αναστολή το Μάρτιο 2017 και 
καταργήθηκε μέσα στο 2018. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτάσεις από τον ΟΟΣΑ, το ΔΝΤ, τη 
Διεθνή Διαφάνεια και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, το Κέντρο 
Φορολογικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ έχει εντοπίσει πιθανούς τρόπους, με 
τους οποίους τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αναγνωρίζουν 
κινδύνους σχετικούς με το φόρο, αντλούμενους από τα καθεστώτα 
ιθαγένειας και διαμονής επενδυτή. Οι συντάκτες του Εγγράφου Εργασίας 
(Working Paper) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 2015 έχουν 
εστιάσει στους κινδύνους για τη μακροοικονομική και 
χρηματοοικονομική σταθερότητα που απορρέουν από τα καθεστώτα 
ιθαγένειας και διαμονής επενδυτή. Επίσης έχουν αναφερθεί σε ζητήματα 
σχετικά με τη διακυβέρνηση και την ακεραιότητα και έχουν προτείνει 
κατάλληλες πολιτικές για το συγκεκριμένο πεδίο. 
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 Περαιτέρω, η Διεθνής Διαφάνεια έχει διατυπώσει συστάσεις 
προς τις εθνικές Κυβερνήσεις και την ΕΕ που περιέχουν 
πολιτικές πρακτικές, με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων 
διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος που συνδέονται με 
καθεστώτα διαμονής και ιθαγένειας επενδυτή. Συγκεκριμένα, 
στο Παράρτημα 1 του Σημειώματος του ΟΟΣΑ προτείνεται 
στις εθνικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τους ελέγχους με τη 
δέουσα επιμέλεια μέσω αντικειμενικής επαλήθευσης όλων των 
εγγράφων και πληροφοριών που παρέχει ο αιτών, μέσω 
διασταύρωσης της προέλευσης των κεφαλαίων και του 
πλούτου, ιδίως δε να γίνονται όλες οι μεταφορές μέσω των 
τραπεζικών λογαριασμών του αιτούντος, ο οποίος θα υπόκειται 
σε ελέγχους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Επίσης προτείνεται η έρευνα των εκκρεμών 
ποινικών και αστικών διαδικασιών εναντίον του επενδυτή και η 
λεπτομερειακή συνέντευξη και έρευνα της προσωπικότητας του 
αιτούντος. H διοικητική διαδικασία δεν θα πρέπει να έχει 
αυστηρά χρονικά περιθώρια, αλλά ο έλεγχος να γίνεται σε 
βάθος και σε όσο χρόνο παραστεί αναγκαίο κατά περίπτωση. 
Περαιτέρω, αναφορικά με τα εξαρτημένα μέλη οικογενειών 
προτείνεται όλα τα πρόσωπα άνω των 13 ετών να υπόκεινται σε 
εντατικό έλεγχο, ώστε να μην υπάρχουν παρεκκλίσεις για 
εμπλεκόμενους σε υποθέσεις διαφθοράς και οικονομικού 
εγκλήματος που να τους επιτρέπουν να αποκτούν δικαίωμα 
μόνιμης διαμονής ή υπηκοότητα ως εξαρτώμενα μέλη άλλου 
προσώπου που εμφανίζεται ως  ο κύριος αιτών.  

Παρόμοια, στις περιπτώσεις αιτούντων που εξαρτώνται από δωρητές για 
να κάνουν την επένδυσή τους, ο δωρητής πρέπει να υπόκειται στους 
ίδιους ελέγχους.  

Οι συστάσεις της Διεθνούς Διαφάνειας περιλαμβάνουν και ορισμένα 
μέτρα αποφυγής του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων ή δωροδοκίας 
των εξειδικευμένων γραφείων που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση του 
ελέγχου πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης σε 
ορισμένες δικαιοδοσίες. Ενδεικτικά, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την 
επιλογή εξειδικευμένων γραφείων που γίνεται με βάση τους κανόνες 
ανάθεσης μέσω δημοσίων διαγωνισμών, ενώ τα γραφεία αυτά δεν θα 
πρέπει να αποβλέπουν στην επίτευξη εμπορικού κέρδους μέσω των 
επίμαχων καθεστώτων ή σε παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στους 
αιτούντες. Επίσης, τα γραφεία αυτά δεν θα πρέπει να αμείβονται με 
κριτήριο τον αριθμό των αιτήσεων που γίνονται δεκτές και κάθε κίνδυνος 
που εντοπίζεται κατά τον έλεγχο θα πρέπει να γνωστοποιείται στην 
κυβέρνηση προκειμένου να έχει μια σαφή εικόνα του είδους και του 
βαθμού του υφιστάμενου κινδύνου διαφθοράς και οικονομικού 
εγκλήματος. Τέλος, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση 
πως οι πηγές πληροφόρησης και οι τεχνικές έρευνας που εφαρμόζονται 
συμβαδίζουν με τη μεθοδολογία καλών πρακτικών που περιγράφηκε 
παραπάνω.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη Έκθεσή της επίσης ερευνά τις 
προκλήσεις που συνδέονται με τα επίμαχα καθεστώτα στα κράτη μέλη της 
ΕΕ και τονίζει πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους. 
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 Τέλος, επισημαίνεται ότι η διασύνδεση μεταξύ των εγκλημάτων 
που επιχειρείται να διευκολυνθούν ή αποκρυβούν μέσω των 
καθεστώτων διαμονής ή υπηκοότητας επενδυτή και ο 
διασυνοριακός χαρακτήρας τους καθιστούν αναγκαία μια 
πολύπλευρη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων. Έτσι, προτείνεται η αναζήτηση κατάλληλων 
πολιτικών ενάντια στους κινδύνους που συνδέονται με τη 
διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα. Μελλοντικά χρήζουν 
έρευνας οι εξής τομείς: διεθνής συνεργασία και ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών και αμοιβαία νομική 
συνδρομή, μέτρα ενδελεχούς ελέγχου συνδεόμενου με τις 
αιτήσεις χορήγησης άδειας διαμονής και υπηκοότητας, πλαίσια  
διακυβέρνησης και διαφάνειας για τα επίμαχα καθεστώτα, 
παρακολούθηση των καθεστώτων αναφορικά με τις συνθήκες 
χορήγησης, τη χρήση και τις συνέπειες που απορρέουν, 
παρακολούθηση των μέτρων αντιμετώπισης της κατάχρησης, 
ανάκτηση κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί.  

Ι. Δημοσίευση της μελέτης του ΟΟΣΑ για την φορολόγηση 

της ενέργειας (OECD, taxing energy use 2019) 

Σύμφωνα με την μελέτη του ΟΟΣΑ, η κατανάλωση ενέργειας 
τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο τον τελευταίο 
μισό αιώνα, έχει αυξηθεί ραγδαία με ακόμα μεγαλύτερη 
ανοδική τάση για τα επόμενα έτη.  

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες που είναι υπεύθυνες για την αύξηση 
της κατανάλωσης ενέργειας, έχουν συντελέσει στην αύξηση των αερίων 
του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα τα τελευταία 150 χρόνια. Η 
μεγαλύτερη πηγή αερίων του θερμοκηπίου από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων για 
ηλεκτροπαραγωγή, θέρμανση και μεταφορές. Η ένταση των παραπάνω 
δραστηριοτήτων συντελεί στην κλιμάκωση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου. Η σταδιακή αύξηση των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα 
(στοιχείο που επιδρά καταλυτικά στην ανάπτυξη του φαινομένου του 
θερμοκηπίου) έχει ενταθεί τα τελευταία εκατό χρόνια με ποσοστό 
αύξησης πάνω από 30% σε σχέση με τις τιμές που είχαν διαμορφωθεί στις 
αρχές του 20ου αιώνα. Άμεση συνέπεια της αύξησης αυτής είναι η άνοδος 
της μέσης τιμής της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, πράγμα που έχει 
άμεση επίπτωση στο περιβάλλον. 

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι σε μια τέτοια περίπτωση η θερμοκρασία θα αυξηθεί 
γύρω στους 6 βαθμούς μέχρι το τέλος του αιώνα. Κατά συνέπεια κρίνεται 
περισσότερο από αναγκαία, η θέσπιση μέτρων σε κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο που θα έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των ραγδαίων αλλαγών 
που μπορεί να επιφέρει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σημαντική 
ενέργεια που πρέπει να γίνει είναι μεταξύ άλλων, η  μετάβαση από 
ενεργειακά κοστοβόρες δραστηριότητες που βασίζονται σε ορυκτά 
καύσιμα, (πετρέλαιο, λιγνίτης, άνθρακας κ.α.) σε ενεργειακά βέλτιστες 
πρακτικές που μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα.  

Η συμφωνία του Παρισιού που συνήφθη στις 12 Δεκεμβρίου του 2015, 
περιέλαβε πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία, η κάθε μια χώρα πρέπει να 
έχει ολοκληρωμένα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης.  
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 Είναι δε ευνόητο, ότι στα σχέδια αυτά, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν. Μεταξύ 
των μέσων αυτών, περιλαμβάνονται μέσα φορολογικής φύσης 
που συνίστανται στην κατάλληλη χρήση των φόρων για την 
επίτευξη του εν λόγω αποτελέσματος. Παρόλο που στη 
διάσκεψη του Κατοβίτσε το Δεκέμβριο του 2018, υπήρξε 
οπισθοχώρηση από τις θέσεις της διάσκεψης του Παρισιού, το 
θέμα των ολοκληρωμένων σχεδίων εξακολουθεί να είναι πολύ 
σημαντικό και σε κάθε περίπτωση επίκαιρο. 

Όσον αφορά τη χρήση των φόρων με βασικό στόχο την 
αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
κλιματικής αλλαγής, πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα:  

1) Μετά την υπαναχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού που 
έγινε στη διάσκεψη του Κατοβίτσε, η παγκόσμια κατανάλωση 
ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά. Επειδή επιβάλλεται άμεσα η 
αναστροφή της δημιουργηθείσας καταστάσεως, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στη λήψη καταλλήλων μέτρων που θα 
επιτύχουν το σκοπό αυτό.  

2) Μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνεται και ο 
σχεδιασμός συστημάτων φορολογίας στην ενέργεια που θα έχει 
ως στόχο να ενθαρρύνονται οι πολίτες και οι επενδυτές στη 
χρήση ενέργειας από καθαρές πηγές.   

 

3) Η φορολόγηση της χρήσης ενέργειας περιλαμβάνει επέκταση των 
φόρων για την ενέργεια που βασίζεται στον άνθρακα, έναντι της 
ενέργειας από καθαρές πηγές, όπως είναι οι ΑΠΕ. Σύμφωνα με σχετικές 
εκθέσεις, που αναφέρονται στο φόρο κατανάλωσης ενέργειας που 
προέρχεται από τον άνθρακα και αφορά χώρες του ΟΟΣΑ και του G20, 
προκύπτει ότι τέτοιοι σημαντικοί φόροι επιβάλλονται δυσανάλογα στις 
οδικές μεταφορές έναντι των θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών. 
Συγκεκριμένα, καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για τις 
οδικές μεταφορές (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη) έχουν μεγαλύτερο 
φορολογικό συντελεστή έναντι των καυσίμων των οδικών μεταφορών.  

 4) Επιβάλλεται λοιπόν, προκειμένου να λαμβάνει χώρα σύγκριση των 
φορολογικών δομών και των φορολογικών συντελεστών, να 
χρησιμοποιείται εκτός των άλλων κοινή μεθοδολογία. Στο πλαίσιο αυτής 
θα πρέπει να αναζητούνται και να εφαρμόζονται συνοπτικοί δείκτες.  

5) Η τιμή αναφοράς 30 ευρώ ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα κατά τις 
περισσότερες εκτιμήσεις δεν είναι δυνατόν να αντικατοπτρίζει τη ζημία 
που προκαλείται στο κλίμα, ούτε βεβαίως να ανταποκρίνεται στους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.  

6) Σε όλες σχεδόν τις χώρες, οι τιμές του άνθρακα καθορίζονται κατά 
κύριο λόγο από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στον τομέα των 
οδικών μεταφορών. Στους υπόλοιπους τομείς, οι φόροι που επιβάλλονται 
στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα γενικότερα αποκτούν σταδιακά όλο 
και μεγαλύτερη σημασία αν και οι φόροι κατανάλωσης εξακολουθούν να 
παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο.  
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 7) Οι γενικότεροι φόροι επί των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που θα επιβληθούν, μπορεί να προκαλούν θετική 
επίδραση στον περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα, σε κάθε 
περίπτωση όμως θα πρέπει να εξετάζεται με πολύ μεγάλη 
προσοχή αν ένας τέτοιος φόρος που καταρχήν έχει θετική 
επίδραση στον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής 
αλλαγής, μπορεί τελικά να προκαλέσει σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα μπορεί ένας 
τέτοιος φόρος να επιβληθεί σε προϊόντα που βασίζονται στην 
κατανάλωση ενέργειας με βάση τον άνθρακα, όμως ενδέχεται 
να προκαλέσει και σημαντικές αρνητικές συνέπειες όταν 
πρόκειται για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Έτσι η πολιτική 
που πρέπει να εφαρμοστεί είναι η αύξηση της ζήτησης.  

8) Ο φόρος κατανάλωσης καυσίμων και οι φόροι στον άνθρακα 
δεν είναι τα μόνα μέσα πολιτικής που καταλήγουν να θέτουν 
μια κατάλληλη τιμή στον άνθρακα. Τα γνωστά συστήματα 
εμπορίας ρύπων (ETS) στοχεύουν εξίσου στον περιορισμό 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, από τη χρήση ενέργειας. Με 
άλλα λόγια μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικά με τους 
φόρους κατανάλωσης του άνθρακα. Εξάλλου τα υπόψη 
συστήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν εκτός από την 
εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και εκπομπές άλλων αερίων 
του θερμοκηπίου. 

Τέλος, η μελέτη του ΟΟΣΑ καταλήγει σε ορισμένα 
συμπεράσματα:   

 

1) Η αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής 
αλλαγής γενικότερα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στη λογική της 
σημαντικής μείωσης των ενεργοβόρων δραστηριοτήτων μέσω της 
αποθάρρυνσης αυτών και ενίσχυσης των ενεργειακά βέλτιστων 
δραστηριοτήτων. Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα βεβαίως, θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά τα κατάλληλα μέσα μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται και τα φορολογικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα 
πρέπει η λήψη των φορολογικών μέτρων να μη δημιουργεί αρνητικές 
επιδράσεις κατά τέτοιο τρόπο που το κόστος της λήψης των 
συγκεκριμένων φορολογικών μέτρων να είναι πολύ μεγαλύτερο από την 
ωφέλεια που προκύπτει.  

2) Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι θαλάσσιες και οι 
αεροπορικές μεταφορές όπως αντιμετωπίζονται οι οδικές.  

3) Μια πρακτική συνέπεια ευρύτερης σημασίας είναι να υπάρξει 
προσανατολισμός προς τη σταδιακή αντικατάσταση της ενέργειας που 
βασίζεται στον άνθρακα και στα άλλα αέρια του θερμοκηπίου, όπως είναι 
η ενέργεια μέσω καύσης με καθαρές μορφές ενέργειας όπως είναι η 
αιολική, η ηλιακή, υδροηλεκτρική κτλ.   



IIΙ. Δράσεις του ΟΟΣΑ 

 Τέλος, να σημειωθεί ότι προς την ίδια κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2019 συστάσεις ομάδας 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον τρόπο μετασχηματισμού των 
ενεργοβόρων βιομηχανιών της ΕΕ, ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη 
των στόχων σε επίπεδο ΕΕ για μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία έως το 2050. Οι στόχοι αυτοί παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της Επιτροπής «Καθαρός πλανήτης για όλους» τον 
Νοέμβριο του 2018. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συγκεντρώνει 
εκπροσώπους από 11 βιομηχανικούς κλάδους οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης 
ενέργειας της ενωσιακής βιομηχανίας, όπως οι βιομηχανίες αλουμινίου, 
χάλυβα και τσιμέντου. Έχουν αναπτύξει ένα πλαίσιο πολιτικής που έχει 
ως στόχο να επιτύχει την εξισορρόπηση των φιλοδοξιών της Ευρώπης 
για το κλίμα με την ανάγκη να παραμείνουν οι βιομηχανίες μας 
ανταγωνιστικές. Τα σχόλιά τους θα τροφοδοτήσουν τη μελλοντική 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της Επιτροπής και τη βιομηχανική 
στρατηγική της ΕΕ. 

Ι.Α. Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ Εγχειριδίου προς τους 

φορολογικούς ελεγκτές για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Money Laundering and 

Terrorist Financing Awareness Handbook for Tax Examiners and 

Tax Auditors, 13 June 2019) 

 

 

 

Σκοπός του εγχειριδίου είναι η αύξηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης των 
φορολογικών ελεγκτών αναφορικά με τον ρόλο τους στην καταπολέμηση των 
παράνομων δραστηριοτήτων, η περιγραφή της φύσης των δραστηριοτήτων 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, έτσι ώστε να μπορούν να συνδράμουν καλύτερα τους 
ποινικούς ερευνητές στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων αυτών, η παροχή 
καθοδήγησης κατά τον προσδιορισμό της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά τη 
διεξαγωγή κανονικών φορολογικών ελέγχων, καθώς και η περιγραφή των 
πόρων και των εργαλείων που είναι διαθέσιμα για αποτελεσματική ανίχνευση 
και αποτροπή των εγκλημάτων αυτών. 

Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά τις εγχώριες 
πολιτικές και διαδικασίες. Για τον σκοπό αυτό, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι 
φορολογικές διοικήσεις να μπορούν να το προσαρμόσουν στο εθνικό τους 
πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο τους αναφορικά με την αναφορά 
ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών, με την λήψη αναφορών ύποπτων 
συναλλαγών, καθώς και την διενέργεια ερευνών για αδικήματα νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  

Να σημειωθεί ότι ενώ το πρώτο εγχειρίδιο δημοσιεύθηκε το 2009 ως πρακτικό 
εργαλείο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών 
και των αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, το νέο εγχειρίδιο νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για τους 
φορολογικούς ελεγκτές που δημοσιεύθηκε το 2019 περιλαμβάνει 
ενημερωμένους δείκτες για το ξέπλυμα χρήματος και νέο υλικό με σκοπό την 
βελτίωση της ανίχνευσης και της αναφοράς της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας.  
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 Α. Ψηφίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης o νέος φορολογικός νόμος N. 4646/2019 

«Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για 

την Ελλάδα του αύριο» (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019)*       

Με το νέο φορολογικό νόμο επέρχονται σημαντικές 
τροποποιήσεις ιδίως στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
και στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Οι σημαντικότεροι 
πυλώνες της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι:   

Α. Η σημαντική ελάφρυνση και η δικαιότερη κατανομή των 
φορολογικών βαρών των φυσικών προσώπων και των 
επιχειρήσεων.    

Β. Η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων μέσω της 
διαμόρφωσης ενός ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος για 
αυτούς που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα και να 
επιλέξουν την Χώρα μας  ως κέντρο των οικονομικών τους 
δραστηριοτήτων.    

Γ. Η επανεκκίνηση της οικονομίας σε σημαντικούς κλάδους με 
συνεισφορά στο ΑΕΠ της Χώρας, οι οποίοι έχουν πληγεί 
ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.   

Δ. Η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω φορολογικών 
μέτρων.  

Ε. Η ενίσχυση της διαφάνειας και της φορολογικής συμμόρφωσης, και 
παράλληλα ο περιορισμός της φοροδιαφυγής μέσω της επέκτασης των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών, της καθιέρωσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
και άλλων δράσεων που εντάσσονται στο νέο περιβάλλον της ψηφιακής 
οικονομίας.     

ΣΤ. Η μείωση του οικονομικού και διοικητικού κόστους της Φορολογικής 
Διοίκησης και των επιχειρήσεων, και η βέλτιστη εξυπηρέτηση των 
πολιτών.  

 

Βεβαίως, δεδομένου ότι το εθνικό δίκαιο, εκφεύγει του πεδίου έρευνας 
της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και 
Διοίκηση, δεν γίνεται αναλυτική παρουσίασή του, αλλά μόνο αναφορά σε 
ορισμένες διατάξεις του που συνέχονται στενά με το διεθνές ή το 
ενωσιακό φορολογικό δίκαιο.  

1. Για την προσέλκυση άμεσων ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων, ο νέος 
νόμος προβλέπει σημαντικά κίνητρα, στα οποία συγκαταλέγονται αφενός 
η αποσαφήνιση των διατάξεων για τη φορολογική κατοικία και αφετέρου 
η θέσπιση εναλλακτικού τρόπου φορολόγησης των εισοδημάτων 
αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις 
περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.  

*Μία γενική εικόνα των νέων ρυθμίσεων μας δίνεται από το κείμενο 

της ομιλίας του Υφυπουργού κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, η οποία έγινε 

στο 11o Thessaloniki Tax Forum, και την οποία φιλοξενούμε στην 

ενότητα του newsletter με την αρθρογραφία.. 
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 1.1. Τροποποίηση του άρθρου 4 του ΚΦΕ περί φορολογικής 
κατοικίας  

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νέου νόμου, 
προβλέφθηκε η τροποποίηση της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 ΚΦΕ σχετικά με τον καθορισμό 
κριτηρίων για τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας με 
τη σειρά και την ορολογία που προβλέπει το Πρότυπο της 
Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας επί του εισοδήματος 
και του κεφαλαίου του ΟΟΣΑ (Model Tax Convention on 
Income and on Capital, 
https://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-
income-and-on-capitalcondensed-version-20745419.htm). Στο 
πλαίσιο αυτό απαλείφθηκε η αναφορά στους «κοινωνικούς 
δεσμούς», καθώς οι κοινωνικοί δεσμοί σύμφωνα με τα 
ερμηνευτικά σχόλια του ως άνω Προτύπου Σύμβασης του 
ΟΟΣΑ περιλαμβάνονται στην έννοια των προσωπικών δεσμών. 
Επιπλέον, αναδιατυπώνεται η σχετική πρόβλεψη για το κέντρο 
των ζωτικών συμφερόντων, αφού για την αξιολόγηση των 
πραγματικών στοιχείων που συνιστούν το κέντρο των ζωτικών 
συμφερόντων ενός προσώπου πρέπει να συνεκτιμώνται όλα τα 
στοιχεία των προσωπικών και οικονομικών δεσμών του σε έναν 
τόπο, εκεί δηλαδή όπου το πρόσωπο αυτό αναπτύσσει στενούς 
προσωπικούς και  οικονομικούς δεσμούς  (βλ. ΣτΕ 2105/2018 
σκέψη 7, ΣτΕ 1445/2016 σκέψη 8).   

Επιπλέον, με την τροποποίηση της παραγράφου 2 ορίζεται ότι ένα φυσικό 
πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που 
υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, αθροιστικά, είναι 
φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του 
στην Ελλάδα. Με την τροποποίηση αυτή δεν υπάρχει αναφορά σε 
διαστήματα παραμονής στο εξωτερικό, προκειμένου να μην υφίστανται 
αμφισβητήσεις αναφορικά με το πότε λογίζεται κάποιος ως φορολογικός 
κάτοικος Ελλάδος. Η πρόβλεψη του προηγούμενου εδαφίου δεν 
εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην 
Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή 
παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις 
τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και 
σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό.  

1.2. Θέσπιση εναλλακτικού τρόπου φορολόγησης των εισοδημάτων 
αλλοδαπής προέλευσης 

Περαιτέρω, στο άρθρο 2 προβλέφθηκε η θέσπιση εναλλακτικού τρόπου 
φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης. Σύμφωνα με την 
αιτιολογική έκθεση του νέου νόμου, στην προσπάθεια να υπερβεί η Χώρα 
την παρατεταμένη οικονομική κρίση, θεωρείται επιβεβλημένο να 
θεσπιστεί ένα πλέγμα διατάξεων προσέλκυσης φορολογικών κατοίκων 
υψηλής οικονομικής επιφάνειας με στόχο την αύξηση των δημοσίων 
εσόδων, καθώς και την επίτευξη διαφόρων παράπλευρων ωφελειών, όπως 
εισαγωγή κεφαλαίων στην Ελλάδα, δημιουργία επενδυτικών μονάδων ή 
συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα ή εταιρείες, θέσεις εργασίας ακόμα 
και αγορές ακινήτων.  
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 Ανάλογες διατάξεις έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια και σε 
άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ιταλία. 
Υπογραμμίζεται ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2  εισάγεται εναλλακτικός τρόπος 
φορολόγησης, ο οποίος αφορά αποκλειστικά το εισόδημα 
αλλοδαπής προέλευσης. Το φυσικό πρόσωπο εξακολουθεί να 
υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που 
προκύπτει στην ημεδαπή, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του 
ΚΦΕ.   

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
προτεινόμενου άρθρου 5 Α ΚΦΕ προβλέπεται ότι ο 
φορολογούμενος,  φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη 
φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε 
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, για το εισόδημα που προκύπτει 
στην αλλοδαπή κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 
5 του ΚΦΕ, εφόσον σωρευτικά:  α) το εν λόγω φυσικό πρόσωπο 
δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα 
επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της 
φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και   β) αποδεικνύει 
ότι επενδύει ο ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια 
της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, ή 

μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, 
αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή 
επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή 
νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το ποσό των επενδύσεων αυτών, 
που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή θα πραγματοποιηθούν δεν μπορεί να 
είναι μικρότερα των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Η επένδυση 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η 
παραπάνω προϋπόθεση της περίπτωσης β΄ δεν απαιτείται να συντρέχει 
προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει ήδη αποκτήσει και διατηρεί 
άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει 
τροποποιημένος.  

Από την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων προκύπτει η βούληση 
του φυσικού προσώπου να καταστήσει την Ελλάδα κέντρο των ζωτικών 
του συμφερόντων και, συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΦΕ, να 
καταστήσει την Ελλάδα τόπο της φορολογικής του κατοικίας. Το φυσικό 
πρόσωπο, με τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, είναι 
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά την έννοια των Συμβάσεων για την 
αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που έχει συνάψει η 
Ελλάδα. Στην εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος που προκύπτει 
στην αλλοδαπή του παρόντος άρθρου μπορεί να υπαχθεί και το φυσικό 
πρόσωπο που έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα το 
προηγούμενο φορολογικό έτος, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1.  



ΙV. Ελληνική Νομοθεσία 

 Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 Α ΚΦΕ 
προβλέπεται ότι εφόσον γίνει δεκτή η υπαγωγή του 
φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το 
εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, κατά τη διαδικασία 
που προβλέπεται στην παράγραφο 3, καταβάλλει φόρο κατ’ 
αποκοπή για κάθε φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως του ύψους 
εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού εκατό 
χιλιάδων (100.000) ευρώ. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να 
ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του εναλλακτικού αυτού 
τρόπου φορολόγησης για  συγγενικό του πρόσωπο, κατά την 
έννοια της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2 του ΚΦΕ, 
καταβάλλοντας ποσό φόρου ίσο με είκοσι χιλιάδες (20.000) 
ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε υπαγόμενο συγγενικό 
πρόσωπο και δεν εφαρμόζονται για αυτό οι διατάξεις της 
φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών.    

Για κάθε φορολογικό έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια υπαγωγής 
στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, ο φόρος καταβάλλεται 
σε μία (1) δόση μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
μηνός Ιουλίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές 
υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των προσώπων που 
έχουν υπαχθεί σε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.  
Επιπλέον, ορίζεται ότι για το πρώτο έτος υπαγωγής το φυσικό 
πρόσωπο εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της 
αίτησής του από τη Φορολογική Διοίκηση που αφορά την 

υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, οφείλει να αποδώσει εξ 
ολοκλήρου το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου που του αναλογεί.  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 Α ΚΦΕ προβλέπεται ότι 
η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον 
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην 
αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο 
μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε  φορολογικού έτους στην Φορολογική 
Διοίκηση (ΑΑΔΕ). Εντός της ίδιας προθεσμίας μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος 
που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο και φυσικά πρόσωπα 
που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και έχουν ήδη 
μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του 
προηγούμενου φορολογικού έτους. Η Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) 
εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία εγκρίνει ή 
απορρίπτει την αίτηση εντός  εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της. 
Η απόφαση έγκρισης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος συνοδεύεται 
και από πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου για τον 
φορολογούμενο αυτό και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο για το οποίο 
γίνεται επέκταση της εφαρμογής του άρθρου αυτού. Στην αίτησή του το 
φυσικό πρόσωπο δηλώνει το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία 
φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η 
Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του 
κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν 
λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς 
διοικητικής συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν.  
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 Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 Α ΚΦΕ, η 
μέγιστη διάρκεια υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση του 
εισοδήματος αλλοδαπής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) 
φορολογικά έτη, αρχομένης από το φορολογικό έτος υποβολής 
της αίτησης του φυσικού προσώπου. Η δεκαπενταετής διάρκεια 
υπαγωγής δεν υπόκειται σε παράταση, σύντμηση ή κατάργηση.  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 Α ΚΦΕ 
ορίζεται ότι η μη καταβολή ολόκληρου του κατ’ αποκοπή 
ποσού φόρου σε κάποιο φορολογικό έτος συνεπάγεται την 
υπαγωγή του φορολογούμενου στις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ 
με τη φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματός του.  Την ίδια 
συνέπεια έχει και η ρητή ανάκληση εκ μέρους του φυσικού 
πρόσωπου της υπαγωγής του στις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος, καθώς πλέον δεν θα 
υποχρεούται στην καταβολή του κατ’ αποκοπή ποσού φόρου, 
όπως αυτά προβλέπονται στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου.   

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 Α ΚΦΕ 
ορίζεται ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται 
και η καταβολή του φόρου διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 67 του ΚΦΕ.  Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του 
άρθρου 5 Α ΚΦΕ ορίζεται ότι με την καταβολή του ελάχιστου 
κατ’ αποκοπή ποσού φόρου της παραγράφου 2 του παρόντος 

άρθρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου 
που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του άρθρου αυτού για εισόδημα που 
προκύπτει στην αλλοδαπή. Επίσης, το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται 
από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην 
αλλοδαπή.  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 Α ΚΦΕ προβλέπεται η 
έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης με 
την οποία καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος 
διατήρησής τους στην Ελλάδα, η διαδικασία απόδειξης της επένδυσης, 
καθώς και η παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης.  

Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5Α ΚΦΕ 
προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία 
καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας μεταφοράς της φορολογικής 
κατοικίας, η αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της 
αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, η ανάκλησή της, 
η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η καταβολή του 
φόρου, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ή λεπτομέρειες για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.  
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 Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 
προστίθεται στο άρθρο 34 ΚΦΕ νέα υποπερίπτωση δδ΄ στην 
περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2, προκειμένου ότι ισχύει στις 
περιπτώσεις κατοίκων αλλοδαπής, αντίστοιχα να ισχύει για 
τους κατοίκους που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5 Α 
ΚΦΕ, δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα δικαιολόγησης των 
αντικειμενικών δαπανών και των δαπανών απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων με εισαγωγή συναλλάγματος.  

Επιπλέον, με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 είναι σαφές ότι 
στην Ελλάδα δηλώνονται μόνο τα εισοδήματα που 
φορολογούνται στην Ελλάδα, ενώ δεν υπάρχει υποχρέωση 
δήλωσης για τα εισοδήματα αλλοδαπής για τους 
φορολογούμενους που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5 Α 
ΚΦΕ.  

Β. Απαλλαγή από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου από 
μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές, τόκους και δικαιώματα 
στις πληρωμές μεταξύ νομικών προσώπων της ημεδαπής 
κατ’εφαρμογή της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε.  

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, η 
προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 23 παρίσταται 
αναγκαία, προκειμένου να αρθούν οι ερμηνευτικές αμφιβολίες, 
που προκάλεσαν οι υφιστάμενες διατάξεις ως προς το εάν η 

απαλλαγή από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου από μερίσματα και 
παρόμοιες πληρωμές, τόκους και δικαιώματα περιλαμβάνει πληρωμές 
μεταξύ νομικών προσώπων και της ημεδαπής, που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι, ως προς το 
θέμα αυτό, έχουν εκδοθεί από τη Γ.Γ.Δ.Ε. οι ΠΟΛ. 1039/2015 και 
1036/2015, με τις οποίες δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή 
των εν λόγω διατάξεων περί παρακράτησης φόρου στις ενδοομιλικές 
πληρωμές και, ειδικότερα, διευκρινίστηκε (με την ΠΟΛ. 1039/2015) ότι η 
μέθοδος της απαλλαγής επεκτείνεται και στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα.  
Ωστόσο, παρά τις ανωτέρω ερμηνευτικές εγκυκλίους, εκδόθηκαν οι υπ’ 
αριθ. 2929/2017 και 2930/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών, οι οποίες έκριναν ότι οι τόκοι, που καταβάλλονται στις 
συναλλαγές μεταξύ προσώπων του ιδίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεν καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 63 παράγραφος 2 
του ν. 4172/2013. Τελικά, οι ως άνω αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών αναιρέθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η 
προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να 
εναρμονιστεί η νομοθεσία με τη μείζονα σκέψη της υπ’ αριθ. 580/2019 
απόφασης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την 
οποία αναιρέθηκε η υπ’ αριθ. 2929/2019 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών. Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ (σκέψη 
8) κρίθηκε ότι το ευνοϊκό καθεστώς, το οποίο, βάσει της Οδηγίας 
2003/49/ΕΚ, ισχύει επί διασυνοριακών συναλλαγών, εφαρμόζεται και 
στις πληρωμές τόκων, που πραγματοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων 
ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, καθώς αυτό προκύπτει σαφώς από την ως 
άνω διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του νέου ΚΦΕ, αφού, 
σύμφωνα με αυτήν, για την απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου, 
όσον αφορά το νομικό πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η πληρωμή των 
τόκων από συνδεδεμένη με αυτό ελληνική ανώνυμη εταιρεία, αρκεί,  
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 συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων, να πρόκειται για 
«φορολογικό κάτοικο κράτους – μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με 
τη νομοθεσία του κράτους αυτού», όπως είναι, μεταξύ άλλων, 
μια άλλη ελληνική ανώνυμη εταιρεία και δεν απαιτείται 
επιπρόσθετα να είναι η δικαιούχος των τόκων συνδεδεμένη 
εταιρεία άλλου κράτους - μέλους.  

Γ. Τροποποίηση του άρθρου 36 του ΚΦΔ  σχετικά με την 
παράταση της παραγραφής σε περίπτωση εκκίνησης ΔΑΔ   

Προβλέπεται ότι παρατείνεται η παραγραφή του δικαιώματος 
του Δημοσίου προς έλεγχο για όσο διάστημα διαρκεί η 
προθεσμία υποβολής αιτήματος Διαδικασίας Αμοιβαίου 
Διακανονισμού του άρθρου 63Α, όπως αυτή ορίζεται στις 
ειδικότερες διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα υποβολής 
αιτήματος ΔΑΔ, και μόνο για την υποβολή και αποδοχή του 
σχετικού αιτήματος, καθώς επίσης και, εφόσον υποβληθεί 
τέτοιο αίτημα, για όσο χρόνο διαρκεί η Διαδικασία Αμοιβαίου 
Διακανονισμού, και μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορά ή 
σχετίζεται με αυτή. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης 
Αμοιβαίου Διακανονισμού, παρατείνεται για ένα έτος μετά την 
έκδοση της απόφασης η περίοδος παραγραφής του 
Δικαιώματος του Δημοσίου να προβεί σε έκδοση πράξης 
διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 
με έρεισμα την απόφαση αυτή και με σκοπό τη συμμόρφωση με 
αυτήν. 

 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου η Διαδικασία Αμοιβαίου 
Διακανονισμού (ΔΑΔ) θέτει υπό αμφισβήτηση εν όλω ή εν μέρει το 
έρεισμα της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Στην περίπτωση 
αυτή, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στη Διοίκηση τόσο κατά τη 
διάρκεια όσο και μετά το πέρας της ΔΑΔ να εκδίδει πράξη προσδιορισμού 
φόρου, προκειμένου να συμμορφώνεται με το αποτέλεσμα της ΔΑΔ, 
ακόμα και αν έχει παρέλθει η αρχική προθεσμία παραγραφής. Η 
παράταση της περίπτωσης αυτής δεν έχει ως σκοπό να παρατείνει έμμεσα 
τη δυνατότητα του Δημοσίου να προβεί σε έκδοση πράξης σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, αλλά μόνο να επιτρέψει στη Διοίκηση να εκκινεί 
Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας χωρίς να περιορίζεται από την εσωτερική νομοθεσία περί 
παραγραφής, όπως και να προβαίνει σε έκδοση των σχετικών πράξεων 
προς εφαρμογή του αποτελέσματος της ΔΑΔ, ανεξαρτήτως των 
προθεσμιών παραγραφής του εσωτερικού δικαίου.  

Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος στη Διοίκηση για την 
ορθή ερμηνεία κάποιας ΣΑΔΦ, χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο απώλειας 
εσόδων για το μέρος εκείνο του φόρου που δεν θίγεται από την τυχόν 
απόφαση της ΔΑΔ. Περαιτέρω, εάν η ΔΑΔ καταλήξει σε απόφαση 
Αμοιβαίου Διακανονισμού που ανατρέπει εν όλω ή εν μέρει τη 
δικαιολογητική βάση της πράξης της Φορολογικής Διοίκησης, πρόσθετος 
χρόνος στην τελευταία, ώστε να εκδίδει νέα πράξη βασιζόμενη στο 
περιεχόμενο της απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού. Εν προκειμένω, 
δεν έχουμε υπέρβαση κατά κυριολεξία της αρχικής περιόδου 
παραγραφής,.  



ΙV. Ελληνική Νομοθεσία 

 διότι η Διοίκηση επιβάλλει κατ'αρχήν εμπρόθεσμα φόρους, 
κυρώσεις κλπ, η δικαιολογητική βάση των οποίων μπορεί να 
ανατραπεί ή τροποποιηθεί από την απόφαση της ΔΑΔ. Στην 
περίπτωση αυτή, παρέχεται επιπλέον περίοδος ενός έτους, έτσι 
ώστε να εκδοθεί νέα πράξη επί τη βάσει της απόφασης της 
ΔΑΔ. Διευκρινίζεται ότι οι τυχόν αποφάσεις της ΔΑΔ είναι 
ποιοτικά διαφορετικές από εκείνες των περιπτώσεων της 
παραγράφου 36.2γ. Οι τελευταίες (δικαστικές αποφάσεις, 
αποφάσεις ΔΕΔ) στρέφονται ευθέως κατά της προσβαλλόμενης 
πράξης της Διοίκησης και επιτάσσουν την τροποποίηση του 
περιεχομένου της, ενώ η απόφαση της ΔΑΔ είναι δυνατόν να 
ανατρέπει ή τροποποιεί ένα ή περισσότερα ερείσματα επί των 
οποίων εκδόθηκε η αρχική πράξη. Συνεπώς, μετά την έκδοση 
της απόφασης επί της ΔΑΔ, η Φορολογική Διοίκηση θα έχει 
επαρκή χρόνο για να εκδώσει νέα πράξη υπό τα νέα δεδομένα, 
χωρίς κίνδυνο παραγραφής.  

Τέλος, για σκοπούς ισότητας μεταχείρισης προβλέπεται με τη 
μεταβατική διάταξη ότι η νέα περίπτωση δ’ εφαρμόζεται σε 
όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες κατά τον χρόνο έναρξης 
ισχύος της νέας αυτής διάταξης δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα η 
κατά περίπτωση προθεσμία που προβλέπεται για την υποβολή 
αιτήματος ΔΑΔ, σύμφωνα με την τυχόν εφαρμοζόμενη ΣΑΔΦ 
ή με βάση τις διατάξεις του ν. 2216/1994 (Σύμβαση 

Διαιτησίας), είτε εκκρεμεί τέτοιο αίτημα ενώπιον της αρμόδιας αρχής ή 
έχει ολοκληρωθεί μεν η διαδικασία αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμα η 
προβλεπόμενη από το άρθρο 63 Α απόφαση ΔΑΔ.  

Δ. Τροποποίηση του άρθρου 65 του ΚΦΕ σχετικά με τα κράτη με 
προνομιακό φορολογικό καθεστώς      

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με την διάταξη γίνεται η 
αναγκαία προσαρμογή στο ποσοστό του άρθρου 65 παράγραφος 5 του 
ΚΦΕ, το οποίο εφαρμόζεται επί του συντελεστή φορολογίας νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων, προκειμένου να κριθεί εάν ένα 
πρόσωπο μπορεί να χαρακτηριστεί ότι βρίσκεται σε προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς μετά και την μείωση του συντελεστή φορολογίας 
εισοδήματος των ως άνω προσώπων με την τροποποίηση του άρθρου 58 
του ν. 4172/2013, ήτοι από 28% σε 24% από 1.1.2020. Πλέον 
προβλέπεται ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 
θεωρείται ότι υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς σε κράτος 
εκτός της Ελλάδας, όταν η φορολογική κατοικία τους βρίσκεται σε 
οποιοδήποτε κράτος, ακόμη και σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος: α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν 
υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις πράγμασι, ή β) υπόκειται σε φόρο επί 
των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, του οποίου ο 
συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το εξήντα τοις εκατό (60%) του 
συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ο 
οποίος 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 ΚΦΕ στην 
Ελλάδα.  
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 Α. Ομιλίες της κατόχου της έδρας κας Κατερίνας 

Σαββαϊδου και της ερευνήτριας της έδρας κας Βασιλικής 

Αθανασάκη σε επιμορφωτικά συνέδρια και ημερίδες  

Α.1. Οκτώβριος 2019, Εισήγηση με θέμα “Brain drain: the 

impact on taxation and measures to combat the brain drain” 

στο συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Καθηγητών Φορολογικού Δικαίου (European Association of 

Tax Law Professors - EATLP) στο Βελιγράδι στις 11 

Οκτωβρίου 2019 με θέμα “Tax aspects of the Brain Drain”.  

Στην εισήγησή τους η κα Σαββαϊδου και η κα Πέρρου αφού 
αναφέρθηκαν αρχικά σε ορισμένα στατιστικά στοιχεία για το 
φαινόμενο “brain drain” στην Ελλάδα, ακολούθως ανέλυσαν 
την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και το φαινόμενο 
του brain drain στην Ευρώπη, τον αντίκτυπό του στην 
φορολογία, τους φορολογικούς λόγους που οδήγησαν σε αυτό, 
το φαινόμενο του brain drain και τον φορολογικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των κρατών. Επίσης, αναφέρθηκαν στα φορολογικά 
μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς και σε ορισμένες άλλες 
προτάσεις για την αντιμετώπισή του κυρίως αναφορικά με την 
συμβατότητά τους με το ενωσιακό δίκαιο. Τέλος, οι δύο 
ομιλήτριες προέβησαν σε ορισμένες συμπερασματικές σκέψεις 
αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων 
μέτρων.  

 

Α.2. Οκτώβριος 2019, Εισήγηση της κας Σαββαϊδου με θέμα 

«Φορολογία και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» που πραγματοποιήθηκε 

στο 6th Tax Law Forum, το οποίο διοργανώθηκε από την Palladian 

Conferences, στην Αθήνα στις 8 Οκτωβρίου 2019, στην θεματική 

«Φορολογία και Ανάπτυξη». 

Στην εισήγησή τους η κα Σαββαϊδου αφού αρχικώς αναφέρθηκε γενικά 
στο νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως αυτό τέθηκε 
από την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών και στους 17 Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ακολούθως επιχείρησε να καταδείξει την 
σύνδεση της φορολογίας με τους στόχους αυτούς και ειδικώς τους 
στόχους 1 αναφορικά με την μηδενική φτώχεια, 8 αναφορικά με την 
αξιοπρεπή εργασία και την οικονομική ανάπτυξη, 10 αναφορικά με την 
μείωση της ανισότητας στα κράτη αλλά και μεταξύ τους, 16 αναφορικά 
με την δημιουργία αποτελεσματικών, υπεύθυνων και χωρίς αποκλεισμούς 
θεσμών για όλους και 17 αναφορικά με την ενίσχυση των μέσων 
αξιοποίησης των ΣΒΑ και την ενδυνάμωση της συνεργασίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο για την βιώσιμη ανάπτυξη.  
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 Στην συνέχεια, η κα Σαββαϊδου αναφέρθηκε στην δέσμευση 
της ΕΕ να πρωτοστατήσει, μαζί με τα κράτη μέλη της, στην 
υλοποίηση της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών, καθώς 
και στις δέκα (10) προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
στις οποίες έχουν ληφθεί υπόψη οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών. Περαιτέρω, η κα Σαββαϊδου 
παρουσίασε τα συμπεράσματα του 1ου παγκοσμίου συνεδρίου 
της πλατφόρμας για τη συνεργασία στη φορολογία, που 
πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 14-16 Φεβρουαρίου 
2018, με τη συνεργασία IMF, OECD, UN, World Bank, 
αναφορικά με τη σχέση μεταξύ φορολογίας και την επίτευξη 
των ΣΒΑ, και στα οποία επισημάνθηκε η σύνδεση μεταξύ 
φορολογίας και Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τέλος, η κα 
Σαββαϊδου αναφέρθηκε στην εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στην Ελλάδα και κατέληξε σε ορισμένες 
συμπερασματικές σκέψεις αναφορικά με την 
αποτελεσματικότερη υλοποίησή τους.  

Σημείωση: Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η 19η Σύνοδος 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη Διεθνή 
Συνεργασία στον τομέα των φορολογικών θεμάτων, που 
πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 15-18 Οκτωβρίου, 
συζήτησε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη σημασία της 
φορολογικής πολιτικής για την επίτευξη Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης.  

 

 

Άλλα στοιχεία της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν τις φορολογικές 
προκλήσεις της ψηφιοποίησης της οικονομίας, την επικαιροποίηση του 
Μοντέλου Σύμβασης για τη διπλή φορολογία των Ηνωμένων Εθνών 
μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, την εκπόνηση ενός 
Εγχειριδίου του ΟΗΕ για θέματα αποφυγής και επίλυσης των 
φορολογικών διαφορών καθώς και την επικαιροποίηση του Εγχειριδίου 
των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με το Transfer Pricing. Στο πλαίσιο 
αυτό η κ. Caroline Lombardo, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς 
Φορολογικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας των Ηνωμένων Εθνών, 
επεσήμανε τον «σημαντικό ρόλο των προοδευτικών φορολογικών 
συστημάτων και των δημοσιονομικών πολιτικών που προσανατολίζονται 
σε στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: (όχι μόνο) για τη χρηματοδότηση της 
αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και για τη μείωση των ανισοτήτων, την 
προώθηση της ανάπτυξης χωρίς να αποκλείεται κανένας/αποκλεισμούς/ 
περιορισμούς και την προστασία του περιβάλλοντος». Σε συνέχεια του 
πρώτου διαλόγου υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη 
χρηματοδότηση της Ανάπτυξης και έπειτα από την σύνταξη της Ατζέντας 
δράσης της Αντίς Αμπέμπα το 2015, η κ. Lombardo τόνισε τον κρίσιμο 
ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στη διεθνή φορολογική συνεργασία και τη 
διαμόρφωση των φορολογικών προτύπων για να εξασφαλιστεί μια πιο 
συνεκτική διαδικασία, ενώ τέτοιες αλλαγές έρχονται σε ισορροπία λόγω 
της μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίους που προσφέρουν στους 
φορολογούμενους και στις κυβερνήσεις.  

 

 



"Η ενισχυμένη φορολογική διοίκηση και είσπραξη είναι 
κρίσιμης σημασίας και πρέπει να συνοδεύεται από 
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τους προϋπολογισμούς 
και τις δαπάνες, την ενίσχυση της φορολογικής 
ηθικής/κουλτούρας και την εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις. 
Απαιτείται παγκόσμια δράση για την εξάλειψη των κενών και 
τη διασφάλιση των προσπαθειών των χωρών για την 
κινητοποίηση των εγχώριων πόρων, μεταξύ άλλων μέσω της 
φορολογικής συνεργασίας που προωθεί ευνοϊκό επενδυτικό 
και εμπορικό κλίμα ικανό να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, 
εξειδίκευση/γνώσεις εμπειρογνωμόνων, αίσθηση 
ανεξαρτησίας, αξιοπρέπεια και ασφάλεια», προσέθεσε η 
αξιωματούχος του ΟΗΕ. 
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 Α.3. Οκτώβριος 2019, Εισήγηση της κας Σαββαϊδου με θέμα 

«Εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων των κρατών 

μελών της ΕΕ: εμπόδια και προκλήσεις» που 

πραγματοποιήθηκε στην εκδήλωση των δράσεων Jean 

Monnet ΑΠΘ, η οποία διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του 

Κέντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ) του 

ΑΠΘ με αφορμή τη συμπλήρωση τριακονταετίας από την 

καθιέρωση των Προγραμμάτων Jean Monnet, στις 21 

Οκτωβρίου 2019 στην Θεσσαλονίκη.  

Στην εισήγησή της η κα Σαββαϊδου αφού ανέλυσε τις έννοιες 
της φορολογικής εναρμόνισης, της φορολογικής ενοποίησης 
και του φορολογικού συντονισμού, παρουσίασε τους λόγους 
που δικαιολογούν την εναρμόνιση των φορολογικών 
συστημάτων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και την νομική 
βάση για την εναρμόνιση της έμμεσης και της άμεσης 
φορολογίας. Ακολούθως, αναλύθηκε η αναγκαιότητα της 
φορολογικής εναρμόνισης, καθώς και η στάση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αλλά και των κρατών μελών στην εν λόγω 
διαδικασία. Τέλος, έγινε αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις και 
ειδικότερα στην δημοσίευση της από 15 Ιανουαρίου 2019 
Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών, 

 

 

 στην οποία προτείνεται η υιοθέτηση χάρτη πορείας (“roadmap”) για την 
προοδευτική και στοχευμένη μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σε 
ορισμένους τομείς της κοινής φορολογικής πολιτικής της ΕΕ, όπως 
συμβαίνει ήδη στους περισσότερους άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ. 
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Α.4. Νοέμβριος 2019, Εισήγηση της κας Σαββαϊδου με θέμα 

«Φορολογικές κρατικές ενισχύσεις στο ενωσιακό δίκαιο» στο 1ο 

συνέδριο Φορολογικού Δικαίου που διοργανώθηκε από την Νομική 

Βιβλιοθήκη και την Ελληνική Εταιρεία Φορολογικού Δικαίου και 

Δημοσιονομικών Μελετών υπό την αιγίδα της έδρας Jean Monnet 

στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση της Νομικής 

Σχολής ΑΠΘ και την θεσμική υποστήριξη του ΣΕΒ, με γενικό θέμα 

«Επιχειρηματικότητα και Φορολογία: Προκλήσεις και ευκαιρίες σε 

ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον».  

Στην ομιλία της η κα Σαββαϊδου αναφέρθηκε στις πρόσφατες 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέχεια της έρευνας που 
πραγματοποίησε αναφορικά με τις πρακτικές έκδοσης ευνοϊκών 
φορολογικών αποφάσεων τύπου “tax rulings” στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την συμβατότητά τους με τους κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
αναφέρθηκε καταρχήν στις προσπάθειες ορισμού της έννοιας των 
φορολογικών αποφάσεων τύπου “tax rulings” από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ και στον σκοπό της έκδοσης φορολογικών 
απόφασης τύπου “tax ruling”. 

 

 

Στην συνέχεια αφού ανέλυσε την αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των φορολογικών αποφάσεων τύπου “tax rulings” περί 
ενδοομιλικής τιμολόγησης συναλλαγών και την εφαρμογή της αρχής των 
ίσων αποστάσεων (“arm’s length principle”) υπό το πρίσμα των κανόνων 
των κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 107 (1) της Συνθήκης 
Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει την άνιση 
φορολογική μεταχείριση των οικονομικών φορέων που βρίσκονται σε 
παρόμοια νομική και πραγματική κατάσταση, αναφέρθηκε στην κριτική 
που ασκήθηκε στην νέα αυτή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 
την θεωρία, ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 
εταιρείες αποδέκτες των φορολογικών αποφάσεων τύπου “tax ruling” και 
δικαιούχων, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
των οικονομικών (φορολογικών) πλεονεκτημάτων. Επίσης αναφέρθηκε 
στις δύο πρόσφατες αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις υποθέσεις Fiat και Starbucks.   

 

 

 



Καταλήγοντας, η κα Σαββαϊδου σημείωσε ότι σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 
αποτελούν μέσο αντιμετώπισης του επιζήμιου φορολογικού 
ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσέγγιση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις πρόσφατες αποφάσεις της αναφορικά με 
την συμβατότητα ορισμένων φορολογικών αποφάσεων τύπου “tax 
rulings”, ιδίως περί ενδοομιλικών συναλλαγών, με τους κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων επικρίθηκε από την θεωρία που υποστήριξε ότι 
με τις αποφάσεις της αυτές η Επιτροπή διαβρώνει την κυριαρχία των 
κρατών μελών στον τομέα της άμεσης φορολογίας. 
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Α.5. Νοέμβριος 2019, Εισήγηση της κας Σαββαϊδου στο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Φορολογική πολιτική για την 

ενθάρρυνση των επενδύσεων και την δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας» που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης για τη 

Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, στο 

πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 

(ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ, στην Θεσσαλονίκη στις 14 – 16 

Νοεμβρίου με γενικό θέμα «Η προστασία της δημιουργικής 

επιχείρησης».  

Στην ομιλία της η κα Σαββαϊδου αναφέρθηκε στις προτεραιότητες 
φορολογικής πολιτικής που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ειδικότερα στην τόνωση των 
επενδύσεων και της απασχόλησης, στην μείωση των ανισοτήτων 
και στην διασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης. Ειδικότερα, 
με σκοπό την τόνωση των επενδύσεων, της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας, η μελέτη της Επιτροπής (“Tax Policies in the 
EU”, 2018) προτείνει την ενθάρρυνση εναλλακτικών πηγών 
χρηματοδότησης και ανάληψης κινδύνων, εστιάζοντας σε μέτρα 
που προωθούν την αποδοτικότητα και στον σχεδιασμό καλύτερων 
φορολογικών κινήτρων, καθώς και την υιοθέτηση μιας πιο 
ενεργούς προσέγγισης ενδυνάμωσης της ψηφιοποίησης της 
οικονομίας. Τέλος, στην ομιλία της η κα Σαββαϊδου αναφέρθηκε 
στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στα 
κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων.  

Α.6. Νοέμβριος 2019, Εισήγηση της κας Σαββαϊδου στο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Η φορολογική μεταχείριση 

των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας» που διοργανώθηκε από 

το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το 

Οικονομικό Έγκλημα, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης 

και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ, στην 

Θεσσαλονίκη στις 14 – 16 Νοεμβρίου με γενικό θέμα «Η 

προστασία της δημιουργικής επιχείρησης».  

Στην ομιλία της η κα Σαββαϊδου αναφέρθηκε στην φορολογική 
μεταχείριση των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα. 
Ειδικότερα ανέλυσε το άρθρο 22 Α του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος αναφορικά με την έκπτωση δαπανών έρευνας και 
τεχνολογίας σε συνδυασμό με το άρθρο 71 του ίδιου Κώδικα για 
τις φορολογικές αποσβέσεις. Επίσης, για συγκριτικούς λόγους 
παρουσίασε την φορολογική μεταχείριση των δαπανών έρευνας 
και τεχνολογίας σε άλλα κράτη, όπως την Κύπρο.  
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 Α.7. Νοέμβριος 2019, Εισήγηση της κας Σαββαϊδου με θέμα «Η 

Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (“Mutual Agreement 

Procedure” - “MAP”) της δράσης 14 του Σχεδίου του ΟΟΣΑ για 

την διάβρωση της φορολογικής βάσης και την μετατόπιση κερδών 

στην αλλοδαπή (“BEPS project”)» στο 11th Thessaloniki Tax 

Forum που διοργανώθηκε από την Φορολογική Επιτροπή του 

Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου στην Θεσσαλονίκη στις 18 Νοεμβρίου με γενικό 

θέμα «Φορολογία & Οικονομική Ανάπτυξη με κλειδί την Ψηφιακή 

Ωριμότητα».  

Στην ομιλία της η κα Σαββαϊδου αφού αναφέρθηκε αρχικώς στο 
σχέδιο του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών, 
(“BEPS project”) και στις δεκαπέντε δράσεις του, καθώς και στο 
διαφορετικό επίπεδο συναίνεσης που επιτεύχθηκε για αυτές από τα 
κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, εστίασε την προσοχή της στη δράση 14 για 
την επίλυση των διεθνών φορολογικών διαφορών. Ειδικότερα 
αναφέρθηκε στην τελική έκθεση του 2015, στην οποία οι χώρες 
συμφώνησαν στην υιοθέτηση ενός ελάχιστου αποδεκτού προτύπου 
(“minimum standard”) για την επίλυση των διαφορών που 
ανακύπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των διμερών φορολογικών 
συμβάσεων, το οποίο επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους του αφενός 
μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας αξιολόγησης από ομοτίμους (“peer 
review”), και αφετέρου μέσω της έκδοσης σε δεύτερο στάδιο 
εκθέσεων παρακολούθησης του προόδου.  

 

Το ελάχιστο αυτό πρότυπο συμπληρώθηκε από προτάσεις για υιοθέτηση 
βέλτιστων πρακτικών. Στην συνέχεια, η κα Σαββαϊδου αναφέρθηκε στα 
συμπεράσματα της έκθεσης προόδου αναφορικά με το Συμμετοχικό 
Πλαίσιο του Σχεδίου για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της 
φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών στην αλλοδαπή (BEPS) 
για την περίοδο Ιουλίου 2018 – Μαΐου 2019 που δημοσιεύθηκε το 
φθινόπωρο του 2019.   
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 Α.8. Νοέμβριος 2019, The tax laws applying to religious, 

philosophical and non-confessional organisations in Greece, 

συμβολή της κας Λ. Παπαδοπούλου (Αναπληρώτριας 

καθηγήτριας Συνταγματικού δικαίου στη Νομική Σχολή 

ΑΠΘ), της κας Κατερίνας Σαββαΐδου και της κας Βασιλικής 

Αθανασάκη, σε Συνέδριο που διοργανώθηκε στο 

Λουξεμβούργο από το European Consortium for Church and 

State Research, το European Governance Programme 

(University of Luxembourg) και το Chaire de recherche en 

études parlementaires, σε στενή συνεργασία με το 

Luxembourg School of Religion & Society με θέμα "Taxation, 

Religions & Philosophical and Non-Confessional 

Organisations in Europe".  

Τα αντικείμενο της συμβολής αφορά τους φορολογικούς 
νόμους που εφαρμόζονται σε θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς και 
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, ενώ ειδική 
μνεία γίνεται στο ιδιαίτερο καθεστώς που ισχύει για το Άγιο 
Όρος. Το Συνέδριο διεξήχθη τις εξής ημερομηνίες: 
Luxembourg School of Religion & Society, 14 November 2019,  
Luxembourg Learning Center, Campus de Belval, 15 November 
2019, Maison du Savoir, Campus de Belval, 16 November 
2019.  

 



Α.10. Νοέμβριος 2019, Εισήγηση Ομιλία της κ. Αθανασάκη με 

θέμα «Καινοτομία και Φορολογία: Η φορολογική μεταχείριση των 

δαπανών έρευνας και ανάπτυξης», στο επιμορφωτικό πρόγραμμα 

που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά 

Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ από το Εργαστήριο Μελέτης 

για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα με 

τίτλο: Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης.    

Το αντικείμενο της ομιλίας της κ. Βασιλικής Αθανασάκη και της 
σχετικής παρουσίασης αφορά στις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 
και στη φορολογική τους μεταχείριση με βάση το ελληνικό 
φορολογικό δίκαιο. Επίσης, ειδική μνεία γίνεται σε άλλα κίνητρα 
που παρέχει η ελληνική φορολογική νομοθεσία, όπως τα κίνητρα 
ευρεσιτεχνίας. 

 Παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες μελέτες και διαχρονικά στατιστικά 
στοιχεία, ενώ αναλύεται και το σχετικό πλαίσιο υπό το πρίσμα του 
διεθνούς φορολογικού δικαίου (βλ. δράσεις για τα BEPS με βάση το 
Σχέδιο Δράσης του ΟΟΣΑ ως προς τα άυλα περιουσιακά στοιχεία) 
αλλά και του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου περί κρατικών 
ενισχύσεων.  

 

Α.9. Νοέμβριος 2019, Εισήγηση της κας Σαββαϊδου στο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Φορολογική πολιτική για την 

ενθάρρυνση των επενδύσεων και την δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας» που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης για τη 

Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, στο 

πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 

(ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ, στην Αθήνα στις 28 – 30 Νοεμβρίου με 

γενικό θέμα «Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης».  

Η ομιλία της κας Σαββαϊδου είχε το ίδιο περιεχόμενο με την 
εισήγησή της στο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το 
ΚΕΔΙΒΙΜ στην Θεσσαλονίκη στις 14 – 16 Νοεμβρίου με γενικό 
θέμα «Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης».  
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 Α.11. Εισηγήσεις της κ. Σαββαΐδου και της κ. Αθανασάκη στο 

πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που 

συνδιοργανώθηκε από την Έδρα Jean Monnet στην 

Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση της Νομικής 

Σχολής ΑΠΘ και το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ με θέμα: Διεθνής Φοροαποφυγή 

– Απάτη ΦΠΑ – Tax Rulings και Κρατικές Ενισχύσεις. Στο 

πλαίσιο του ίδιου προγράμματος πραγματοποίησε εισήγηση 

και η συνεργάτης της Έδρας κα. Δήμητρα Κούνη για 

ζητήματα απάτης ΦΠΑ. 

Η Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική 
και Διοίκηση της Νομικής Σχολής ΑΠΘ σε συνεργασία με το 
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
εγκαινιάζουν μια εκπαιδευτική συνεργασία με την υλοποίηση 
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 
θέματα ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής & διοίκησης.  

Σκοπός του Eκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η κατανόηση 
των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων για την αντιμετώπιση 
των φαινομένων της φοροαποφυγής, του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού, της διάβρωσης της φορολογικής 
βάσης και της απάτης στον ΦΠΑ. Η παρουσίαση συνοδεύεται 
από case studies που βοηθούν στην κατανόηση όλων των 
θεμάτων μέσα από την πρακτική εφαρμογή τους. 

Οι εισηγήσεις περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές:  Βασικές έννοιες: 
φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός, 
διάβρωση φορολογικής βάσης - Σχέδιο δράσης για την διάβρωση της 
φορολογικής βάσης και την μεταφορά κερδών στην αλλοδαπή- BEPS 
project - Αντικαταχρηστικές ρήτρες στις οδηγίες Μητρικών - Θυγατρικών, 
Τόκων - Δικαιωμάτων, Συγχωνεύσεων - Οδηγία κατά της Φοροαποφυγής 
(ATAD και ATAD II) - Νομολογία του ΔΕΕ για την καταχρηστική 
φοροαποφυγή - Οδηγία για την ανταλλαγή πληροφοριών στον 
φορολογικό τομέα - Tax Rulings και κρατικές ενισχύσεις - Πρόσφατες 
προτάσεις οδηγιών (CCTB, CCCTB, Financial Transaction Tax) -  Απάτη 
ΦΠΑ  - Case studies. 
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Α.12. Εισήγηση της κας. Δήμητρας Κούνη για ζητήματα 

ΦΠΑ 

Η κα Δήμητρα Κούνη, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού 
Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου ΕΚΠΑ, MSc Business Law Alba 
Graduate BusinessLaw, κατόπιν πρόσκλησης της κας 
Αικατερίνης Σαββαΐδου, πραγματοποίησε σειρά εισηγήσεων 
στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΜΠΣ Δημοσίου 
Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, στο μάθημα Φορολογικό Ι, 
σε θέματα σχετιζόμενα με την έμμεση φορολογία και 
συγκεκριμένα τον ΦΠΑ. Ειδικότερα, αναπτύχθηκαν οι 
ενότητες: εισαγωγή στο ΦΠΑ, τρόπος λειτουργίας του φόρου 
και πρακτικά παραδείγματα, δικαίωμα έκπτωσης του φόρου 
εισροών και φαινόμενα απάτης και φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ.  
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 Β. Δημοσίευση φορολογικών νέων (tax flash) 

Β.1. Το 31ο tax flash. Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου 

στις υποθέσεις FIAT και STARBUCKS για τα TAX RULINGS 

και το δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων (3/10/2019) 

Το Γενικό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής 
του 2015, με την οποία διαπιστώνεται ότι το Λουξεμβούργο 
χορήγησε επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα στη Fiat. Από 
την άλλη πλευρά, το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση 
της Επιτροπής του 2015, στην οποία διαπιστώθηκε ότι οι 
φορολογικές αποφάσεις τύπου tax rulings που εξέδωσαν οι 
Κάτω Χώρες για την Starbucks δεν ήταν σύμφωνες με τους 
κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.  

Η Επίτροπος Margrethe Vestager δήλωσε τα εξής: «Όλες οι 
εταιρείες, μεγάλες και μικρές, θα πρέπει να πληρώνουν ένα 
δίκαιο μερίδιο φόρου. Εάν τα κράτη μέλη παρέχουν σε 
ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες φορολογικά πλεονεκτήματα 
που δεν είναι διαθέσιμα στους ανταγωνιστές τους, αυτό βλάπτει 
τον δίκαιο ανταγωνισμό στην ΕΕ. Αποστερεί το δημόσιο ταμείο 
και τους φορολογούμενους της ΕΕ από τα αναγκαία κεφάλαια 
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την 
οικοδόμηση υποδομών, την επένδυση στην καινοτομία. 

 

 

Οι σημερινές κρίσεις δίνουν σημαντική καθοδήγηση σχετικά με την 
εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ στον τομέα 
της φορολογίας. Ταυτόχρονα, κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της 
και συνεπάγεται σύνθετα νομικά ζητήματα. Θα μελετήσουμε τις κρίσεις 
προσεκτικά πριν αποφασίσουμε για πιθανά επόμενα βήματα. 

Οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι, μολονότι τα κράτη μέλη έχουν 
αποκλειστική αρμοδιότητα για να καθορίσουν τη νομοθεσία τους σχετικά 
με την άμεση φορολογία, πρέπει να το πράξουν σε συμμόρφωση με το 
δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις. Επιπλέον, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε επίσης την 
προσέγγιση της Επιτροπής για να εκτιμήσει κατά πόσον ένα μέτρο είναι 
επιλεκτικό και εάν οι συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του ομίλου 
δημιουργούν πλεονέκτημα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις βάσει της λεγόμενης «αρχής του πλήρους ανταγωνισμού» ή 
«αρχής των ίσων αποστάσεων». 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει τα επιθετικά μέτρα φορολογικού 
σχεδιασμού βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις 
προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσο οδηγούν σε παράνομες κρατικές 
ενισχύσεις. Ταυτόχρονα, ο απώτερος στόχος να καταβάλλουν όλες οι 
εταιρείες ένα δίκαιο μερίδιο του φόρου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
συνδυασμό προσπαθειών για νομοθετικές αλλαγές, επιβολή κανόνων 
κρατικών ενισχύσεων και αλλαγή εταιρικών φιλοσοφιών. Έχουμε 
σημειώσει μεγάλη πρόοδο ήδη σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο και πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να 
πετύχουμε». 
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 Β.2. Το 32ο tax flash. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη 

θετική αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

της διαχείρισης από αυτήν του Προϋπολογισμού της ΕΕ 

(29/10/2019) 

Στην τελευταία του έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 
που είναι ο ανεξάρτητος ελεγκτής των δαπανών της ΕΕ, 
επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή Γιούνκερ βελτίωσε σημαντικά τον 
τρόπο διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ. Για 12η συνεχή 
χρονιά, οι ελεγκτές πιστοποίησαν την καλή κατάσταση των 
ετήσιων λογαριασμών της ΕΕ και, για 3η συνεχή χρονιά, 
διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη όσον αφορά τις πληρωμές 
του 2018. Πρόκειται για θετική αξιολόγηση των στοχευμένων 
προσπαθειών της Επιτροπής Γιούνκερ να διασφαλίσει ότι κάθε 
ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δαπανάται σύμφωνα με 
τους κανόνες και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους 
πολίτες. 

Κράτη μέλη της ΕΕ — σημαντικοί εταίροι στη διαχείριση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ  

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ από κοινού με διάφορους εταίρους — 
διαχειρίζεται περίπου το 75 % των δαπανών της ΕΕ από κοινού 
με τα κράτη μέλη της ΕΕ.  

Τα κράτη μέλη διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε τομείς όπως η συνοχή και 
η γεωργία, στους οποίους το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού 
διοχετεύεται μέσω των εθνικών και περιφερειακών αρχών διαχείρισης.  

Η Επιτροπή διαθέτει αυστηρούς κανόνες για τη χρηστή και 
αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Μέσα από στενή συνεργασία με 
τα κράτη μέλη επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός εκτελείται 
σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες και ότι κάθε ευρώ από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ διατίθεται εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίο. 
Για την Επιτροπή, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κάθε ευρώ 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ επιτυγχάνει τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα σε κάθε τομέα πολιτικής. Γι' αυτό έχουν καταβληθεί 
μεγάλες προσπάθειες για να διασφαλισθεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
όχι μόνο εκτελείται σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά και χρηματοδοτεί 
έργα, τα οποία αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ και κάνουν τη 
διαφορά για μεγάλο αριθμό ατόμων. 

Για παράδειγμα, στον τομέα της έρευνας, χάρη στο πρόγραμμα «Ορίζων 
2020», το οποίο είναι το μεγαλύτερο δημόσια χρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας στον κόσμο, η ΕΕ 
στηρίζει πάνω από 300.000 ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων, 18 
βραβευθέντων με το βραβείο Νόμπελ, καθώς και φορείς καινοτομίας.  
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 Όσον αφορά την προστασία των συνόρων και τη διαχείριση της 
μετανάστευσης, τομέα καίριας σημασίας για τους πολίτες της ΕΕ, 
από το 2015 οι πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ 
έχουν συμβάλει στη διάσωση περίπου 760.000 ανθρώπινων ζωών 
στη Μεσόγειο και έχουν οδηγήσει σε μείωση των αφίξεων κατά 
92% το 2018 σε σύγκριση με την κορύφωση της μεταναστευτικής 
κρίσης το 2015. 

Η έμφαση στην προστιθέμενη αξία της ΕΕ βρίσκεται επίσης στο 
επίκεντρο της πρότασης της Επιτροπής για τον 
μακροπρόθεσμοπροϋπολογισμόγιατηνπερίοδο2021-2027. Η 
Επιτροπή επιδιώκει να καθορίσει σαφέστερους στόχους και να 
εστιάσει περισσότερο στις επιδόσεις, ώστε να διευκολυνθούν η 
παρακολούθηση και η μέτρηση των αποτελεσμάτων, καθώς και η 
πραγματοποίηση αλλαγών εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Με τον 
τρόπο αυτό, αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω ο τρόπος με τον 
οποίο εκτελείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ. 

Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή έχει καταβάλει προσπάθειες για 
την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων βάσει των οποίων 
εκτελείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ. Η απλούστευση των 
κανόνων συνεπάγεται ευκολότερη πρόσβαση στα κονδύλια και 
λιγότερα σφάλματα διαχείρισης.  

Στόχος της Επιτροπής, ως διαχειριστή του ενωσιακού προϋπολογισμού, 
είναι να διασφαλίσει ότι, μόλις ένα πρόγραμμα περατώνεται και 
διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι, ο εναπομένων κίνδυνος για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ είναι κάτω του 2%, επίπεδο που θεωρείται 
σημαντικό από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
παρακολουθεί επί τόπου την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Εάν 
διαπιστωθεί ότι τα κράτη μέλη ή οι τελικοί δικαιούχοι δεν δαπανούν 
σωστά τα χρήματα της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να ανακτήσει κονδύλια για 
να προστατεύσει τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Η Επιτροπή εκτιμά ότι, 
το 2018 μετά από αυτές τις διορθώσεις και ανακτήσεις, ο εναπομένων 
κίνδυνος σφάλματος είναι κάτω του 1% (βλ. αναλυτικά στο κεφάλαιο 
Ε.1.). 

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, κ. 
Γκίντερ Χ. Έτινγκερ δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται 
σκληρά για να διασφαλίσει ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
δαπανάται προς όφελος των πολιτών και δημιουργεί ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Διασφαλίζουμε την πλήρη τήρηση των κανόνων και 
την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων. Χαιρόμαστε που οι προσπάθειές 
μας αποφέρουν καρπούς και που οι ανεξάρτητοι ελεγκτές μας για άλλη 
μια φορά επιβεβαίωσαν ότι κάναμε καλή δουλειά. Τόσο η πολιτική 
συνοχής της ΕΕ όσο και η Κοινή Γεωργική Πολιτική μας έχουν αποδείξει 
την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν καλά αποτελέσματα.  
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 Ταυτόχρονα, η συνοχή και η αγροτική ανάπτυξη παραμένουν οι 
πολιτικές των οποίων η διαχείριση παρουσιάζει τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις, εξαιτίας των πολλών εμπλεκόμενων φορέων. Όποτε 
χρειάζεται, η Επιτροπή βοηθάει τα κράτη μέλη και τις διάφορες 
διαχειριστικές αρχές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Οι μέχρι 
στιγμής προσπάθειές μας δείχνουν ότι είμαστε στον σωστό δρόμο 
και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση». 

Β.3. Το 33ο tax flash. Περισσότερα εφόδια για το σύστημα ΦΠΑ 

της ΕΕ ώστε να αντιμετωπίσει την απάτη στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο και να συμβάλει στην ανάπτυξη των μικρών 

επιχειρήσεων (14/11/2019) 

Με το από 8 Νοεμβρίου 2019 Δελτίο Τύπου της, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επισημαίνει ότι το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ θα αποκτήσει 
περισσότερα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσει την απάτη στον τομέα 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, χάρη σε νέους κανόνες που 
συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη. Χάρη στην εν λόγω συμφωνία, 
χρήσιμα δεδομένα για τις διαδικτυακές αγορές θα καταστούν για 
πρώτη φορά διαθέσιμα στις αρχές καταπολέμησης της απάτης, 
ώστε να βοηθηθούν στον αγώνα τους κατά της απάτης σε θέματα 
ΦΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, η οποία υπολογίζεται σε 5 
δισεκατομμύρια ευρώ περίπου ετησίως στην ΕΕ.  

 

 

 

 

Μερικές ακόμηαποφάσεις που έλαβαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ 
στον τομέα του ΦΠΑ θα συμβάλουν στη μείωση της γραφειοκρατίας για 
τις ΜΜΕ και στην απλούστευση των κανόνων για τον ΦΠΑ και τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών 
μελών της ΕΕ. 

Ο κ. Πιέρ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών 
Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων δήλωσε τα εξής: «Με μια 
πληθώρα προτάσεων που υπέβαλε την τελευταία πενταετία, η παρούσα 
Επιτροπή έχει σημειώσει με διακριτικό τρόπο εξαιρετικές επιδόσεις όσον 
αφορά την απλούστευση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ, μειώνοντας τα 
περιθώρια απάτης και διευκολύνοντας τη ζωή των νομοταγών 
επιχειρήσεων. Υπάρχει σαφής σύμπνοια με τα κράτη μέλη ως προς 
αυτούς τους στόχους και ευελπιστώ ότι αυτή η δυναμική θα υλοποιηθεί με 
μια ευρεία μεταρρύθμιση ολόκληρης της νομοθεσίας που διέπει το 
σύστημα». Αξιοποίηση δεδομένων σχετικά με την καταβολή του ΦΠΑ 
στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου 
Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν θα ενισχύσουν την ικανότητα των 
κρατών μελών να καταπολεμούν την απάτη σε θέματα ΦΠΑ στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο, διασφαλίζοντας ότι οι ειδικοί σε θέματα 
καταπολέμησης της απάτης εμπειρογνώμονες των κρατών μελών της ΕΕ 
έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τον ΦΠΑ, τα οποία διαθέτουν οι 
ενδιάμεσοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι πάροχοι πιστωτικών 
καρτών και άμεσης χρέωσης, οι οποίοι διευκολύνουν σε ποσοστό άνω του 
90% τις διαδικτυακές αγορές στην ΕΕ. 
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 Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα 
υποχρεούνται να παρέχουν στις αρχές των κρατών μελών ορισμένα 
δεδομένα πληρωμών που αφορούν διασυνοριακές πωλήσεις, στα 
οποία μπορούν στη συνέχεια να έχουν πρόσβαση και να αναλύουν 
οι ειδικοί σε θέματα καταπολέμησης της απάτης εμπειρογνώμονες 
(το δίκτυο «Eurofisc»). Αντίστοιχα, οι διαδικτυακοί πωλητές τόσο 
εντός όσο και εκτός της ΕΕ θα μπορούν να ταυτοποιούνται, όταν 
δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν σχετικά με τον ΦΠΑ. 
Παρεμφερείς διατάξεις που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη 
και άλλες χώρες έχουν ήδη αποδείξει ότι αυτή η συνεργασία 
μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της 
απάτης στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι νέοι κανόνες 
θα πρέπει τώρα να επιβεβαιωθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προτού τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2024. 

Απλούστεροι κανόνες ΦΠΑ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
(«ΜΜΕ»)  

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ κατέληξαν επίσης σε πολιτική 
συμφωνία για την επικαιροποίηση των υφιστάμενων ειδικών 
κανόνων ΦΠΑ για τις ΜΜΕ της ΕΕ, χάρη στην οποία παρέχονται 
περισσότερες ευκαιρίες για διασυνοριακές δραστηριότητες.  

 

 

Το νέο καθεστώς αναμένεται ότι θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και τον 
διοικητικό φόρτο των μικρών επιχειρήσεων και θα εξασφαλίσει ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον τόπο 
εγκατάστασής τους εντός της ΕΕ, δεδομένου ότι το συνονθύλευμα 
προσεγγίσεων ανά την ΕΕ συνεπάγεται διαφορετικά κατώτατα όρια 
επιλεξιμότητας για απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Οι νέοι κανόνες θα 
προβλέπουν ενιαίο κατώτατο όριο εγχώριου κύκλου εργασιών ύψους 
85.000 ευρώ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά 
εντός του οικείου κράτους μέλους και κατώτατο όριο ευρωπαϊκού κύκλου 
εργασιών ύψους 100.000 ευρώ για ΜΜΕ με διασυνοριακές 
δραστηριότητες, προκειμένου οι εν λόγω επιχειρήσεις να είναι επιλέξιμες 
για απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε άλλο κράτος μέλος. Οι επιλέξιμες ΜΜΕ 
θα μπορούν να επωφελούνται από περαιτέρω απλουστεύσεις κατά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν στον τομέα του ΦΠΑ, όπως η 
εγγραφή και η υποβολή δηλώσεων. Το νέο και βελτιωμένο καθεστώς 
ΦΠΑ για τις ΜΜΕ αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2024. 

Απλουστεύσεις στον τομέα του ΦΠΑ για τις ένοπλες δυνάμεις των 
κρατών μελών 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει επίσης τη συμφωνία σχετικά με μέτρα 
φοροαπαλλαγής με στόχο τη διευκόλυνση των κοινών αμυντικών 
προσπαθειών στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 
(ΚΠΑΑ).  
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 Οι νέοι κανόνες προβλέπουν απαλλαγή από τον φόρο 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) των αγαθών που παραδίδονται και 
των υπηρεσιών που παρέχονται στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και 
από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όταν οι εν λόγω δυνάμεις 
αναπτύσσονται εκτός του οικείου κράτους μέλους και συμμετέχουν 
στην ευρωπαϊκή αμυντική προσπάθεια.  

Β.4. Το 34ο tax flash. Νέα Οδηγία της ΕΕ για την αναδιάρθρωση 

των εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς (19/11/2019) 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Επιτροπής, η ΕΕ αίρει τα 
αδικαιολόγητα εμπόδια στην ελευθερία εγκατάστασης των 
εταιριών της ΕΕ στην ενιαία αγορά. Κατόπιν συμφωνίας με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του έτους, το Συμβούλιο 
εξέδωσε οδηγία, με την οποία διευκολύνονται οι διασυνοριακές 
μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις των εταιριών της ΕΕ. Οι 
νέοι κανόνες προβλέπουν συνολικές διαδικασίες για τις 
διασυνοριακές μετατροπές και διασπάσεις, καθώς και 
συμπληρωματικά μέτρα για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις 
εταιριών περιορισμένης ευθύνης που είναι εγκατεστημένες σε 
κράτος μέλος της ΕΕ. Περιλαμβάνουν επίσης και άλλες 
απλουστεύσεις που θα ισχύουν και για τις τρεις περιπτώσεις. 
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επίσπευσης της 
διαδικασίας με άρση της υποχρέωσης υποβολής έκθεσης προς τους 
εταίρους και το προσωπικό σε περίπτωση που οι μέτοχοι 
συμφωνούν να παραιτηθούν από την απαίτηση αυτή ή αν η εταιρία 
ή τυχόν θυγατρικές της δεν απασχολούν εργαζομένους. Βλ. και 
ενότητα Γ.1. 

 

 

 

 

 

Η Anna-Maja Henriksson, Υπουργός Δικαιοσύνης της Φινλανδίας δήλωσε 
τα εξής: «Οι νέοι αυτοί κανόνες δίνουν στις εταιρίες της ΕΕ τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως την ενιαία αγορά ώστε να 
παραμείνουν ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, η 
οδηγία προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις ώστε να αποτρέπονται οι 
καταχρήσεις και να προστατεύονται τα νόμιμα συμφέροντα των 
εργαζομένων, των μειοψηφούντων μετόχων και των πιστωτών». 

Β.5. Το 35ο tax flash. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς – Η 

εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της 

Διαφθοράς (9/12/2019) 

Η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί μια παγκόσμια ανησυχία, διότι 
η διαφθορά εντοπίζεται τόσο στις πλούσιες όσο και στις φτωχές χώρες και 
τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι πλήττει τους φτωχούς ανθρώπους 
δυσανάλογα. 

Συμβάλλει στην αστάθεια, στη φτώχεια και αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα 
που οδηγεί τις αδύναμες χώρες στην αποτυχία. 

Οι κυβερνήσεις, ο ιδιωτικός τομέας, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα 
μέσα ενημέρωσης και οι πολίτες σε όλο τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις 
τους για την καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος. 
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Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations 
Development Programme - UNDP) και το Γραφείο των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (United Nations Office on 
Drugs and Crime - UNODC) βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών 
των προσπαθειών. 

Η κοινή διεθνής εκστρατεία επικεντρώνεται στη διαφθορά ως ένα 
από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (SDGs). 

Για να σηματοδοτήσει τη Διεθνή Ημέρα κατά της Διαφθοράς 
(IACD), το UNODC έχει αναπτύξει μια ευρεία εκστρατεία 
επικεντρωμένη σε διαφορετικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, 
καθώς και στον τρόπο με τον οποίο η αντιμετώπιση της διαφθοράς 
είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξή τους. 

Η εκστρατεία του UNODC ενημερώνει τους πολίτες για το πώς το 
ζήτημα επηρεάζει πολλούς τομείς και ότι είναι επιτακτική η 
αντιμετώπιση της διαφθοράς, προκειμένου να επιτευχθούν οι Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Με το σύνθημα «Ενάντια στη Διαφθορά», καλούμε τους ανθρώπους 
να αντιμετωπίσουν από κοινού το ζήτημα αυτό αλλάζοντας τη 
στάση τους απέναντι στο έγκλημα. 

 

 

 

 

Με το σύνθημα «Ενωμένοι ενάντια στη Διαφθορά», καλούμε τους 
ανθρώπους να αντιμετωπίσουν από κοινού το ζήτημα αυτό αλλάζοντας τη 
στάση τους απέναντι στο έγκλημα. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω εκστρατείας των Ηνωμένων Εθνών 
ανακοινώνεται η διοργάνωση του Α΄ Κύκλου Ομιλιών του Εργαστηρίου 

Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα 

της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Έδρα Jean Monnet 

στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του ΑΠΘ, για 
θέματα σχετικά με τη διαφθορά. 

Οι ομιλίες πρόκειται να ξεκινήσουν με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου 
2020, με ομιλητές εγνωσμένου κύρους και με εμπειρία στην αντιμετώπιση 
της διαφθοράς και σε ζητήματα διαφάνειας. 

Β.5. Το 36 ο  tax flash. Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: η 

δημιουργία μιας οικονομίας στην υπηρεσία των ανθρώπων και του 

πλανήτη (18/12/2019).  

Με το από 17 Δεκεμβρίου 2019 δελτίο τύπου η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν 
παρουσίασε τον νέο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο οποίος είναι ο 
πρώτος της θητείας της. Παρουσιάζει μια φιλόδοξη και αναμορφωμένη 
αναπτυξιακή στρατηγική που επικεντρώνεται στην προώθηση 
ανταγωνιστικής βιωσιμότητας για την οικοδόμηση μιας οικονομίας στην 
υπηρεσία των ανθρώπων και του πλανήτη. 
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 Γ. Δημοσίευση άρθρων 

Γ.1. «Το Σχέδιο Δράσης του Ο.Ο.Σ.Α. (“BEPS project”) για την 

αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της 

μεταφοράς κερδών στην αλλοδαπή και η εφαρμογή του στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση», άρθρο της κας Κατερίνας Σαββαΐδου και της 

κας Βασιλικής Αθανασάκη, ΔΦΝ, 2019, σελ.1091-1132.  

Το άρθρο αναφέρεται στην εφαρμογή στην ΕΕ των δράσεων του ΟΟΣΑ 
για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της 
μεταφοράς κερδών στην αλλοδαπή (“BEPS project”). Ειδικότερα, αφού 
πραγματοποιείται μια γενική επισκόπηση των επιμέρους δράσεις του 
ΟΟΣΑ και το επίπεδο συναίνεσης για τις δράσεις αυτές, εξετάζεται η 
εφαρμογή τους στο επίπεδο της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι 
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδίως το Πακέτο Μέτρων 
κατά της Φοροαποφυγής (“Anti-Tax Avoidance Package”) και η Οδηγία 
1164/2016 (Anti-Tax Avoidance Directive ή “ATAD” ή “BEPS 
Directive”).  

Ειδικότερα, η περιέχει πέντε βασικά μέτρα κατά της φοροαποφυγής, 
ήτοι i) κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (“CFC rules”) 
για την αποφυγή μεταφοράς κερδών σε χώρες με χαμηλό ή μηδενικό 
φορολογικό συντελεστή (άρθρα 7-8 Οδηγίας, που αντιστοιχούν στη 
Δράση 3 του Σχεδίου Δράσης για τα BEPS), ii) κανόνες περιορισμού της 
έκπτωσης τόκων (“interest limitation”), που σκοπό έχουν να αποτρέψουν 
τις εταιρείες να χρησιμοποιούν τεχνητό δανεισμό για την αύξηση των 
εκπιπτόμενων δαπανών του (άρθρο 4 Οδηγίας που αντιστοιχεί στη 
Δράση 4 του Σχεδίου Δράσης για τα BEPS),  

 

 

 

 

iii) κανόνες για τα υβρίδια (“hybrids”), προκειμένου να αποτρέψουν τις 
εταιρείες να χρησιμοποιούν τις αναντιστοιχίες των εθνικών νομοθεσιών τους 
για να αποφεύγουν τη φορολόγηση (άρθρο 9 Οδηγίας που αντιστοιχεί στη 
Δράση 2 του Σχεδίου Δράσης για τα BEPS), iv) κανόνες φορολόγησης κατά 
την έξοδο (exit taxation) για την αποτροπή της μεταφοράς παγίων σε άλλες 
χώρες με σκοπό τη φοροαποφυγή (άρθρο 5 Οδηγίας που δεν αντιστοιχεί με 
σαφήνεια σε κάποια προτεινόμενη δράση του Σχεδίου Δράσης για τα BEPS) 
και v) γενική ρήτρα κατά της φοροαποφυγής (“General anti-avoidance rule” ή 
“GAAR”), η οποία επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να αγνοούν τις τεχνητές 
ρυθμίσεις και να επιβάλλουν φόρο στη βάση της αληθινής οικονομικής 
υπόστασης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο επιθετικός φορολογικός 
σχεδιασμός (“ultimum refugium” διάταξη, άρθρο 6 της Οδηγίας). 

Γ.2.  «Δημοσιονομική Διαφάνεια», άρθρο της κας Κατερίνας Σαββαΐδου, στα 

Πρακτικά του 1ου συνεδρίου του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης του 

Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστημών, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με γενικό 

τίτλο «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση: Προοπτικές και Προκλήσεις στον 21ο 

αιώνα», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα/Θεσσαλονίκη, 2019.  

Το άρθρο αναφέρεται αρχικώς στην έννοια της δημοσιονομικής διαφάνειας, 
στην διαφοροποίησή της από την έννοια της διαφάνειας του προϋπολογισμού, 
στα οφέλη από την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας, στα εμπόδια 
στην προσπάθεια επίτευξης της δημοσιονομικής διαφάνειας, ενώ στην 
συνέχεια αναλύονται τα νέα πρότυπα (“standards”) δημοσιονομικής αναφοράς 
που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια με σκοπό την ενίσχυση της 
δημοσιονομικής διαφάνειας και τα νέα εργαλεία για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα αυτά.  
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 Στο άρθρο γίνεται, επίσης, αναφορά στην υποστήριξη της προσπάθειας 
βελτίωσης της δημοσιονομικής διαφάνειας από διεθνείς οργανισμούς, 
όπως το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ και ο ΟΗΕ, αλλά και στον σημαντικό ρόλο που 
έπαιξαν ορισμένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ορισμένες 
μη κυβερνητικές οργανώσεις στην ενίσχυση της δημοσιονομικής 
διαφάνειας. Τέλος, γίνεται αναφορά στις προσπάθειες που έγιναν τα 
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της 
δημοσιονομικής διαφάνειας. 

Γ.3.  «Η επίδραση της τεχνολογίας στην φορολογία», άρθρο της κας 

Κατερίνας Σαββαΐδου, στον Τόμο με τα Πρακτικά του ΚΒ’ 

Επιστημονικού Συμποσίου 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), 

εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα/Θεσσαλονίκη, 2019.   

Στο άρθρο 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, το άρθρο αναφέρεται στην σημαντική συμβολή της τεχνολογίας 
στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων, 
αλλά και μεταξύ φορολογικής διοίκησης και τρίτων, στο πλαίσιο της 
αύξησης της λεγόμενης φορολογικής διαφάνειας με σκοπό την 
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της απάτης στο 
ΦΠΑ.  

Στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκε κυρίως η ανταλλαγή πληροφοριών που 
προβλέπεται από την (US  Foreign Account Tax Compliance Act - 
FATCA), το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ) (Common Reporting 
Standard - CRS) του ΟΟΣΑ και της Αναφοράς ανά Χώρα (Country- 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, το 
άρθρο αναφέρεται στα φορολογικά ζητήματα που έχουν ανακύψει από 
την ευρεία χρήση της ψηφιακής οικονομίας, δηλαδή της εκτεταμένης 
χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορικής (υλικό, λογισμικό, εφαρμογές) 
και των τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην δράση 1 του 
σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής 
βάσης και της μεταφοράς κερδών στην αλλοδαπή (“BEPS project”) για 
την αντιμετώπιση σε διεθνές επίπεδο των φορολογικών προκλήσεων που 
συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία, καθώς και με τις πρωτοβουλίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ίδιο ζήτημα. Τέλος, γίνεται αναφορά στην 
χρήση της τεχνολογίας από την ελληνική φορολογική διοίκηση κυρίως 
για την βελτίωση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού της.  
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 Γ.4. Οι δέκα βασικές αρχές του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση των 

φορολογικών αδικημάτων, άρθρο της κας Κατερίνας Σαββαΐδου, 

νομικά χρονικά, εκδ. Σάκκουλας, Ιούλιος – Αύγουστος 2019, σελ.1-3.   

Στο άρθρο της η κα Σαββαϊδου αναφέρθηκε στην έκθεση-οδηγό, η οποία 
εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2017 από το κέντρο φορολογικής πολιτικής 
και διοίκησης του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εργασιών του 
(Διάλογος του Όσλο), και στην οποία παρουσιάζονται δέκα βασικές 
παγκόσμιες αρχές για την αποτελεσματική καταπολέμηση των 
φορολογικών αδικημάτων. Ειδικότερα οι δέκα βασικές παγκόσμιες αρχές 
του ΟΟΣΑ είναι η διασφάλιση της ποινικοποίησης των φορολογικών 
αδικημάτων, η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την 
αντιμετώπιση των φορολογικών αδικημάτων, η θεσμοθέτηση επαρκών 
αρμοδιοτήτων έρευνας, η θεσμοθέτηση επαρκών αρμοδιοτήτων 
δέσμευσης, κατάσχεσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων, η 
θεσμοθέτηση μιας οργανωτικής δομής με καθορισμένες ευθύνες, η 
παροχή επαρκών πόρων για την έρευνα των φορολογικών αδικημάτων, ο 
χαρακτηρισμός των φορολογικών αδικημάτων ως βασικό αδίκημα για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η ύπαρξη ενός 
αποτελεσματικού πλαισίου για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών 
αρμόδιων υπηρεσιών, η διασφάλιση ύπαρξης μηχανισμών διεθνούς 
συνεργασίας, καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων.  

Γ.5. Φορολογική πολιτική, κεφαλαιαγορά και οικονομική ανάπτυξη, 

άρθρο της κ. Βασιλικής Αθανασάκη, στο www.indeepanalysis.gr. 

Αντικείμενο του άρθρου αποτελούν ζητήματα φορολογικής πολιτικής και 
η σημασία τους για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης.  

 

 

 

 

Ενδεικτικά τονίζεται ο καίριος ρόλος της χορήγησης φορολογικών 
κινήτρων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο 
επισημαίνεται η καθοριστική σημασία της κεφαλαιαγοράς, ιδίως για την 
διευκόλυνση της άντλησης κεφαλαίων και της επένδυσης σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Υπ’ αυτή την έννοια είναι εμφανής η στενή διασύνδεση της 
φορολογικής πολιτικής με την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την 
άνθιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Τo "In(telligent) Deep Analysis" 
ένα ανεξάρτητο Think Tank που  αποτελεί μια δεξαμενή σκέψης και 
προβληματισμού σε θέματα που άπτονται καίριων κοινωνικών 
ζητημάτων. Πρόκειται για ένα φορέα ανεξάρτητης σκέψης, όπου γράφουν 
μέλη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

Γ.6. Ενημερωτικό Σημείωμα, Επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, 

άρθρο της κ. Αικατερίνης Σαββαΐου και της κ. Βασιλικής Αθανασάκη, 

στο ΔΦΝ, 2019. 

Το ενημερωτικό Σημείωμα βασίζεται στο 18ο tax flash της έδρας Jean 
Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση (Jean 
Monnet Chair “EU Tax Policy and Administration”)  σχετικά με την 
επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου των μη συνεργάσιμων 
περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε 
κατά τη διάρκεια του 2018 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, 
προκειμένου να προβεί σε επικαιροποίηση του καταλόγου των μη 
συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. 
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Δ. Διοργάνωση συνεδρίων   

Δ.1. Νοέμβριος 2019, 1ο συνέδριο Φορολογικού Δικαίου που 

διοργανώθηκε από την Νομική Βιβλιοθήκη και την Ελληνική Εταιρεία 

Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών υπό την αιγίδα της 

έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και 

Διοίκηση της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και την θεσμική υποστήριξη του 

ΣΕΒ, με γενικό θέμα «Επιχειρηματικότητα και Φορολογία: Προκλήσεις 

και ευκαιρίες σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρηματικό 

περιβάλλον».  

Σύμφωνα με το από 19 Νοεμβρίου 2019 δελτίο τύπου της Νομικής 
Βιβλιοθήκης, «Mε εξαιρετική επιτυχία διεξήχθη στην Αθήνα στις 15 
Νοεμβρίου 2019 το 1ο Διεθνές Φορολογικό Συνέδριο που διοργάνωσε η 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και ο Όμιλος Economia, υπό την επιστημονική 
επιμέλεια και αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και 
Δημοσιονομικών Μελετών. 

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν «Επιχειρηματικότητα και Φορολογία» και 
στόχος του η διερεύνηση του διεθνούς φορολογικού πλαισίου, εντός του 
οποίου είναι δυνατή η ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικής δράσης.  

 

Στο Συνέδριο μετείχαν 26 εξειδικευμένοι ομιλητές από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, με Key Note Speaker τον Καθηγητή 
Pasquale Pistone, κάτοχο της έδρας Jean Monnet ad personam στο 
ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο στο  Vienna University of 
Economics & Business, αναπληρωτή καθηγητή φορολογικού 
δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Salerno (Ιταλία) και ακαδημαϊκό 
υπεύθυνο του IBDF. Περισσότεροι από 290 Σύνεδροι 
παρακολούθησαν τις εργασίες του Συνεδρίου, οι οποίες 
διακρίνονταν σε 4 επιμέρους ενότητες.  

Η 1η ενότητα, υπό τον συντονισμό του Προέδρου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου Ι. Σαρμά ασχολήθηκε με τη φορολογική διάσταση της 
κινητικότητας των προσώπων και των επιχειρήσεων, εξετάζοντας 
ζητήματα φορολογικής έδρας και κατοικίας, ευθύνης κατά τη 
δραστηριότητα αλλοδαπών νομικών προσώπων και οντοτήτων, 
με Ομιλητές τους: Χ. Λιβιτσάνου, Α. Μάλλιου, Π. Πανταζόπουλο  
και Γ. Σταματέλου. 

Η 2η Ενότητα, με τον συντονισμό της Δικηγόρου Κατερίνας 
Πέρρου  ασχολήθηκε με τις διεθνείς πρωτοβουλίες περιορισμού 
της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, σε συνδυασμό με την 
εξέταση των συνθηκών που δημιουργούνται μετά τα BEPS, με 
ομιλητές τους: Π. Πόθο, Γ. Νάσκαρη, Δ. Πάσσιου και Ευ. 
Μπακάλη. 
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Η 3η ενότητα, υπό τον συντονισμό του Καθ. Κ. Φινοκαλιώτη, διερεύνησε 
τις φορολογικές παραμέτρους χρησιμοποίησης νέων εργαλείων, 
προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της επιχειρηματικής 
δράσης, ιδίως στο πεδίο της ψηφιακής οικονομίας, στα εισοδήματα 
υψηλής κινητικότητας, στους εταιρικούς μετασχηματισμούς κλπ., με 
oμιλητές τους: Γ. Μηνούδη, Λ. Σοφρωνά, Κ. Σαββαΐδου, Ε. 
Θεοχαροπούλου και Α. Τσουρουφλή. 

Η 4η ενότητα επιχείρησε να οριοθετήσει την ισορροπία μεταξύ του 
βεβαιωτικού φορολογικού φαινομένου και των ορίων κατά την παροχή 
εγγυήσεων προστασίας του φορολογούμενου που δραστηριοποιείται σε 
διεθνές επίπεδο, με τον συντονισμό της Αντιπροέδρου του ΣτΕ  Ει. Σαρπ.  
και ομιλητές τους: Ι. Δημητρακόπουλο, Χ. Κουρουνιώτη, Ι. Σταυρόπουλο, 
και Γ. Φωτόπουλο. Το Συνέδριο έκλεισε με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
συζήτηση μεταξύ του Διοικητού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή και του νομικού κ. Ι. Δρυλλεράκη, κατά την οποία 
συζητήθηκε το παρόν και το μέλλον του ρόλου της Αρχής και οι σοβαρές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να επιτελεί το έργο 
της με τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας μέσα σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. 

Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα της έδρας Jean Monnet στην 
Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση της Νομικής Σχολής του 
ΑΠΘ και τη θεσμική υποστήριξη του ΣΕΒ. Σημαντικότατη ήταν η 
συμβολή στην υλοποίησή του των Χορηγών και των Υποστηρικτών του 
καθώς και των Χορηγών επικοινωνίας του». 
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 Δ.2. Δεκέμβριος 2019, 2η Ημερίδα Φορολογίας Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών και Αποφοίτων του ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου της 

Νομικής Σχολής του ΑΠΘ με θέμα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Η 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ, 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ TAX RULINGS», διεξήχθη στο 

Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14, 

Θεσσαλονίκη, περιοχή Λαδάδικα. 

Η Ημερίδα διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Έδρας Jean Monnet 
στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση της Νομικής 
Σχολής του ΑΠΘ, κάτοχος της οποίας είναι η Επίκουρη 
Καθηγήτρια Κατερίνα Σαββαΐδου, με τη συνεργασία της Ένωσης 
Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔΙΘ) και 
της ELSA Thessaloniki. Χορηγοί της διοργάνωσης είναι η 
δικηγορική εταιρεία CPA Law, Κ. Παπακωστόπουλος και 
Συνεργάτες  Δικηγορική Εταιρεία (-CPA Law), Ανεξάρτητο μέλος 
του Νομικού και Φορολογικού Δικτύου της KPMG και χορηγός 
φιλοξενίας ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.  

Στόχος της ημερίδας είναι 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 τους 
δίνει 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 παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα ωφεληθούν, καθώς 
θα αποκομίσουν 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 θα παρακολουθήσουν ένα σύγχρονο ζήτημα στον τομέα του 
ενωσιακού και διεθνούς φορολογικού δικαίου.  

Στην ημερίδα συμμετείχαν κατά αλφαβητική σειρά οι κάτωθι ομιλητές: 
Γεώργιος Αντωνιάδης, Ανδρομάχη Αναστασίου, Κυριακή Σαλμάνη, 
Πασχάλης Πασχαλίδης, Ιωάννα Συκούδη, Αθηνά Γαϊτανίδου, Θεοδότα 
Ρήμου, Δήμητρα Κούνη, Βικτώρια Καλογεράτου, Παναγιώτης Βιόπουλος, 
Γεώργιος Καπετάνιος και Φίλιππος Γεωργαλής.   

Στην στρογγυλή τράπεζα συμμετείχαν κατά αλφαβητική σειρά οι κάτωθι: 
Μαρία Αγγελοπούλου, Δήμητρα Γιανταμίδου, Γεώργιος Μάτσος, 
Στυλιανός Μαυρίδης, Μιχάλης Μήττας, Αγγελική Σιδηροκαστρίτη, 
Χρυσούλα Τσιάχτα, ενώ συντονιστής ήταν ο κος Φινοκαλιώτης 
Δημήτρης. Συντονιστές των πάνελ ήταν κατά αλφαβητική σειρά οι 
κάτωθι: ο ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ κ. Νικόλαος Μπάρμπας, η 
Διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Δικαίου (ΚΔΕΟΔ, Θεσσαλονίκη) κα Ευτυχία Μουαμελετζή, η επίκουρη 
καθηγήτρια ΑΠΘ Αικατερίνη Σαββαϊδου και ο ομότιμος καθηγητής κ. 
Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης.  
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 Την ημερίδα χαιρέτησαν ο Διευθυντής του τομέα Δημοσίου 
Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. 
Κωσταντίνος Χρυσόγονος, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης κος Ευστάθιος Κουτσοχήνας, η Πρόεδρος της 
Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης 
(ΕΑΝΔΙΘ) κα Αικατερίνη Τσιαμπέρα, ο Πρόεδρος της ELSA 
Thessaloniki κος Γεώργιος Σαχπατζίδης.     

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.  
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 Ε. Συμμετοχή της έδρας στους εορτασμούς στο πλαίσιο του 

ErasmusDays2019 

 Ε.1. Συμμετοχή της κας Αθανασάκη στην εκδήλωση «Γιορτή 

Erasmus Days 2019-Eίσαι στην καρδιά της Ευρώπης!» στο 

πλαίσιο του ErasmusDays2019 

H κα. Βασιλική Αθανασάκη εκπροσώπησε την έδρα Jean Monnet 
στη Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση στους εορτασμούς στο 
πλαίσιο του ErasmusDays2019, συμμετέχοντας στην εκδήλωση 
«Γιορτή Erasmus Days 2019-Eίσαι στην καρδιά της Ευρώπης!» 
που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)/ 
Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της 
Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος - Εθνική Λυρική Σκηνή σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Πολιτισμού, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Creative Europe. 
Αντίστοιχα, έλαβαν χώρα εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του 
τριημέρου 10-12 Οκτωβρίου 2019 σε όλη την Ευρώπη, που είχαν 
ως στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων του προγράμματος 
Erasmus+. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η συμβολή των 
δραστηριοτήτων Jean Monnet στη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής 
ταυτότητας. Στη συνέχεια, δικαιούχοι του Προγράμματος Erasmus+ 
(μαθητές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές) μίλησαν βιωματικά για την εμπειρία 
που αποκόμισαν, με γνώμονα την ανάδειξη των κοινών ευρωπαϊκών 
αξιών και την ενίσχυση της έννοιας του Ευρωπαίου Πολίτη. Οι 
συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ανοικτή 
συζήτηση γύρω από τις ανωτέρω θεματικές.   

Ε.2. Παρουσίαση από τις συνεργάτιδες της έδρας κα Θεοδότα Ρήμου 

και κα Αγγελική Σιδηροκαστρίτη του νέου μαθήματος “Tax morale and 

tax compliance” στους φοιτητές Erasmus και στους προπτυχιακούς 

φοιτητές του ΑΠΘ στο πλαίσιο του ErasmusDays2019. 

Οι κυρίες Ρήμου και Σιδηροκαστρίτη παρουσίασαν, στο πλαίσιο του 
ErasmusDays2019, στους φοιτητές Erasmus που φοιτούν στο ΑΠΘ το νέο 
μάθημα για την φορολογική συνείδηση και τη φορολογική συμμόρφωση. 
Μετά την παρουσίαση του νέου μαθήματος, ακολούθησε συζήτηση με 
τους νέους φοιτητές αναφορικά με τα οφέλη της φορολογικής 
συνείδησης, αλλά και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τις 
φορολογικές υποχρεώσεις.  
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 ΣΤ. 1ος κύκλος ομιλιών στο πλαίσιο του μαθήματος 

«Φορολογική Συνείδηση και Φορολογική Συμμόρφωση» 

Στο πλαίσιο του νέου μαθήματος ελεύθερης επιλογής της Νομικής 
Σχολής ΑΠΘ «Φορολογική Συνείδηση και Συμμόρφωση» που 
διοργανώνεται από την Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή 
Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση σε συνεργασία με το 
Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το 
Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και το Ινστιτούτο 
Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (ΙΟΦΟΜ), 
διοργανώθηκε ο 1ος κύκλοs ομιλιών, στον οποίο συμμετείχαν 
προσκεκλημένοι ομιλητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον 
ιδιωτικό τομέα. Οι σχετικές ομιλίες πραγματοποιήθηκαν στις 
18/10, 1/11, 15/11, 29/11 και 13/12, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
18:00-20:00 στην αίθουσα 110 στην Νομική Σχολή.  

Ειδικότερα συμμετείχαν οι κάτωθι ομιλητές:  

18/10/2019: Γιώργος Κορομηλάς, Πρόεδρος Ινστιτούτου 
Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, Φοροτεχνικός, 
"Φορολογική Συμμόρφωση - Ειδικά Θέματα Φορολογικών 
Ελέγχων".  

1/11/2019: Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος, Τεχνικός Σύμβουλος 
Επιστημονικής Επιτροπής ΙΟΦΟΜ, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, 
"Ιστορική αναδρομή στη "Φορολογική Συνείδηση" και στη 
"Φορολογική Συμμόρφωση".  

 

 

15/11/2019: Θεόδωρος Παπακυριάκου, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Νομικής ΑΠΘ, Μέλος ΕΜΔΔΟΕ, "Το ελληνικό σύστημα φορολογικών 
ποινικών κυρώσεων και η συμβολή του στην αύξηση της φορολογικής 
συμμόρφωσης".  

29/11/2019: Ασπασία Μάλλιου, Γενικός Γραμματέας Εταιρείας 
Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, Εταίρος 
δικηγορικής εταιρείας POTAMITIS VEKRIS, ΜΔΕ, Οικονομολόγος, 
"Φοροδιαφυγή και παγκοσμιοποίηση: Τα όρια μεταξύ φοροαποφυγής και 
φορολογικού σχεδιασμού".  

13/12/2019: Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής 
Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος, "Οι διοικητικές φορολογικές κυρώσεις σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης".  
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 Ζ. Τιμητική Διάκριση στην κάτοχο της έδρας Κατερίνας 

Σαββαϊδου από την Ακαδημία Αθηνών  

Στις 19 Δεκεμβρίου 2019 απονεμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών 
στην κάτοχο της έδρας κα Κατερίνα Σαββαϊδου το βραβείο Ιωάννη 
– Ίωνος Τσατσαρώνη στην Γ’ Τάξη Ηθικών και Πολιτικών 
Επιστημών για την μονογραφία της με τίτλο «Δημοσιονομική 
διαφάνεια. Πρωτοβουλίες, πρότυπα και κώδικες, εργαλεία 
αξιολόγησης της δημοσιονομικής διαχείρισης, δημοσιονομικοί 
κανόνες και θεσμοί, ελληνική δημοσιονομική μεταρρύθμιση», η 
οποία εκδόθηκε από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη το 2017. Το 
βραβείο Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη απονέμεται για τη βράβευση 
πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης (μονογραφίας) επί θέματος 
αναφερόμενου στο Δημόσιο Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου και του 
Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.  
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 Η. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της Έδρας Jean Monnet στην 
Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση με την Ελληνική 
Ένωση Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)  

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι η Jean Monnet Chair "European Tax 
Policy and Administration" (Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή 
Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση), που φιλοξενείται στη Νομική Σχόλη 
του ΑΠΘ, με κάτοχο την κ. Κατερίνα Σαββαϊδου και η Ελληνική Εταιρία 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) συμφώνησαν ότι μπορούν να 
συνεργαστούν σε τομείς που παρουσιάζουν ολοένα αυξημένη ζήτηση στην 
αγορά εργασίας και συνδέονται με το Ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο και την 
φορολογία εισοδήματος, ενώ ταυτόχρονα σκοπεύουν από κοινού στην 
ενθάρρυνση, ενημέρωση, παροχή συμβουλών και καθοδήγηση της νέας 
γενιάς επαγγελματιών μέσω:  

• Επιμόρφωσης: Στον τομέα της Επιμόρφωσης, τα μέρη μπορούν από κοινού 
να προσφέρουν στις επιχειρήσεις και μελλοντικούς επαγγελματίες, 
πιστοποιημένα και μη προγράμματα σε διαφορετικές θεματικές ενότητες και 
με διαφορετική διάρκεια, όπως Φορολογία εισοδήματος, Corporate taxation, 
Corporate tax compliance, conflict of interest, επίλυση συγκρούσεων. 

• Δικτύωσης: Τα μέρη μπορούν να αναλάβουν την πρωτοβουλία δημιουργίας 
ενός δικτύου με συναφείς φορείς της χώρας (δημόσιους φορείς και τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής), με σκοπό την διάχυση γνώσεων υψηλού επιπέδου 
σχετικά με πολύ σημαντικά για την ΕΕ θέματα. 

• Ενημερωτικών θεματικών εκδηλώσεων - διαλέξεων: Σε διάφορες 
επιστημονικές εκδηλώσεις - διαλέξεις, συνέδρια, ημερίδες,  καθώς και 
αρθρογραφία σχετική με ζητήματα ενωσιακού φορολογικού δικαίου. 

 

 

Τα μέρη μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά στη δημιουργία 
θεματικών εκδηλώσεων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης 
σχετικά με την καινοτομία, εξωστρέφεια, την αριστεία. 
• Αρθρογραφίας -Ερευνών-Μελετών: Τα μέρη μπορούν να συνεργαστούν 
αποτελεσματικά στη διεξαγωγή ερευνών και μελετών, την αρθρογραφία,  με 
στόχο την παροχή πληροφοριών για το δημοσιονομικό δίκαιο της ΕΕ, το 
κανονιστικό πλαίσιο και το πλαίσιο δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ 
καθώς και εθνικές επιλογές, νομικά και δημοσιονομικά ζητήματα της ΕΕ, 
υλικό για την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τις αρχές δημόσιας διοίκησης 
• Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων: Τα μέρη μπορούν να 
συνεργασθούν με σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και 
εθνικών προγραμμάτων. Η τεχνογνωσία των μερών εγγυάται την 
αποτελεσματικότητά τους στον τομέα αυτό. 
• Κοινές θέσεις για θέματα της Ελληνικής Οικονομίας: Τα μέρη μπορούν να 
συμφωνούν και να προβαίνουν στην από κοινού επεξεργασία, διατύπωση 
και υποστήριξη κοινών θέσεων και προτάσεων για θέματα που αφορούν 
στην ελληνική οικονομία. 



Α.1. Αναζητώντας τη δίκαιη φορολογία στην ψηφιακή 

οικονομία: Οι προτάσεις της Ευρωπαικής Επιτροπής για τη 

φορολογία των επιχειρήσεων στο κράτος όπου δημιουργείται 

η αξία, άρθρο της κας Ελένης Θεοχαροπούλου, Αναπλ. 

Καθηγητριας Φορολογικού Δικαίου Νομικής ΔΠΘ, Μέλους 

της Ακαδημαϊκής Επιτροπής (AC) Ευρωπαικής Ένωσης 

Καθηγητών Φορολογικού Δικαίου (EATLP) 

 

VΙ. Αρθρογραφία 

 
Η εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος φορολογίας επιχειρήσεων  στην ψηφιακή 

οικονομία οδήγησε σε αναντιστοιχία μεταξύ του τόπου όπου τα εισοδήματα 

φορολογούνται και του τόπου όπου δημιουργείται ή αξία, γεγονός το οποίο θέτει σε 

αμφισβήτηση το ισχύον φορολογικό σύστημα. Για το λόγο αυτό και έχει 

διακηρυχθεί τα τελευταία χρόνια η διεθνής πολιτική βούληση να φορολογείται η 

αξία στον τόπο όπου δημιουργείται ή άλλως, ότι το εισόδημα πρέπει να 

φορολογείται στον τόπο όπου παράγεται, έτσι ώστε να είναι δίκαιο το φορολογικό 

σύστημα. Στα εν λόγω πλαίσια, στόχος τίθεται τούδε και στο εξής να εμποδίζεται η 

τεχνητή εκτροπή του εισοδήματος προς χώρες με ευνοικά φορολογικά καθεστώτα, 

προκειμένου για φοροαποφυγή (1) -ενώ στην πραγματικότητα τα κράτη αυτά δεν 

έχουν καμία ουσιαστική συμβολή στη δημιουργία αξίας και στην παραγωγή 

εισοδήματος- και να φορολογείται η αξία στον τόπο όπου δημιουργείται. Γενικώς 

γνωστά τα μέτρα κατά της διάβρωσης φορολογικής βάσης (base erosion and profit 

shifting). 

 

Υπό το πρίσμα αυτό, οδηγήθηκε η  Ευρωπαική Επιτροπή σε δύο προτάσεις οδηγιών: 

Πρόκειται το μεν για μία πρόταση σχετικά με ένα φόρο ψηφιακών υπηρεσιών(2), ως 

βραχυπρόθεσμη ή προσωρινή λύση, το δε ως μακροπρόθεσμο μέτρο, για έτερη 

πρόταση αναφορικά με ένα νέο κριτήριο φορολογίας των επιχειρήσεων, εκείνο της 

σημαντικής ψηφιακής τους παρουσίας(3). Οι προτάσεις δε αυτές συμπορεύονται 

χρονικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει και ο ΟΟΣΑ γύρω από το ποια είναι τα 

ενδεδειγμένα κριτήρια φορολογίας της ψηφιακής οικονομίας, λαμβανομένου υπόψη 

του γεγονότος ότι τα δεδομένα των χρηστών αποτελούν μία νέα επιπρόσθετη πηγή 

εισοδήματος για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, απασχολεί τη διεθνή φορολογική 

κοινότητα εάν τα ενδεχόμενα νέα κριτήρια θα αφορούν μόνο τις ιδιαίτερα 

ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις ή όχι, δεδομένης της διαβρωτικής φύσης της 

ψηφιοποίησης  που εισβάλλει πλέον σε όλες τις επιχειρήσεις(4).  

 

Α. Μελέτες, άρθρα και σχόλια αποφάσεων 

 



1. Η βραχυπρόθεσμη- προσωρινή πρόταση του φόρου ψηφιακών 

υπηρεσιών:  

Ειδικότερα, ως βραχυπρόθεσμη λύση, προτείνεται από την 
Ευρωπαική Επιτροπή, ο φόρος ψηφιακών υπηρεσιών (Digital 
Services Tax, DST). Πρόκειται για φόρο που επιβάλλεται στο κράτος 
προορισμού, με συντελεστή 3% επί των ακαθαρίστων εσόδων των 
οντοτήτων (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτά ο ΦΠΑ[5]). Σε 
αυτή την πρόταση οδηγίας, υφίστανται –μεταξύ άλλων- οι εξής 
προυποθέσεις εφαρμογής του DST: οι οντότητες να έχουν παγκόσμιο 
εισόδημα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, καθώς και ένα 
συνολικό ποσό φορολογητέων εσόδων που θα εισπράττονται εντός 
της Ευρωπαικής Ένωσης, το οποίο να υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ(6). Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκλείονται οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, διότι στόχος είναι να φορολογηθούν οι μεγάλες 
επιχειρήσεις που έχουν εδραιώσει ισχυρές θέσεις στην αγορά, οι 
οποίες τους επιτρέπουν να επωφεληθούν σχετικά περισσότερο από 
επενέργεια των δικτύων και εκμετάλλευση μαζικών δεδομένων (big 
data) και έτσι, να περιστρέφεται το επιχειρηματικό τους μοντέλο 
γύρω από τη συμμετοχή του χρήστη(7).  

Τα επιχειρηματικά μοντέλα που αφορά η εν λόγω πρόταση είναι 
αυτά τα οποία δε θα μπορούσαν να υπάρχουν, στην υφιστάμενη 
μορφή τους, χωρίς την εμπλοκή του χρήστη.  

Ο ρόλος που παίζουν οι χρήστες  αυτών των ψηφιακών υπηρεσιών είναι 
ιδιαίτερος και πιο σύνθετος από τον παραδοσιακό ρόλο ενός πελάτη. 
Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν από απόσταση, χωρίς ο 
παρέχων τις υπηρεσίες να είναι αναγκαία εγκατεστημένος στο κράτος 
όπου βρίσκονται οι χρήστες και όπου η αξία δημιουργείται. Αυτά που 
φορολογούνται είναι τα εισοδήματα που λαμβάνονται από την μετατροπή 
σε χρήμα της «εισφοράς»- συμμετοχής του χρήστη και όχι η ίδια η 
συμμετοχή του χρήστη(8).  

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους η συμμετοχή του χρήστη 
μπορεί να  συνεισφέρει στην αξία μίας επιχείρησης. Λαμβάνοντας αυτούς 
τους τρόπους υπόψη, καταρτίστηκε, στην πρόταση, ένας εξαντλητικός 
κατάλογος των φορολογητέων συναλλαγών(9). 

Μεταξύ αυτών των φορολογητέων συναλλαγών περιλαμβάνονται: η 
τοποθέτηση στοχευμένης διαφήμισης σε χρήστες σε μία ψηφιακή διεπαφή 
(πχ. σε μηχανή αναζήτησης, όπως είναι η Google), οι υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης που να καθιστούν διαθέσιμη στους χρήστες μία 
πολύπλευρη ψηφιακή διεπαφή που να τους επιτρέπει να βρίσκονται και να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (πχ. e-bay, skroutz κτλ), η διαβίβαση 
δεδομένων χρήστη που συλλέγονται, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των χρηστών σε 
ψηφιακές διεπαφές (πχ. πώληση των big data)(10). 
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Εξαιρούνται ρητά οι υπηρεσίες παροχής ψηφιακού περιεχομένου 
στους χρήστες ή παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας ή πληρωμής, όταν 
οι εν λόγω υπηρεσίες είναι ο μοναδικός ή κύριος σκοπός της διάθεσης 
της ψηφιακής διεπαφής, μέσω της οποίας παρέχονται οι 
υπηρεσίες(11), όπου φαίνεται να εμπίπτουν υπηρεσίες, όπως η 
Διαδικτυακή τηλεόραση, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, κάποια e-
gaming, η viva κτλ.. Σύμφωνα με την επεξήγηση στην Πρόταση 
Οδηγίας, η συμμετοχή του χρήστη σε αυτές τις υπηρεσίες δεν παίζει 
σημαντικό ρόλο κατά τη δημιουργία αξίας των επιχειρήσεων που 
προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες(12). Σημειωτέον ότι δεν είναι 
πάντα ευδιάκριτη η διαχωριστική γραμμή μεταξύ καλυπτόμενων και 
εξαιρούμενων υπηρεσιών διαμεσολάβησης, πχ. στο διαδικτυακό 
gaming είναι οι υπηρεσίες πληρωμής ή επικοινωνίας είναι «ο 
αποκλειστικός ή κύριος σκοπός της δραστηριότητας(13) που θα 
απέκλειε την υποχρέωση DST.  

Το αρμόδιο να φορολογήσει κράτος εξευρίσκεται από την τοποθεσία 
των χρηστών κατά τη στιγμή της λήψης της φορολογητέας υπηρεσίας, 
είτε οι χρήστες πλήρωσαν για τη συγκεκριμένη υπηρεσία είτε 
συνεισέφεραν δεδομένα(14). Η τοποθεσία του χρήστη θα εντοπίζεται 
μέσω της διεύθυνσης Διαδικτύου Πρωτοκόλλου IP της συσκευής 
μέσω της οποίας έχουν πρόσβαση στη φορολογητέα υπηρεσία ή 
ακόμη και με όποια άλλη μέθοδο γεωγραφικού εντοπισμού (15) (πχ. 
ενδεχομένως μέσω του κινητού τους τηλεφώνου). 

Το ζήτημα είναι υπό εξέλιξη και μάλιστα, υπάρχει και κοινή δήλωση 
Γαλλίας και Γερμανίας που προτείνει να περιορισθεί ο περί ου ο λόγος 
φόρος στις διαφημιστικές παροχές υπηρεσιών και να τεθεί σε 
εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2021, εάν μέχρι τότε δεν έχει συμφωνηθεί 
διεθνώς κάτι άλλο. Παράλληλα, στην κοινή αυτή δήλωση, 
παροτρύνεται το Συμβούλιο, ούτως ώστε η Οδηγία που θα υιοθετηθεί 
να μην εμποδίζει τα κράτη-μέλη από το να εισάγουν στην εσωτερική 
τους νομοθεσία ένα ψηφιακό φόρο σε μία ευρύτερη βάση(16). 

2. Η μακροπρόθεσμη πρόταση της σημαντικής ψηφιακής 

παρουσίας:  

Η εν λόγω Πρόταση Οδηγίας (17) περιλαμβάνει ένα νέο κριτήριο για 
την εγκαθίδρυση φορολογικού συνδέσμου (nexus) με ένα κράτος, χάρη 
στο οποίο νομιμοποιείται το κράτος να ασκήσει τη φορολογική του 
κυριαρχία. Πρόκειται για το φορολογικό σύνδεσμο της «σημαντικής 
ψηφιακής παρουσίας» μίας επιχείρησης, σε περίπτωση που συντρέχουν 
σωρευτικά ή διαζευκτικά ένα από τα ακόλουθα: ι) Τα συνολικά 
εισοδήματα (στην ίδια φορολογική περίοδο) που προκύπτουν από την 
παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών (μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας) 
σε χρήστες εγκατεστημένους σε αυτό το κράτος-μέλος να υπερβαίνουν 
τα 7.000.000 εκατομμύρια ευρώ ή/και ιι)ο αριθμός των χρηστών να 
υπερβαίνει τις 100.000 χιλιάδες, ή και ιιι) ο αριθμός των σχετικών 
επιχειρηματικών συμφωνητικών να υπερβαίνει τις 3.000. 
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Όσον αφορά το πρώτο κριτήριο, ήτοι τα συνολικά εισοδήματα (στην 
ίδια φορολογική περίοδο) που προκύπτουν από την παροχή των 
ψηφιακών υπηρεσιών (μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας) σε χρήστες 
εγκατεστημένους σε αυτό το κράτος-μέλος να υπερβαίνουν τα 
7.000.000 εκατομμύρια ευρώ, παρατηρούνται τα ακόλουθα: Ορίζονται 
οι ψηφιακές υπηρεσίες ως «υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του 
διαδικτύου ή ενός ηλεκτρονικού δικτύου και η φύση των οποίων 
καθιστά την παροχή τους ουσιαστικά αυτοματοποιημένη και που 
απαιτεί ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση και η οποία είναι αδύνατο να 
διασφαλισθεί αν απουσιάζει η τεχνολογία της πληροφορίας….»(18). 
Ενδεικτικά αναφέρονται εκεί ορισμένες υπηρεσίες, επί παραδείγματι οι 
υπηρεσίες που παρέχουν κάποια επιχειρηματική παρουσία  σε ένα 
ηλεκτρονικό δίκτυο, όπως μία ιστοσελίδα, αλλά και εξαντλητικά 
αναφέρονται υπηρεσίες στο Παράρτημα ΙΙ της Πρότασης Οδηγίας 
(φιλοξενία ιστοτόπων ή ψηφιοποιημένο περιεχόμενο βιβλίων κλπ). 
Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙΙ της Πρότασης Οδηγίας εξαιρούνται 
ρητά οι ραδιοφωνικές εκπομπές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και η 
πώληση υλικών αγαθών μέσω Διαδικτύου. Άρθρο 3(1) της Πρότασης 
Οδηγίας. 

Όσον αφορά το δεύτερο κριτήριο, ήτοι τον αριθμό των χρηστών που να 
υπερβαίνει τις 100.000 χιλιάδες, παρατηρούνται τα ακόλουθα: 
Χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο κριτήριο, η Επιτροπή αποδίδει ανοιχτά το 
εισόδημα στη δημιουργία αξίας που βασίζεται σε δεδομένα των 
χρηστών.  

 

Μάλιστα μία και μοναδική σύνδεση φαίνεται να είναι επαρκής για να 
συνυπολογισθεί κάποιος ως χρήστης, γεγονός που διευρύνει πολύ την 
έννοια της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας που έτσι, μπορεί να πληρούται 
ακόμη και από τις μικρές επιχειρήσεις που η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι 
διατίθεται να προστατεύσει, προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της 
αναλογικότητας. Γι αυτό διατυπώνονται διορθωτικές ενστάσεις, προς την 
κατεύθυνση του να μην αρκεί μία σύνδεση του χρήστη, αλλά να 
εμφανίζεται μία κανονικότητα στη δραστηριότητα του χρήστη(19). Η 
τοποθεσία του χρήστη προτείνεται να εντοπίζεται και στην περίπτωση 
αυτή, όπως και στην Πρόταση Οδηγίας για τον DST, μέσω της διεύθυνσης 
IP της συσκευής από την οποία αποκτά πρόσβαση στη ψηφιακή διεπαφή ή 
με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο γεωεντοπισμού (20) (πχ. μέσω κινητής 
τηλεφωνίας). Θεωρητικά διατυπώνονται εν προκειμένω, παρατηρήσεις περί 
του ότι θα προκρινόταν ως μέθοδος γεωεντοπισμού της τοποθεσίας του 
χρήστη, η μέθοδος εντοπισμού των ταχυδρομικών του διευθύνσεων, όπως 
αυτές προκύπτουν από τους λογαριασμούς του ή από τα στοιχεία της 
πιστωτικής του κάρτας. Ο τόπος έδρας  αποκλείει το να συνυπολογισθεί 
στους χρήστες και ένας απλός ταξιδιώτης, αλλά αποτελεί ένα κριτήριο 
λιγότερο πιστό στον τόπο δημιουργίας της αξίας, όπως αυτός στοχεύεται να 
είναι ο τόπος φορολογίας, με βάση την Πρόταση Οδηγίας(21).  

Όσον αφορά το τρίτο κριτήριο, η Επιτροπή επέλεξε την έδρα της 
συμβαλλομένης επιχείρησης, για να υποδεικνύεται ο τόπος σύναψης των 
συμφωνητικών(22), παρά το γεγονός ότι τούτο δεν είναι συνεπές με το 
πνεύμα της Πρότασης Οδηγίας που αποσκοπεί στο να φορολογεί την αξία 
στον τόπο όπου δημιουργείται. 
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Η σημαντική ψηφιακή παρουσία, αντιστοιχεί  -όπως φαίνεται- σε μία 
τροποποιημένη έννοια της μόνιμης  εγκατάστασης επιχείρησης, η 
οποία παρουσιάζεται κατόπιν τούτου ιδιαιτέρως διευρυμένη. 
Εξάλλου, στη σχετική Σύσταση της Ευρωπαικής Επιτροπής της 
21.3..2018 (23), αναφέρεται ότι η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης, 
όπως ορίζεται στη Πρότυπη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την αποφυγή 
διπλής φορολογίας (άρθρο 5), θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να 
ληφθούν υπόψη τόσο η «σημαντική ψηφιακή παρουσία» μίας 
επιχείρησης, όσο και άλλα κριτήρια που να  καθορίζουν τη 
σημαντική ψηφιακή παρουσία, όπως τα έσοδα και κριτήρια με βάση 
τους χρήστες. Το ίδιο ισχύει και για τους κανόνες καταλογισμού του 
κέρδους μεταξύ έδρας και μόνιμης εγκατάστασης ή και άλλων 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 9 
της προαναφερθείσας Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ  για τους 
οποίους κανόνες ενδείκνυται -κατά τη Σύσταση- αναθεώρηση, ώστε 
να ληφθεί υπόψη η συμβολή των χρηστών, αλλά και των δεδομένων 
των χρηστών στη δημιουργία αξίας. Ζητούμενο -κατά την ίδια 
Σύσταση- είναι να επιμερίζονται έτσι τα κέρδη στο εσωτερικό των 
ομίλων επιχειρήσεων, ώστε να διασφαλίζεται ο δίκαιος καταλογισμός 
τους στη σημαντική ψηφιακή παρουσία ή σε σχέση με αυτήν.  

Στο ίδιο πνεύμα, κατά τη Σύσταση(24), και οι συμβάσεις αποφυγής 
διπλής φορολογίας που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ενθάρρυνση της αποτελεσματικότητας του διασυνοριακού εμπορίου, 
πρέπει και αυτές να αναθεωρηθούν, προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
συνοχή μεταξύ της ψηφιακής αγοράς και της παγκόσμιας οικονομίας,  

ούτως ώστε να ρυθμισθούν και οι συναφείς σχέσεις των κρατών 
μελών της Ένωσης με τρίτα κράτη. Μάλιστα, τα κράτη μέλη 
καλούνται να χρησιμοποιούν ως υπόδειγμα για τις αλλαγές στις 
συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με τρίτα κράτη τις 
διατάξεις για την Πρόταση Οδηγίας για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή 
παρουσία(25). Στη Σύσταση υπαγορεύεται στα κράτη μέλη ο 
ορισμός της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας, τον οποίο  καλούνται 
τα κράτη μέλη να περιλάβουν στις συμβάσεις αποφυγής διπλής 
φορολογίας, διευρύνοντας παράλληλα τα περί μόνιμης 
εγκατάστασης(26).  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κανόνες κατανομής των κερδών, 
που υπαγορεύονται ομοίως στα κράτη μέλη προς αναθεώρησης των 
συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας με τρίτα κράτη. Βάσει 
των κανόνων αυτών καταλογίζονται στη σημαντική ψηφιακή 
παρουσία, τα κέρδη που θα αποκόμιζε η σημαντική ψηφιακή 
παρουσία, εάν ήταν χωριστή και ανεξάρτητη επιχείρηση που 
ασκούσε τις ίδιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, υπό τις ίδιες ή 
παρεμφερείς συνθήκες(27). Η βάση για τον καταλογισμό των 
κερδών στη σημαντική ψηφιακή παρουσία  ή σε σχέση με αυτήν 
είναι, κατά τη Σύσταση, η λειτουργική ανάλυση: Πρέπει να λάβουν 
χώρα οικονομικά σημαντικές δραστηριότητες από την εν λόγω 
παρουσία, μέσω ψηφιακής διεπαφής, ούτως ώστε να αποδίδονται 
στη σημαντική ψηφιακή παρουσία οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι και η 
οικονομική κυριότητα των στοιχείων του ενεργητικού.(28)  
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Ως οικονομικά σημαντικές δραστηριότητες που ασκούνται  από τη 
σημαντική ψηφιακή παρουσία μέσω ψηφιακής διεπαφής θεωρούνται 
μεταξύ άλλων: α) Η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση, 
ανάπτυξη και πώληση δεδομένων επιπέδου χρήστη, β) Η συλλογή, 
αποθήκευση, επεξεργασία και προβολή περιεχομένου που συλλέγεται 
από χρήστες, γ) Η πώληση επιγραμμικού διαφημιστικού χώρου, δ) Η 
διάθεση περιεχομένου που παράγεται από τρίτους σε ψηφιακή αγορά, 
ε)Η παροχή κάθε ψηφιακής υπηρεσίας που δεν αναφέρεται στα σημεία 
α) έως δ). 

******************* 

Το ζήτημα της φορολογίας στον τόπο όπου δημιουργείται η αξία 
απασχολεί και τον ΟΟΣΑ και ενδεχομένως, μία ευθυγράμμιση των 
θέσεων της Ευρωπαικής Ένωσης και του ΟΟΣΑ θα είναι η λύση για 
μία δικαιότερη φορολογία στη ψηφιακή οικονομία, δεδομένου του 
έντονα διεθνούς χαρακτήρα της ψηφιακής οικονομίας, όπου οι 
μονομερείς λύσεις είναι εξ ορισμού αναποτελεσματικές. 

 

---- 

1. Γενικώς γνωστά τα μέτρα κατά της διάβρωσης φορολογικής βάσης (base erosion 

and profit shifting). 

2. European Commission Proposal for a Council Directive on the Common System 
of a Digital Services Tax on Revenues Resulting from the Provision of Certain 
Digital Services, 21 March 2018, COM (2018) 148 final  

3. European Commission Proposal for a Council Directive laying down rules 
relating to the Corporate Taxation of a Significant Digital Presence, 21 March 
2018, COM (2018) 147 final  

4. OECD/ G20 Inclusive Framework on BEPS, Programme of work to develop a 
consensus solution to the tax challenges arising from the digitalization of the 
economy, May 2019. Βλ. για τον προβληματισμό και Michael P. Devereux and 
John Vella, Implications of Digitalization for International Corporate Tax reform, 
Intertax 2018, vol. 46, issue 6 and 7, σελ. 550 επ.  

5. Άρθρο 8 και 3 (2) European Commission Proposal for a Council Directive on the 
Common System of a Digital Services Tax on Revenues Resulting from the 
Provision of Certain Digital Services. 

6. Άρθρο 4 European Commission Proposal for a Council Directive on the 
Common System of a Digital Services Tax on Revenues Resulting from the 
Provision of Certain Digital Services (στο εξής Πρόταση Οδηγίας). 

7. Explanatory Memorandum της Πρότασης Οδηγίας. νο 5, σελ. 10 

VΙ. Αρθρογραφία 

 



8. βλ. Explanatory Memorandum της Πρότασης Οδηγίας νο 5, σελ. 7. 

9. βλ. Explanatory Memorandum της Πρότασης Οδηγίας νο 5, σελ. 7. 

10. Για τις συναλλαγές που υπόκεινται σε φορολόγηση από τον DST, βλ. άρθρο 
3 (1) της Πρότασης Οδηγίας 

11. Άρθρο 3 (4) (α) της Πρότασης Οδηγίας 

12. Explanatory Memorandum νο 5, σελ. 8. Εξάλλου, οι υπηρεσίες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Πρότασης Οδηγίας είναι αυτές 
όπου η συμμετοχή του χρήστη σε μία ψηφιακή δραστηριότητα συνιστά μία 
ουσιώδη πηγή για την επιχείρηση και αποφέρει κέρδη στην επιχείρηση, βλ. 
Explanatory Memorandum της Πρότασης Οδηγίας νο 5, σελ. 7. 

13. Carrie Brandon Elliot, Creating Value: Taxing Video Game Companies, 90 

Tax Notes International 833 2018. 

14. Άρθρο 5(1) της Πρότασης Οδηγίας. 

15. Άρθρο 5(5) της Πρότασης Οδηγίας. 

16. Franco- German joint declaration on the taxation of digital companies and 
minimum taxation, βλ. consilium.europa.eu/media/37276/ fr-de-joint-
declaration-on-the-taxation-of-digital-companies-final.pdf 

17. European Commission Proposal for a Council Directive laying down rules 
relating to the Corporate Taxation of a Significant Digital Presence, 21 March 
2018, COM (2018) 147 final (στο εξής : Πρόταση Οδηγίας) 

18. Άρθρο 3(1) της Πρότασης Οδηγίας. 

19. Julia Sinnig, The Reflection of Data-Driven Value Creation in the 2018 
OECD and EU Proposals, EC Tax Review 2018-6, σελ.329. 

20. Άρθρο 4 (6) της Πρότασης Οδηγίας 

21. Πρβλ. Julia Sinnig, The Reflection of Data-Driven Value Creation in the 
2018 OECD and EU Proposals, op. cit., σελ.329. 

22. Άρθρο 4 (5) της Πρότασης Οδηγίας 

23. Σύσταση της Επιτροπής  21.3.2018, C(2018) 1650 final, Προοιμιο αρ. 4. 

24. Σύσταση της Επιτροπής  21.3.2018, C(2018) 1650 final, Προοιμιο αρ. 5. 

25. Σύσταση της Επιτροπής  21.3.2018, C(2018) 1650 final, Προοιμιο αρ. 6. 

26. Σύσταση της Επιτροπής  21.3.2018, C(2018) 1650 final, νο 2 (1,2). 

27. Σύσταση της Επιτροπής  21.3.2018, C(2018) 1650 final, νο 2 (6). 

28. Σύσταση της Επιτροπής  21.3.2018, C(2018) 1650 final, νο 2 (6). 

29. Σύσταση της Επιτροπής  21.3.2018, C(2018) 1650 final, νο 2 (6). 

 

VΙ. Αρθρογραφία 

 



VΙ. Αρθρογραφία 

  

 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Με τον ν. 4601/2019, που άρχισε να ισχύει τον Απρίλιο, αναμορφώθηκε 
πλήρως το εταιρικό δίκαιο των μετασχηματισμών, χωρίς όμως να 
ακολουθήσει η αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου. Το νέο εταιρικό 
πλαίσιο γέννησε αναπόφευκτα μια σειρά ερωτημάτων: Επιτυγχάνεται ο 
στόχος της φορολογικής ουδετερότητας των μετασχηματισμών, που θα 
τους καταστήσει εργαλείο ανάπτυξης; Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που 
εντοπίζονται από την αλληλεπίδραση του εταιρικού δικαίου των 
μετασχηματισμών με το φορολογικό πλαίσιο και πώς θα μπορούσαν να 
επιλυθούν;  

Στις ρυθμίσεις του Ν. 4601/2019 εντοπίζονται ορισμένες καινοτομίες, οι 
οποίες συνιστούν και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού: 

Πρώτον, η καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας συντέλεσης των 
μετασχηματισμών, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής των εταιρειών που 
εμπλέκονται στον μετασχηματισμό, με βασικές αρχές αφενός τη συνέχιση 
της νομικής προσωπικότητας (για τις μετατροπές) και αφετέρου την 
οιονεί καθολική διαδοχή, ακόμα και σε μετασχηματισμούς που έως τώρα, 
κατά κοινή αντίληψη της θεωρίας και νομολογίας, ενέπιπταν στην έννοια 
της ειδικής διαδοχής, όπως π.χ. η απόσχιση κλάδου. 

 

Α.2. Ζητήματα από την αλληλεπίδραση εταιρικών και φορολογικών 

ρυθμίσεων για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, άρθρο της κας 

Λυδίας – Ελισάβετ Σωφρονά, Διευθύντριας Νομικής Υποστήριξης 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
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Ν. 2166/1993 και το μακροβιότερο όλων Ν.Δ. 1297/1972, τα οποία, εκτός 
από φορολογικές ρυθμίσεις, περιέχουν και ρυθμίσεις ουσιαστικού 
εταιρικού δικαίου. Να σημειωθεί, ότι, παρόλο που έχει επικρατήσει ο 
όρος «φορολογικά κίνητρα», στην ουσία τα νομοθετήματα αυτά δεν 
παρέχουν φορολογικά κίνητρα (όπως π.χ. μειωμένο συντελεστή) αλλά οι 
ρυθμίσεις τους απλώς αίρουν τα φορολογικά αντικίνητρα, δηλαδή τις 
φορολογικές επιβαρύνσεις που είναι πιθανό να προκύψουν σε έναν 
μετασχηματισμό από την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων.  

Διατάξεις φορολογικού περιεχομένου απαντούν και σε ειδικά πλαίσια που 
ρυθμίζουν θέματα μετασχηματισμών μεταξύ συγκεκριμένων εταιρικών 
μορφών (π.χ. ο Ν. 2515/1997 για τους μετασχηματισμούς πιστωτικών 
ιδρυμάτων), ενώ υφίσταται και ειδικό πλαίσιο για τους διασυνοριακούς 
μετασχηματισμούς, σε ενσωμάτωση των σχετικών ενωσιακών ρυθμίσεων. 

Επιχειρώντας να δημιουργήσει έναν «ασφαλή πλοηγό» μέσα σε όλο αυτό 
το, «παράλληλο» του Ν. 4601/2019, σύμπαν, ο νομοθέτης έθεσε όρια 
ανάμεσα στην εταιρική διαδικασία συντέλεσης των μετασχηματισμών και 
τη φορολογική μεταχείρισή τους. Έτσι, με την παρ. 1 του άρθρου 4 του 
νόμου, ορίσθηκε ρητά ότι το επιτρεπτό, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και 
τα αποτελέσματα των μετασχηματισμών, ουσιαστικά δηλαδή το «τι» και 
το «πώς» ενός μετασχηματισμού, ρυθμίζονται πλέον αποκλειστικά από 
τον Ν. 4601/2019. Είναι συνεπώς αντιληπτό ότι οι περιεχόμενες σε 
φορολογικά νομοθετήματα ρυθμίσεις ουσιαστικού εταιρικού δικαίου 
καθίστανται μάλλον ανενεργές.  

 

 

 

 

 

Με τον Ν. 4601 υπήρξε μια «απελευθέρωση» των 
επιτρεπόμενων μορφών μετασχηματισμών, καθώς διευρύνθηκε 
σημαντικά ο numerus clausus των επιτρεπόμενων από το 
εταιρικό δίκαιο μετασχηματισμών. Έτσι, δεν υφίστανται πλέον 
περιορισμοί των εταιρικών τύπων που μπορούν να 
μετασχηματισθούν ή και εκείνων που θα προκύψουν μετά τον 
μετασχηματισμό.  

Επίσης, με τον Ν. 4601/2019 μπορεί να γίνει πλέον λόγος για 
«πρωτοπορία» του εταιρικού νόμου έναντι του φορολογικού 
πλαισίου. Ως παράδειγμα να αναφέρω την πρόβλεψη της 
δυνατότητας μετασχηματισμού εταιρειών που έχουν λυθεί ή 
είναι σε πτώχευση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως 
τίθενται στο άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4601/2019.  

Ο Ν. 4601/2019 λειτουργεί εντός ενός συμπλέγματος 
διατάξεων, που αποτελείται από τις γενικές εταιρικές ρυθμίσεις 
καθώς και από τις σχετικές με τους μετασχηματισμούς 
φορολογικές ρυθμίσεις που βρίσκονται σήμερα διάσπαρτες σε 
διάφορα νομοθετήματα, από το πιο σύγχρονο, εκείνο του 
ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το οποίο ωστόσο 
παρέχει φορολογικά κίνητρα για τον μετασχηματισμό 
ορισμένων μόνο εταιρικών μορφών, έως τα λεγόμενα 
νομοθετήματα φορολογικών κινήτρων, που έχουν 
χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στην πράξη, με σημαντικότερα τον 
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Η συστηματική εξέταση αυτών των διατάξεων μάλλον οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να καμφθεί η εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 
4548/2018 από τις σχετικές ρυθμίσεις του Ν. 4601/2019, με αποτέλεσμα η 
κατά τον Ν. 2166/1993 ειδική διαδικασία λογιστικής ενοποίησης να 
παραμένει δυνατή μόνο σε λίγες περιπτώσεις που ο μετασχηματισμός δεν 
συνεπάγεται την αύξηση κεφαλαίου της επωφελούμενης εταιρείας, οπότε 
και δεν θα εφαρμόζεται το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.  

(β) Η προβληματική των μετατροπών και των συγχωνεύσεων/διασπάσεων 
με μετέχουσες προσωπικές εταιρείες 

Λαμβανομένου υπόψη ότι για τις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει 
φορολογικό πλαίσιο στον ΚΦΕ, και υπό την εκδοχή ότι, κατά τα 
προαναφερθέντα, ο Ν. 2166/1993 έχει «αδρανοποιηθεί», διαπιστώνεται 
ότι το ουσιαστικά «ενεργό» πλαίσιο φορολογικών ρυθμίσεων τόσο για τις 
μετατροπές εταιρειών όσο και για τις συγχωνεύσεις/διασπάσεις με 
μετέχουσες προσωπικές εταιρείες είναι το Ν.Δ. 1297/1972, το οποίο, 
ωστόσο, θέτει σειρά ειδικών προϋποθέσεων για την εφαρμογή του.  

(γ) Οι προϋποθέσεις χορήγησης των φορολογικών κινήτρων των 
αναπτυξιακών νομοθετημάτων 

Ένα άλλο ζήτημα είναι το αν οι ειδικότερα οριζόμενες στα φορολογικά 
νομοθετήματα προϋποθέσεις χορήγησης των φορολογικών 
ευεργετημάτων (π.χ. ελάχιστο ύψος κεφαλαίου, νομική μορφή των 
μετασχηματιζόμενων εταιρειών κ.λπ.) εξακολουθούν να ισχύουν υπό το 
πρίσμα των προβλέψεων του άρθρου 4 του Ν. 4601/2019. 

 

 

 

 

 

 

2. Ερμηνευτικά ζητήματα 

Η αλληλεπίδραση του ν. 4601/2019 με το σχετικό φορολογικό 
πλαίσιο γεννά μια σειρά ερμηνευτικών ζητημάτων:  

(α) Η επιρροή στην ειδική διαδικασία του Ν. 2166/1993 

Ερευνητέο είναι το αν η διαδικασία λογιστικής ενοποίησης του 
Ν. 2166/1993 είναι πλέον επιτρεπτή, ζήτημα το οποίο είναι 
κρίσιμο για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων. Για 
την απάντηση στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να εξετασθεί ένα 
σύστημα εταιρικών ρυθμίσεων: Από τη μια πλευρά, στις 
ρυθμίσεις του Ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά στην υποχρέωση 
αποτίμησης ως περιεχόμενο της έκθεσης εμπειρογνωμόνων για 
τον καθορισμό του εύλογου και δίκαιου της σχέσης 
ανταλλαγής, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι δυνατή η μη 
σύνταξη έκθεσης εμπειρογνωμόνων υπό προϋποθέσεις. Από 
την άλλη πλευρά, το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, για τις 
εισφορές σε είδος, θεσπίζει υποχρέωση για τη διενέργεια 
αποτίμησης ως προς τη διαπίστωση της αξίας των 
εισφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, στην 
περίπτωση που ο μετασχηματισμός συνεπάγεται την αύξηση 
κεφαλαίου της επωφελούμενης εταιρείας.  
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Πλην όμως, το ζήτημα αυτό από φορολογικής πλευράς ρυθμίζεται με 
διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, χωρίς να καταλείπεται αντίστοιχη 
διακριτική ευχέρεια στους φορολογουμένους. Έτσι, και δεδομένου ότι, 
ούτε το Ν.Δ. 1297/1972, ούτε ο ΚΦΕ περιλαμβάνουν ειδική ρύθμιση για 
τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, από τις γενικές διατάξεις 
αναγνώρισης των φορολογικών αποτελεσμάτων συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι τα κέρδη φορολογούνται στο όνομα της απορροφώμενης 
ή διασπώμενης έως την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, και στο 
όνομα της επωφελούμενης εταιρείας από την ολοκλήρωση του 
μετασχηματισμού και μετά. Επομένως, είναι αμφίβολο αν μια 
διαφορετική απόφαση των μερών μπορεί να μεταβάλει τους κανόνες 
αυτούς. 

Εξάλλου, η διαφορετική ρύθμιση του μάλλον «αδρανοποιηθέντος» Ν. 
2166/1993, σύμφωνα με την οποία όλες οι πράξεις, που διενεργούνται 
από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά την ημερομηνία του 
ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για 
λογαριασμό της νέας εταιρείας, δεν εφαρμόζεται στα άλλα φορολογικά 
νομοθετήματα.  

(ε) Φορολογικές ρυθμίσεις για τη μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου 

Ένα άλλο ζήτημα είναι το εάν είναι πλήρες το ισχύον πλαίσιο 
φορολογικών ρυθμίσεων για τη μερική διάσπαση και την απόσχιση 
κλάδου, δύο νέους θεσμούς από άποψη εταιρικού δικαίου, οι οποίοι 
εντάχθηκαν στην τυπολογία της διάσπασης.  

 

 

 

 

 

 Επί του ζητήματος αυτού, η Φορολογική Διοίκηση, με την 
εγκύκλιο Ε. 2048/2019, έλαβε την ερμηνευτική θέση ότι οι 
προϋποθέσεις αυτές εντάσσονται στο πεδίο των φορολογικών 
ρυθμίσεων και, συνεπώς, διατηρούνται σε ισχύ. Η ερμηνεία 
αυτή φαίνεται να λαμβάνει μεν υπόψη της την αναγκαία 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των κλάδων εταιρικού και 
φορολογικού δικαίου, υπό την έννοια της δημιουργίας 
συμβατών πλαισίων, πλην όμως αναγνωρίζει και ότι η 
στόχευση των φορολογικών διατάξεων δεν συμπίπτει αναγκαία 
με αυτή του εταιρικού δικαίου, υπό την έννοια της επιλογής 
παροχής φορολογικών κινήτρων μόνο όταν πληρούνται 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς τον διενεργούμενο 
μετασχηματισμό.  

(δ) Η μεταφορά του αποτελέσματος της ενδιάμεσης περιόδου 

Σύμφωνα με τον Ν. 4601/2019, η ημερομηνία από την οποία οι 
πράξεις της απορροφώμενης ή διασπώμενης θεωρούνται, από 
λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της 
επωφελούμενης εταιρείας, καθορίζεται ελεύθερα στο σχέδιο 
συγχώνευσης ή διάσπασης.  
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έρχεται να καταδείξει την ανάγκη επανεξέτασης του φορολογικού 
πλαισίου, υποδεικνύοντας, μάλιστα την ανάγκη για πλήρη συμβατότητα 
των δύο πλαισίων, με την έννοια της παροχής πλήρους φορολογικής 
ουδετερότητας για όλους τους μετασχηματισμούς που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του Ν. 4601/2019. 

Το βασικό, λοιπόν, ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί κατά τον 
σχεδιασμό της αναμόρφωσης των φορολογικών διατάξεων είναι το αν 
ταυτίζονται ή αν πρέπει να ταυτίζονται οι επιδιώξεις εταιρικού και 
φορολογικού πλαισίου. Με άλλα λόγια, είναι πλέον αυτονόητη η 
εξασφάλιση φορολογικής ουδετερότητας σε όλους τους 
μετασχηματισμούς που προβλέπονται από την εταιρική νομοθεσία ενώ, 
μέχρι σήμερα, η φορολογική ουδετερότητα παρεχόταν υπό προϋποθέσεις; 
Είναι πλέον δικαιοπολιτικός στόχος η «απελευθέρωση» και των 
φορολογικών κινήτρων, επιτυγχάνοντας πλήρη συμβατότητα με το νέο 
εταιρικό πλαίσιο, ή είναι ευκταίος απλά ο εκσυγχρονισμός και η 
συστηματοποίηση του φορολογικού πλαισίου, χωρίς όμως μεγάλη 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του; 

Επιπλέον ανακύπτει και μια σειρά επιμέρους ζητημάτων όπως: 

- Ποια θα είναι η τύχη του Ν.Δ. 1297/1972 και του Ν. 2166/1993 και εάν 
παρέχεται επαρκές πλαίσιο από τις διατάξεις του ΚΦΕ στην υποθετική 
περίπτωση κατάργησής τους. 

- Εάν είναι πλέον επίκαιρη η ratio των διατάξεων των «παραδοσιακών» 
νομοθετημάτων παροχής φορολογικών κινήτρων, οι οποίες που έχουν 
θεσπισθεί πολλές δεκαετίες πριν,  

 

 

 

 

 

Ως προς την απόσχιση κλάδου, το φορολογικό πλαίσιο 
κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό, δεδομένου ότι μπορεί να γίνει 
χρήση τόσο των διατάξεων και των τριών φορολογικών 
πλαισίων (ΚΦΕ, Ν. 2166/1993, Ν.Δ. 1297/1972). Για τη 
μερική διάσπαση, για την οποία η σχετική εταιρική διαδικασία 
ρυθμίζεται για πρώτη φορά από το άρθρο 56 του Ν. 
4601/2019, φορολογικές ρυθμίσεις απαντούν μόνο στο άρθρο 
54 του ΚΦΕ. Εξεταστέο είναι το ζήτημα του αν το πλαίσιο 
αυτό είναι πλήρες. Τα βασικά φορολογικά ζητήματα 
εντοπίζονται στη φορολογική αντιμετώπιση: 

- της τυχόν προκύπτουσας υπεραξίας από την 
αποτίμηση του εισφερόμενου κλάδου, τόσο για τον μέτοχο, 
όσο και για τις μετέχουσες στον μετασχηματισμό εταιρείες,  

- της μείωσης της περιουσίας της διασπώμενης 
εταιρείας και της «καταβολής» στους μετόχους αυτής. 

3. Σκέψεις για την αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου 
των εταιρικών μετασχηματισμών 

Από την ανάγνωση της αιτιολογικής έκθεσης επί του άρθρου 4 
του Ν. 4601/2019 φαίνεται ότι ο εταιρικός νομοθέτης δεν 
αρκείται απλώς στο να θέσει τα όρια μεταξύ της εταιρικής και 
φορολογικής νομοθεσίας αλλά 
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Είναι ευνόητο ότι όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν βασικά ζητήματα 
χάραξης φορολογικής πολιτικής. Ανεξάρτητα όμως από τις επιλογές που 
θα ακολουθηθούν, το βέβαιο είναι ότι έχει καταδειχθεί πλέον η άμεση 
ανάγκη αναμόρφωσης των φορολογικών διατάξεων, με στόχο ένα 
ασφαλές φορολογικό πλαίσιο, που θα τους καταστήσει εργαλείο 
ανάπτυξης. 

 

 

 

 

 

με στόχο τη «δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων» και 
με κριτήρια τον ανώτερο νομικό τύπο και το ελάχιστο εταιρικό 
κεφάλαιο, τα οποία είναι ερευνητέο εάν ανταποκρίνονται στη 
σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα. 

- Εάν είναι σαφές το πλαίσιο φορολογικών κινήτρων για τους 
μετασχηματισμούς εταιρειών που έχουν λυθεί ή είναι σε 
πτώχευση, και οι οποίοι είναι πλέον δυνατόν να 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον Ν. 4601/2019. 

- Επίσης, ζητήματα κατά την εφαρμογή του πλαισίου 
αντικαταχρηστικών κανόνων για την αντιμετώπιση της 
καταστρατήγησης των φορολογικών διατάξεων μέσω ενός 
μετασχηματισμού. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, να σημειωθεί 
ότι πολύ πρόσφατα, η Φορολογική Διοίκηση εξέδωσε την 
εγκύκλιο Ε. 2167/2019, σχετικά με την ερμηνεία του γενικού 
καθώς και των ειδικών αντικαταχρηστικών κανόνων, στην 
οποία θίγεται πλήθος σχετικών με τους μετασχηματισμούς 
ζητημάτων. 

- Τέλος, το μάλλον τεχνικό ζήτημα του τρόπου 
εκσυγχρονισμού της σχετικής με τους μετασχηματισμούς 
φορολογικής νομοθεσίας – το ερώτημα είναι εάν θα 
οδηγηθούμε κάποτε στη θέσπιση ενιαίου φορολογικού 
νομοθετήματος για τους μετασχηματισμούς, κατά το πρότυπο 
του Ν. 4601/2019. 
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Kυρίες και Κύριοι 

Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, που είναι πολύ 
τιμητική για μένα. 

Ιδιαίτερα επειδή μου δίνεται η ευκαιρία να μοιραστώ τις σκέψεις και τις 
προτάσεις μου αλλά και να παρουσιάσω τις νέες πολιτικές που 
υλοποιούμε στο φορολογικό πεδίο, μαζί με ανθρώπους της αγοράς, μαζί 
με δημιουργικούς ανθρώπους. 

Η χώρα, κυρίες και κύριοι,  αλλάζει σελίδα. 

Αλλάζει πρότυπα και υποδείγματα. 

Υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Προέχει πλέον ο ορθολογισμός, ο προσεκτικός σχεδιασμός, η αξιολόγηση 
και το μετρήσιμο έργο. 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν 
ανέλαβε απροετοίμαστη την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. 

Το αντίθετο. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα είχε προηγηθεί κοπιώδης προετοιμασία σε 
όλα τα επίπεδα. 

 
Β. Ομιλίες και παρουσιάσεις σε 
συνέδρια 
  

Β.1. Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου 

Βεσυρόπουλου στο 11th Thessaloniki Tax Forum που διοργανώθηκε 

από την Φορολογική Επιτροπή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην Θεσσαλονίκη στις 18 

Νοεμβρίου με γενικό θέμα «Φορολογία & Οικονομική Ανάπτυξη με 

κλειδί την Ψηφιακή Ωριμότητα».  
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Έχουμε μια εντελώς διαφορετική οπτική και φιλοσοφία ως κυβέρνηση, 
την οποία καταστήσαμε άμεσα αντιληπτή, αλλά κυρίως την υλοποιήσαμε 
ως μετρήσιμη και συγκρίσιμη πολιτική. 

Άμεσα με την εκλογή μας προχωρήσαμε στη ρύθμιση για τις 120 δόσεις. 

Η  ρύθμιση των 120 δόσεων έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις που εντάχθηκαν σε αυτήν, να επιστρέψουν στην 
κανονικότητα, να απαλλαγούν από δεσμεύσεις λογαριασμών αλλά και 
από την απειλή κατασχέσεων και πλειστηριασμών. 

Υπάρχει ήδη ορατή αλλαγή κλιματος  στο πεδίο της φορολογικής 
συμμόρφωσης αφού οι πολίτες  δεν αφήνουν πλέον ληξιπρόθεσμες 
οφειλές με τους ρυθμούς που γινόταν αυτό κατά το παρελθόν.  

Αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκε ο βαθμός φορολογικής συμμόρφωσης , 
σημαίνει ότι περισσότεροι φορολογούμενοι πλήρωσαν τις οφειλές τους 
προς την εφορία εμπρόθεσμα. 

Η μείωση των φόρων, είναι ο μόνος τρόπος για να αναπνεύσει η 
οικονομία και  για να δημιουργηθούν κίνητρα και προϋποθέσεις για την 
άσκηση οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

 

 

 

Ιδιαίτερα στον τομέα της φορολογικής πολιτικής, του οποίου 
είχα την ευθύνη ως Τομεάρχης πριν τις εκλογές, αλλά και από 
τις 10 Ιουλίου ως Υφυπουργός είχε γίνει και συνεχίζει να 
γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. 

Είχαμε εντοπίσει εγκαίρως τις στρεβλώσεις που υπάρχουν στο 
φορολογικό σύστημα αλλά και στο κανονιστικό και 
λειτουργικό πλαίσιο. 

Είχαμε θέσει από την αρχή τις προτεραιότητες μας 
προκειμένου να επιτύχουμε την αλλαγή του κλίματος στην 
οικονομία αλλά και στην φορολογική πολιτική. 

Γιατί η πολιτική της υπερφορολόγησης εξάντλησε τα όρια της. 

Επίτευξη δημοσιονομικών στόχων που στηρίζεται 
αποκλειστικά στην υπερφορολόγηση, έχει ημερομηνία λήξης. 

Το  κόστος ήταν βαρύ, ειδικά για τη μεσαία τάξη, που 
φτωχοποιήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς όσο συνεχιζόταν ο 
παραλογισμός των υπέρμετρων φορολογικών επιβαρύνσεων. 
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Φυσικά, η υπέρβαση αυτών των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων 
προήλθε από άγρια υπερφορολόγηση, χωρίς προηγούμενο, η οποία 
οδήγησε στην καθήλωση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Εμείς επιτυγχάνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους χωρίς να 
υπερβαίνουμε κατά πολύ τα όρια των πρωτογενών πλεονασμάτων για να 
ενισχύσουμε την αναπτυξιακή διαδικασία. 

Και ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται, αξιοποιείται ώστε να 
μειωθούν ακόμα περισσότερο οι φόροι αλλά και για να ενισχυθούν 
στοχευμένα οι κοινωνικές δαπάνες. 

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ ήταν μόνο η αρχή. Θα υπάρξει και νέα μείωση 
όταν οριστικοποιηθούν οι τιμές από την εναρμόνιση εμπορικών και 
αντικειμενικών αξιών που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Έπρεπε να γίνει από τη στιγμή που η φορολόγηση της ακίνητης 
περιουσίας στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλή. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα μέχρι τον 
Ιούλιο, ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν φόρους που ξεπερνούν το 
2,5% του ΑΕΠ, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερμανία είναι 0,5% του 
ΑΕΠ, στην Ιταλία και στην Κύπρο 1,5% και στη Βουλγαρία 0,3% του 
ΑΕΠ. 

 

 

 

 

Η μείωση των φόρων αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της 
πολιτικής της κυβέρνησης μας, της κυβέρνησης του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. 

Όταν προχωρήσαμε στην πρώτη ουσιαστική μείωση φόρων, με 
τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, ο Σύριζα καταστροφολογούσε. 

Μιλούσε για δημοσιονομικό κενό που θα δημιουργούνταν από 
τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και το οποίο θα οδηγούσε σε μείωση 
του «αφορολόγητου» και σε νέα δημοσιονομικά μέτρα. 

Διαψεύστηκαν πανηγυρικά. 

Όχι μόνο δεν δημιουργήθηκε δημοσιονομικό κενό, αλλά 
αντιθέτως αποδείξαμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε τους 
δημοσιονομικούς στόχους, χωρίς την επιβολή φόρων. 

Και η κατά πολύ υπέρβαση των ορίων των πρωτογενών 
πλεονασμάτων, πρακτική που ακολουθούσε κατά κόρον η 
κυβέρνηση του κ.Τσίπρα, στερεί πολύτιμο οξυγόνο από την 
οικονομία. 

Παρενθετικά θα πρέπει να πω ότι το 2017 ο στόχος του 
πρωτογενούς πλεονάσματος ήταν 1,75% και η κυβέρνηση 
Σύριζα πέτυχε πλεόνασμα 4,2%, το 2018 ήταν 3,5%, με 
συμφωνία που οι ίδιοι έκαναν, και είχαμε και πάλι υπέρβαση 
του στόχου στο 4,3%. 
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- Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% από 22% που 
είναι σήμερα για όλα τα φυσικά πρόσωπα, μισθωτούς, συνταξιούχους, 
αγρότες,  ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις για 
εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ. Για τα εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ 
θα υπάρξει μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά μία μονάδα σε 
όλες τις κλίμακες. 

- Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που 
προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα, για το φορολογικό έτος 2018. 

- Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά 
συνεταιριστικά σχήματα. 

- Μείωση του φόρου εισοδήματος που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40 % των 
δαπανών για τις υπηρεσίες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής 
αναβάθμισης των κτιρίων. 

- Αναστολή του ΦΠΑ και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση 
ακινήτων. 

Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο 
νομοσχέδιο για ηλεκτρονικές συναλλαγές και την επέκταση της χρήσης 
πλαστικού χρήματος. 

Περιλαμβάνουν: 

1ον)  Την πρόβλεψη ότι όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να 
πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους 
εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα. 

 

 

 

 

 

Προχωρήσαμε πριν από λίγες μέρες στην ψήφιση ενός νέου 
αναπτυξιακού νόμου για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες 
αδειοδότησης, να διαμορφωθεί ένα ευέλικτο μοντέλο 
αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού 
νόμου, αλλά και του ελέγχου της υλοποίησης των επενδύσεων 
που έχουν υπαχθεί σε αυτόν. 

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που θα έχει ψηφιστεί μέχρι το 
τέλος του μήνα, αποτελεί μια κορυφαία τομή και καταδεικνύει 
ότι η φορολογική πολιτική μπορεί να προσλάβει αναπτυξιακή 
διάσταση. 

Σε αυτό το νομοσχέδιο εμπεριέχονται μειώσεις φόρων, μέτρα 
για την  επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέτρα με 
κοινωνική διάσταση  καθώς και παρεμβάσεις αναπτυξιακού 
χαρακτήρα. 

Σε πρώτο επίπεδο, έχουμε ένα δεύτερο κύμα μείωσης των 
φόρων, που περιλαμβάνει: 

- Μείωση του  συντελεστή φορολογίας των νομικών 
προσώπων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% και με 
δεδομένη τη δέσμευσή μας να το μειώσουμε στο 20%. 

- - Μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% που 
είναι σήμερα στο 5%. 
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- Επαναπροσδιορισμός της έννοιας της φορολογικής κατοικίας με την 
απάλειψη  της αναφοράς σε κοινωνικούς δεσμούς και την αντικατάσταση 
των σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό με τις 183 ημέρες 
αθροιστικά. 

- Απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί 
κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων 
συμμετοχής σε νομικά πρόσωπα. 

- Εξορθολογισμός της παροχής σε είδος σε εργαζόμενους, με τη μορφή 
αυτοκινήτων, με κλιμακωτή φορολόγησή τους με βάση τη λιανική τιμή 
προ φόρου. 

- Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες 
που αφορούν σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

- Παροχή  φορολογικών κινήτρων μέσω της υπερέκπτωσης της δαπάνης 
της επιχείρησης για την αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους εργαζομένους της, ενώ ταυτόχρονα 
δεν θα προσμετράται η αξία των καρτών στο εισόδημα του εργαζόμενου. 

- Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την 
αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) οικολογικών αυτοκινήτων 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους 
τους. 

 

 

 

 

 

2ον) Οι δαπάνες ενοικίων πρέπει να εξοφλούνται  με τη χρήση 
ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών.  

Ξεκάθαρα και κατηγορηματικά, στοχεύουμε στη μείωση της 
φοροδιαφυγής και σε δεύτερο χρόνο θα θεσμοθετήσουμε 
κίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Το φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει και ένα ευρύ πλαίσιο 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων, που έχουν ως στόχο να 
ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 

- Κίνητρα αναθέρμανσης της αγοράς ακινήτων, όπως η 
αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα  για τρία 
χρόνια, η αναστολή του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση 
ακινήτων επίσης για τρία χρόνια και η έκπτωση φόρου ίση με 
το 40% της δαπάνης υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική 
και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων. 

- Ειδικό φορολογικό καθεστώς για τη φορολόγηση 
εισοδημάτων που προκύπτουν στην αλλοδαπή για φυσικά 
πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην 
Ελλάδα. 
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Αυτό θα επιτυγχάνεται και με την ψηφιοποίηση των Τμημάτων 
Κεφαλαίου των Εφοριών. Στόχος μας είναι να γίνεται με ηλεκτρονικό 
τρόπο η υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, κληρονομιών και 
γονικών παροχών. 

Ουσιαστικά τα παραδοσιακά βιβλία, διπλογραφικά ή απλογραφικά, θα 
αποτελέσουν παρελθόν. Πλέον, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες 
θα τηρούν ηλεκτρονικά βιβλία σε άμεση σύνδεση με το Taxisnet. 

Περιορίζεται η γραφειοκρατία αλλά και το διοικητικό και οικονομικό 
κόστος για το δημόσιο, τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. 

Μεταβαίνουμε σε ένα νέο καθεστώς αυτόματης ενημέρωσης και 
διασύνδεσης του μητρώου φορολογουμένων με τα άλλα μητρώα της 
δημόσιας διοίκησης. 

Προωθούμε τη διασύνδεση και διασταύρωση των στοιχείων ανάμεσα στο 
φορολογικό μητρώο και στο ΓΕΜΗ, για να καταγράφονται άμεσα οι 
μεταβολές νομικών προσώπων και στην ανάπτυξη πληροφοριακού 
συστήματος για την αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστίμων, 
εκπρόθεσμης αρχικής υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και άλλων φόρων και 
τέλος, στη διασύνδεση με την Κτηματολόγιο ΑΕ, προκειμένου να 
γίνονται οι απαραίτητες διασταυρώσεις. 

 

 

 

 

- Η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ 
με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80 % ανεξαρτήτως της μορφής 
της αναπηρίας. 

- Η μείωση του Φ.Π.Α για τα βρεφικά είδη από το 24% που 
είναι σήμερα στο χαμηλό συντελεστή 13%. 

- Η μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και  
τα παιδικά καθίσματα από το 24% που είναι σήμερα στο 
χαμηλό συντελεστή 13%. 

- Η θέσπιση νέας παγίας ρύθμισης για την εξόφληση οφειλών 
προς το Δημόσιο με 24 και 48 δόσεις, αντί 12 και 24 που είναι 
σήμερα. Οι δόσεις θα καθορίζονται με εισοδηματικά κριτήρια 
ενώ το επιτόκιο, θα κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των 
δόσεων. 

Βασικός μας στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της φορολογικής 
διοίκησης και η μείωση της γραφειοκρατίας και του 
διοικητικού κόστους. 

Επιχειρούμε την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή με την 
καθιέρωση ηλεκτρονικών βιβλίων για τις επιχειρήσεις και την 
ανάπτυξη νέων υποδομών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης για να 
μην χρειάζεται να επισκέπτεται ο πολίτης τις Εφορίες. 
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Κυρίες και Κύριοι 

Η μείωση των φόρων έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και 
διάσταση. 

Συνδέεται με την φορολογική συμμόρφωση. 

Οι μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν 
κτήμα των πολιτών. 

Να στηριχθούν από τους πολίτες, είναι ο μόνος τρόπος για να 
γυρίσει σελίδα η χώρα. 

Αυτό προϋποθέτει μια ευρεία κοινωνική συμφωνία που θα 
στηρίζεται στην αλήθεια. 

Αυτή η συμφωνία επικυρώθηκε με την ψήφο των πολιτών στις 
7 Ιουλίου. 

Με αυτή την ευρεία κοινωνική συμφωνία, προχωράμε 
μπροστά για να αλλάξουμε τη χώρα, για να διαμορφώσουμε 
ένα ισχυρό και βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο. 

 



Β.2. Παρουσίαση (Powerpoint) της κας Γεωργίας Σταματέλου, 

Γενικής Διευθύντριας, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών 

Υπηρεσιών, KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., με θέμα 

«Εναλλακτικοί τρόποι φορολόγησης κατά τη μεταφορά φορολογικής 

κατοικίας στην Ελλάδα», στο 11th Thessaloniki Tax Forum που 

διοργανώθηκε από την Φορολογική Επιτροπή του Ελληνο-

Αμερικανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην 

Θεσσαλονίκη στις 18 Νοεμβρίου με γενικό θέμα «Φορολογία & 

Οικονομική Ανάπτυξη με κλειδί την Ψηφιακή Ωριμότητα».  

  

 

VΙ. Αρθρογραφία 

 
 

































VΙ. Αρθρογραφία 

  

 

 

 

Β.3. Παρουσίαση (Powerpoint) της κας Ασπασίας Μαλιάγκα, Tax 

Director Mazars, με θέμα «Νέες υποχρεώσεις και φορολογικές αρχές, 

Χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και αύξηση της συμμόρφωσης», 

στο 11th Thessaloniki Tax Forum που διοργανώθηκε από την 

Φορολογική Επιτροπή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην Θεσσαλονίκη στις 18 Νοεμβρίου 

με γενικό θέμα «Φορολογία & Οικονομική Ανάπτυξη με κλειδί την 

Ψηφιακή Ωριμότητα».  

 

 

 



ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας και Αύξηση της Συμμόρφωσης 

 

Ασπασία Μαλιάγκα 

Τax Director, Mazars 
 

Θεσσαλονίκη, 18.11.2019 

 



Δημοσιονομική πίεση 

• Είναι γεγονός ότι οι φορολογικές διοικήσεις παγκόσμια είναι 

εκτεθειμένες στην απότομη ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, η 

οποία οδηγεί σε μια επανάσταση με δυνατότητες και ευκαιρίες τόσο 

για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις. 

• Καθώς αυξάνεται η χρήση ηλεκτρονικών αρχείων μεταξύ των 

φορολογικών υπηρεσιών και των φορολογούμενων αλλά και μεταξύ 

υπηρεσιών διαφορετικών χωρών, η ψηφιοποίηση της φορολογικής 

διοίκησης δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, 

δημιουργώντας την ανάγκη για επαγρύπνηση, διαχείριση των 

στοιχείων και κατανόηση των αλλαγών που επέρχονται. 

• Νέες εξελίξεις θα προκύψουν σύντομα από μια νέα γενιά 
τεχνολογιών της πληροφορίας, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων 
(internet of things), η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η εικονική 
πραγματικότητα.  

Νέες Υποχρεώσεις & 

Φορολογικές Αρχές. 

Χρήση της ψηφιακής 

τεχνολογίας για 

αύξηση της 

συμμόρφωσης. 



• Μέσα στο πλαίσιο αυτό ο ψηφιακός μετασχηματισμός της φορολογικής 

διοίκησης εμφανίζεται απαραίτητος όσο ποτέ άλλοτε και υπαγορεύεται από 

εξωτερικούς παράγοντες. 

• Οι φορολογικές διοικήσεις παγκόσμια στρέφονται σε καινοτόμους ψηφιακούς 

τρόπους συλλογής στοιχείων και πληροφοριών προκειμένου να εντοπίσουν 

νέες και υψηλές πηγές εισοδημάτων.  

• Παράλληλα ψηφιακές πλατφόρμες επιτρέπουν εξειδικευμένη ανάλυση και 

τελικά μεγαλύτερη επίτευξη στόχων στην είσπραξη εσόδων. 

• Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η εκρηκτική αύξηση των δεδομένων, η χρήση 

των εργαλείων analytics μαζί με την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των 

φορολογικών διοικήσεων και τη διεθνή συνεργασία παρέχουν ευκαιρίες για 

καλύτερη διαχείριση της φορολογικής συμμόρφωσης - ή της μη - αλλά και της 

προστασίας της φορολογικής βάσης. 

  

Νέες Υποχρεώσεις & 

Φορολογικές Αρχές. 

Χρήση της ψηφιακής 

τεχνολογίας για 

αύξηση της 

συμμόρφωσης. 



Δημοσιονομική πίεση 

• Σύμφωνα με πρόσφατη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η φορολόγηση στην ψηφιοποιημένη 

οικονομία» (2019/C353/04), σημειώνεται ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες 

έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν επανάσταση όσον αφορά τις 

διαδικασίες συμμόρφωσης και έρευνας.   

• Ο ΟΟΣΑ, στην έκθεση του Tax Challenges Arising from Digitalization 

(2018) καταδεικνύει ότι η ψηφιοποίηση ασκεί ήδη θετικές επιδράσεις σε 

τρία επίπεδα της φορολογικής διοίκησης:  

o ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής συμμόρφωσης, 

o βελτίωση των φορολογικών υπηρεσιών, και  

o μείωση της επιβάρυνσης της φορολογικής συμμόρφωσης.  

  

Νέες Υποχρεώσεις & 

Φορολογικές Αρχές. 

Χρήση της ψηφιακής 

τεχνολογίας για 

αύξηση της 

συμμόρφωσης. 



• Επίσης αναφέρεται ότι η διάθεση μεγαλύτερης ποσότητας δεδομένων 

τρίτων στις φορολογικές αρχές επιτρέπει την αυτοματοποίηση 

περισσότερων φορολογικών δηλώσεων, εξοικονομώντας χρόνο και 

χρήματα και για τις δύο πλευρές, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 

την αντιμετώπιση της ελλιπούς παροχής στοιχείων, της φοροδιαφυγής ή 

της απάτης.  

• Το λογισμικό καταγραφής δεδομένων που έχει υιοθετηθεί από πολλές 

φορολογικές διοικήσεις και το οποίο καταγράφει στοιχεία για τις 

πωλήσεις κατά τον χρόνο της συναλλαγής - τα οποία μπορούν να 

υποβληθούν απευθείας στις φορολογικές αρχές - έχει ήδη συμβάλει στη 

σημαντική αύξηση των εσόδων ορισμένων χωρών στον τομέα του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).  

  

Νέες Υποχρεώσεις & 

Φορολογικές Αρχές. 

Χρήση της ψηφιακής 

τεχνολογίας για 

αύξηση της 

συμμόρφωσης. 



DAC6  

Oι ενδιάμεσοι όπως χαρακτηρίζονται στην Οδηγία, οι οποίοι καλούνται, καταρχήν, 
να γνωστοποιήσουν στις φορολογικές αρχές πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε 
διασυνοριακή συναλλαγή στην οποία έχουν εμπλακεί με κάποιον τρόπο αρκεί η 
συναλλαγή αυτή να παρουσιάζει συγκεκριμένα διακριτικά γνωρίσματα. 

My Data  
Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία 
στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. 

Oικονομικές 
Καταστάσεις 

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημιούργησε Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών για την 
συλλογή και παροχή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιριών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

CbC 
Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC 
Reporting) που από 15 Οκτωβρίου 2019  πραγματοποιείται μέσω της σχετικής 
ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. 

UB0 

 

Υποβολή στοιχείων στην ΓΓΠΣ -Τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό 
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων -δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά έχουν 
οι αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές 

  



195 

e - administration Γνώσεις ανθρώπινης 

συμπεριφοράς 

Διαχείριση Κινδύνων Πόροι Φορολογικής 

Διοίκησης 

Σύμφωνα με πρόσφατη συγκριτική έκθεση του ΟΟΣΑ (Tax Administration Series) ανάμεσα σε 55 φορολογικές Διοικήσεις που 

δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2019, για τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και την αύξηση της συμμόρφωσης , τα βασικά ποιοτικά 

αποτελέσματα της συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

Δέσμευση με 

φορολογούμενους 



Εξέλιξη της ηλεκτρονικής κατάθεσης 2014 - 2017 

Ποσοστό των δηλώσεων που κατατίθενται ηλεκτρονικά 

2014 2015 2016 2017 

Φόρος εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων 

(30 δικαιοδοσίες) 

59.8 62.1 64.4 69.1 

Εταιρικός φόρος εισοδήματος 

(29 δικαιοδοσίες) 
79.0 85.1 82.6 86.0 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

(25 δικαιοδοσίες) 
82.3 84.8 86.6 91.1 

Ηλεκτρονική διαχείριση 

 e - administration 

Σημαντική στροφή προς την 

ηλεκτρονική διαχείριση με 

αυξανόμενες επιλογές και 

χρήση ηλεκτρονικής υποβολής 

δηλώσεων φόρων, 

ηλεκτρονικών πληρωμών και 

πλήρους ή μερικής   

επιστροφής φόρων. 



Οι διοικήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να επηρεάσουν θετικά τις 
συμπεριφορές συμμόρφωσης μέσω: 

Πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των 
φορολογουμένων και την εναρμόνιση με τους κανόνες της 
κοινωνίας. 

Της χρήσης ενός κεντρικού φορολογικού σχεδιασμού  κατά 
την επέκταση των υπηρεσιών που απευθύνεται στους 
φορολογουμένους. 

Πελατειακή Προσέγγιση 

  

Δέσμευση με 

φορολογούμενους 

H ραχοκοκαλιά των τωρινών 

προσπαθειών από την  

φορολογική διοίκηση για την 

εξασφάλιση της συμμόρφωσης 

παραμένει η υποστήριξη της 

θετικής διάθεσης των 

φορολογουμένων στην δήλωση 

του φορολογητέου εισοδήματός 

τους και στην καταβολή του 

φόρου. 



Αναλυτές Ψυχολόγοι 
Εθνογραφικοί 

ερευνητές 

Υπεύθυνοι 

ανάλυσης 

στοιχείων 

Συμπεριφορικοί 

ερευνητές/επισ

τήμονες 

Αναλυτές 

ηλεκτρονιών 

υπολογιστών 

2014 25 15 5 25 10 35

2017 35 20 5 30 14 45
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Αριθμός διοικήσεων με εξειδικευμένες θέσεις 2014 - 2017 

Η αυξανόμενη χρήση των 

γνώσεων ανθρώπινης 

συμπεριφοράς ως εργαλείο 

συμμόρφωσης 

Πολλές φορολογικές διοικήσεις 

χρησιμοποιούν πλέον ως σημείο 

αναφοράς τη χρήση των γνώσεων και 

των στοιχείων για την ανθρώπινη 

συμπεριφορά για να κατανοήσουν 

καλύτερα τον τρόπο και τον λόγο για 

τον οποίο ενεργούν οι φορολογούμενοι 

και χρησιμοποιήσουν αυτές τις 

γνώσεις για να σχεδιάσουν πρακτικές , 

πολιτικές και παρεμβάσεις. 



 Αύξηση της χρήσης μεγάλων και ολοκληρωμένων συνόλων δεδομένων 

 Αύξηση της κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων καθώς  και 

εξατομίκευση των αλληλεπιδράσεων. 

 Συνεχής έμφαση στις συμφωνίες συνεργασίας για τη διαχείριση της 

συμμόρφωσης και τη βελτίωση της σταθερότητας του φόρου 
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Ύπαρξη προγραμμάτων και γραφείων για 

μεγάλους φορολογούμενους 

Ύπαρξη προγράμματος για άτομα με υψηλό 

καθαρό εισόδημα 
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Ναι Όχι 

Ύπαρξη προγραμμάτων για τους μεγάλους φορολογούμενους και τα άτομα 
με υψηλό καθαρό εισόδημα, 2017 

Διαχείριση Κινδύνων 

Συμμόρφωσης 

Οι φορολογικές διοικήσεις 

υιοθετούν μια όλο και 

περισσότερο προληπτική 

προσέγγιση στη διαχείριση 

κινδύνων συμμόρφωσης, 

επιδιώκοντας να παρεμβαίνουν 

σε προγενέστερα στάδια, όπου 

είναι δυνατόν, και όχι κατόπιν 

υποβολής φορολογικών 

δηλώσεων. 
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Ναι 

Όχι 

Προσωπικά στοιχεία φορολογουμένου 

Μισθοί 

Σύνταξη 

Τόκοι 

Μετοχές 

Κεφαλαιακές απώλειες/κέρδη 

Άλλο εισόδημα 

Αριθμός διοικήσεων 

Κατηγορίες πληροφοριών τρίτων που χρησιμοποιούνται σε  

προσυμπληρωμένες δηλώσεις (2017) 

Συμμόρφωση βάσει 

σχεδιασμού 

Η συμμόρφωση με σχεδιαστικές 

προσεγγίσεις έχει τεθεί σε ισχύ εδώ 

και πολλά χρόνια για τους μισθωτούς 

φορολογούμενους με  εισόδημα. Η 

αυξανόμενη διαθεσιμότητα και 

ανταλλαγή δεδομένων επιτρέπει τώρα 

την επέκταση των προσεγγίσεων 

αυτών ώστε να καλύπτουν και άλλες 

πηγές εσόδων, μεταξύ άλλων μέσω 

της προ συμπλήρωσης των 

φορολογικών δηλώσεων. 



ζ 

 Μείωση κόστους μισθού; 

 Απαιτούνται νέες δεξιότητες; 

 Πρόσληψη  / εκπαίδευση; 

 Eπιπτώσεις στα κίνητρα και την ικανοποίηση; 

Εργατικό δυναμικό 

Πίεση μετασχηματισμού Δημοσιονομική πίεση 

  

Πόροι φορολογικής 
διοίκησης 

Οι φορολογικές διοικήσεις 

αντιμετωπίζουν μια συνεχή 

πρόκληση διαχείρισης από τις 

πιέσεις της τεχνολογικής 

αλλαγής και την μεταβαλλόμενη 

δομή του εργατικού τους 

δυναμικού. 



Το εργατικό δυναμικό σε πολλές 

φορολογικές διοικήσεις 

συνεχίζει να παρουσιάζει ένα 

προφίλ γήρανσης, αν και οι 

περισσότερες φορολογικές 

διοικήσεις αναφέρουν ότι έχουν 

εφαρμόσει στρατηγικές 

ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Πόροι φορολογικής 
διοίκησης 

0

20

40 Όλες οι περιοχές Αμερική Ασία Ειρηνικός Ευρώπη 

Προφίλ ηλικιών του προσωπικού των φορολογικών 

διοικήσεων, 2017 

 

Ποσοστό προσωπικού ανά κατηγορία ηλικίας για 

επιλεγμένες περιφερειακές ομάδες 

 



  

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

• Δεν υπάρχει «συνταγή» για την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και 

την παράλληλη συμμόρφωση. Υπάρχουν όμως, εμπειρίες από άλλες χώρες  που 

μπορεί να  εφαρμοσθούν.  

• H ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης είναι αναπόφευκτη και στηρίζεται 

σε πέντε πυλώνες:  

o τεχνολογία,  

o ανθρώπινο δυναμικό,  

o διαχείριση φορολογικών κινδύνων,  

o οικονομικοί πόροι, και  

o επικοινωνία. 

• Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο καθοριστικός  παράγοντας στη ψηφιοποίηση 

και τεχνολογική υλοποίηση. 

• Είναι αναγκαίο να αλλάξει η νοοτροπία απέναντι στους φορολογούμενους για 

να μπορέσει η φορολογική διοίκηση να είναι αποτελεσματική απέναντι στις νέες 

προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.  

• Παροχή βοήθειας στους φορολογούμενους για να διεκπεραιώσουν τις 

υποχρεώσεις τους: ο φορολογούμενος πρέπει να αντιμετωπισθεί ως πελάτης.  

Νέες Υποχρεώσεις & 

Φορολογικές Αρχές. 

Χρήση της ψηφιακής 

τεχνολογίας για 

αύξηση της 

συμμόρφωσης. 



CONTACT 

Mazars 

14 Leoforos Amfitheas 

17564, Palaio Faliro, Athens - Greece 

Tel. +30 210 6993749 

14 Victoros Ougo str. 

54624, Thessaloniki - Greece 

Tel. +30 231 1820581 

www.mazars.gr 

 

Mazars is an internationally integrated partnership, specialising in audit, tax 

and advisory services. Operating in 89 countries and territories around the 

world, we draw on the expertise of 40,000 professionals 24,000 in the Mazars 

integrated partnership and 16,000 via the Mazars North America Alliance to 

assist clients at every stage in their development. 

Follow us 

 

LinkedIn:  

www.linkedin.com/company/Mazars 

 

Twitter:  

www.twitter.com/MazarsGreece 

 

Facebook:  

www.facebook.com/MazarsGreece 

 

Instagram:  

www.instagram.com/MazarsGreece 

 

http://www.linkedin.com/company/Mazars
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http://www.instagram.com/MazarsGreece


VΙΙ. Αρθρογραφία 

 
 

 

Γ.1. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, άρθρο του Χρήστου 

Παπακωνσταντίνου, Υπ. Διδάκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, 

δικηγόρος ΔΣΘ  

 

Ι. Εισαγωγή. 

Οι αδυναμίες και τα ελαττώματα του αρχικού σχεδιασμού της Ο.Ν.Ε. 
αποτέλεσαν έναν από τους λόγους για τους οποίους η Ε.Ε. δεν μπόρεσε 
να αντιμετωπίσει έγκαιρα την οικονομική κρίση του 2008 (1). Οι 
αδυναμίες αυτές αφορούσαν την έλλειψη ενισχυμένης και στενής 
μακροοικονομικής εποπτείας, ενός αναποτελεσματικού μηχανισμού 
πρόληψης και αδύναμων διορθωτικών μέτρων (2). 

Αυτό αποδόθηκε, βέβαια, και στην ανεπαρκή τήρηση και συμμόρφωση 
των κρατών με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο δεν 
συνοδευόταν από σταθερούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα εξασφάλιζαν τη 
διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών (3). Επιδιώχθηκε σε πρώτη 
φάση η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Σ.Σ.Α. με ταυτόχρονη 
αντιμετώπιση της ανεπάρκειας αυτού (4). Μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν 
και τα κράτη μέλη (στο εξής κ.μ.), τα οποία έχασαν την ευκαιρία να 
αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές συγκυρίες των ετών πριν την έναρξη της 
κρίσης, ώστε να δημιουργήσουν έναν απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, 
για να μπορέσουν σε καιρούς μεγάλης ύφεσης να ορθοποδήσουν (5). 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την ενίσχυση της 
προσπάθειας δημοσιονομικής πειθαρχίας, λήφθηκαν μέτρα με τη μορφή 
νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπως ο E.S.M., η δέσμη έξι νομοθετικών 
μέτρων, η δέσμη δυο νομοθετικών μέτρων και το Δημοσιονομικό 
Σύμφωνο (6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ. Η στήλη των νέων επιστημόνων 
του φορολογικού δικαίου  
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 Το six pack και το two pack αποτελούν δευτερογενές ενωσιακό 
δίκαιο, ενώ το δημοσιονομικό σύμφωνο είναι διεθνής συνθήκη 
υποκείμενη στους κανόνες του δημόσιου διεθνούς δικαίου και δεν 
περιέχει διατάξεις ενωσιακού δικαίου (7). 

Στο παρόν άρθρο επιδιώκεται μια παρουσίαση του νομικού 
θεμελίου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του χρονοδιαγράμματός του 
και των καινοτομιών που εισάγει. Τέλος, αναφορά θα γίνει και στο 
six pack καθώς και στις σχετικές με το εξάμηνο αλλαγές, τις οποίες 
επέφερε το two pack (8). 

ΙΙ. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. 

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αρχίζει το Νοέμβριο του προηγούμενου 
έτους και τελειώνει τον Ιούνιο/Ιούλιο του επόμενου. Παρέχει το 
πλαίσιο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των χωρών 
της ένωσης. Δίνει τη δυνατότητα στα κ.μ. να συζητούν τα 
οικονομικά και δημοσιονομικά τους σχέδια και να παρακολουθούν 
την πρόοδο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια 
του έτους πριν υιοθετήσουν τον προϋπολογισμό για το επόμενο 
έτος (9). Αποτελεί μια διαδικασία μέσω της οποίας επιδιώκεται η 
επίτευξη συνεχούς σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων των κ.μ.     

Πρόκειται για μια δομημένη κατά φάσεις διαδικασία ελέγχου, έναν 
  

 

ετήσιο εξάμηνο κύκλο (10), αποτελώντας μέρος του πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. (11). Σκοπός είναι ο εκ των 
προτέρων συντονισμός και να διασφαλιστεί ότι οι σημαντικές 
προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής θα συζητούνται πρώτα από 
κοινού σε ενωσιακό επίπεδο. Πριν το 2011, ο σχεδιασμός της οικονομικής 
και δημοσιονομικής πολιτικής πραγματοποιούνταν σε εθνικό επίπεδο με 
περιορισμένη συντονιστική και ελεγκτική αρμοδιότητα της ένωσης.  

1. Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.  

Το 2010, το συμβούλιο του ECOFIN αποφάσισε τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθεροποίησης, στοχεύοντας στη 
δημοσιονομική εξυγίανση καθώς και στην ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού 
συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης στο μέλλον (12). Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε επίσημα το Εξάμηνο με τα συμπεράσματα, στα οποία 
κατέληξε στις 17 Ιουνίου 2010 (13). Το 2011 έλαβε χώρα το πρώτο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.  

Σε συνδυασμό με το εξάμηνο υιοθετήθηκε από την Επιτροπή το six pack, 
αποτελούμενο από έξι νομοθετικές πράξεις (5 κανονισμούς και 1 οδηγία) 
και τέθηκαν σε ισχύ στις 13 Δεκεμβρίου του 2011. Δύο χρόνια αργότερα, 
παρουσιάστηκε η ανάγκη περαιτέρω συμπλήρωσης των μέτρων αυτών με 
το two pack, το οποίο αποτελείται από δυο κανονισμούς, που τέθηκαν σε 
ισχύ στις 30 Μαΐου του 2013 και αφορούν μόνο τα κ.μ. της ευρωζώνης  
(14). 
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 Μέσω αυτού αναλύεται η δημοσιονομική και διαρθρωτική 
πολιτική των κ.μ., για να διαπιστωθεί που βρίσκεται η ένωση 
κυρίως σε σχέση με τους πέντε στόχους που τίθενται στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» (15)  και τους κανόνες του Σ.Σ.Α. 
(16). 

2. Νομικό θεμέλιο.  

Το Εξάμηνο στηρίχθηκε στη Σ.Λ.Ε.Ε. και ειδικότερα στα άρθρα 
121, 126 και 128 σχετικά με την οικονομική και νομισματική 
πολίτική της ένωσης. Σύμφωνα με το πρώτο τα κ.μ. θεωρούν τις 
οικονομικές τους πολιτικές θέμα κοινού ενδιαφέροντος και τις 
συντονίζουν στα πλαίσια του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 
120. Η βασική ιδέα πίσω από το άρθρο 121 είναι ότι σε μια όλο και 
πιο ολοκληρωμένη Ε.Ε., και ειδικότερα ευρωζώνη, η 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των κ.μ. σημαίνει ότι τα συμφέροντά τους 
μπορούν να ικανοποιηθούν καλύτερα μέσω ενός συντονισμού των 
οικονομικών τους πολιτικών. Θεμελιώνεται μια ειδική υποχρέωση 
αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της οποίας κάθε κράτος θα πρέπει να 
απέχει από πολιτικές, οι οποίες θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις 
στην οικονομική πολιτική άλλου κ.μ. (17). 

Το άρθρο 126 προβλέπει ότι τα κ.μ. θα πρέπει να αποφεύγουν τα 
υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα, ενώ το άρθρο 128 
αναφέρεται στο αποκλειστικό δικαίωμα της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων 
σε ευρώ μέσα στην Ένωση.  

Στις ανωτέρω διατάξεις, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί τόσο η διάταξη 
του άρθρου 148 της Σ.Λ.Ε.Ε. που αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
εξετάζει κατά έτος την κατάσταση της απασχόλησης στην Ένωση και 
εκδίδει σχετικά συμπεράσματα, βάσει κοινής ετήσιας έκθεσης του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής όσο και 12ο Πρωτόκολλο σχετικά με τη 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, το οποίο προσαρτάται στις 
Συνθήκες και έχει ίση αυξημένη τυπική ισχύ με αυτές σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παρ. 14 Σ.Λ.Ε.Ε.  

Τέλος, η Σ.Λ.Ε.Ε έχει διασφαλίσει μια χρήσιμη νομική βάση, αυτή του 
άρθρου 136 για την εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της ζώνης του ευρώ, η 
οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη θέσπιση του six pack και στη συνέχεια 
του two pack.  

3. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.  

Οι αδυναμίες του συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης ανάγκασαν 
την Ένωση να λάβει μέτρα, προκειμένου να αντιδράσει άμεσα με σκοπό 
την ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης, του συντονισμού στην 
κατάρτιση και εκτέλεση των εθνικών προϋπολογισμών (18) και την 
επίτευξη μιας σταθερής σύγκλισης, ανάπτυξης της οικονομίας και 
βελτίωσης της απασχόλησης (19). Σκοπός του είναι η αποφυγή της 
πιθανότητας υιοθέτησης μη βιώσιμων πολιτικών, που θα μπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα της Ο.Ν.Ε. και, με τον τρόπο αυτό, να 
διακινδυνεύσουν το μέλλον του κοινού νομίσματος (20). Η αδυναμία της 
Ε.Ε. να ελέγξει αποτελεσματικά τη δημοσιονομική κατάσταση κάποιων 
κρατών είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση δημοσιονομικών αποκλίσεων 
και την αδυναμία κρατών να εξυπηρετήσουν το δημόσιο χρέος τους (21). 
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 4. Η διαδικασία του εξαμήνου. 

Επικεντρώνεται στους έξι πρώτους μήνες κάθε έτους, εξ ου και το 
«εξάμηνο». Το έτος χωρίζεται σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό εξάμηνο 
(22). Στο πρώτο, τα κ.μ., στα πλαίσια ενός προληπτικού 
συντονισμού, υποβάλλουν, μεταξύ άλλων, τα σχέδια 
προϋπολογισμών τους και μέσω διαβουλεύσεων που ακολουθούν, 
οριστικοποιούνται και πλέον, τα κ.μ. καλούνται να τα εφαρμόσουν. 
Συνεπώς, με το εξάμηνο επιδιώκεται ο προληπτικός συντονισμός 
των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κ.μ. και η 
διαμόρφωσή τους, προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν στο εθνικό 
εξάμηνο μέσω της υιοθέτησης των εθνικών προϋπολογισμών μέχρι 
το τέλος του έτους (23). 

Το Εξάμηνο διαρθρώνεται σε τρία στάδια. Το προπαρασκευαστικό, 
το κύριο και το στάδιο εκτέλεσης. Το στάδιο εκτέλεσης συνδέεται 
ουσιαστικά με το εθνικό εξάμηνο εφαρμογής των οικονομικών 
πολιτικών, όπως έχουν ήδη συμφωνηθεί. 

4.1. Το προπαρασκευαστικό στάδιο. 

Το μήνα Νοέμβριο πραγματοποιείται ανάλυση της κατάστασης και 
απολογισμός του προηγούμενου έτους στα πλαίσια των 
φθινοπωρινών οικονομικών προβλέψεων. Η Επιτροπή εκπονεί 
ανάλυση των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών καθώς 
και των μακροοικονομικών ανισορροπιών συνυποβάλλοντας την 
Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης και την Έκθεση Μηχανισμού 
Επαγρύπνησης.  

 

Η ταυτόχρονη δημοσίευση των δύο εγγράφων έχει το πλεονέκτημα ότι η 
προσοχή επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα κράτη και ότι αυξάνεται η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης απόφασης από την Επιτροπή, 
διότι και τα δυο στηρίζονται σε παρόμοιες πληροφορίες και ανάλυση. 
Επίσης, από τον κύκλο του 2016, μαζί με την επισκόπηση ανάπτυξης, η 
Επιτροπή συντάσσει και τις συστάσεις για την ευρωζώνη. Η κοινή 
χρονική κατάρτιση των εγγράφων αυτών αντανακλά τις κοινές 
προκλήσεις για την ευρωζώνη.  

4.1.1. Η ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης. 

Η ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης (Annual Growth Survey) σηματοδοτεί 
την έναρξη του ετήσιου κύκλου οικονομικής διακυβέρνησης, θέτει τις 
γενικές οικονομικές προτεραιότητες και στόχους της ένωσης και παρέχει 
τις κατάλληλες οδηγίες προς τις εθνικές κυβερνήσεις για την πολιτική που 
καλούνται να ακολουθήσουν στο επόμενο έτος, προκειμένου να τις 
πετύχουν. Καταγράφει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην 
Ευρώπη και καθορίζει τις ευρείες προτεραιότητες πολιτικής για την 
ένωση στο σύνολό της για το προσεχές έτος με σκοπό την τόνωση της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης (24). 
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 Η παρουσίαση των στόχων σε πρώιμο στάδιο (πλέον Νοέμβριο και 
όχι Ιανουάριο ή Φεβρουάριο του επόμενου έτους) δίνει τη 
δυνατότητα διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό 
επίπεδο, συμβάλλοντας στη νομιμότητα της διαδικασίας με 
μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων. Είναι 
χαρακτηριστικό, όμως, ότι όσο νωρίτερα λαμβάνει χώρα η 
καθοδήγηση των κ.μ. από την ένωση, τόσο υπάρχει ο κίνδυνος να 
αλλάξουν στο μεσοδιάστημα οι οικονομικές συνθήκες με 
αποτέλεσμα να καταστεί λιγότερο αποτελεσματική, καθώς 
στηρίζεται σε προβλέψεις που αφορούν το επόμενο έτος (25). Η 
επισκόπηση ανάπτυξης, μετά την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο την άνοιξη, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να 
τροφοδοτεί τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και τα 
προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης. Περιλαμβάνει τόσο την 
εξέταση της επιτευχθείσας προόδου όσο και τις προοπτικές για τα 
τρία σκέλη της επιτήρησης, ήτοι το δημοσιονομικό, το 
μακροοικονομικό και το θεματικό (26). Οι οδηγίες της Επιτροπής 
αφορούν κυρίως τρεις πυλώνες: τις επενδύσεις, τις δομικές 
μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική εξυγίανση. 

Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του ρόλου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, προτείνεται η ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης να 
καταρτίζεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο 
ή τουλάχιστον να το συμβουλεύεται πριν την υιοθέτησή της.  

 

 

4.1.2. Η έκθεση μηχανισμού επαγρύπνησης.  

Η έκθεση μηχανισμού επαγρύπνησης (Alert Mechanism Report) αποτελεί 
ένα μέσο ελέγχου, βάσει ενός πίνακα δεικτών, ο οποίος προσδιορίζει τις 
χώρες, οι οποίες πιθανώς να έχουν επηρεαστεί από οικονομικές 
ανισορροπίες και για τις οποίες η Επιτροπή θα πρέπει να διεξαγάγει μια 
εις βάθος έρευνα – μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση (in-depth review) – 
προκείμενου να προσδιοριστεί η ακριβής φύση αυτών των ανισορροπιών 
και ο τρόπος αντιμετώπισής τους μέσω λήψης μέτρων πολιτικής. 
Ουσιαστικά, πρόκειται για δυο στάδια. Η έκθεση μηχανισμού 
επαγρύπνησης λειτουργεί ως ένα φίλτρο, έχει ένα ρόλο διηθήσεως, ενώ η 
εμπεριστατωμένη επισκόπηση έρχεται σε ένα επόμενο δεύτερο στάδιο, 
όπου εκτιμά τις διαπιστωθείσες ευπάθειες του οικείου κράτους και μπορεί 
να προβλέπει και συστάσεις (27). Ειδικότερα, συντάσσεται ταυτόχρονα με 
την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη κάθε έτος το φθινόπωρο και αφορά τον 
κύκλο που θα αρχίσει το επόμενο έτος. Λαμβάνει τη μορφή μιας 
ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ε.Κ.Τ. και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή. Η Επιτροπή συζητά την έκθεση και υιοθετεί τα συμπεράσματά 
της το Φεβρουάριο του επόμενου ημερολογιακού έτους. Να σημειωθεί ότι 
μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο έχει εγκρίνει τις προτάσεις της Επιτροπής 
και τις χρησιμοποίησε για να συντάξει τις εμπεριστατωμένες 
επισκοπήσεις (28).  
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 Η έκθεση συνιστά ένα εργαλείο αρχικού - προληπτικού ελέγχου 
μέσω του οποίου εντοπίζεται κατά πόσο τα κράτη αυτά 
παρουσιάζουν ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορροπίες (29). 
Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα συμπεράσματα της επισκόπησης 
παρουσιάζονται πιο αποτελεσματικά με τις εκθέσεις ανά χώρα. Η 
έκθεση παρουσιάζει τα ευρήματα της οικονομικής ανάγνωσης του 
πίνακα, συζητά τους μακροοικονομικούς κινδύνους που συνδέονται 
με τις ανισορροπίες και επιλέγει τις χώρες για τις οποίες απαιτείται 
μια περαιτέρω έρευνα μέσω των επισκοπήσεων για αξιολόγηση της 
πιθανής παρουσίας ανισορροπιών (30). Το Συμβούλιο συζητά και 
εκτιμά την έκθεση, ενώ το Eurogroup συμμετέχει μόνο εφόσον 
πρόκειται για κράτος μέλος της ευρωζώνης.  

Η έκθεση πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και δημοσιεύεται μαζί 
με τις τιμές των δεικτών του πίνακα αποτελεσμάτων. Βάσει του 
Καν. 1176/2011, οι δείκτες δεν θα πρέπει να αποτελούν αυτοσκοπό 
της οικονομικής πολιτικής, αλλά αποτελούν εργαλεία. Επίσης, η 
υπέρβαση ενός ή περισσότερων ενδεικτικών κατώτατων ορίων δεν 
οδηγεί άμεσα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ανισορροπίες, 
αλλά θα πρέπει να προηγηθεί μια ενδελεχής έρευνα βάσει μιας 
οικονομικής κριτικής ανάλυσης, χωρίς αυτόματη και μηχανική 
ανάγνωση του πίνακα (scoreboard). Ο τελευταίος χρησιμεύει ως 
εργαλείο επικοινωνίας και λογοδοσίας, προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν είναι αναγκαίος ένας διεξοδικός έλεγχος των 
μακροοικονομικών κινδύνων για κράτος μέλος.  

Αποτελεί ένα εργαλείο φιλτραρίσματος για τον εντοπισμό αρχικών 
ενδείξεων για ενδεχόμενους κινδύνους και τρωτά σημεία που χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης (31). Τα κατώτατα όρια έχουν τεθεί σε συνετά 
επίπεδα, ώστε να αποφεύγεται ο υπερβολικός αριθμός «ψευδών 
συναγερμών», όπως ονομάζονται, και ταυτόχρονα δεν είναι τόσο αυστηρά 
ώστε να εντοπίζουν άμεσα το όποιο πρόβλημα αφής στιγμής εμφανιστεί 
(32).  

Η έκθεση δημοσιεύεται νωρίς την άνοιξη. Η προετοιμασία στηρίζεται σε 
έναν διαρκή διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών των οικείων 
κ.μ.. Κάθε χρόνο συζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής 
οι πολιτικές με τις εθνικές αρχές μέσω των αποστολών παρακολούθησης, 
που συνήθως λαμβάνουν χώρα τον Ιανουάριο κάθε κύκλου, ενώ διμερείς 
συναντήσεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων πραγματοποιούνται στις 
Βρυξέλλες (33).  

Εξετάζεται η προέλευση των ανισορροπιών που εντοπίστηκαν, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή αυτών και ο τρόπος και τα μέτρα 
αντιμετώπισης. Γίνεται αξιολόγηση των συστάσεων του Συμβουλίου προς 
τα υπό εξέταση κ.μ. (34), των προθέσεων πολιτικής του οικείου κ.μ., 
όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων και στα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης και 
των τυχόν προειδοποιήσεων ή συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικών Κινδύνων.  

 

 



VΙΙ. Αρθρογραφία   

 Ο κανονισμός δίνει μεγάλη σημασία στις συστάσεις των θεσμικών 
οργάνων προς τα κ.μ., προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο αυτές 
έχουν υιοθετηθεί. Αποτελούν χρήσιμο συγκριτικό στοιχείο και ένα 
είδος προειδοποίησης προς το υπό εξέταση κράτος. Οι προθέσεις 
πολιτικής μπορούν να αποτελέσουν οδηγό καλών προθέσεων εκ 
μέρους του κ.μ. και της οικείας κυβέρνησής του. Δεν αρκείται σε 
γενικόλογες υποσχέσεις αλλά θέλει οι προθέσεις αυτές να 
παρουσιάζονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, 
αποτελώντας επίσημη πολιτική γραμμή. 

Βάσει της αξιολόγησης και των συμπερασμάτων των 
εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων, μπορεί να ακολουθήσουν 
περαιτέρω στάδια ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης και 
των κινδύνων (35). Σύμφωνα με πάγια πρακτική, για τα κ.μ. για τα 
οποία κατά τον προηγούμενο κύκλο των εμπεριστατωμένων 
επισκοπήσεων εντοπίστηκαν μακροοικονομικές ανισορροπίες, 
πρέπει οπωσδήποτε να εκπονηθεί νέα επισκόπηση, προκειμένου να 
ελέγχεται κατά πόσο οι υφιστάμενες υπερβολικές ανισορροπίες ή 
ανισορροπίες έχουν εξαλειφθεί, αν συνεχίζονται ή επιδεινώνονται. 

Η Επιτροπή προβαίνει στις απαραίτητες συστάσεις προς τα κ.μ. 
σχετικά με τα σχέδια των προϋπολογισμών τους σε περίπτωση που 
τα τελευταία χρειάζονται κάποιες τροποποιήσεις, σύμφωνα με τον 
κανονισμό 473/2013. Σκοπός είναι να διορθωθούν έγκαιρα οι 
προβλέψεις αυτές μέχρι την ψήφιση των εθνικών προϋπολογισμών 
στο τέλος του ίδιου έτους.  

 

4.2. Το κύριο στάδιο. 

4.2.1. Ιανουάριος. 

Το Ιανουάριο και Φεβρουάριο κάθε έτους ξεκινά ένας διάλογος μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων. Η Επιτροπή πραγματοποιεί διμερείς συναντήσεις 
και εξετάζει την επισκόπηση ανάπτυξης και το σχέδιο συστάσεων για την 
ευρωζώνη, καθορίζει τους προσανατολισμούς και εκδίδει συμπεράσματα. 
Η επισκόπηση ανάπτυξης εγκρίνεται από το Συμβούλιο, ώστε να της 
δώσει πολιτική χροιά, όντας το κατεξοχήν πολιτικό όργανο της ένωσης 
και στη συνέχεια αναφέρει τα συμπεράσματά του στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. 

Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να δώσει την 
ευκαιρία στο κ.μ., το οποίο αφορά η σύσταση του Συμβουλίου, σύμφωνα 
με το άρθρο 6 παρ. 2 και το άρθρο 10 παρ. 2, να συμμετάσχει σε 
ανταλλαγή απόψεων. Η συμμετοχή αυτή των κ.μ., βάσει τη 11ης σκέψης 
του Κανονισμού 1175/2011, είναι προαιρετική, αλλά είναι σε θέση να 
οδηγήσει σε στενότερη και έγκαιρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων. Επίσης, δίνει τη 
δυνατότητα στο κ.μ. να θέσει δημόσια τις απόψεις του και να εξηγήσει τις 
θέσεις του. Ομοιάζει με δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης χωρίς, όμως, 
η μη τήρησή του να οδηγεί σε διαδικαστικές πλημμέλειες λόγω της 
διακριτικής ευχέρειας προς κλήση του κράτους («μπορεί να δώσει την 
ευκαιρία»).  



VΙΙ. Αρθρογραφία   

 Ο κανονισμός δεν προσδιορίζει, όμως, το ποιος θα εκπροσωπήσει 
το οικείο κράτος μέλος· ήτοι η κυβέρνησή του ή αντιπροσωπεία 
από το εθνικό κοινοβούλιο; Χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί η 
επιλογή μιας διακοινοβουλευτικής (ή διακομματικής) επιτροπής, 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων η κυβέρνηση θα είναι αυτή 
που θα εκπροσωπήσει το κράτος. Από τη στιγμή που αυτό 
συμμετέχει οικειοθελώς, τυχόν απόρριψη της προσφοράς του 
Κοινοβουλίου δεν μπορεί να οδηγήσει σε εις βάρος του κατηγορία 
για παράβαση των κανονισμών ούτε για παράβαση της αρχής της 
ειλικρινούς και αμοιβαίας συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα, που 
προβλέπει το άρθρο 4 Σ.Ε.Ε. 

Χαρακτηριστικό του ενισχυμένου ρόλου, που αναγνωρίζεται στο 
Κοινοβούλιο με τον νέο κανονισμό είναι ότι εξετάζει με την 
Επιτροπή την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης και έχει τη 
δυνατότητα να δημοσιεύσει ανεξάρτητη έκθεση με δική του 
πρωτοβουλία (36). 

Η συμμετοχή του Κοινοβουλίου είναι μεν σημαντική, ωστόσο η 
εμπλοκή του θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο, διότι δεν μπορεί 
να ψηφίσει επίσημα, ούτως ώστε να αλλάξει ή και να αποτρέψει τις 
ληφθείσες αποφάσεις των λοιπών οργάνων ούτε μπορεί να λάβει 
αποφάσεις, οι οποίες θα είναι δεσμευτικές. Δεν παύει, όμως, να 
μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις ή να αιτείται πληροφορίες 
αυξάνοντας έτσι την προσοχή σε ενδεχόμενα λάθη ή παρατυπίες 
που διαπιστώνονται. 

 

4.2.2. Φεβρουάριος. 

Το Φεβρουάριο πραγματοποιούνται οι χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 
με την υποβολή από την Επιτροπή εκθέσεων ανά χώρα. Οι εκθέσεις αυτές 
αναλύουν την οικονομική κατάσταση και τις πολιτικές κάθε κ.μ. και 
αξιολογούν κατά πόσο υπάρχουν ανισορροπίες και υπερβολικές 
ανισορροπίες στα κ.μ., όπου πραγματοποιήθηκε εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση.  

4.2.3. Μάρτιος.  

Το Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου για την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης διαμορφώνει τους 
προσανατολισμούς πολιτικής και εγκρίνει τις οικονομικές 
προτεραιότητες. Οι γενικοί προσανατολισμοί συντάσσονται σε σχέδιο από 
το Συμβούλιο μετά από σύσταση της Επιτροπής και στη συνέχεια 
απευθύνεται έκθεση με τα πορίσματα του Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Βάσει της έκθεσης αυτής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητά 
τα συμπεράσματα για τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κ.μ. και της Ένωσης. Το Συμβούλιο διατυπώνει σύσταση 
με τους γενικούς προσανατολισμούς, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την οποία στη συνέχεια γνωστοποιεί και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου, βάσει και του 
οικονομικού διαλόγου του “six pack”, περιορίζεται σε ex post δικαίωμα 
ενημέρωσης χωρίς να μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία που προηγείται 
της γνωστοποίησης των γενικών προσανατολισμών. Στη συνέχεια, 
υποβάλει συστάσεις προς τα κ.μ..  

 



VΙΙ. Αρθρογραφία   

 Τα τελευταία θα πρέπει να συνεκτιμήσουν επαρκώς τους 
προσανατολισμούς που έχουν τεθεί κατά τη σύνταξη των εθνικών 
προγραμμάτων σταθερότητας ή σύγκλισης και των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρύθμισης. Με την υιοθέτηση των γενικών 
προσανατολισμών, εγκαθιδρύεται το «δέον», δηλαδή αυτό που 
πρέπει να κάνουν τα κράτη. Οι συστάσεις, όμως, στερούνται 
δεσμευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 288 Σ.Λ.Ε.Ε. Ομοίως, η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο αναμένεται να λάβουν δεόντως υπόψη 
τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά την αξιολόγηση των 
επιμέρους προγραμμάτων. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των γενικών προσανατολισμών, 
ακολουθεί η κυρωτική φάση του άρθρου 121 παρ. 4 Σ.Λ.Ε.Ε. Η 
Επιτροπή μπορεί να απευθύνει προειδοποίηση στο κράτος. Στη 
συνέχεια, σύμφωνα και με το άρθρο 6 του κανονισμού 1466/1997, 
το Συμβούλιο μπορεί να απευθύνει συστάσεις προς το κράτος, μετά 
από σχετική σύσταση της Επιτροπής, αν διαπιστωθεί σημαντική 
απόκλιση της δημοσιονομικής κατάστασης από το μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό στόχο. Οι συστάσεις του Συμβουλίου, σε 
περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης, ενδέχεται να 
ανακοινωθούν δημόσια, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, 
λαμβάνοντας τη μορφή δημοσίου ψόγου. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να κληθεί να εμφανισθεί 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ελέγχου της αναλογικότητας μεταξύ 
της παράβασης και της κύρωσης και ενδεχομένως και της 
σκοπιμότητας της επιβολής της σχετικής κύρωσης (37).  

4.2.4. Απρίλιος.  

Τον Απρίλιο, η Επιτροπή δημοσιεύει τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις 
και αναλύσεις μακροοικονομικών ανισορροπιών για τις χώρες, που 
κρίνεται ότι έχουν εκτεθεί σε αυτές ή ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος να 
έχουν εκτεθεί. Σε αυτό το σημείο, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
συστάσεις προς τα κ.μ., ούτως ώστε να διορθώσουν αυτές τις 
ανισορροπίες οπότε και προβαίνει σε διμερείς συναντήσεις. 

4.2.4.1. Προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης. 

Τον Απρίλιο, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Κανονισμού 1175/2011, 
τα κ.μ. οφείλουν να υποβάλουν τα σχέδιά τους για υγιή δημόσια 
οικονομικά και δημοσιοποιούν τα ετήσια προγράμματα σταθερότητας ή 
σύγκλισης, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που αποσκοπούν 
σε μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (Εθνικά 
Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων). Τα προγράμματα σταθερότητας 
υποβάλλονται ετησίως έως το μέσα Απριλίου και όχι αργότερα από την 
30η Απριλίου.  

Τα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης αφορούν τις δημοσιονομικές 
πολιτικές και καταρτίζονται ετησίως στα πλαίσια του Σ.Σ.Α. 
Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους. 
Επιτρέπουν στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο να εκτιμήσουν το βαθμό 
συμμόρφωσης με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό τους στόχο και την 
πορεία προσαρμογής τους προς αυτό.   



VΙΙ. Αρθρογραφία   

 Τα μεν πρώτα από τα κ.μ. της ευρωζώνης, τα δε δεύτερα από τα 
λοιπά κ.μ. (38). Η Επιτροπή δημοσιοποιεί σχετική εκτίμηση κάθε 
προγράμματος, η οποία μεταβιβάζεται στο Συμβούλιο με μια 
σύσταση. Το Συμβούλιο τότε υιοθετεί γνώμη για τα προγράμματα 
αυτά, η οποία ουσιαστικά διαμορφώνει και τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, που θα οριστικοποιηθούν τον Ιούλιο.  

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν τα εξής: 

α) τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο, καθώς και την πορεία 
προσαρμογής, β) στοιχεία για τις τεκμαρτές υποχρεώσεις λόγω της 
δημογραφικής γήρανσης, γ) στοιχεία σχετικά με τη συμβατότητα 
των προγραμμάτων με τους γενικούς προσανατολισμούς της 
οικονομικής πολιτικής και το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, 
δ) τις κυριότερες παραδοχές για τις αναμενόμενες οικονομικές 
εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την υλοποίηση των 
προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης (ανάπτυξη, 
απασχόληση, πληθωρισμός κ.α.), ε) τις κυριότερες παραδοχές για 
τις αναμενόμενες οικονομικές εξελίξεις και τις σημαντικές 
οικονομικές μεταβλητές που σχετίζονται με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων, όπως οι δαπάνες δημοσίων επενδύσεων, η αύξηση 
του Α.Ε.Π. σε πραγματικούς όρους, η απασχόληση και ο 
πληθωρισμός,  

στ) ποσοτική εκτίμηση των δημοσιονομικών και άλλων μέτρων 
οικονομικής πολιτικής που λαμβάνονται ή προτείνονται για την επίτευξη 
των στόχων του προγράμματος, με ανάλυση κόστους-οφέλους των 
μειζόνων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που επιφέρουν άμεσες 
μακροπρόθεσμες θετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων με 
την αύξηση της δυνητικής βιώσιμης ανάπτυξης, ζ) ανάλυση του κατά 
πόσον τυχόν μεταβολές των κύριων οικονομικών παραδοχών θα 
επηρέαζαν την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών και το χρέος, η) 
εάν χρειάζεται, εξηγήσεις των αποκλίσεων από την πορεία προσαρμογής 
που απαιτείται για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού 
στόχου και θ) πληροφορίες για το κατά πόσο το πρόγραμμα υποβλήθηκε 
στο εθνικό κοινοβούλιο για έγκριση και κατά πόσο το τελευταίο είχε την 
ευκαιρία να συζητήσει τη γνώμη του Συμβουλίου σχετικά με το 
πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα βασίζεται στο πιθανότερο μακροδημοσιονομικό σενάριο ή 
σε ένα πιο επιφυλακτικό σενάριο. Οι μακροοικονομικές και 
δημοσιονομικές προγνώσεις συγκρίνονται με τις πλέον επίκαιρες 
προγνώσεις της Επιτροπής και ενδεχομένως, άλλων ανεξάρτητων 
οικονομικών φορέων. 



VΙΙ. Αρθρογραφία   

 Τα οικονομικά και δημοσιονομικά δεδομένα, τα οποία 
παρουσιάζονται στα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης 
καλύπτουν το έτος που μόλις τελείωσε, το τρέχον και τουλάχιστον 
τα επόμενα τρία έτη. Η εκ των προτέρων, και εντός του τρέχοντος 
έτους αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του 
προληπτικού σκέλους πραγματοποιείται κάθε άνοιξη μέσω των 
προγραμμάτων σταθερότητας, τα οποία τροφοδοτούν τις ειδικές 
ανά χώρα συστάσεις και κάθε φθινόπωρο για τα κ.μ. της 
ευρωζώνης μέσω των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων. Σε 
περίπτωση διαπίστωσης σημαντικής απόκλισης από την πορεία 
προσαρμογής προς την επίτευξη του στόχου, θα κινηθεί η 
διαδικασία των άρθρων 6 παρ. 2 (για τα προγράμματα 
σταθερότητας), 10 παρ. 2 (για τα προγράμματα σύγκλισης) του 
κανονισμού 1466/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 121 παρ. 4 
Σ.ΛΕ.Ε. 

4.2.4.2. Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων. 

Αφορούν τις οικονομικές πολιτικές, το βασικό εργαλείο 
υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε εθνικό επίπεδο 
και καταρτίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις, επίσης, τον 
Απρίλιο και περιγράφουν, τα οικονομικά σχέδια και την πρόοδο 
που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 
Περιλαμβάνουν τους εθνικούς στόχους σε σχέση με τους βασικούς 
στόχους της Ε.Ε. και εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο τα κ.μ. 
προτίθενται να τους επιτύχουν και να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην 
ανάπτυξη.  

Τα κράτη καλούνται, επίσης, να προσδιορίσουν ποια μέτρα θα λάβουν, 
πότε και με ποιες δημοσιονομικές επιπτώσεις (39).  

4.2.4.3. Εθνικά Μεσοπρόθεσμα Δημοσιονομικά Πλαίσια.  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του κανονισμού 473/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα κ.μ. καλούνται να 
δημοσιοποιούν μέχρι τις 15 Απριλίου και το αργότερο μέχρι τις 30 
Απριλίου κάθε έτους, τα εθνικά μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά 
προγράμματά τους σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 
και δεν αποκλείεται να συντάσσονται σε κοινό κείμενο με τα 
προγράμματα σταθερότητας. Το κ.μ. θα πρέπει να δηλώσει στο 
πρόγραμμα σταθερότητας ότι το τελευταίο πρέπει να ληφθεί υπόψη ως 
εθνικό μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα, προκειμένου να 
αποφευχθεί η επικάλυψη των δυο εγγράφων καθώς το τελευταίο 
περιλαμβάνει τουλάχιστον όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στα 
προγράμματα σταθερότητας. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται μεγαλύτερη 
έμφαση στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και σε πιο συνεκτικές και 
διαφανείς διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού (40). 
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 Τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια εγκρίνονται πρώτα σε 
εθνικό επίπεδο και στοχεύουν στην ενίσχυση της συμμετοχής των 
εθνικών κοινοβουλίων στη δημοσιονομική στρατηγική. Δεδομένης 
της εθνικής τους διάστασης, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενό 
τους, ωστόσο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2011/85 (41). 

4.2.5. Μάιος. 

Το Μάιο λαμβάνουν χώρα οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις. Η 
Επιτροπή, αφού αξιολογήσει τα προγράμματα των χωρών, 
προτείνει στο Συμβούλιο ειδικές ανά χώρα συστάσεις σε τομείς 
που κρίνονται ότι έχουν προτεραιότητα για τους επόμενους 12-18 
μήνες και μπορούν να επιτευχθούν ρεαλιστικά μέσα στο χρονικό 
αυτό διάστημα. Αξιολογεί τα εθνικά σχέδια πολιτικής που έχουν 
ήδη υποβάλει τα κ.μ. από τον Απρίλιο και παρουσιάζουν την 
άποψη της Επιτροπής για τα προγράμματα σταθερότητας ή 
σύγκλισης. Ουσιαστικά, οι συστάσεις προσαρμόζουν σε εθνικό τις 
προτεραιότητες που έχουν ήδη καθοριστεί σε ενωσιακό επίπεδο 
μέσω της επισκόπησης ανάπτυξης της Επιτροπής (42). Οι ειδικές 
ανά χώρα συστάσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και φιλόδοξες, 
ιδίως όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το 
χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. Υποστηρίζεται ότι θα 
πρέπει να παραμείνουν σε πολιτικό επίπεδο, ώστε τα κ.μ. να 
διαθέτουν κάποιο βαθμό ελευθερίας όσον αφορά τα ακριβή μέτρα 
που πρέπει να εφαρμοστούν .(43)  

4.2.6. Ιούνιος. 

Τον Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητά τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις. Διάλογος σχετικά με την πρόταση για τις συστάσεις αυτές 
γίνεται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ το Συμβούλιο του 
ECOFIN είναι αυτό που εγκρίνει τις τελικές συστάσεις τον Ιούλιο 
στηριζόμενο στην πρόταση της Επιτροπής. Το τελευταίο συνδέεται άμεσα 
με τη νέα διάταξη του άρθρου 2-αβ του κανονισμού 1466/1997 (όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 του κανονισμού 1175/2011), σύμφωνα 
με την οποία «το Συμβούλιο αναμένεται, κατά κανόνα, να ακολουθήσει 
τις συστάσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής ή να εξηγήσει τη θέση του 
δημοσίως». Πρόκειται για την αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» 
(“comply or explain”), η οποία υποδηλώνει ότι η άποψη του Συμβουλίου 
θα είναι σύμφωνη με εκείνη της Επιτροπής εκτός αν υπάρξει κάποιος 
λόγος απόκλισης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρά αντίθετα 
επιχειρήματα (44). Οι συστάσεις αυτές της Επιτροπής δεν είναι νομικά 
δεσμευτικές, έχουν χαρακτήρα soft law, καθώς δεν προβλέπονται 
συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησής τους. Ωστόσο, μπορούν να 
καταστούν δεσμευτικές για τα κ.μ. και να επιβληθούν κυρώσεις, εάν μια 
χώρα υπαχθεί σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ή σε διαδικασία 
μακροοικονομικών ανισορροπιών (45). 
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  4.3. Στάδιο εκτέλεσης.  

Στο στάδιο αυτό, τα κ.μ. λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις που 
προηγήθηκαν και φροντίζουν να τις εντάξουν στα σχέδια των 
εθνικών τους προϋπολογισμών για το επόμενο έτος. Με τον τρόπο 
αυτό, σηματοδοτείται μια σημαντική αλλαγή στον χαρακτήρα της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, από εκ των υστέρων αξιολόγηση σε 
εκ των προτέρων καθοδήγηση (46). Το six pack θεωρήθηκε 
γρήγορα ανεπαρκές, διότι άφηνε ακάλυπτο και αρρύθμιστο, το 
δεύτερο μισό κάθε έτους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
διασφαλιστεί η υιοθέτηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς. Το κενό αυτό κλήθηκε να καλύψει το 
two pack επιδιώκοντας να αγγίξει την παραδοσιακή εξουσία των 
κρατών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών.  

Το σχέδιο των εθνικών προϋπολογισμών του προσεχούς έτους για 
την κεντρική διοίκηση πρέπει να δημοσιευθεί μέχρι την 15η 
Οκτωβρίου το αργότερο και η Επιτροπή θα προβεί σε εξέταση και 
γνώμη επί του σχεδίου μέχρι την 30η Νοεμβρίου το αργότερο. Με 
τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή επιδιώκει να εκτιμήσει και να 
αξιολογήσει τα σχέδια αυτά και το κατά πόσο είναι σύμφωνα με τις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν τον Ιούλιο. Η 
αλλαγή αυτή, την οποία επέφερε το two pack, μπορεί μεν να 
οδηγήσει σε στενή συνεργασία του οικείου κ.μ. με την Επιτροπή, 
ωστόσο αναμένεται να υπάρξει πίεση προς τα εθνικά κοινοβούλια, 
καθώς, πλέον, η Επιτροπή έχει δυνατότητα εκτεταμένης 
παρέμβασης, η οποία θα δημιουργεί τριβές με τα κ.μ. (47).  

Επίσης, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου το αργότερο, τα κ.μ. θα πρέπει να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή και στο Eurogroup το σχέδιο δημοσιονομικού 
προγράμματος για το επόμενο έτος (48). Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συμβατότητα του τελευταίου με τις συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσια 
του Σ.Σ.Α. και αυτές που εκδίδονται στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου 
εποπτείας, περιλαμβανομένης της διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και με τις γνώμες για τα προγράμματα οικονομικής 
εταιρικής σχέσης του άρθρου 9 της οδηγίας 473/2013. Η Επιτροπή, 
αξιολογώντας το σχέδιο, εκδίδει γνώμη για αυτό το συντομότερο δυνατόν 
και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Στο σημείο 
αυτό, ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες προστριβές μεταξύ των εθνικών 
οργάνων και των αντίστοιχων ενωσιακών, στα οποία υποβάλλονται τα 
σχέδια δημοσιονομικού προγράμματος, αναλόγως της εκτίμησης και 
αποδοχής, την οποία θα λάβουν σε ενωσιακό, πλέον, επίπεδο. Ειδικότερα, 
και μάλιστα, «σε εξαιρετικές περιπτώσεις», εφόσον διαπιστωθεί ότι το 
σχέδιο παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από τις υποχρεώσεις 
δημοσιονομικής πολιτικής που προβλέπονται στο Σ.Σ.Α., η Επιτροπή, 
μετά την πάροδο μίας εβδομάδας από την υποβολή του σχεδίου και μετά 
την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με το κράτος, εκδίδει γνώμη εντός 
δυο βδομάδων από την υποβολή του σχεδίου, στην οποία ζητά την εκ 
νέου υποβολή ενός, πλέον, αναθεωρημένου σχεδίου εντός σύντομου 
χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 
τριών εβδομάδων από την ημερομηνία της γνώμης της. Η Επιτροπή 
φροντίζει το αίτημά της να είναι πλήρως αιτιολογημένο και να 
δημοσιοποιείται.  
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 Μετά την υποβολή του αναθεωρημένου σχεδίου, η Επιτροπή 
προχωρά σε έγκρισή του σε κάθε περίπτωση εντός τριών 
εβδομάδων από την υποβολή αυτού. Τα σύντομα και στενά αυτά 
χρονικά διαστήματα υιοθετήθηκαν προκειμένου να μπορέσει το 
κράτος να υποβάλλει ένα νέο σχέδιο και να λάβει τη γνώμη επί 
αυτού, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ψήφιση του 
προϋπολογισμού από το εθνικό κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του 
έτους. Το Eurogroup θα συζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής για τα 
σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη δημοσιονομική 
κατάσταση και τις προοπτικές στην ευρωζώνη και θα 
δημοσιοποιήσει τις θέσεις του. Μη υιοθέτηση της γνώμης της 
Επιτροπής θα θεωρηθεί από την τελευταία και το Συμβούλιο ως 
επιβαρυντικός παράγοντας κατά τη λήψη απόφασης για την έναρξη 
της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος ή σε μεταγενέστερο 
στάδιο για την επιβολή κυρώσεων (49). 

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι η Επιτροπή λειτουργεί σαν μια εθνική 
κυβέρνηση χαράζοντας την πολιτική της, διαμορφώνοντας το 
χρονοδιάγραμμά της, λαμβάνοντας μέτρα πρόληψης και 
διαχείρισης μελλοντικών κρίσεων και συντονίζοντας τις πολιτικές 
των επιμέρους κ.μ. της ευρωζώνης. Ενώ η κυριαρχία των κ.μ. ως 
προς τα δημοσιονομικά θέματα ήταν ήδη περιορισμένη, η γνώμη 
της Επιτροπής παρεμβαίνει πλέον σε ένα κρίσιμο και καίριο 
χρονικό σημείο σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς,  

οπότε και υπήρχε εκ των υστέρων αξιολόγηση. Δεδομένης της σημασίας 
της έγκρισης του προϋπολογισμού για τα εθνικά κοινοβούλια, η γνώμη 
της Επιτροπής θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παρεμποδίζει την 
αποφασιστική λειτουργία τους. Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται το κενό, 
που υπήρχε υπό το six pack, και το οποίο αφορούσε το δεύτερο εξάμηνο 
κάθε έτους, διότι, πλέον, η συντονισμένη παρακολούθηση λαμβάνει χώρα 
το φθινόπωρο , δηλαδή ανάμεσα στα δυο ευρωπαϊκά εξάμηνα, και 
εξασφαλίζοντας μια συνέχεια στις συστάσεις που είχαν διαμορφωθεί κατά 
τη διάρκεια του προηγούμενου ευρωπαϊκού εξαμήνου (50).  

Το ερώτημα, όμως, είναι το εξής: η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
αξιολογήσει εκτός από το σεβασμό των δημοσιονομικών στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίο τα κ.μ. σχεδιάζουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους; 
Σε ποιο βαθμό, δηλαδή, η Επιτροπή μπορεί να έχει λόγο για την 
κατανομή των πόρων, παρεμβαίνοντας έτσι στις εθνικές δημοσιονομικές 
πολιτικές; Η γνώμη της θα έχει σχετικά μικρό αντίκτυπο εφόσον το κ.μ. 
σέβεται τους στόχους που έχουν τεθεί και έχει υιοθετήσει τις συστάσεις. 
Αντίστοιχα, όσο χειρότερη και καταπονημένη είναι η οικονομική 
κατάσταση ενός κράτους, τόσο πιο δεσμευτική θα είναι η γνώμη της 
Επιτροπής. Το περιθώριο ελιγμών για ένα κράτος μειώνεται περαιτέρω 
όταν η Επιτροπή αποφασίσει να το υπαγάγει σε ενισχυμένη επιτήρηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού 472/2013. Ακολούθως, μη 
σεβασμός των κανόνων για την ενισχυμένη εποπτεία, μπορεί να οδηγήσει 
σε υποβολή αιτήματος χρηματοδοτικής συνδρομής, οδηγώντας το κ.μ. σε 
μια κατάσταση «υπο-κυριαρχίας» (51).  
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 Ωστόσο, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι δεν την δίνεται το δικαίωμα 
να αλλάξει τα σχέδια εθνικών προϋπολογισμών ούτε δημιουργεί 
υποχρέωση για τα κ.μ. να ακολουθούν αυστηρά τη γνώμη της 
καθώς πρόκειται για απλή διατύπωση γνώμης, η οποία δεν είναι 
δεσμευτική, αλλά συνιστά soft law (52). Δεν παύει, ωστόσο, να 
εξασθενεί σημαντικά το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων να 
αποφασίζουν για τη δημοσιονομική τους πολιτική, καθώς αλλάζει 
ο τρόπος και το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του προϋπολογισμού. 
Αντί, λοιπόν, μιας απόφασης ληφθείσας από ένα δημοκρατικά 
εκλεγμένο κοινοβούλιο για το ποια δημοσιονομική κατεύθυνση 
πρέπει να πάρει η χώρα, η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει μεγάλη 
προσοχή στις απαιτήσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου (53). 
Στόχος είναι η δημιουργία μιας δημοσιονομικής ένωσης και μιας 
κοινής οικονομικής πολιτικής, όπου η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
θα έχουν το δικαίωμα να θέσουν βέτο στους προϋπολογισμούς των 
κ.μ. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος της  Επιτροπής είναι πολύ 
ενισχυμένος. Μοιάζει με soft law αλλά η μη υιοθέτηση της γνώμης 
της μπορεί να οδηγήσει έμμεσα σε εις βάρος του αποφάσεις όσον 
αφορά τα αναδιανεμητικά πακέτα (προγράμματα ΕΣΠΑ, συνοχής, 
χρηματοδότησης κ.α.). Επίσης, το γεγονός ότι η Επιτροπή μπορεί 
να ζητήσει από το κράτος την υποβολή ενός αναθεωρημένου 
σχεδίου, σε περίπτωση δυσαρμονίας με την αρχική γνώμη της 
δείχνει ότι η γνώμη της δεν είναι απλή γνώμη ή παραίνεση. Ενέχει 
ένα βαθμό υποχρεωτικότητας αν και ακόμα όχι νομικής 
δεσμευτικότητας. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το two pack αποτελεί το μέσο, με το οποίο 
ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό η συγκέντρωση των δημοσιονομικών 
εξουσιών από τα θεσμικά όργανα κυρίως για τα κ.μ. της ευρωζώνης που 
λαμβάνουν χρηματοοικονομική βοήθεια. Ενισχύεται η επεμβατικότητα 
της Επιτροπής στην εσωτερική πολιτική και νομοθέτηση (54). To two 
pack εισβάλλει στην πυρήνα των κρατικών εξουσιών. Όπως 
υποστηρίχθηκε σθεναρά την περίοδο των διαβουλεύσεων για τη 
νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, επρόκειτο για επιλογές, οι οποίες λίγα 
χρόνια πριν δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, ενώ το 2013, εν μέσω 
κρίσης, θεωρήθηκε ως αναπόφευκτο. Επήλθε, δηλαδή, μια σημαντική 
μετατόπιση στην ισορροπία μεταξύ των κ.μ. και της ένωσης σε σχέση με 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τα δημόσια οικονομικά. 

Δεδομένου ότι η συντονισμένη αυτή εποπτεία πραγματοποιείται το 
φθινόπωρο μεταξύ δυο Ευρωπαϊκών Εξαμήνων, συμπληρώνει χρήσιμα το 
υφιστάμενο πλαίσιο διακυβέρνησης, θέτοντας το σκηνικό για την 
επόμενη άνοιξη και παρέχοντας την αναγκαία «συνέχεια» στις συστάσεις 
που διατυπώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Το two pack, λοιπόν, 
προσθέτει και ένα φθινοπωρινό κομμάτι στο Εξάμηνο, σε αντιστοιχία με 
το εαρινό. 

Τέλος, ο προϋπολογισμός για την κεντρική διοίκηση εγκρίνεται και 
δημοσιοποιείται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Με το τέλος του 
έτους, ξεκινά το νέο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με το προπαρασκευαστικό του 
στάδιο και τη διεξαγωγή διαλόγων για τη νέα ετήσια επισκόπηση 
ανάπτυξης. 
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το two pack αποτελεί το μέσο, με το οποίο 
ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό η συγκέντρωση των δημοσιονομικών 
εξουσιών από τα θεσμικά όργανα κυρίως για τα κ.μ. της ευρωζώνης που 
λαμβάνουν χρηματοοικονομική βοήθεια. Ενισχύεται η επεμβατικότητα 
της Επιτροπής στην εσωτερική πολιτική και νομοθέτηση . To two pack 
εισβάλλει στην πυρήνα των κρατικών εξουσιών. Όπως υποστηρίχθηκε 
σθεναρά την περίοδο των διαβουλεύσεων για τη νομοθετική αυτή 
πρωτοβουλία, επρόκειτο για επιλογές, οι οποίες λίγα χρόνια πριν δεν θα 
μπορούσαν να υλοποιηθούν, ενώ το 2013, εν μέσω κρίσης, θεωρήθηκε ως 
αναπόφευκτο. Επήλθε, δηλαδή, μια σημαντική μετατόπιση στην 
ισορροπία μεταξύ των κ.μ. και της ένωσης σε σχέση με τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς και τα δημόσια οικονομικά. 

Δεδομένου ότι η συντονισμένη αυτή εποπτεία πραγματοποιείται το 
φθινόπωρο μεταξύ δυο Ευρωπαϊκών Εξαμήνων, συμπληρώνει χρήσιμα το 
υφιστάμενο πλαίσιο διακυβέρνησης, θέτοντας το σκηνικό για την 
επόμενη άνοιξη και παρέχοντας την αναγκαία «συνέχεια» στις συστάσεις 
που διατυπώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Το two pack, λοιπόν, 
προσθέτει και ένα φθινοπωρινό κομμάτι στο Εξάμηνο, σε αντιστοιχία με 
το εαρινό. 

Τέλος, ο προϋπολογισμός για την κεντρική διοίκηση εγκρίνεται και 
δημοσιοποιείται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Με το τέλος του 
έτους, ξεκινά το νέο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με το προπαρασκευαστικό του 
στάδιο και τη διεξαγωγή διαλόγων για τη νέα ετήσια επισκόπηση 
ανάπτυξης. 
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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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