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I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας κα Κατερίνας 
Σαββαΐδου

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Πιστοί στο ραντεβού μας κάθε τρίμηνο, σας αποστέλλουμε

το νέο newletter που αφορά στην περίοδο Ιουλίου –

Σεπτεμβρίου 2019. Μολονότι λόγω καλοκαιρινής περιόδου,

θα φανταζόμασταν ότι δεν υπάρχουν πολλές εξελίξεις,

ωστόσο παρατηρούμε ότι αυτό δεν ισχύει και η περίοδος

αυτή ήταν επίσης πλούσια από δραστηριότητα τόσο της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του Δικαστηρίου. Ιδιαιτέρως

σημαντική ήταν η τοποθέτηση των Ευρωπαίων Επιτρόπων,

αλλά και ο διορισμός της κυρίας Κέβεσι (Kövesi) ως της

πρώτης Ευρωπαίας γενικής εισαγγελέως στην νέα υπηρεσία

της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Περαιτέρω, όπως σε κάθε τεύχος, στο παρόν περιλαμβάνεται

επισκόπηση της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας,

ενώ παρουσιάζονται και οι δράσεις της έδρας Jean Monnet

στην Ευρωπαϊκή Φορολογική και Διοίκηση κατά το επίμαχο

τρίμηνο. Στο πλαίσιο αυτό ήταν ιδιαίτερα τιμητική για την

έδρα η επιλογή της από το ΑΠΘ, προκειμένου να

παρουσιασθεί στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και

ειδικότερα στις παράλληλες εκδηλώσεις, το νέο μάθημα

«Φορολογικής Συνείδησης και Συμμόρφωσης»

που για πρώτη φορά εισάγεται ως ελεύθερο μάθημα στο

πρόγραμμα σπουδών της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και το οποίο

συνδιοργανώνεται με το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια,

τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής

του ΑΠΘ και με το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών

μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ.).

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. Δημοσίευση δελτίου τύπου της Επιτροπής για την

έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για την επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ

των κρατών μελών

Από την 1.7.2019 τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανόνες της ΕΕ

για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των

φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, οι

οποίοι θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και τα άτομα που

αντιμετωπίζουν προβλήματα διπλής φορολόγησης και θα

τους παρέχουν πολύ μεγαλύτερη φορολογική ασφάλεια.

Ειδικότερα, σε δελτίο τύπου της Επιτροπής επισημαίνεται

ότι το πολυαναμενόμενο νέο σύστημα θα συμβάλει στην

επίλυση φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών

μελών, οι οποίες ενδεχομένως προκύπτουν από την

ερμηνεία και την εφαρμογή διεθνών συμφωνιών και

συμβάσεων που προβλέπουν την εξάλειψη της διπλής φορολόγησης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, επί του παρόντος εκκρεμούν στην ΕΕ 2000

διαφορές αυτού του είδους, εκ των οποίων περίπου 900 για διάστημα

μεγαλύτερο από δύο χρόνια. Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέπει στις

επιχειρήσεις και τους πολίτες να επιλύουν ταχύτερα και

αποτελεσματικότερα διαφορές σχετικές με τις φορολογικές

συμβάσεις, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη διπλή φορολόγηση.

Οι διαφορές αυτές αποτελούν μεγάλο εμπόδιο για τις επιχειρήσεις

και τα άτομα και δημιουργούν αβεβαιότητα, περιττό κόστος και

προβλήματα ταμειακών ροών. Ταυτόχρονα, η νέα οδηγία καθιερώνει

μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις φορολογικές διαφορές στην

ΕΕ.

Διπλή φορολόγηση υφίσταται όταν δύο ή περισσότερες χώρες

διεκδικούν το δικαίωμα να φορολογήσουν το ίδιο εισόδημα ή τα ίδια

κέρδη μιας εταιρείας ή ενός προσώπου. Για παράδειγμα, τέτοια

αντιδικία μπορεί να προκύψει από αναντιστοιχία μεταξύ των εθνικών

κανόνων διαφορετικών δικαιοδοσιών ή από διαφορετικές ερμηνείες

της ίδιας διάταξης μιας διμερούς φορολογικής σύμβασης. Μέχρι

σήμερα, υπάρχει μόνο μια πολυμερής σύμβαση η οποία παρέχει στις

φορολογικές αρχές τη δυνατότητα να υποβάλλουν διαφορές σε

διαιτησία, όμως οι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κανένα μέσο για

να κινήσουν οι ίδιοι αυτή τη διαδικασία. Ούτε οι φορολογικές αρχές

είναι επί του παρόντος υποχρεωμένες να καταλήξουν σε τελική

συμφωνία.

Α. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 



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

Ειδικότερα, η νέα οδηγία για τους μηχανισμούς επίλυσης

φορολογικών διαφορών αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση

της επίλυσης των φορολογικών διαφορών, διότι τα κράτη μέλη

θα έχουν πλέον τη νομική υποχρέωση να λαμβάνουν οριστικές

αποφάσεις:

• Οι φορολογούμενοι που αντιμετωπίζουν

φορολογικές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από διμερείς

φορολογικές συμφωνίες ή συμβάσεις, με τις οποίες

προβλέπεται η εξάλειψη της διπλής φορολόγησης, μπορούν

πλέον να κινούν διαδικασία φιλικού διακανονισμού, κατά την

οποία τα εκάστοτε κράτη μέλη πρέπει να προσπαθούν να

επιλύσουν φιλικά τη διαφορά εντός δύο ετών.

• Αν στη λήξη αυτής της διετούς περιόδου δεν έχει

βρεθεί λύση, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει τη σύσταση

συμβουλευτικής επιτροπής για την έκδοση γνώμης. Αν τα κράτη

μέλη δεν συστήσουν συμβουλευτική επιτροπή, ο

φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στο εθνικό του

δικαστήριο και να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να αναλάβουν

δράση.

• Η εν λόγω συμβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από τρία

ανεξάρτητα μέλη που διορίζονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη

μέλη και από εκπροσώπους των εκάστοτε αρμόδιων αρχών. Η

επιτροπή πρέπει να εκδώσει γνώμη εντός 6 μηνών, και τα

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να την εφαρμόσουν, εκτός

αν συμφωνήσουν σε άλλη λύση εντός των 6 μηνών που έπονται

της γνωμοδότησης.

• Αν η απόφαση δεν εφαρμοστεί, ο φορολογούμενος που έχει

αποδεχθεί την οριστική απόφαση και έχει παραιτηθεί από το

δικαίωμά του για προσφυγή σε εθνικά ένδικα εντός 60 ημερών

από την κοινοποίηση μπορεί να επιδιώξει την εφαρμογή της

απόφασης ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Τα κράτη μέλη

υποχρεούνται να ενημερώνουν τους φορολογούμενους και να

δημοσιεύουν την οριστική απόφαση, πλήρη ή σε περίληψη.

Να σημειωθεί ότι η νέα οδηγία εφαρμόζεται σε ενστάσεις που

υποβάλλονται από την 1η Ιουλίου 2019 και εφεξής, σε

αμφισβητούμενα ζητήματα που αφορούν το εισόδημα ή το

κεφάλαιο που αποκτήθηκαν σε φορολογικό έτος που αρχίζει την

1η Ιανουαρίου 2018 ή αργότερα. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν

επίσης να συμφωνήσουν να εφαρμόσουν την οδηγία σε

οποιαδήποτε ένσταση έχει υποβληθεί πριν από αυτή την

ημερομηνία ή σε προηγούμενα φορολογικά έτη.



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

Βλ. και το 25ο tax flash. Εφαρμογή του νέου συστήματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των φορολογικών
διαφορών μεταξύ των κρατών μελών (1/7/2019).

Α.1.2. Υιοθέτηση νέων εκθέσεων αξιολόγησης κινδύνων για
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τέσσερις εκθέσεις
αναφορικά με την παρακολούθηση και την εφαρμογή των
κανόνων χρηματοδότησης που σχετίζονται με την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν την
υπερεθνική έκθεση αξιολόγησης κινδύνων του 2019, μια
έκθεση αξιολόγησης μονάδων χρηματοοικονομικών
πληροφοριών, μια έκθεση αξιολόγησης προσφάτων
υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν και ευρωπαϊκά
πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και μια έκθεση αναφορικά με τη
διασύνδεση των μητρώων λογαριασμών κεντρικών τραπεζών.

Ειδικότερα, η αναθεωρημένη το 2019 υπερεθνική έκθεση

αξιολόγησης κινδύνων κατηγοριοποιεί τον κίνδυνο των

υπηρεσιών φορολογικών συμβούλων και λογιστών, που

χρησιμοποιούνται κατά το «ξέπλυμα» χρήματος, ως

«σημαντικό», εντοπίζει δε αδυναμίες στον τρόπο που

πραγματοποιούνται οι έλεγχοι και αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος

από το συγκεκριμένο επάγγελμα. Η αξιολόγηση προτείνει τη

διεξαγωγή ελέγχων από την Επιτροπή αναφορικά με τη

μεταφορά και ενσωμάτωση στα εθνικά δίκαια από τα κράτη-

μέλη των Οδηγιών για τη νομιμοποίηση εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες, καθώς και τη διασφάλιση από

πλευράς κρατών-μελών ότι οι υπόχρεες οντότητες

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Οδηγιών, όπως επίσης

και την έκδοση οδηγιών που σχετίζονται με τα ζητήματα

παραγόντων κινδύνου, στους οποίους εμπλέκονται οι

λογιστές, αλλά και τον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής του

επαγγελματικού απορρήτου.

Οι σχετικές εκθέσεις θα τροφοδοτήσουν περαιτέρω το

διάλογο και τη δράση που αναλαμβάνεται από την Επιτροπή,

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποχρεώσεων για τους

χρηματοοικονομικούς θεσμούς και τα ελεγκτικά όργανα.



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

Α.1.3. Δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής αναφορικά με
την Οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα έγγραφο
αξιολόγησης αναφορικά με την Οδηγία του Συμβουλίου
2011/16/ΕΕ για τη Διοικητική Συνεργασία, και τις πέντε
μεταγενέστερες τροποποιήσεις που έγιναν στην οδηγία, οι
οποίες διεύρυναν το πεδίο συνεργασίας και ανταλλαγής
πληροφοριών. Η αξιολόγηση εξετάζει την
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, σχετικότητα,
συνεκτικότητα και την προστιθέμενη αξία της Οδηγίας για
την ΕΕ.

Η αξιολόγηση καταλήγει ότι είναι δύσκολο να διαπιστωθεί
εάν η οδηγία ήταν αποτελεσματική ή αποδοτική στους
σκοπούς της, δεδομένου ότι τα στοιχεία είναι υπερβολικά
περιορισμένα αναφορικά με τα χρηματικά οφέλη που
συνεπάγεται η υιοθέτηση της οδηγίας με γνώμονα την
αποδεδειγμένη μειωμένη φοροδιαφυγή. Παρ’ όλα αυτά, η
αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διοικητική
συνεργασία είναι χρήσιμη, και περαιτέρω ότι υπάρχει πεδίο
για την ενίσχυση της χρήσης των πληροφοριών που
ανταλλάσσονται, καθώς και μέσα παρακολούθησης της αξίας
που παράγει η συνεργασία.

Α.1.4. Δημοσίευση δελτίου τύπου της Επιτροπής για τη συμφωνία

για τον διορισμό της κυρίας Κέβεσι (Kövesi) ως της πρώτης

Ευρωπαίας γενικής εισαγγελέως

Σύμφωνα με το από 25 Σεπτεμβρίου 2019 δελτίο τύπου της

Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να διορίσουν την κυρία

Λάουρα Κοντρούτσα Κέβεσι ως την πρώτη Ευρωπαία γενική

εισαγγελέα (βλ. και το 30ο tax flash).



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

Α.2. Διαδικασίες παραβάσεων και παραπομπές στο ΔΕΕ

A.2.1. Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α.2.1.1. Παραπομπή του Βελγίου στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω

της φορολογικής μεταχείρισης των φορολογουμένων που

επενδύουν σε ακίνητα στο εξωτερικό

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο στο

Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν εφάρμοσε πλήρως τους κανόνες

για τον υπολογισμό των εισοδημάτων από μισθώματα. Η

κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική

φορολογική μεταχείριση και να αποθαρρύνει τους κατοίκους

Βελγίου να αγοράσουν ακίνητα στο εξωτερικό. Το Δικαστήριο,

στην απόφαση που εξέδωσε στις 12 Απριλίου 2018 [Επιτροπή

κατά Βελγίου (C-110/17), έκρινε ότι οι βελγικές διατάξεις περί

εισοδήματος από μισθώματα αντιβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ. Το

εισόδημα των φορολογουμένων στο Βέλγιο από μισθώματα

ακινήτων που βρίσκονται στο εξωτερικό υπολογίζεται με βάση

την πραγματική μισθωτική αξία, ενώ για τα ακίνητα που

βρίσκονται στο Βέλγιο βασίζεται στην τεκμαρτή κατά το

κτηματολόγιο αξία, δηλαδή στην αξία που υπολογίζεται με βάση την

περιγραφή και την εκτίμηση του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι το

Βέλγιο δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της

ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ και άρθρο 40

της συμφωνίας ΕΟΧ). Η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο της ΕΕ να

επιβάλει οικονομικές κυρώσεις με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού

ύψους 4 905,90 ευρώ ημερησίως μεταξύ, αφενός, της επόμενης ημέρας

μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό

δίκαιο, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία, και, αφετέρου, είτε της

συμμόρφωσης του Βελγίου είτε της ημερομηνίας δημοσίευσης της

απόφασης, δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, με

κατώτατο κατ' αποκοπή ποσό ύψους 2 029 000,00 ευρώ και ημερήσια

χρηματική ποινή 22 076,55 ευρώ από την ημέρα της πρώτης απόφασης

μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση δεύτερης

δικαστικής απόφασης.

Α.2.1.2. Παραπομπή της Γερμανίας στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη

εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τον ΦΠΑ για τους

αγρότες

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο

της ΕΕ, επειδή δεν εφαρμόζει σωστά το καθεστώς ενωσιακού φόρου

προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τους αγρότες. Σύμφωνα με τους

ισχύοντες ενωσιακούς κανόνες, τα κράτη μέλη μπορούν να

εφαρμόζουν ένα κατ' αποκοπήν καθεστώς ΦΠΑ (οδηγία 2006/112/ΕΚ

του Συμβουλίου),



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

το οποίο επιτρέπει στους αγρότες να χρεώνουν στους πελάτες τους

ένα σταθερό ποσό —ή «κατ' αποκοπή συμψηφισμό»— για τα

γεωργικά τους προϊόντα και υπηρεσίες. Με τη σειρά τους, οι

αγρότες δεν μπορούν να αξιώσουν αντιστάθμιση για τον ΦΠΑ

που έχουν ήδη καταβάλει. Κανονικά, το καθεστώς θα έπρεπε να

χρησιμοποιείται από τους αγρότες που είναι πιθανό να

συναντήσουν διοικητικές δυσκολίες κατά την εφαρμογή των

συνήθων κανόνων ΦΠΑ ή των απλουστευμένων κανόνων για τις

μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η Γερμανία εφαρμόζει εξ ορισμού

το κατ' αποκοπή καθεστώς σε όλους τους αγρότες,

συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών μεγάλων γεωργικών

εκμεταλλεύσεων, είτε αντιμετωπίζουν τέτοιες διοικητικές

δυσκολίες είτε όχι. Οι μόνοι αγρότες που δεν μπορούν να

επωφεληθούν από το καθεστώς είναι οι κτηνοτρόφοι εμπορικών

εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του γερμανικού

ανώτατου ελεγκτικού φορέα (Bundesrechnungshof), οι Γερμανοί

αγρότες στους οποίους εφαρμόζεται το κατ' αποκοπήν καθεστώς

λαμβάνουν επίσης υπεραντιστάθμιση για το ποσό του ΦΠΑ

εισροών που έχουν καταβάλει.

Αυτό δεν επιτρέπεται βάσει των ενωσιακών κανόνων και προκαλεί

σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά,

ιδίως υπέρ των μεγάλων αγροτών που δεν συναντούν δυσκολίες

όσον αφορά το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

A.2.2. Αιτιολογημένες γνώμες

A.2.2.1. Λήψη από την Επιτροπή περαιτέρω για την εξάλειψη των

παράνομων φορολογικών ελαφρύνσεων στον κλάδο των

θαλαμηγών της Ιταλίας και της Κύπρου και αποστολή σχετικής

αιτιολογημένης γνώμης

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την εξάλειψη των

παράνομων φορολογικών ελαφρύνσεων στον κλάδο των

θαλαμηγών σε Ιταλία και Κύπρο, οι οποίες αποκαλύφθηκαν για

πρώτη φορά μέσω των εγγράφων Paradise Papers. Η σχετική

νομική διαδικασία αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων

προσπαθειών της Επιτροπής να εξαλείψει τις αθέμιτες πρακτικές

φοροαποφυγής στην ΕΕ.
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Στο πλαίσιο της σημερινής δέσμης παραβάσεων, η Επιτροπή

αποφάσισε να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ,

επειδή δεν έλαβε μέτρα κατά του παράνομου συστήματος

απαλλαγών για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην

τροφοδοσία ναυλωμένων θαλαμηγών στα ύδατα της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει

αιτιολογημένες γνώμες στην Ιταλία και την Κύπρο, επειδή δεν

επιβάλλουν το σωστό ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

για τη μίσθωση θαλαμηγών. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις αυτού

του τύπου μπορεί να επιφέρουν σημαντικές στρεβλώσεις του

ανταγωνισμού. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου τομέα,

τα εν λόγω παράνομα και ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα

αντιβαίνουν επίσης στις διαδικασίες δημοσιονομικής

εξυγίανσης αυτών των κρατών μελών.

Αναλυτικά, οι διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν

αφορούν:

• Παραπομπή στο Δικαστήριο: Κανόνες που διέπουν

τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα καύσιμα

μηχανοκίνητων σκαφών στην Ιταλία. Οι ισχύοντες κανόνες της

ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επιτρέπουν στα κράτη μέλη να

μην φορολογούν τα καύσιμα που χρησιμοποιούν οι ναυτιλιακές εταιρείες

για εμπορικούς σκοπούς, δηλαδή για παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων

μεταφορών. Εξαίρεση χωρεί μόνο σε περίπτωση που το πρόσωπο που

μισθώνει το σκάφος παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες σε τρίτους. Κατά

παράβαση των κανόνων της ΕΕ, η Ιταλία επιτρέπει να χαρακτηρίζονται

«εμπορικά» τα ναυλωμένα σκάφη αναψυχής, όπως οι θαλαμηγοί, ακόμη

και αν προορίζονται για προσωπική χρήση. Η κατάσταση αυτή

ενδεχομένως τους επιτρέπει να αντλούν ωφέλεια από την απαλλαγή από

τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την

τροφοδοσία των κινητήρων τους.

• Αιτιολογημένες γνώμες: οι φορολογικές νομοθεσίες της

Κύπρου και της Ιταλίας προβλέπουν μειωμένη βάση ΦΠΑ για τη μίσθωση

θαλαμηγών. Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ επιτρέπουν

φορολογικές απαλλαγές για υπηρεσίες όταν η πραγματική χρησιμοποίηση

και εκμετάλλευση του προϊόντος γίνεται εκτός ΕΕ. Ωστόσο, οι κανόνες

αυτοί δεν επιτρέπουν γενική κατ' αποκοπή μείωση χωρίς απόδειξη του

τόπου πραγματικής χρησιμοποίησης της υπηρεσίας. Η Κύπρος και η Ιταλία

έχουν θεσπίσει κανόνες για τον ΦΠΑ σύμφωνα με τους οποίους όσο

μεγαλύτερο είναι το σκάφος τόσο μικρότερο τεκμαίρεται ότι είναι το μέρος

της μίσθωσης που λαμβάνει χώρα σε ύδατα της ΕΕ. Κατά συνέπεια, η

εφαρμοστέα βάση του ΦΠΑ μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Εάν η Κύπρος

και η Ιταλία δεν λάβουν μέτρα ως προς τις ανωτέρω αιτιολογημένες

γνώμες εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει

να παραπέμψει τις υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ.
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Λόγω του μεγέθους του οικείου τομέα, αυτά τα παράνομα και

ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα αντιβαίνουν και στις

διαδικασίες δημοσιονομικής εξυγίανσης των εν λόγω κρατών

μελών. Από την αρχή της θητείας της, η Επιτροπή Γιούνκερ

πρωτοστατεί στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την πάταξη της

φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Όσον αφορά τον ΦΠΑ,

οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής αποσκοπούν στη

δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ, που θα είναι

λιγότερο ευάλωτος στην απάτη και θα εντείνει τη συνεργασία

μεταξύ των κρατών μελών. Το πρόβλημα της απάτης στον

τομέα του ΦΠΑ υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και μπορεί να

επιλυθεί αποτελεσματικά μόνο με τις συντονισμένες, κοινές

προσπάθειες των κρατών μελών.

A.2.2.2. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στο Βέλγιο για την

ευθυγράμμιση των κανόνων του για τη δυνατότητα έκπτωσης

φόρου από την καταβολή διατροφής με το δίκαιο της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο

Βέλγιο, καλώντας το να τροποποιήσει τη νομοθεσία του σχετικά

με τη δυνατότητα έκπτωσης των ποσών που καταβάλλονται για

διατροφή από το φορολογητέο εισόδημα των φορολογικών

κατοίκων αλλοδαπής.

Επί του παρόντος, το Βέλγιο αρνείται στους φορολογουμένους κατοίκους

αλλοδαπής τη δυνατότητα έκπτωσης των ποσών που καταβάλλουν για

διατροφή, όταν το κράτος μέλος κατοικίας δεν είναι σε θέση να λάβει

υπόψη τη φοροδοτική τους ικανότητα και την προσωπική και

οικογενειακή τους κατάσταση, λόγω του χαμηλού ποσού του παγκόσμιου

εισοδήματός τους. Η άρνηση αυτή ζημιώνει τους φορολογουμένους

κατοίκους αλλοδαπής που έκαναν χρήση της ελεύθερης κυκλοφορίας των

εργαζομένων που καθιερώνεται στο άρθρο 45 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 28

της συμφωνίας ΕΟΧ. Εάν το Βέλγιο δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων

δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να το παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

A.2.2.3. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Βουλγαρία για την

διασφάλιση αναλογικών κυρώσεων για τη μη δήλωση ρευστών διαθεσίμων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη

Βουλγαρία, επειδή δεν θέσπισε αποτελεσματικές, αναλογικές και

αποτρεπτικές κυρώσεις για τη μεταφορά ρευστών διαθεσίμων αξίας ίσης

ή μεγαλύτερης των 10 000 ευρώ. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για

τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2005),

κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

πρέπει να δηλώνει εάν φέρει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 10 000 ευρώ. Η

υποχρέωση δήλωσης των ρευστών διαθεσίμων αποσκοπεί στην

εξασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου των κινήσεων ρευστών

διαθεσίμων και στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
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Όταν διαπιστώνεται έλλειψη συμμόρφωσης με την υποχρέωση

δήλωσης στη Βουλγαρία, οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν σε

κατάσχεση των μη δηλωθέντων ποσών και επιβάλλουν

πρόσθετες χρηματικές κυρώσεις ή ποινές φυλάκισης. Το

Δικαστήριο της ΕΕ έχει ήδη εκδώσει δύο υπουργικές

αποφάσεις, με τις οποίες το καθεστώς κυρώσεων που επιβάλλει

η Βουλγαρία είναι ασυμβίβαστο με την αρχή της

αναλογικότητας του δικαίου της ΕΕ (υπόθεση C-707/17 και

συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-335/18 και C-336/18). Εάν η

Βουλγαρία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η

Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση

στο Δικαστήριο της ΕΕ.

A.2.2.4. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Ελλάδα για την

ευθυγράμμιση των κανόνων της σχετικά με την περιορισμένη

δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών που προκύπτουν στην

αλλοδαπή

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη

στην Ελλάδα σχετικά με τη νομοθεσία της για τη φορολογία

εισοδήματος η οποία περιορίζει τη δυνατότητα έκπτωσης των

ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή, όπως ερμηνεύεται από

τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδώσει οι ελληνικές

φορολογικές αρχές.

Ενώ τόσο τα επιχειρηματικά κέρδη που παράγονται στην Ελλάδα όσο και

τα επιχειρηματικά κέρδη που παράγονται σε άλλο κράτος της ΕΕ / του

ΕΟΧ υπόκεινται σε φορολόγηση στην Ελλάδα, η μεταχείριση των ζημιών

που προκύπτουν στην αλλοδαπή περιορίζεται. Η εν λόγω διαφορετική

μεταχείριση συνιστά περιορισμό του δικαιώματος εγκατάστασης (άρθρο

49 της ΣΛΕΕ). Εάν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο

μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση

στο Δικαστήριο της ΕΕ.

A.2.2.5. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Πολωνία για την

ευθυγράμμιση των φορολογικών συντελεστών της για ορισμένα ενεργειακά

προϊόντα με το κατώτατο όριο της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην

Πολωνία, επειδή επιτρέπει στις επιχειρήσεις έντασης ενέργειας να

εξαιρούν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ορισμένα προϊόντα που

υπόκεινται σε εναρμονισμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως τον

άνθρακα και το φυσικό αέριο. Σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία,

ορισμένα ενεργειακά προϊόντα 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. Ο κανόνας αυτός

ευνοεί τις εξαιρετικά ρυπογόνες δραστηριότητες, αντιβαίνει στους

στόχους της ΕΕ για το κλίμα και προκαλεί σημαντικές στρεβλώσεις του

ανταγωνισμού εντός της ΕΕ.
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Ο εθνικός κανόνας της Πολωνίας αντιβαίνει επίσης στους

κανόνες της ΕΕ για τη φορολογία της ενέργειας (οδηγία

2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου). Εάν η Πολωνία δεν λάβει μέτρα

εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να

αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της

ΕΕ.

A.2.2.6. Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Ισπανία για την

κατάργηση της υποχρέωσης των φορολογουμένων κατοίκων

αλλοδαπής να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη

στην Ισπανία, επειδή υποχρεώνει τους φορολογουμένους

κατοίκους αλλοδαπής να διορίζουν, σε ορισμένες περιπτώσεις,

φορολογικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ισπανία. Αυτό

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον κόστος και εμπόδια για

τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τη νομολογία του

Δικαστηρίου της ΕΕ, η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται την

ανάληψη του κόστους αμοιβής του εν λόγω αντιπροσώπου.

Επιπλέον, το γεγονός ότι ο αντιπρόσωπος πρέπει να κατοικεί

στην Ισπανία εμποδίζει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών για τα

πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένα σε άλλα

κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ.

Οι εν λόγω νομικές υποχρεώσεις παραβιάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία

των εργαζομένων, την ελευθερία εγκατάστασης, την ελεύθερη παροχή

υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων (άρθρα 45, 49 και

56 της ΣΛΕΕ), στον βαθμό που επιβάλλουν πρόσθετες δαπάνες στους

φορολογουμένους που είναι κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίες ενδέχεται να

τους αποθαρρύνουν να δραστηριοποιηθούν ή να πραγματοποιήσουν

επενδύσεις στην Ισπανία. Εάν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός των

επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει

την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

A.2.3. Προειδοποιητικές επιστολές

A.2.3.1. Έγκριση από την δέσμης διαδικασιών επί παραβάσει σχετικά με

τους κανόνες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και αποστολή

σχετικής προειδοποιητικής επιστολής στην Αυστρία και την Ιρλανδία

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην

Αυστρία και την Ιρλανδία, με την οποία τις καλεί να εφαρμόσουν το

μέτρο περιορισμού των τόκων, όπως απαιτείται από τις πρακτικές κατά

της φοροαποφυγής [οδηγία κατά της φοροαποφυγής — οδηγία (ΕΕ)

2016/1164 του Συμβουλίου]. Εάν η Αυστρία και η Ιρλανδία δεν λάβουν

μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει

αιτιολογημένες γνώμες στις αρχές των εν λόγω χωρών.
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Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει

αιτιολογημένη γνώμη στη Δανία, επειδή δεν κοινοποίησε εθνικά

μέτρα εφαρμογής των κανόνων για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές

εταιρείες (ΕΑΕ) της εν λόγω οδηγίας, οι οποίοι έχουν ως στόχο

να αποτρέψουν τη μετατόπιση των κερδών σε χώρες με χαμηλό

ή μηδενικό φορολογικό συντελεστή. Εάν η Δανία δεν λάβει

μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να

αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της

ΕΕ. Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης σήμερα να περατώσει

τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Βελγίου, της Γαλλίας,

της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κύπρου, της

Πορτογαλίας και της Τσεχίας, αφού έχουν πλέον εκπληρώσει τις

υποχρεώσεις τους για κοινοποίηση στην Επιτροπή των

αντίστοιχων κανόνων τους σχετικά με την καταπολέμηση της

φοροαποφυγής κατ' εφαρμογή της οδηγίας.

A.2.3.2. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Γερμανία για

την αναγνώριση της συμφωνίας μεταφοράς κερδών και ζημιών

που έχει συναφθεί με εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα

με το δίκαιο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική

επιστολή στη Γερμανία, επειδή αρνείται να αναγνωρίσει τις

συμφωνίες μεταφοράς κερδών και ζημιών

—που αποτελούν προϋπόθεση για τους σκοπούς της φορολογικής

ενοποίησης— τις οποίες έχουν συνάψει επιχειρήσεις που έχουν

μετεγκαταστήσει τον τόπο διοίκησής τους στη Γερμανία. Οι εταιρείες που

έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους της ΕΕ

/ του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), αλλά μεταφέρουν τον

τόπο διοίκησής τους στη Γερμανία, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις

επίσημες απαιτήσεις καταχώρισης για την αναγνώριση των εν λόγω

συμφωνιών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η γερμανική φορολογική

αρχή απαιτεί η συμφωνία να έχει καταχωριστεί στην έδρα της εταιρείας,

ενώ αρνείται να αναγνωρίσει ότι η εγγραφή σε εμπορικό μητρώο σε άλλο

κράτος μέλος της ΕΕ / του ΕΟΧ είναι ισοδύναμη με την εγγραφή σε

εθνικό εμπορικό μητρώο. Αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος εταιρειών

αντιμετωπίζεται λιγότερο ευνοϊκά απ' ό,τι οι όμιλοι των οποίων όλα τα

μέλη έχουν την καταστατική έδρα τους στη Γερμανία. Αυτό αποτρέπει τις

εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ / του

ΕΟΧ να συστήνουν επιχείρηση στη Γερμανία. Η Γερμανία είχε ήδη

τροποποιήσει τη νομοθεσία της, αλλά οι εν λόγω νομοθετικές

τροποποιήσεις θα στερούνταν αντικειμένου εάν η γερμανική φορολογική

αρχή εξακολουθήσει να αρνείται τα οφέλη της φορολογικής ενοποίησης

με το επιχείρημα ότι δεν πληρούνται οι τυπικές απαιτήσεις της

συμφωνίας μεταφοράς κερδών και ζημιών. Ως εκ τούτου, οι κανόνες

αυτοί είναι πιθανό να αποτρέψουν τις εταιρείες από την άσκηση των

δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη Συνθήκη σχετικά με την

ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ και άρθρο 31 της

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

μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις

γερμανικές αρχές.

A.2.3.3. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Πολωνία για

την τροποποίηση των κανόνων για τον ΦΠΑ όσον αφορά τις

υπηρεσίες επεξεργασίας μετρητών

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική

επιστολή στην Πολωνία, επειδή εξαιρεί διάφορες υπηρεσίες

επεξεργασίας μετρητών από τον ΦΠΑ, π.χ. τη συνοδεία

μετρητών, την προετοιμασία του εφοδιασμού των μηχανημάτων

ανάληψης μετρητών με μετρητά, την αποθήκευση μετρητών και

την εξαγωγή πλεοναζόντων ρευστών διαθεσίμων. Οι κανόνες

της ΕΕ (οδηγία για τον ΦΠΑ, οδηγία 2006/112/ΕΚ του

Συμβουλίου) δεν επιτρέπουν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις

εν λόγω υπηρεσίες. Εάν η Πολωνία δεν λάβει μέτρα εντός των

προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει

αιτιολογημένη γνώμη στις πολωνικές αρχές.

Α.3. Εκθέσεις

Α.3.1. Δημοσίευση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τάσεις

φορολόγησης

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τάσεις στη φορολογία, η

οποία δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 28.06.2019, καταδεικνύει ότι

τα φορολογικά έσοδα από περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς φόρους,

παρέμειναν σταθερά στην ΕΕ την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο,

παρατηρεί ότι οι περιβαλλοντικοί φόροι μειώθηκαν ελαφρώς το 2017 σε

ποσοστό λιγότερο από 2,5% του ΑΕΠ.

Οι ενεργειακοί φόροι – το κύριο συστατικό των περιβαλλοντικών φόρων

– αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 2% του ΑΕΠ από την πλευρά των

φορολογικών εσόδων το 2009. Τα υπόλοιπα έσοδα από φόρους στην ΕΕ

ως ποσοστό του ΑΕΠ, συνέχισαν την ανοδική τους τάση από το 2009. Το

2017 τα φορολογικά έσοδα της ΕΕ αντιπροσώπευαν το 39% του ΑΕΠ,

ήτοι περίπου 2% περισσότερο από το 2009. Επίσης, το 2017 τα

φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν σε 16 κράτη – μέλη

σε σύγκριση με το 2016. Η έκθεση, η οποία δημοσιεύεται ετησίως,

περιλαμβάνει επίσης δεδομένα για τη φορολογία της κατανάλωσης, της

εργασίας, του κεφαλαίου και της περιουσίας, καθώς επίσης και

συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και εταιρειών σε

κάθε κράτος – μέλος της ΕΕ.
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Α.3.1. Δημοσίευση της έκθεσης για το «έλλειμμα/κενό ΦΠΑ»

(VAT GAP)

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι

χώρες της ΕΕ απώλεσαν έσοδα 137 δισ. ευρώ από το φόρο

προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) το 2017. Το λεγόμενο «έλλειμμα

ΦΠΑ» —δηλαδή η συνολική διαφορά μεταξύ των

αναμενόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και του ποσού που

πράγματι εισπράχθηκε— έχει μεν μειωθεί σε σύγκριση με τα

προηγούμενα έτη, πλην όμως παραμένει πολύ υψηλό.

Η ύπαρξη του σημαντικού αυτού ελλείμματος ΦΠΑ

καταδεικνύει εκ νέου την ανάγκη για συνολική μεταρρύθμιση

των κανόνων της ΕΕ για τον ΦΠΑ, όπως προτάθηκε το 2017

από την Επιτροπή, καθώς και για αυξημένη συνεργασία μεταξύ

των κρατών μελών, ώστε να καταπολεμηθεί η απάτη στον

τομέα του ΦΠΑ και να εξασφαλιστεί η λειτουργία των κανόνων

για επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως και εμπόρους. Το

έλλειμμα ΦΠΑ μετρά την αποτελεσματικότητα των μέτρων

επιβολής και συμμόρφωσης σχετικά με τον ΦΠΑ σε κάθε

κράτος μέλος, καθώς παρέχει μια εκτίμηση της απώλειας

εσόδων λόγω απάτης και φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής,

πτώχευσης, οικονομικής αφερεγγυότητας και εσφαλμένων

υπολογισμών.

Η Ρουμανία κατέγραψε το μεγαλύτερο εθνικό έλλειμμα ΦΠΑ, με

απώλεια εσόδων από τον ΦΠΑ ύψους 36% το 2017. Ακολουθούν η

Ελλάδα (34%) και η Λιθουανία (25%). Τα χαμηλότερα ελλείμματα

καταγράφηκαν στη Σουηδία, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο, χώρες οι

οποίες απώλεσαν έσοδα από τον ΦΠΑ μόνο σε ποσοστό 1% κατά μέσο

όρο. Σε απόλυτες τιμές, το υψηλότερο έλλειμμα ΦΠΑ, ύψους περίπου

33,5 δισ. ευρώ, σημειώθηκε στην Ιταλία.

Οι επιμέρους επιδόσεις των κρατών μελών εξακολουθούν να διαφέρουν

σε σημαντικό βαθμό. Το έλλειμμα ΦΠΑ μειώθηκε σε 25 κράτη μέλη και

αυξήθηκε σε τρία. Η Μάλτα (-7 ποσοστιαίες μονάδες), η Πολωνία (-6

ποσοστιαίες μονάδες) και η Κύπρος (-4 ποσοστιαίες μονάδες) σημείωσαν

πολύ καλές επιδόσεις, καθώς κατέγραψαν σημαντική μείωση στις

απώλειες εσόδων από τον ΦΠΑ. Επτά κράτη μέλη, συγκεκριμένα η

Σλοβενία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Σλοβακία, η Πορτογαλία, η

Τσεχία και η Γαλλία, σημείωσαν επίσης πολύ καλά αποτελέσματα,

μειώνοντας το έλλειμμα ΦΠΑ κατά περισσότερες από 2 ποσοστιαίες

μονάδες. Σημειώθηκε σημαντική αύξηση του ελλείμματος ΦΠΑ στην

Ελλάδα (2,6 %) και τη Λετονία (1,9 %) και οριακή αύξηση στη Γερμανία

(0,2 %).

Σε ονομαστικές τιμές, το έλλειμμα ΦΠΑ μειώθηκε στα 137,5 δισ. ευρώ το

2017, δηλαδή κατά 8 δισ. ευρώ, ποσό παρόμοιο με τη μείωση κατά 7,8

δισ. ευρώ που σημειώθηκε το 2016.



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

Το έλλειμμα ΦΠΑ το 2017 αντιπροσωπεύει το 11,2 % των

συνολικών εσόδων από τον ΦΠΑ στην ΕΕ, ενώ το προηγούμενο

έτος το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 12,2 %. Αυτή η πτωτική τάση

παρατηρείται για πέμπτη συνεχή χρονιά.

Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το έλλειμμα ΦΠΑ

επικεντρώνεται στο 2017, την πιο πρόσφατη περίοδο για την

οποία υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία εθνικών

λογαριασμών και δεδομένα ιδίων πόρων. Ωστόσο, η μελέτη του

τρέχοντος έτους εισάγει ένα νέο στοιχείο: την κατάρτιση

προβλέψεων, με την οποία θα παρέχονται οι λεγόμενες «ταχείες

εκτιμήσεις» για το έτος που προηγείται του έτους δημοσίευσης,

δηλαδή το 2018.

Σύμφωνα με αυτές τις ταχείες εκτιμήσεις, είναι πιθανό ότι το

έλλειμμα ΦΠΑ θα συνεχίσει την καθοδική του τάση και θα είναι

χαμηλότερο από 130 δισ. ευρώ και από το 10% της συνολικής

φορολογικής υποχρέωσης ΦΠΑ το 2018.

Βλ. και B.4. Το 28ο tax flash. Έλλειμμα ΦΠΑ: Οι χώρες της ΕΕ

απώλεσαν έσοδα 137 δις ευρώ από τον ΦΠΑ το 2017.



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

Β. Ευρωπαϊκή Κοινωνική και 
Οικονομική Επιτροπή 
Β.1. Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και

Κοινωνικής Επιτροπής αναφορικά με τη φορολόγηση της

Ψηφιακής Οικονομίας

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

γνωμοδότησε αναφορικά με τη φορολόγηση της ψηφιακής

οικονομίας. Ειδικότερα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι «κάθε

μεταβολή των κανόνων για την κατανομή των δικαιωμάτων

φορολόγησης κερδών μεταξύ των χωρών πρέπει να είναι διεθνώς

συντονισμένη. Η ΕΟΚΕ, συνεπώς, χαιρετίζει τη στενή συνεργασία

μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών – μελών και του ΟΟΣΑ/G20,

προς υποστήριξη της εξεύρεσης μιας διεθνούς λύσης, η οποία θα

περιορίσει τον κίνδυνο της διεθνούς διπλής φορολογίας. Εάν δε

μπορεί να επιτευχθεί μια διεθνής λύση, η ΕΕ πρέπει να σκεφτεί να

προχωρήσει μόνη της».

Όσον αφορά στα ζητήματα των εναπομενόντων κερδών, η

Επιτροπή «προτείνει ότι το κλειδί της κατανομής που προτάθηκε

για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών (CCCTB),

με τους τρεις του παράγοντες, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και

να εφαρμοσθεί, σε πρώτο επίπεδο, για την κατανομή των

κερδών αυτών, εφόσον αυτή η μέθοδος συμφωνηθεί και από

τον ΟΟΣΑ».

Μια έκθεση αναφορικά με την πρόοδο του Αποκλειστικού

Πλαισίου του ΟΟΣΑ ως προς την επίτευξη συμφωνίας επί

μιας μεθόδου φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας,

αναμένεται το Δεκέμβριο του 2019.
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Γ.1. Στον τομέα των έμμεσων φόρων

Γ.1.1. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-91/18 αναφορικά με

τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές στο τσίπουρο και

στην τσικουδιά

Στην απόφαση του έβδομου τμήματος του ΔΕΕ της 11ης

Ιουλίου 2019 στην υπόθεση C-91/18, με αντικείμενο προσφυγή

λόγω παραβάσεως δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, που

ασκήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2018 από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή κατά της κατά τα Ελληνικής Δημοκρατίας, κρίθηκε

ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που

υπέχει:

– από τα άρθρα 19 και 21 της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του

Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για την εναρμόνιση

των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που

επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, σε

συνδυασμό με το άρθρο 23, παράγραφος 2, της εν λόγω

οδηγίας, καθόσον θέσπισε και διατήρησε σε ισχύ νομοθεσία η

οποία προβλέπει την εφαρμογή συντελεστή ειδικού φόρου

κατανάλωσης μειωμένου κατά 50 % σε σχέση με τον κανονικό εθνικό

συντελεστή στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγονται από τις

επιχειρήσεις απόσταξης, τους αποκαλούμενους «συστηματικούς

αποσταγματοποιούς», και

– από τα άρθρα 19 και 21 της οδηγίας 92/83, σε συνδυασμό με το

άρθρο 22, παράγραφος 1, της ίδιας οδηγίας και με το άρθρο 3,

παράγραφος 1, της οδηγίας 92/84/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης

Οκτωβρίου 1992, για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών

φόρων κατανάλωσης για την αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά,

καθόσον θέσπισε και διατήρησε σε ισχύ νομοθεσία η οποία προβλέπει,

υπό τις προϋποθέσεις που η ίδια καθορίζει, την εφαρμογή σημαντικά

μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και

την τσικουδιά που παράγονται από τους μικρούς αποσταγματοποιούς,

τους αποκαλούμενους «διήμερους».

Ειδικότερα κρίθηκε ότι η ελληνική νομοθεσία (Νόμος 3845/2010 και

Νόμος 2969/2001) που προβλέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή

ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά που

παράγουν οι επιχειρήσεις απόσταξης και σημαντικά μειωμένου

συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την

τσικουδιά που παράγουν οι μικροί αποσταγματοποιοί αντιβαίνει προς το

δίκαιο της Ένωσης.

Γ. Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ 
και Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Ως προς την πρώτη αιτίαση:

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Επιτροπής, η ελληνική

νομοθεσία αντίκειται στις οδηγίες για τους ειδικούς φόρους

κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά αλλά και στις αρχές της

Συνθήκης ΣΛΕΕ οι οποίες απαγορεύουν στα κράτη μέλη να

επιβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στα προϊόντα άλλων κρατών

μελών φόρους υψηλότερους από εκείνους που επιβαρύνουν τα

ομοειδή εθνικά προϊόντα. Η Επιτροπή μάλιστα υπογραμμίζει

ότι το τσίπουρο και η τσικουδιά μπορεί να βρίσκονται σε σχέση

ανταγωνισμού με αλκοολούχα ποτά όπως το ουίσκι, το τζιν και

η βότκα.

Βάσει της επίμαχης εθνικής νομοθεσίας, στο τσίπουρο και την

τσικουδιά που παράγουν οι επιχειρήσεις απόσταξης, οι

αποκαλούμενοι «συστηματικοί αποσταγματοποιοί»,

εφαρμόζεται συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης

μειωμένος κατά 50 % σε σχέση με τον κανονικό εθνικό

συντελεστή, ενώ τα αλκοολούχα ποτά που εισάγονται από άλλα

κράτη μέλη υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή ειδικού

φόρου κατανάλωσης.

Όσον αφορά την προβλεπόμενη στο άρθρο 23 της οδηγίας

92/83 εξαίρεση από την αρχή η οποία απορρέει από τα άρθρα

19 και 21 της εν λόγω οδηγίας και επιτάσσει την εφαρμογή του

ίδιου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε όλα τα προϊόντα που
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης επί της αιθυλικής αλκοόλης, η
εν λόγω εισάγουσα παρέκκλιση διάταξη αναφέρεται σαφώς, ως προς
την Ελληνική Δημοκρατία, μόνο σε ένα «αλκοολούχο ποτό με άνισο»,
δηλαδή το ούζο. Ως κατά παρέκκλιση διάταξη που καθιερώνει
καθεστώς εξαίρεσης από τη γενική αρχή του καθορισμού των
συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης, το άρθρο 23,
παράγραφος 2, της εν λόγω οδηγίας πρέπει να ερμηνεύεται στενά.

Μολονότι το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι η αρχή της φορολογικής
ουδετερότητας μπορεί να αντικατοπτρίζει, σε διαφορετικό πλαίσιο, την
αρχή της ίσης μεταχείρισης (πρβλ. απόφαση της 10ης Νοεμβρίου 2011,
The Rank Group, C-259/10 και C-260/10, EU:C:2011:719, σκέψη 61
και εκεί μνημονευόμενη νομολογία), εντούτοις έχει διευκρινίσει ότι
αυτή δεν επιτρέπει αφεαυτής τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής μιας
απαλλαγής. Πράγματι, η αρχή αυτή δεν είναι κανόνας πρωτογενούς
δικαίου, αλλά ερμηνευτική αρχή η οποία πρέπει να εφαρμόζεται
παραλλήλως με την αρχή ότι οι απαλλαγές πρέπει να ερμηνεύονται
στενά (πρβλ. απόφαση της 19ης Ιουλίου 2012, Deutsche Bank, C-44/11,
EU:C:2012:484, σκέψη 45).

Επομένως, με βάση το Δικαστήριο, η προσέγγιση της Ελληνικής
Δημοκρατίας, με την οποία επιχειρείται η διασταλτική ερμηνεία της
διάταξης του άρθρου 23, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/83 υπό το
πρίσμα του άρθρου 110 ΣΛΕΕ ώστε να συμπεριληφθούν στο πεδίο
εφαρμογής της το τσίπουρο και η τσικουδιά, πρέπει να απορριφθεί.
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Ως προς τη δεύτερη αιτίαση:

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την επίμαχη ελληνική

νομοθεσία για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αφενός, το

τσίπουρο και η τσικουδιά που παράγουν οι μικροί

αποσταγματοποιοί υπόκεινται σε φορολόγηση ύψους 0,59 ευρώ

ανά χιλιόγραμμο, το οποίο αντιστοιχεί σε 59 ευρώ ανά

εκατόλιτρο. Η φορολόγηση όμως αυτή είναι σημαντικά

χαμηλότερη από την επιτρεπόμενη δυνάμει του άρθρου 22,

παράγραφος 1, της οδηγίας 92/83 μείωση κατά 50 %, σε σχέση

με τον ελάχιστο κανονικό συντελεστή ειδικού φόρου

κατανάλωσης που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3,

παράγραφος 1, της οδηγίας 92/84 και ανέρχεται στα 550 ευρώ

ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης.

Αφετέρου, κατά την Επιτροπή, η εν λόγω ελληνική νομοθεσία

δεν προβλέπει, για τους μικρούς αποσταγματοποιούς, τους

αποκαλούμενους «διήμερους», ανώτατα όρια παραγωγής

κείμενα εντός των ορίων που θέτει το άρθρο 22, παράγραφος 1,

της οδηγίας 92/83, στην προκειμένη περίπτωση παραγωγή

μικρότερη από δέκα εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης ετησίως.

Κατά το Δικαστήριο είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι, όσον

αφορά το τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγουν οι μικροί

αποσταγματοποιοί, οι αποκαλούμενοι «διήμεροι»,

η ελληνική νομοθεσία περί ειδικών φόρων κατανάλωσης δεν τηρεί τους

ελάχιστους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την

αιθυλική αλκοόλη τους οποίους προβλέπουν τα άρθρα 19 και 21 της

οδηγίας 92/83, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της οδηγίας 92/84.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η Ελληνική Δημοκρατία, καθόσον

θέσπισε και εφάρμοσε νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι, υπό τις

προϋποθέσεις που η ίδια καθορίζει, το τσίπουρο και η τσικουδιά που

παράγονται από τους μικρούς αποσταγματοποιούς, τους

αποκαλούμενους «διήμερους», υπόκειται σε συντελεστή ειδικού φόρου

κατανάλωσης ύψους 59 ευρώ ανά εκατόλιτρο, παρέβη τις υποχρεώσεις

που υπέχει από τα άρθρα 19 και 21 της οδηγίας 92/83, σε συνδυασμό με

το άρθρο 22, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής και με το άρθρο 3,

παράγραφος 1, της οδηγίας 92/84.

Καταληκτικά, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι, λαμβανομένων υπόψη

των σκοπών της εν λόγω οδηγίας καθώς και του γράμματος της δέκατης

έβδομης αιτιολογικής της σκέψης, η οποία κάνει λόγο για απαγόρευση

της στρέβλωσης του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς, ο

νομοθέτης της Ένωσης δεν είχε την πρόθεση να επιτρέψει στα κράτη

μέλη να θεσπίζουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, καθεστώτα που

παρεκκλίνουν από τα προβλεπόμενα στην οδηγία 92/83 (απόφαση της

10ης Απριλίου 2014, Επιτροπή κατά Ουγγαρίας, C-115/13, μη

δημοσιευθείσα, EU:C:2014:253, σκέψη 35).
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Εξάλλου, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, όσον αφορά

τα αποτελέσματα των απαλλαγών μικρών ποσοτήτων αιθυλικής

αλκοόλης στην εσωτερική αγορά, όταν ένα ζήτημα ρυθμίζεται

με εναρμονισμένο τρόπο σε επίπεδο Ένωσης, κάθε εθνικό

μέτρο σχετικό με το ζήτημα αυτό πρέπει να αξιολογείται υπό το

πρίσμα των διατάξεων του εν λόγω μέτρου εναρμόνισης (πρβλ.

απόφαση της 10ης Απριλίου 2014, Επιτροπή κατά Ουγγαρίας,

C 115/13, μη δημοσιευθείσα, EU:C:2014:253, σκέψη 38 και

εκεί μνημονευόμενη νομολογία).

Τέλος, μολονότι η δέκατη έκτη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας

92/83 αναφέρει ότι επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν

μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης ή

απαλλαγές για ορισμένα προϊόντα περιφερειακού ή

παραδοσιακού χαρακτήρα, τούτο δεν σημαίνει εντούτοις ότι

μια εθνική παράδοση μπορεί αφεαυτής να απαλλάξει τα εν

λόγω κράτη μέλη από τις υποχρεώσεις που υπέχουν από το

δίκαιο της Ένωσης (πρβλ. απόφαση της 10ης Απριλίου 2014,

Επιτροπή κατά Ουγγαρίας, C 115/13, μη δημοσιευθείσα,

EU:C:2014:253, σκέψη 44 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).

Βλ. και το 26ο tax flash. Παράνομοι οι μειωμένοι φορολογικοί

συντελεστές στο τσίπουρο και στην τσικουδιά – Καταδίκη της

Ελλάδας από το ΔΕΕ (18/7/2019)

Γ.1.2. Απόφαση του ΔΕΕ της 10ης Ιουλίου 2019 στην υπόθεση C 273/18, με

αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267

ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Ανώτατο Δικαστήριο της Λετονίας (Augstākā tiesa),

SIA «Kuršu zeme» κατά Valsts ieņēmumu dienests

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου

168, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης

Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ, όπως

τροποποιήθηκε με την οδηγία 2010/45/EΕ του Συμβουλίου, της 13ης

Ιουλίου 2010. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς

μεταξύ της SIA «Kuršu zeme» και της φορολογικής αρχής της Λετονίας

(Valsts ieņēmumu dienests) (στο εξής: VID) με αντικείμενο την άρνηση

της τελευταίας να δεχθεί το δικαίωμα εκπτώσεως του ΦΠΑ σχετικά με

αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποίησε η εταιρία αυτή από τη SIA «KF

Prema», με την αιτιολογία ότι αυτές οι αποκτήσεις δεν έχουν

πραγματοποιηθεί.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Λεττονίας αποφάσισε να αναστείλει την

ενώπιον του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο

προδικαστικό ερώτημα: «Έχει το άρθρο 168, στοιχείο αʹ, της οδηγίας περί

ΦΠΑ την έννοια ότι αντιτίθεται στην απαγόρευση της εκπτώσεως του

φόρου επί των εισροών, όταν η εν λόγω απαγόρευση βασίζεται

αποκλειστικώς στη συνειδητή συμμετοχή του υποκειμένου στον φόρο στη
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διενέργεια εικονικών πράξεων, χωρίς όμως να διευκρινίζεται με

ποιον τρόπο οι επίμαχες πράξεις προκάλεσαν ζημία στο

δημόσιο Ταμείο, λόγω μη πληρωμής του ΦΠΑ ή λόγω

αδικαιολόγητης υποβολής αιτήσεως περί επιστροφής του εν

λόγω φόρου σε σχέση με την περίπτωση κατά την οποία οι

πράξεις αυτές θα είχαν διενεργηθεί σύμφωνα με τις

πραγματικές τους περιστάσεις;»

Δεδομένου ότι από την απόφαση του αιτούντος δικαστηρίου

προκύπτει ότι η υπόθεση της κύριας δίκης δεν αφορά

περίπτωση απάτης σχετικής με τον ΦΠΑ, αλλά πιθανή

καταχρηστική πρακτική, πρέπει να θεωρηθεί ότι με το

προδικαστικό ερώτημα το αιτούν δικαστήριο ερωτά, κατ’

ουσίαν, αν το άρθρο 168, στοιχείο αʹ, της οδηγίας περί ΦΠΑ

έχει την έννοια ότι, για τη μη αναγνώριση δικαιώματος

εκπτώσεως του ΦΠΑ επί των εισροών, το γεγονός ότι η

απόκτηση αγαθών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αλυσίδας

διαδοχικών πωλήσεων μεταξύ περισσότερων προσώπων και ο

υποκείμενος στον φόρο απέκτησε τη νομή των επίμαχων

αγαθών στις εγκαταστάσεις προσώπου που συμμετέχει στην

αλυσίδα αυτή, διαφορετικού από το πρόσωπο που αναγράφεται

ως προμηθευτής στο τιμολόγιο, αρκεί για να διαπιστωθεί η

ύπαρξη καταχρηστικής πρακτικής εκ μέρους του υποκειμένου

στον φόρο ή άλλων προσώπων που συμμετέχουν στην εν λόγω

αλυσίδα ή αν πρέπει επίσης να αποδειχθεί το αδικαιολόγητο φορολογικό

πλεονέκτημα από το οποίο ο υποκείμενος στον φόρο, ή τα άλλα αυτά

πρόσωπα, επωφελήθηκαν.

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, το δικαίωμα των υποκειμένων

στον φόρο να εκπίπτουν από τον οφειλόμενο ΦΠΑ τον ΦΠΑ επί των

εισροών ο οποίος οφείλεται ή καταβλήθηκε σε σχέση με τα αγαθά που

απέκτησαν ή τις υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν συνιστά θεμελιώδη

αρχή του καθιερωθέντος από τον νομοθέτη της Ένωσης κοινού

συστήματος ΦΠΑ (απόφαση της 19ης Οκτωβρίου 2017, Paper Consult,

C-101/16). Συναφώς, το δικαίωμα εκπτώσεως που θεσπίζουν τα άρθρα

167 επ. της οδηγίας περί ΦΠΑ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του

μηχανισμού του ΦΠΑ και, κατ’ αρχήν, δεν μπορεί να περιοριστεί.

Ειδικότερα, το δικαίωμα αυτό ασκείται αμέσως για το σύνολο των φόρων

που έχουν επιβληθεί στις πράξεις εισροών (απόφαση της 19ης Οκτωβρίου

2017, Paper Consult, C-101/16).

Τούτων δοθέντων, υπενθυμίζεται επίσης ότι η καταπολέμηση της

φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και των ενδεχόμενων καταχρήσεων

αποτελεί σκοπό τον οποίο αναγνωρίζει και προάγει η οδηγία περί ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες δεν μπορούν να επικαλούνται τους κανόνες

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
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αντικειμενικών στοιχείων, ότι η επίκληση του δικαιώματος

αυτού γίνεται δολίως ή καταχρηστικώς (απόφαση της 13ης

Φεβρουαρίου 2014, Maks Pen, C-18/13).

Το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι, στον τομέα του ΦΠΑ, για τη

διαπίστωση της υπάρξεως καταχρηστικής πρακτικής απαιτείται

η συνδρομή δύο προϋποθέσεων, ήτοι, αφενός, ότι οι επίμαχες

πράξεις, παρά την τυπική εφαρμογή των προϋποθέσεων που

προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας περί ΦΠΑ και

της εθνικής νομοθεσίας που μεταφέρει την οδηγία αυτή στο

εσωτερικό δίκαιο, έχουν ως αποτέλεσμα την αποκόμιση

φορολογικού πλεονεκτήματος, του οποίου η παροχή θα ήταν

αντίθετη προς τον σκοπό που επιδιώκουν οι διατάξεις αυτές,

και, αφετέρου, ότι προκύπτει από σύνολο αντικειμενικών

στοιχείων ότι ο κύριος σκοπός των επίμαχων πράξεων

περιορίζεται στην αποκόμιση του φορολογικού αυτού

πλεονεκτήματος (απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 2015,

WebMindLicenses, C-419/14).

Να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι ένα αγαθό δεν ελήφθη

απευθείας από τον εκδότη του τιμολογίου δεν οφείλεται

απαραίτητα σε δόλια απόκρυψη του αληθούς προμηθευτή και

δεν αποτελεί απαραίτητα καταχρηστική πρακτική, αλλά μπορεί

να υφίστανται άλλοι λόγοι, όπως, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη δύο

διαδοχικών πωλήσεων που αφορούν τα ίδια αγαθά, τα οποία, κατά

παραγγελία, μεταφέρονται κατευθείαν από τον πρώτο πωλητή στον

δεύτερο αποκτώντα, και συνεπώς υπάρχουν δύο διαδοχικές παραδόσεις

κατά την έννοια του άρθρου 14, παράγραφος 1, της οδηγίας περί ΦΠΑ,

αλλά μόνον μία πραγματική μεταφορά. Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητο ο

πρώτος αποκτών να καταστεί κύριος των επίμαχων αγαθών τη στιγμή της

μεταβιβάσεώς τους, δεδομένου ότι η ύπαρξη παραδόσεως κατά την

έννοια της διατάξεως αυτής δεν απαιτεί τη μεταβίβαση της υπό νομική

έννοια κυριότητας του αγαθού (πρβλ. διάταξη της 6ης Φεβρουαρίου

2014, Jagiełło, C-33/13, μη δημοσιευθείσα).

Εν προκειμένω, από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι η VID

δεν απέδειξε ποιο είναι, στην υπόθεση της κύριας δίκης, το αδικαιολόγητο

φορολογικό πλεονέκτημα από το οποίο η Kuršu zeme έχει επωφεληθεί

και δεν προσδιόρισε τα ενδεχόμενα αδικαιολόγητα φορολογικά

πλεονεκτήματα από τα οποία επωφελήθηκαν οι άλλες εταιρίες που

συμμετείχαν στην αλυσίδα διαδοχικών πράξεων πωλήσεως των επίμαχων

αγαθών, προκειμένου να εξακριβώσει αν ο πραγματικός σκοπός των

πράξεων αυτών συνίστατο αποκλειστικώς στην απόκτηση

αδικαιολόγητου φορολογικού πλεονεκτήματος. Κατά συνέπεια, πρέπει να

θεωρηθεί ότι η ύπαρξη και μόνον αλυσίδας πράξεων και το γεγονός ότι η

Kuršu zeme απέκτησε υλικά τη νομή των επίμαχων αγαθών στις

εγκαταστάσεις της Baltfisher χωρίς στην πραγματικότητα να τα
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παραλάβει από την εταιρία που αναγράφεται στο τιμολόγιο ως

προμηθευτής των αγαθών αυτών, ήτοι την KF Prema, δεν

μπορούν, όπως ορθώς διαπίστωσε το αιτούν δικαστήριο, να

θεμελιώσουν για αυτόν και μόνον τον λόγο το συμπέρασμα ότι

η Kuršu zeme δεν απέκτησε τα εν λόγω αγαθά από την KF

Prema και επομένως η καταρτισθείσα μεταξύ των δύο αυτών

εταιριών πράξη αποκτήσεως δεν έλαβε χώρα. Κατόπιν των

ανωτέρω σκέψεων, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως

της κύριας δίκης, κατά τις οποίες η αρμόδια φορολογική αρχή

δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να

αποδεικνύει την ύπαρξη καταχρηστικής πρακτικής, το

δικαίωμα εκπτώσεως δεν μπορεί να μην αναγνωριστεί στον

υποκείμενο στον φόρο.

Κατά τα λοιπά, όσον αφορά το ζήτημα, το οποίο δεν τέθηκε

από το αιτούν δικαστήριο, του προσδιορισμού, μεταξύ των

περισσοτέρων αποκτήσεων, της αποκτήσεως αυτής στην

επίμαχη, στην υπόθεση της κύριας δίκης, αλυσίδα στην οποία

πρέπει να καταλογιστεί η μοναδική ενδοκοινοτική μεταφορά

και η οποία θα είναι, συνεπώς, η μόνη που πρέπει να

χαρακτηριστεί ως «ενδοκοινοτική απόκτηση», εναπόκειται στο

αιτούν δικαστήριο να προβεί σε συνολική εκτίμηση όλων των

ιδιαιτέρων περιστάσεων της συγκεκριμένης υποθέσεως και να

εξακριβώσει, μεταξύ άλλων, σε ποιο χρονικό σημείο πραγματοποιήθηκε η

μεταβίβαση στην Kuršu zeme της εξουσίας να διαθέτει το αγαθό ως

κυρία. Από τον χρόνο κατά τον οποίο η μεταβίβαση έλαβε χώρα, ήτοι

προγενέστερα ή μεταγενέστερα της ενδοκοινοτικής μεταφοράς,

εξαρτώνται τόσο ο χαρακτηρισμός της αποκτήσεως της επίμαχης στην

υπόθεση της κύριας δίκης αλυσίδας ως ενδοκοινοτικής αποκτήσεως όσο

και η έκταση του δικαιώματος προς έκπτωση, ή ακόμη και επιστροφής

του ΦΠΑ στην Kuršu zeme.

Επομένως, στην περίπτωση που η τελική παράδοση σε μια αλυσίδα

διαδοχικών παραδόσεων, κατόπιν των οποίων πραγματοποιήθηκε μία

μόνον ενδοκοινοτική μεταφορά θα αποτελούσε ενδοκοινοτική παράδοση,

ο τελικός αποκτών δεν μπορεί να εκπέσει από τον ΦΠΑ που οφείλει το

ποσό του ΦΠΑ που κατέβαλε αχρεωστήτως για αγαθά που του

παραδόθηκαν στο πλαίσιο απαλλασσόμενης ενδοκοινοτικής παραδόσεως,

στηριζόμενος μόνο στο λανθασμένο τιμολόγιο που του διαβίβασε ο

προμηθευτής (πρβλ. απόφαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018, Kreuzmayr,

C-628/16).

Αντιθέτως, ο αποκτών αυτός θα μπορούσε να ζητήσει την επιστροφή του

φόρου τον οποίο κατέβαλε αχρεωστήτως στον προμηθευτή που εξέδωσε

το λανθασμένο τιμολόγιο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο (απόφαση της

21ης Φεβρουαρίου 2018, Kreuzmayr, C-628/16). Ωστόσο, σε περίπτωση

που ο ΦΠΑ έχει πράγματι καταβληθεί στο δημόσιο Ταμείο από τον οικείο
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προμηθευτή, αν η επιστροφή του ΦΠΑ από αυτόν στον

αποκτώντα καθίσταται αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερής,

μεταξύ άλλων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εν λόγω

προμηθευτή, η αρχή της αποτελεσματικότητας μπορεί να

επιτάσσει την παροχή στον αποκτώντα της δυνατότητας να

απευθύνει το αίτημά του περί επιστροφής απευθείας στις

φορολογικές αρχές (πρβλ. απόφαση της 11ης Απριλίου 2019,

PORR Építési Kft., C-691/17).

Με βάση τα προαναφερθέντα, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι το

άρθρο 168, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του

Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό

σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως τροποποιήθηκε με

την οδηγία 2010/45/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου

2010, έχει την έννοια ότι, για τη μη αναγνώριση του

δικαιώματος εκπτώσεως του ΦΠΑ επί των εισροών, το γεγονός

ότι η απόκτηση αγαθών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο

αλυσίδας διαδοχικών πράξεων πωλήσεως μεταξύ περισσότερων

προσώπων και ότι ο υποκείμενος στον φόρο απέκτησε υλικά τη

νομή των επίμαχων αγαθών στις εγκαταστάσεις ενός προσώπου

που συμμετέχει στην αλυσίδα αυτή, διαφορετικού από το

πρόσωπο που αναγράφεται ως προμηθευτής στο τιμολόγιο, δεν

αρκεί για να διαπιστωθεί η ύπαρξη καταχρηστικής πρακτικής

διαπραχθείσης εκ μέρους του υποκειμένου ή άλλων προσώπων

που συμμετέχουν στην εν λόγω αλυσίδα, η δε αρμόδια φορολογική αρχή

οφείλει να αποδείξει την ύπαρξη αδικαιολόγητου φορολογικού

πλεονεκτήματος από το οποίο ο υποκείμενος στον φόρο ή τα άλλα αυτά

πρόσωπα επωφελήθηκαν.

Γ.1.3. Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Giovanni Pitruzzella της 11ης

Ιουλίου 201 στην υπόθεση C 400/18 Infohos κατά Belgische Staat (μετά

από αίτηση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου του Βελγίου (Hof van

Cassatie) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως.

Το προδικαστικό ερώτημα που υπέβαλε το βελγικό εθνικό δικαστήριο

τέθηκε ως εξής: «Έχει το άρθρο 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο στʹ, της

οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, της 17ης Μαΐου 1977, νυν άρθρο 132, παράγραφος

1, στοιχείο στʹ, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2006, 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;».

Με την αίτηση προδικαστικής απόφασης, το αιτούν δικαστήριο ζητεί,

κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν αντιβαίνει στο άρθρο 13, A, παράγραφος

1, στοιχείο στʹ, της έκτης οδηγίας νομοθεσία, όπως η επίμαχη βελγική, η

οποία επιτρέπει την απαλλαγή των ΑΕΠ από την καταβολή ΦΠΑ μόνο

στην περίπτωση που αυτές παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο

στα μέλη της ένωσης.
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Στην αντίθετη περίπτωση, εάν η εθνική διάταξη κρινόταν

συμβατή προς το δίκαιο της Ένωσης, τούτο θα είχε ως

αποτέλεσμα ότι, οσάκις παρέχει υπηρεσίες και σε μη μέλη, η

ΑΕΠ θα καθίσταται υποκείμενη στον ΦΠΑ ακόμη και για τις

υπηρεσίες που παρέχει στα μέλη της.

Κατ’ ουσίαν, τα ενδιαφερόμενα μέρη υποστηρίζουν στις

παρατηρήσεις τους δύο απόψεις όσον αφορά την απάντηση που

πρέπει να δοθεί στο υποβληθέν προδικαστικό ερώτημα. Κατά

την πρώτη άποψη, την οποία υποστηρίζουν η Επιτροπή και η

αναιρεσείουσα της κύριας δίκης, πρέπει να δοθεί αρνητική

απάντηση στο προδικαστικό ερώτημα, και, επομένως, δεν είναι

συμβατή προς το δίκαιο της Ένωσης διάταξη όπως η επίμαχη

βελγική, η οποία εξαρτά την απαλλαγή από τον ΦΠΑ από την

περίσταση να παρέχονται οι υπηρεσίες της ένωσης

αποκλειστικά και μόνο στα μέλη της. Ειδικότερα, η άποψη

αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι η εξαίρεση των ΑΕΠ που

παρέχουν υπηρεσίες και σε μη μέλη από την απαλλαγή του

άρθρου 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο στʹ, της έκτης οδηγίας

θα καθιστούσε υπερβολικά στενή την ερμηνεία της διάταξης

και, επομένως, πολύπλοκη, ακόμη και αδύνατη, την εφαρμογή

της απαλλαγής. Συνεπώς, κατά την άποψη αυτή, η δυνατότητα

παροχής υπηρεσιών σε μη μέλη της ένωσης δεν μπορεί να τεθεί

υπό αμφισβήτηση με την επιβολή πρόσθετης προϋπόθεσης

αποκλειστικότητας, ξένης προς το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου

13, A, παράγραφος 1, στοιχείο στʹ, της έκτης οδηγίας.

Κατά τη δεύτερη άποψη, την οποία υποστηρίζουν η Βελγική και η
Πορτογαλική Κυβέρνηση, πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση στο
προδικαστικό ερώτημα και, επομένως, είναι συμβατή προς το δίκαιο της
Ένωσης διάταξη όπως η επίμαχη βελγική, η οποία εξαρτά την απαλλαγή
από τον ΦΠΑ από την περίσταση να παρέχονται οι υπηρεσίες της ένωσης
αποκλειστικά και μόνο στα μέλη της. Η προϋπόθεση της
αποκλειστικότητας διασφαλίζει επίσης την ορθή εφαρμογή της αρχής της
φορολογικής ουδετερότητας.

Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, η πρώτη άποψη είναι πιο πειστική,
με τις διευκρινίσεις που εκτίθενται εν συνεχεία.

Καταρχάς, πρέπει να εξεταστεί αν η θέσπιση αυτής της προϋπόθεσης
αποκλειστικότητας συνάδει προς τη γραμματική, τη συστηματική και την
τελολογική ερμηνεία του άρθρου 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο στʹ, της
έκτης οδηγίας και, κατά δεύτερον, αν τα κράτη μέλη διαθέτουν διακριτική
ευχέρεια ως προς τη θέσπισή της.

Το γράμμα της ως άνω διάταξης ουδόλως προβλέπει ότι οι υπηρεσίες
πρέπει να παρέχονται αποκλειστικά και μόνο στα μέλη της ένωσης.
Περαιτέρω, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, οι απαλλαγές από
τον ΦΠΑ –οι οποίες συνιστούν αυτοτελείς έννοιες του δικαίου της
Ένωσης– πρέπει να ερμηνεύονται στενά, καθόσον συνιστούν παρέκκλιση
από τη γενική αρχή ότι ΦΠΑ εισπράττεται για κάθε παροχή υπηρεσιών
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που πραγματοποιείται εξ επαχθούς αιτίας από υποκείμενο στον
φόρο. Ωστόσο, η στενή αυτή ερμηνεία από το κράτος μέλος
κατά τη μεταφορά της οδηγίας δεν μπορεί να φθάνει σε σημείο
να καθιστά υπερβολικά δυσχερή την εφαρμογή του καθεστώτος
απαλλαγών σε βαθμό που να μην παράγει τα αποτελέσματά της
η αυτοτελής έννοια των απαλλαγών αυτών. Επομένως, είναι
αναγκαίο να γίνει μνεία στη ratio της διάταξης αυτής.

Σκοπός της έκτης οδηγίας περί ΦΠΑ είναι η εναρμόνιση των
εθνικών νομοθεσιών για τη θέσπιση κοινού συστήματος φόρου
προστιθέμενης αξίας και, επομένως, ομοιόμορφης φορολογικής
βάσης.

Ο σκοπός αυτός διευκρινίζεται στην αιτιολογική σκέψη 9, ως
εξής: «η βάση επιβολής του φόρου πρέπει να εναρμονισθεί,
ώστε η εφαρμογή του κοινοτικού συντελεστού στις
φορολογητέες πράξεις να οδηγεί σε συγκρίσιμα αποτελέσματα
σε όλα τα κράτη μέλη» (11).

Συγκεκριμένα, κατά την αιτιολογική σκέψη 11 της έκτης
οδηγίας, «πρέπει να καταρτισθεί κοινός πίνακας απαλλαγών με
σκοπό την ομοιόμορφη είσπραξη των ιδίων πόρων σε όλα τα
κράτη μέλη». Επομένως, όπως διευκρίνισε το Δικαστήριο, ο
σκοπός της παρόμοιας αντίληψης των ιδίων πόρων σε όλα τα
κράτη μέλη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εναρμονισμένη
ερμηνεία και εφαρμογή των απαλλαγών, η οποία συνεπάγεται

την επεξεργασία αυτοτελούς έννοιας του δικαίου της Ένωσης ως προς τις
εν λόγω απαλλαγές.

Ειδικότερα, το άρθρο 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο στʹ, της έκτης
οδηγίας προβλέπει την απαλλαγή από τον ΦΠΑ της οποίας μπορούν να
τύχουν ορισμένες ΑΕΠ οι οποίες στηρίζονται σε σύστημα αυτοβοήθειας,
ήτοι ενώσεις οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή στα μέλη τους των
υπηρεσιών που είναι αμέσως αναγκαίες για την άσκηση της
δραστηριότητάς τους (η οποία πρέπει να είναι απαλλασσόμενη από την
ΦΠΑ ή για την οποία δεν πρέπει να έχουν την ιδιότητα του υποκειμένου
στον φόρο) και οι οποίες περιορίζονται να ζητούν από τα μέλη τους την
καταβολή του ακριβούς μεριδίου που τους αντιστοιχεί στις δαπάνες που
αναλαμβάνονταν από κοινού.

Συγκεκριμένα, σκοπός των απαλλαγών αυτών είναι η θέσπιση
«απαλλαγή[ς] από τον ΦΠΑ για να αποτραπεί το ενδεχόμενο ο παρέχων
ορισμένες υπηρεσίες να υποβληθεί στον εν λόγω φόρο ενώ οδηγήθηκε να
συνεργαστεί με άλλους επαγγελματίες σε μια κοινή οργάνωση η οποία
έχει αναλάβει αναγκαίες δραστηριότητες για την παροχή των εν λόγω
υπηρεσιών», καθώς και η «απαλλαγή από τον ΦΠΑ ορισμένων
δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος, προκειμένου να καταστούν πιο
προσιτές ορισμένες παροχές υπηρεσιών καθώς και η παράδοση
ορισμένων αγαθών, διά της αποφυγής του επιπλέον κόστους που θα
απέρρεε από την επιβολή ΦΠΑ».
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Όπως προκύπτει από τις παρατηρήσεις που περιέχονται στη
δικογραφία, ελλείψει ερμηνείας της διάταξης περί απαλλαγής
από το Δικαστήριο, η Επιτροπή, σε διάφορα έγγραφα εργασίας
σχετικά με τον ΦΠΑ, διευκρίνισε ότι ούτε ο ιδιαίτερος
χαρακτήρας της απαλλαγής ούτε η αναγκαιότητα στενής
ερμηνείας της απαλλαγής μπορούν να δικαιολογήσουν την
απαγόρευση, στους δικαιούχους, να ασκούν δραστηριότητες
(εφόσον αυτές υπόκεινται σε φορολόγηση) επίσης έναντι
τρίτων.

Επομένως, από τη ratio της προμνησθείσας διάταξης και των
προβλεπόμενων απαλλαγών δεν προκύπτει, όπως επίσης
διευκρινίζεται σε επίσημα έγγραφα της Επιτροπής, η
αναγκαιότητα θέσπισης προϋπόθεσης αποκλειστικότητας όσον
αφορά την παροχή υπηρεσιών από τις ΑΕΠ στα μέλη τους.

Τέλος, όσον αφορά τη συνεκτικότητα διάταξης όπως η επίμαχη
βελγική με τους σκοπούς της απαλλαγής, αυτή είναι, εν πάση
περιπτώσει, λόγω της αυστηρότητάς της, δυσανάλογη προς τον
επιδιωκόμενο σκοπό.

Το Δικαστήριο υπενθύμισε επανειλημμένως ότι, σύμφωνα με
την αρχή της αναλογικότητας, η οποία καταλέγεται μεταξύ των
γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης, τα μέσα που
χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της έκτης οδηγίας πρέπει
να είναι κατάλληλα για την επίτευξη των σκοπών που

επιδιώκονται με το νομοθέτημα αυτό και δεν πρέπει να βαίνουν πέραν του
αναγκαίου για την επίτευξή τους μέτρου.

Αντιθέτως, η απώλεια της απαλλαγής και για τις πράξεις που εκτελούνται
προς όφελος των μελών της ένωσης ενδέχεται να μεταβάλει την
ισορροπία της διάταξης του δικαίου της Ένωσης λόγω βούλησης
«επιβολής κύρωσης» που δεν συνάδει προς το πνεύμα της οδηγίας.

Για την εφαρμογή της απαλλαγής, είναι ορθότερο να ληφθεί υπόψη η
ασκούμενη δραστηριότητα παρά ο χαρακτήρας του υποκειμένου στον
φόρο. Αυτό σημαίνει ότι η προβλεπόμενη απαλλαγή πρέπει να χορηγείται
μόνο για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ΑΕΠ στα μέλη τους, όχι όμως και
ότι οι ΑΕΠ μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μόνο στα μέλη τους.
Συναφώς, το Δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί ότι οι υπηρεσίες που
παρέχουν οι ΑΕΠ στα μέλη τους τυγχάνουν της προβλεπόμενης στην
επίμαχη διάταξη απαλλαγής, έστω και αν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται
μόνο σε ένα ή σε κάποια από τα μέλη αυτά.

Την προστασία και, επομένως, την απαλλαγή δικαιούται η δραστηριότητα
που ασκείται προς όφελος των μελών, για τους σκοπούς που
προστατεύονται από τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, και όχι ο
χαρακτήρας του υποκειμένου στον φόρο, ο οποίος θα πρέπει να θεωρείται
ότι δικαιούται την απαλλαγή μόνο εάν παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά
και μόνο στα μέλη της ένωσης. Βεβαίως, αυτό ισχύει εφόσον το εθνικό
δικαστήριο εξακριβώσει ότι ο υποκείμενος στον φόρο που ζητεί την
απαλλαγή πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην έκτη οδηγία.
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Περαιτέρω, αναφορικά με την διακριτική ευχέρεια των κρατών
μελών, το άρθρο 13, A, παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας
προβλέπει ότι τα κράτη μέλη ορίζουν τις προϋποθέσεις «ώστε να
εξασφαλίζεται η ορθή και απλή εφαρμογή των απαλλαγών αυτών
και να αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή
και κατάχρηση». Στο στοιχείο στʹ προστίθεται ότι η απαλλαγή δεν
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να «δημιουργεί κίνδυνο στρεβλώσεως
των όρων του ανταγωνισμού». Βεβαίως, το περιθώριο εκτίμησης
των κρατών μελών κατά τον καθορισμό των προϋποθέσεων
χορήγησης της απαλλαγής δεν μπορεί να φθάνει στο σημείο να
μεταβάλλει τον καθορισμό του περιεχομένου των απαλλαγών που
απαριθμούνται στην οδηγία. Επομένως, το κράτος μέλος δεν
μπορεί να θεσπίζει διατάξεις, οι οποίες αναιρούν το περιεχόμενο
της απαλλαγής ή καθιστούν δυσχερέστερη ή αδύνατη την
εφαρμογή της.

Η κατάσταση αυτή παρατηρείται στην περίπτωση που το κράτος
μέλος, κατά τη μεταφορά της οδηγίας, λαμβάνει αυστηρά μέτρα
γενικού χαρακτήρα, όπως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του
βελγικού βασιλικού διατάγματος, τα οποία περιορίζουν το πεδίο
εφαρμογής της απαλλαγής. Κατά την άποψη του Γενικού
Εισαγγελέα, σκοπός της φράσης «ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή
και απλή εφαρμογή των απαλλαγών αυτών» είναι να παρασχεθεί
στα κράτη μέλη η δυνατότητα να θεσπίσουν εθνικές ρυθμίσεις
κατάλληλες ώστε να μην καθίσταται υπερβολικά πολύπλοκη για

τους οικονομικούς φορείς η εφαρμογή των απαλλαγών και, ενδεχομένως,
να εξορθολογίσουν τους τρόπους ελέγχου. Επομένως, δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι αποσκοπεί μόνο στο να διευκολύνει τη βεβαίωση του φόρου
από τις αρμόδιες αρχές. Εξάλλου, από τη δικογραφία δεν προκύπτει
υπερβολική δυσχέρεια για τις εθνικές αρχές όσον αφορά την εφαρμογή
και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των προβλεπόμενων από την οδηγία
απαλλαγών. Τέλος, απόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξακριβώσει ότι
οι υποκείμενοι στον φόρο δικαιούχοι των απαλλαγών τηρούν σαφή και
χωριστά λογιστικά βιβλία, τα οποία καθιστούν δυνατούς τους αναγκαίους
ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές. Εντούτοις, η φράση αυτή δεν μπορεί να
δικαιολογήσει τη θέσπιση αυστηρής προϋπόθεσης αποκλειστικότητας, μη
συνάδουσας, όπως προεκτέθηκε, προς το γράμμα και τη ratio της
διάταξης του δικαίου της Ένωσης.

Το ίδιο ισχύει όσον αφορά το άλλο τμήμα της ως άνω διάταξης, το οποίο
παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη να καθορίζουν τις προϋποθέσεις ώστε
«να αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και
κατάχρηση». Ούτε το τμήμα αυτό καθιστά δυνατό να θεωρηθεί αναγκαία
η πρόσθετη πρόβλεψη, η οποία απουσιάζει από την οδηγία, περί
αποκλειστικής παροχής των υπηρεσιών στα μέλη της ένωσης. Η
ενδεχόμενη παροχή υπηρεσιών σε τρίτους δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί
μέσο που διευκολύνει τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή ή τις
καταχρήσεις, στο μέτρο που η εν λόγω παροχή υπηρεσιών διαχωρίζεται
δεόντως στα λογιστικά βιβλία της ένωσης και υπόκειται στην καταβολή
του οφειλόμενου φόρου.



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

Όσον αφορά, τέλος, τον κίνδυνο στρέβλωσης του
ανταγωνισμού, η ανάλυση ενδέχεται να είναι πιο πολύπλοκη,
πλην όμως οδηγεί, κατά την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα,
στο ίδιο συμπέρασμα σε σχέση με τη δυνατότητα των ΑΕΠ να
παρέχουν υπηρεσίες και σε τρίτους μη μέλη. Το Δικαστήριο
διευκρίνισε ότι «η απαλλαγή από τον ΦΠΑ δεν πρέπει να
χορηγείται όταν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η ίδια η
απαλλαγή να δημιουργήσει, άμεσα ή στο μέλλον, στρεβλώσεις
του ανταγωνισμού». Όπως ήδη επισήμανε η γενική εισαγγελέας
J. Kokott, η ύπαρξη στρέβλωσης του ανταγωνισμού πρέπει να
εξετάζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και δεν είναι
δυνατή η εκ προοιμίου κρίση, κατά τρόπο αφηρημένο, για
συγκεκριμένους τομείς. Επομένως, η έκτη οδηγία δεν παρέχει
στον εθνικό νομοθέτη περιθώριο εκτίμησης σχετικά με τη
θέσπιση αφηρημένης πρόβλεψης, χωρίς την in concreto
εξέταση της ύπαρξης στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Αντιθέτως, εξ όσων αντιλαμβάνομαι από τη δικογραφία, στην
οποία η Βελγική Κυβέρνηση προβάλλει ως κύριο λόγο για τη
θέσπιση της προϋπόθεσης αποκλειστικότητας την ενδεχόμενη
στρέβλωση του ανταγωνισμού, διάταξη όπως η επίμαχη
βελγική εκκινεί από την παραδοχή, με γενικό και αυστηρό
τρόπο που δεν αφήνει κανένα περιθώριο εκτίμησης στον
δικαστή, ότι η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους δημιουργεί
στρέβλωση του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά.

Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η
εφαρμογή του άρθρου 132, παράγραφος 1, στοιχείο στʹ, της οδηγίας
2006/112 μπορεί να δημιουργήσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, ο
εθνικός νομοθέτης έχει όντως την ευχέρεια να θεσπίζει κανόνες των
οποίων η διαχείριση και ο έλεγχος εφαρμογής θα είναι ευχερείς για τις
αρμόδιες αρχές. Εντούτοις, οι προϋποθέσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να
αφορούν τον καθορισμό του περιεχομένου των προβλεπόμενων στην
οδηγία αυτή απαλλαγών, διευκρινίζεται δε ότι η προϋπόθεση απουσίας
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού κατά το άρθρο 132, παράγραφος 1,
στοιχείο στʹ, της οδηγίας 2006/112 δεν έχει ως συνέπεια να επιτρέπει στο
κράτος μέλος να περιορίζει κατά τρόπο γενικό το πεδίο εφαρμογής της
απαλλαγής αυτής.

Η απαλλαγή θα μπορούσε να δημιουργήσει στρέβλωση του ελεύθερου
ανταγωνισμού εάν το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών παρέχονταν σε
μη μέλη και στην περίπτωση που και οι υπηρεσίες που παρέχονταν σε μη
μέλη της ένωσης απαλλάσσονταν από την καταβολή ΦΠΑ.

Κανένα από τα δύο αυτά ενδεχόμενα δεν δύναται να ισχύει στο πλαίσιο
της προτεινόμενης ερμηνείας και, επομένως, πρέπει να θεωρηθεί και, από
την άποψη αυτή, ότι η επιχειρηματολογία υπέρ του αναγκαίου χαρακτήρα
της προϋπόθεσης περί αποκλειστικότητας δεν είναι πειστική, ελλείψει
επίσης συγκεκριμένων στοιχείων προς στήριξή της.
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Τέλος, αναφορικά με τους περιορισμούς στη δυνατότητα των
ανεξάρτητων ενώσεων προσώπων να παρέχουν υπηρεσίες σε
τρίτους μη μέλη, το εθνικό δικαστήριο πρέπει να εξακριβώσει
καταρχήν ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται από την διάταξη
πληρούνται σωρευτικώς. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι,
λαμβανομένης υπόψη της τελολογικής και συστηματικής
ερμηνείας, πρέπει να τεθούν ορισμένες περαιτέρω
προϋποθέσεις, ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται η απαλλαγή από
τον ΦΠΑ για τις παρεχόμενες στα μέλη υπηρεσίες στην
περίπτωση που υποκείμενος στον φόρο παρέχει υπηρεσίες
(υποκείμενες στον ΦΠΑ) και σε πρόσωπα εκτός της ένωσης.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη πρέπει
καταρχήν να υπερτερούν ποσοτικά σε σχέση με εκείνες που
παρέχονται προς όφελος τρίτων οι οποίες μπορούν, επομένως,
να έχουν χαρακτήρα μόνον παρεπόμενο του συνόλου των
δραστηριοτήτων της ένωσης, προκειμένου να αποφευχθούν η
αλλοίωση της λειτουργίας των ενώσεων και η εκτέλεση
πράξεων που καταστρατηγούν τον κανόνα, ικανές να
νοθεύσουν τον ανταγωνισμό. Κατά δεύτερον, προκειμένου
πάντοτε να μην αλλοιωθεί η ως άνω λειτουργία, ο υποκείμενος
στον φόρο που δικαιούται την απαλλαγή πρέπει να αποδεικνύει
ότι η δραστηριότητα που ασκείται υπέρ τρίτων μη μελών
εξυπηρετεί σκοπούς τεχνικής αποτελεσματικότητας, από την
οποία μπορούν να επωφεληθούν στο μέλλον και τα μέλη.

Αμφότερες οι ως άνω εξακριβώσεις επαφίενται στο εθνικό δικαστήριο, το
οποίο πρέπει να εφαρμόσει τα προεκτεθέντα ερμηνευτικά κριτήρια
προκειμένου να αποφανθεί επί του δικαιώματος απαλλαγής στην
περίπτωση υποκειμένου στον φόρο που παρέχει υπηρεσίες στα μέλη του
αλλά και σε τρίτους.

Με τις διευκρινίσεις αυτές, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διατήρηση
της συνεκτικότητας του σκοπού της οδηγίας και των απαλλαγών, ο
κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού απομακρύνεται έτι περαιτέρω
και ενισχύεται, αντιθέτως, η λειτουργία των απαλλαγών η οποία είναι να
αντισταθμίσει το ανταγωνιστικό μειονέκτημα, για τις ΑΕΠ, σε σύγκριση
προς εκείνους που λαμβάνουν τις υπηρεσίες της ένωσης από δικούς τους
υπαλλήλους ή στο πλαίσιο ομίλου ΦΠΑ.

Λαμβανομένων υπόψη των ως άνω εκτιμήσεων, ο Εισαγγελέας πρότεινε
στο Δικαστήριο να απαντήσει στο προδικαστικό ερώτημα που υπέβαλε το
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο του Βελγίου ως εξής: Το άρθρο 13, Α,
παράγραφος 1, στοιχείο στʹ, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, της 17ης Μαΐου
1977, νυν άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχείο στʹ, της οδηγίας
2006/112/ΕΚ, της 28ης Νοεμβρίου 2006, έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει
στα κράτη μέλη να συνδέουν την προβλεπόμενη σε αυτό απαλλαγή με
όρο αποκλειστικότητας ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα ανεξάρτητη ένωση η
οποία παρέχει επίσης υπηρεσίες σε μη μέλη να υπόκειται πλήρως στον
ΦΠΑ και για τις υπηρεσίες που παρέχει σε μέλη.
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Περαιτέρω, απόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξακριβώσει
ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες στην ως άνω διάταξη
προϋποθέσεις για την απαλλαγή και, σε περίπτωση που
παρέχονται υπηρεσίες και σε μη μέλη, ότι, προκειμένου να μην
αλλοιωθεί ο σκοπός των απαλλαγών, οι υπηρεσίες αυτές δεν
υπερτερούν ποσοτικά σε σχέση με εκείνες που παρέχονται στα
μέλη και δικαιολογούνται για λόγους τεχνικής
αποτελεσματικότητας από την οποία επωφελούνται και τα μέλη
της ένωσης.

Γ.2. Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων

Γ.2.1. Προσφυγή της Επιτροπής κατά της απόφασης του Γενικού
Δικαστηρίου στις υποθέσεις περί κρατικών ενισχύσεων του
βελγικού σχεδίου περί υπερβάλλοντος κέρδους

Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν έγγραφα σχετικά με την προσφυγή 
αναφορικά με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου να 
ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής στις υποθέσεις κρατικών 
ενισχύσεων του βελγικού «υπερβάλλοντος κέρδους». Η 
Επιτροπή προσέφυγε κατά της απόφασης του Γενικού 
Δικαστηρίου, η οποία ακύρωσε την απόφασή της στις 
υποθέσεις αυτές. Η Επιτροπή επιχειρηματολογεί ότι το 
Δικαστήριο λανθασμένα χαρακτήρισε το «υπερβάλλον κέρδος» 
ως απόφαση φορολογικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 1

(d) του υπ’ αριθμόν 2015/1589 Κανονισμού, και ερμήνευσε λανθασμένα
τις περιπτώσεις ένα, δύο και τρία του Άρθρου 1(d).

Η απόφαση στις υποθέσεις για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου “tax
rulings” στο Βελγικό υπερβάλλον κέρδος (υποθέσεις T-131/16 και T-
263/16, Βασίλειο του Βελγίου κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) ήταν μια
ιδιαίτερα αναμενόμενη απόφαση λαμβανομένου υπόψη ότι το Δικαστήριο
είχε για πρώτη φορά την ευκαιρία να ερμηνεύσει την κατανόηση της
αρχής των ίσων αποστάσεων (“arm’s length principle”) από την Επιτροπή
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς και
την ικανότητα της Επιτροπής να αξιολογεί ατομικές φορολογικές
αποφάσεις τύπου “tax rulings”. Η απόφαση δεν ακύρωσε την ουσιαστική
ερμηνεία των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων εκ μέρους της
Επιτροπής, αλλά αμφισβήτησε τη μεθοδολογία αξιολόγησης και την
κατηγοριοποίηση της ενίσχυσης ως «καθεστώτος».

Η απόφαση της Επιτροπής θεμελίωσε ότι το βελγικό φορολογικό
καθεστώς του «υπερβάλλοντος κέρδους» επέτρεψε πολλές ευρωπαϊκές
πολυεθνικές στο Βέλγιο να αντλήσουν πλεονέκτημα από την μείωση της
εταιρικής φορολογικής βάσης για τα παραγόμενα υπερβάλλοντα κέρδη. Η
έρευνα της Επιτροπής περί κρατικών ενισχύσεων διαπίστωσε ότι το
Βέλγιο εισήγαγε ένα «καθεστώς ενίσχυσης» κατά παρέκκλιση απ’ το
Βελγικό φορολογικό δίκαιο και την αρχή ίσων αποστάσεων, όπως αυτή
ερμηνεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το καθεστώς του
«υπερβάλλοντος κέρδους» χαρακτηρίσθηκε από τη Βελγική κυβέρνηση
υπό το σλόγκαν «Μόνο στο Βέλγιο».
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Το επικαλούμενο νομοθετικό λάθος, το οποίο εντοπίσθηκε από
τη Βελγική Κυβέρνηση και τους δικαιούχους αφορούσε
ζητήματα αρμοδιότητας και μεθοδολογικά επιχειρήματα. Το
Βέλγιο αμφισβήτησε την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
να αξιολογεί τη συμμόρφωση σε επίπεδο κρατικής ενίσχυσης
με διοικητικά μέτρα στην άμεση φορολογία (φορολογικές
αποφάσεις τύπου “tax ruling”), επικαλούμενο το δικαίωμα της
εθνικής κυριαρχίας και μεθοδολογικά επιχειρήματα σχετικά με
την αξιολόγηση της επικαλούμενης ενίσχυσης ως «καθεστώτος
ενίσχυσης». Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τον πρώτο
ισχυρισμό, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της Επιτροπής να
αξιολογεί τη συμμόρφωση των εθνικών άμεσων φορολογικών
μέτρων με τις κρατικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων
διοικητικών αποφάσεων τύπου “tax rulings”. Το Δικαστήριο
επεσήμανε ότι ενώ η άμεση φορολογία, κατά το ισχύον
ευρωπαϊκό δίκαιο, υπόκειται στην αρμοδιότητα των κρατών
μελών, πρέπει αυτά σε κάθε περίπτωση να ασκούν αυτή την
αρμοδιότητα σε συμφωνία με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ιδίως το
πρωτογενές (θεμελιώδεις ελευθερίες και κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων).

Ακολούθως, δεχόμενο το δεύτερο ισχυρισμό, το Δικαστήριο
διαφώνησε με την αξιολόγηση της Επιτροπής ότι οι
φορολογικές αποφάσεις τύπου tax rulings αποτελούσαν ένα
«καθεστώς ενίσχυσης». Ιδίως, οι βελγικές φορολογικές αρχές

ασκούσαν επιρροή επί των βασικών στοιχείων του συστήματος
φορολογικών αποφάσεων, γεγονός που εμποδίζει την ύπαρξη καθεστώτος
ενίσχυσης. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι ο διαδικαστικός κανονισμός
(2015/1589/ΕΕ) προσδιορίζει τους δικαιούχους ενίσχυσης «κατά τρόπο
γενικό και αφηρημένο» για μια απροσδιόριστη χρονική περίοδο, το οποίο
δε συνέβαινε με τις βελγικές αποφάσεις για το «υπερβάλλον κέρδος».

Γ.2.2. Κατάθεση αίτησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την ακύρωση
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε υποθέσεις ελεγχόμενων
αλλοδαπών εταιρειών (ΕΑΕ)

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέθεσε αίτηση ενώπιον του ΔΕΕ, επιδιώκοντας
την ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε υποθέσεις
ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών. Η αίτηση αυτή δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ειδικότερα, τον Απρίλιο, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ολοκλήρωσε την έρευνα της αναφορικά με τη συμβατότητα της
νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου περί ΕΑΕ με τους ευρωπαϊκούς
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, αναγνωρίζοντας ότι η εφαρμογή της
«εξαίρεσης στη χρηματοδότηση του ομίλου» σύμφωνα με το
Χρηματοοικονομικό Νόμο του 2012, συνιστούσε εν μέρει παράνομη
κρατική ενίσχυση για ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες. Για το χρονικό
διάστημα από το 2013 μέχρι και το τέλος του 2018, οι κανόνες του
Ηνωμένου Βασιλείου περί ΕΑΕ περιλάμβαναν μια «εξαίρεση στη
χρηματοδότηση του ομίλου», η οποία επέτρεπε στις πολυεθνικές
επιχειρήσεις να κερδίζουν από μια πλήρη ή μερική έκπτωση των
πληρωμών τόκων από δάνεια, ήτοι πληρωμών που σχετίζονται με
ορισμένα χρηματικά έσοδα.
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Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εξαίρεση είναι
συμβατή με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, στις
περιπτώσεις που τα χρηματικά έσοδα προέρχονται από
δραστηριότητες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντίθετα, η
εξαίρεση σε περίπτωση χρηματικών εσόδων που προέρχονται
από δραστηριότητες εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, κρίθηκε
ως παράνομη σε σχέση με τους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι οι ωφελούμενοι από το μέτρο λάμβαναν ένα
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε σχέση με τους βρετανούς
ανταγωνιστές, οι οποίοι δε μπορούσαν να βασισθούν στην
εξαίρεση και ήταν υποκείμενοι στον αρχικό φορολογικό
συντελεστή.

Το Ηνωμένο Βασίλειο στην αίτησή του υποστήριξε ότι η
Επιτροπή κατά την εκτίμησή της υπέπεσε σ’ ένα πρόδηλο
σφάλμα, α) εντοπίζοντας το λάθος σύστημα για έναν έλεγχο
συγκρισιμότητας, β) προσδιορίζοντας τις εξαιρέσεις ως
παρέκκλιση, δ) κατά την αξιολόγησή της αναφορικά με την
επιλεξιμότητα, καθώς και ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη
ορίζοντας ότι οι κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου περί ΕΑΕ
χορηγούσαν ένα πλεονέκτημα, το οποίο αποτελούσε
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα και κατά συνέπεια ασκούσε
επιρροή στο εμπόριο εντός της ΕΕ.

Γ.2.3. Εκδίκαση στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ της προσφυγής της
εταιρείας Apple κατά της απόφασης της Επιτροπής αναφορικά με την
χορήγηση σε αυτήν κρατικής ενίσχυσης

Η προσφυγή της Apple κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
του 2016 αναφορικά με τη χορήγηση εκ μέρους των Ιρλανδικών
φορολογικών αρχών ενός «επιλεκτικού πλεονεκτήματος» προς την Apple,
μέσω της αποτυχίας της να χρησιμοποιήσει κατάλληλες μεθόδους
κατανομής κερδών για τον υπολογισμό των Ιρλανδικής πηγής
εισοδημάτων των Ιρλανδικών υποκαταστημάτων της Apple, κατά
παράβαση των ευρωπαϊκών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων,
δικάσθηκε στα μέσα του Σεπτέμβρη από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ.

Ειδικότερα η Επιτροπή είχε εκδώσει την προκαταρκτική της απόφαση τον
Αύγουστο του 2016, μετά από μια τριετή έρευνα επί των φορολογικών
συμφωνιών της Apple στην Ιρλανδία. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η
Ιρλανδία χορήγησε ένα επιλεκτικό πλεονέκτημα στην Apple μη
εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθόδους κατανομής κερδών κατά τον
υπολογισμό των εσόδων από Ιρλανδική πηγή για τα υποκαταστήματα της
Apple στην Ιρλανδία. Η Apple ισχυρίζεται στην προσφυγή της ότι δεν
είναι υποχρεωτική εκ του νόμου η συμφωνία της κατανομής κερδών με
την αρχή των ίσων αποστάσεων, περαιτέρω δε ότι δεν πρόκειται για ένα
εφαρμοστέο πρότυπο αξιολόγησης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η
Apple και η Ιρλανδία ισχυρίζονται, επιπλέον, ότι η Επιτροπή έσφαλε
ουσιωδώς κατά τη διαπίστωσή της ότι οι δραστηριότητες παραγωγής
κέρδους, μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη διανοητικής ιδιοκτησίας,
αποδίδονται στις ΗΠΑ έναντι της Ιρλανδίας.
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Οι δικηγόροι της Apple ισχυρίσθηκαν ότι το γεγονός πως τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες της Apple αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ,
αποκάλυπτε τα κενά στην πρώτη γραμμή των επιχειρημάτων
της Επιτροπής, τα οποία ήταν πέραν πάσης λογικής,
επισημαίνοντας ότι τα δύο υποκαταστήματα αυτοτελώς, δε
μπορούσαν να είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία όλων των
κερδών της Apple εκτός των ΗΠΑ. Οι δικηγόροι της Επιτροπής
ισχυρίσθηκαν ότι η Ιρλανδία δε διενήργησε καμία αξιολόγηση
των εργασιών των θυγατρικών, των κινδύνων ή των στοιχείων
του ενεργητικού, επισημαίνοντας ότι η αποδοχή της αυθαίρετης
μεθόδου υπολογισμού κερδών που προτείνεται από την Apple,
χωρίς να διενεργεί κάποια αξιολόγηση από μόνη της, οδήγησε
στο τεκμήριο μιας ευνοϊκής μεταχείρισης.

Η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου αναμένεται να
δημοσιευθεί τους επόμενους μήνες. Το περιεχόμενο της
απόφασης επί της προσφυγής θα είναι σημαντικό όσον αφορά
στην εξέταση της ανάλυσης της Επιτροπής για την αρχή των
ίσων αποστάσεων, όπως αυτή εφαρμόζεται σε τρέχουσες
υποθέσεις, μεταξύ των οποίων τα Starbucks και η Amazon.

Γ.2.4. 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. 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.
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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.

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.
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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.

Βλ. και το tax flash 31. Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου
στις υποθέσεις FIAT και STARBUCKS για τα tax rulings και το
δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων.

Γ.2.5. Επικύρωση από το Γενικό Δικαστήριο της απόφασης της Επιτροπής
σχετικά με το μέτρο ενίσχυσης που χορηγήθηκε από το Λουξεμβούργο στη
Fiat Chrysler Finance Europe

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.

Βλ. και το tax flash 31. Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου στις
υποθέσεις FIAT και STARBUCKS για τα tax rulings και το δίκαιο περί
κρατικών ενισχύσεων.
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Δ.1. Δημοσιεύθηκε ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού

Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ηλεκτρονικό εμπόριο:

πολλές από τις προκλήσεις που σχετίζονται με την είσπραξη

του ΦΠΑ και των τελωνειακών δεσμών δεν έχουν

αντιμετωπιστεί»

Σε επίπεδο ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για τη
χάραξη της τελωνειακής και της φορολογικής πολιτικής, καθώς
και για την ανάπτυξη στρατηγικών και νομοθεσίας στους τομείς
αυτούς. Όπως και στην περίπτωση των λοιπών αγαθών και
υπηρεσιών, τα κράτη μέλη εισπράττουν τον ΦΠΑ και τους
τελωνειακούς δασμούς που οφείλονται επί διασυνοριακών
συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου. Ηλεκτρονικό εμπόριο
είναι η πώληση ή η αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, είτε μεταξύ
επιχειρήσεων, νοικοκυριών, ατόμων είτε μεταξύ ιδιωτικών
οργανισμών, με ηλεκτρονικές συναλλαγές που
πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου ή άλλων δικτύων
πληροφορικής (ηλεκτρονική επικοινωνία) (κοινός ορισμός της
Eurostat και του ΟΟΣΑ).

Από τη φύση του, το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει ιδιαίτερα πρόσφορο
έδαφος για παρατυπίες στον τομέα αυτό. Ειδικότερα, μολονότι στο
πλαίσιο της ενιαίας αγοράς καταργήθηκαν οι συνοριακοί έλεγχοι στο
ενδοενωσιακό εμπόριο, όλα τα αγαθά που εισέρχονται στα κράτη μέλη
από τρίτες χώρες υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους. Οι υπηρεσίες που
παρέχονται ψηφιακά από τρίτες χώρες ενέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο, επειδή
δεν υπάρχει φυσική διέλευση συνόρων και, επομένως, οι υπηρεσίες αυτές
δεν υποβάλλονται στους ίδιους ελέγχους με τα αγαθά που εισέρχονται
στην ΕΕ. Οι ενδοενωσιακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών
υπόκεινται σε ΦΠΑ, και τα κράτη μέλη πρέπει να γνωρίζουν την ύπαρξη
των εν λόγω συναλλαγών προκειμένου να μπορούν να τις φορολογούν.

Το ΕΕΣ διενήργησε τον έλεγχο αυτό λόγω του κινδύνου παρατυπιών στο
πλαίσιο της είσπραξης του ΦΠΑ και των τελωνειακών δασμών σε σχέση
με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Ειδικότερα, το ηλεκτρονικό
εμπόριο δημιουργεί δυνατότητες κατάχρησης από προμηθευτές
εγκατεστημένους εκτός της ΕΕ, σε βάρος των εγκατεστημένων στην ΕΕ
εμπόρων. Μολονότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις του ποσού του
ΦΠΑ που δεν έχει εισπραχθεί σε σχέση με τη διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι απώλειες εσόδων από τις
παραδόσεις αγαθών χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες ανέρχονται έως και
σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Δ. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο 
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Ένας γενικός κίνδυνος, ο οποίος αφορά τα αγαθά και τις
υπηρεσίες που παρέχουν έμποροι εγκατεστημένοι είτε στην ΕΕ
είτε σε τρίτες χώρες, απορρέει από το γεγονός ότι το ισχύον
σύστημα βασίζεται ουσιαστικά στην προθυμία των εμπόρων να
εγγραφούν στα μητρώα ΦΠΑ και να καταβάλλουν τον
οφειλόμενο ΦΠΑ. Τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν εξουσίες
επιβολής εκτός της επικράτειάς τους, ιδίως όσον αφορά
εμπόρους από τρίτες χώρες. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την
εξασφάλιση της είσπραξης του συνόλου του ΦΠΑ στο κράτος
μέλος τελικής κατανάλωσης των αγαθών και παροχής των
υπηρεσιών.

Εξάλλου, υπάρχει και ο κίνδυνος οι φορολογικές και
τελωνειακές αρχές στο κράτος μέλος κατανάλωσης να μην
χρησιμοποιήσουν τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας για να
ζητήσουν πληροφορίες από τη χώρα ή τις χώρες όπου έχει
εγγραφεί ή διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ο
προμηθευτής. Χωρίς αυτές τις ανταλλαγές πληροφοριών, είναι
δύσκολο οι φορολογικές/τελωνειακές αρχές στο κράτος μέλος
κατανάλωσης να εντοπίζουν τις συναλλαγές που δεν έχουν
φορολογηθεί..

Επιπλέον, οι συναλλαγές B2C δεν καλύπτονται από το σύστημα
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ, ένα ηλεκτρονικό δίκτυο
για τη διαβίβαση πληροφοριών τόσο όσον αφορά έγκυρους αριθμούς
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στα
κράτη μέλη, όσο και όσον αφορά παραδόσεις εντός της ΕΕ που τυγχάνουν
απαλλαγής φόρου. Ένας άλλος κίνδυνος απορρέει από το γεγονός ότι οι
φορολογικές αρχές της χώρας εγγραφής (ή MSIDE) είναι απρόθυμες να
διενεργούν τους κατάλληλους ελέγχους στους προμηθευτές, επειδή ο
ΦΠΑ που τυχόν προκύπτει ανήκει στο κράτος μέλος κατανάλωσης.

Το ΕΕΣ αξιολόγησε κατά πόσον η Επιτροπή είχε θεσπίσει ένα άρτιο
ρυθμιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο και κατά πόσον τα μέτρα ελέγχου των
κρατών μελών συνέβαλαν στη διασφάλιση της πλήρους είσπραξης του
ΦΠΑ και των τελωνειακών δασμών που οφείλονται για αγαθά και
υπηρεσίες στο πλαίσιο διαδικτυακών εμπορικών συναλλαγών. Το ΕΕΣ
εξέτασε, επίσης, τον πιθανό αντίκτυπο των νομοθετικών αλλαγών που
συνεπάγεται η δέσμη μέτρων για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που
θα τεθούν σε ισχύ το 2021.

Στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ)
αναφέρεται ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθεί να είναι ευάλωτο
στη φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ και στην αποφυγή καταβολής
τελωνειακών δασμών.



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

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΕΣ, οι έλεγχοι της
ΕΕ δεν επαρκούν για την πρόληψη της απάτης και τον
εντοπισμό των περιπτώσεων κατάχρησης, ενώ η επιβολή
μέτρων είσπραξης εξακολουθεί να μην είναι αποτελεσματική.

Η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η
είσπραξη του συνόλου των εσόδων από το ηλεκτρονικό
εμπόριο. Το ΕΕΣ επεσήμανε, ωστόσο, ότι οι ρυθμίσεις που
έχουν θεσπιστεί δεν αξιοποιούνται πλήρως και η ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών
είναι ανεπαρκής. Ειδικότερα, μολονότι όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ έχουν πλέον υπογράψει τη σύμβαση του ΟΟΣΑ σχετικά με
την αμοιβαία διοικητική συνδρομή (ΑΔΣ) σε φορολογικά
θέματα, ωστόσο, κανένα από τα 20 κράτη μέλη που απάντησαν
στην έρευνα δεν την έχει χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο του
ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα στον τελωνειακό τομέα,
δεν υπάρχει σε ισχύ καμία συμφωνία της ΕΕ περί συνεργασίας
και αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής με τρίτες χώρες, η οποία
να προβλέπει ειδικά διοικητική συνεργασία στον τομέα του
ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να
χρησιμοποιούν συμφωνίες περί ΑΔΣ στον τελωνειακό τομέα, οι
οποίες δεν αναφέρονται ρητά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά
καλύπτουν γενικώς την πρόληψη, τον εντοπισμό και την
πάταξη των παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας.

Επιπλέον, το ΕΕΣ τόνισε ότι η επιβολή μέτρων είσπραξης του ΦΠΑ και
των τελωνειακών δασμών δεν είναι αποτελεσματική. Τα κράτη μέλη δεν
είναι σε θέση να παράσχουν αξιόπιστες και κοινές εκτιμήσεις όσον αφορά
το έλλειμμα ΦΠΑ, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ του ποσού που θα έπρεπε
να εισπραχθεί και αυτού που όντως εισπράχθηκε. Συνολικά, οι
φορολογικές αρχές δεν μπορούν να διασφαλίσουν ότι καταβάλλεται το
ορθό ποσό ΦΠΑ στο σωστό κράτος μέλος την κατάλληλη στιγμή. Το ΕΕΣ
επισημαίνει, επίσης, την έλλειψη αποτελεσματικών ελέγχων στον τομέα
του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Ειδικότερα, αναφέρει ότι οι
έλεγχοι που διενεργούνται από τις εθνικές φορολογικές αρχές είναι
πλημμελείς και οι δραστηριότητες παρακολούθησης της Επιτροπής
ανεπαρκείς. Έτσι για παράδειγμα, η ΕΕ δεν είναι σε θέση να αποτρέψει
καταχρήσεις, όπως την εκ προθέσεως δήλωση δασμολογητέας αξίας των
αγαθών χαμηλότερης των κατώτατων ορίων απαλλαγής από τον ΦΠΑ
ή/και τους τελωνειακούς δασμούς.

Ωστόσο, το ΕΕΣ αναφέρει ότι με τις πρόσφατες εξελίξεις και τις νέες
διατάξεις που θα τεθούν σε ισχύ το 2021 αναμένεται να αντιμετωπιστούν
ορισμένες από τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί. Η «δέσμη μέτρων για
τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο» της ΕΕ, η οποία προτάθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Δεκεμβρίου 2016 και εγκρίθηκε από το
Συμβούλιο στα τέλη του 2017, αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση
ορισμένων αδυναμιών που αναλύονται στην έκθεση του ΕΕΣ.
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θεσμικό όργανο) 

Η εν λόγω δέσμη μέτρων καταρτίστηκε στο πλαίσιο της
στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία 3 EL αγορά της ΕΕ. Οι
πρώτες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τον ΦΠΑ τέθηκαν σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 2019. Άλλα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ το
2021.

Ειδικότερα, το ΕΕΣ αναγνωρίζει ότι οι νέες διατάξεις που θα
τεθούν σε ισχύ το 2021, θα επιφέρουν θετικές εξελίξεις, καθώς
αποσκοπούν στην επίλυση ορισμένων προβλημάτων του
ισχύοντος πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου του νομικού κενού
όσον αφορά την ευθύνη των μεσαζόντων σχετικά με την
είσπραξη του ΦΠΑ. Ωστόσο, μένει να επιλυθούν σημαντικά
προβλήματα. Ειδικότερα, το ΕΕΣ θεωρεί ότι η πρακτική της
δήλωσης δασμολογητέας αξίας χαμηλότερης της πραγματικής
είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί και μετά τη θέση σε ισχύ των
νέων κανόνων. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των
προβλημάτων που εντοπίστηκαν, η έκθεση καταλήγει σε σειρά
συστάσεων προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με το ΕΕΣ η Επιτροπή πρέπει:

α) να παρακολουθεί κατά πόσον οι τρίτες χώρες ανταποκρίνονται στα
αιτήματα που αποστέλλονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις
συμφωνίες αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής που έχουν συναφθεί με τις
χώρες αυτές, τόσο για τελωνειακά όσο και για φορολογικά ζητήματα, και
να κάνει χρήση των δομών και των πλαισίων που έχουν συσταθεί στο
πλαίσιο των συμφωνιών αυτών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων
προκλήσεων που προκύπτουν από το ηλεκτρονικό εμπόριο•

β) να διενεργεί επιθεωρήσεις επί των ελέγχων των κρατών μελών σχετικά
με το σύστημα δασμολογικής απαλλαγής που εφαρμόζεται σε αποστολές
μικρής αξίας•

γ) να παρακολουθεί τη λειτουργία των ενδοενωσιακών πωλήσεων αγαθών
εξ αποστάσεως, καθώς και του συστήματος μικρής μονοαπευθυντικής
θυρίδας (MOSS)•

δ) να συνδράμει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη μεθοδολογίας που θα τους
επιτρέπει να προβαίνουν σε περιοδικές εκτιμήσεις του ελλείμματος
συμμόρφωσης ΦΠΑ στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου• και

ε) να διερευνήσει το ενδεχόμενο χρήσης κατάλληλων συστημάτων
είσπραξης βασισμένων στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της
χρήσης ψηφιακών νομισμάτων, για την αντιμετώπιση της απάτης στον
τομέα του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
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Μεταξύ άλλων, το ΕΕΣ ζητά από τα κράτη μέλη:

α) να παρέχουν έγκαιρη ανατροφοδότηση όσον αφορά τις
ειδοποιήσεις για απάτη που λαμβάνουν από άλλα κράτη μέλη
στο πλαίσιο του Eurofisc•

β) να ενισχύσουν τις δραστηριότητες ελέγχου των εμπόρων που
είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα MOSS και των πωλητών εξ
αποστάσεως•

γ) να παρακολουθούν στενά τη συμμόρφωση των εμπόρων με
το νέο κατώτατο όριο των 10 000 ευρώ στην ενδοενωσιακή
παροχή υπηρεσιών.

δ) να αναπτύξουν μεθοδολογία για την πραγματοποίηση
εκτιμήσεων σχετικά με το έλλειμμα ΦΠΑ•

Βλ. και το 27ο tax flash. Δημοσιεύθηκε ειδική έκθεση του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ηλεκτρονικό
εμπόριο: πολλές από τις προκλήσεις που σχετίζονται με την
είσπραξη του ΦΠΑ και των τελωνειακών δεσμών δεν έχουν
αντιμετωπιστεί» (23/7/2019)
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Α. Δημοσίευση του προγράμματος του ΟΟΣΑ για την

ψηφιακή φορολόγηση

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε το πρόγραμμα εργασίας για τα επόμενα
βήματα στη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Το έγγραφο
παρουσιάζει την οργάνωση των εργασιών του ΟΟΣΑ για το
επόμενο διάστημα, καθώς και τροποποιημένες προτάσεις για
την κατανομή των κερδών και συνδετικούς κανόνες, οι οποίοι
λαμβάνουν υπόψιν τις φορολογικές προκλήσεις της ψηφιακής
οικονομίας.

Στην έκθεσή του ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει κυρίως την πολιτική
επιταγή για μια γρήγορη επίτευξη συναίνεσης, δεδομένου ότι οι
κανόνες θα έχουν επιπτώσεις στα εισοδήματα και στη συνολική
ισορροπία των δικαιωμάτων φορολόγησης μεταξύ των
δικαιοδοσιών. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες στην επίτευξη
μιας τέτοιας συναίνεσης, ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι η πορεία
προς τα εμπρός απαιτεί «έγκαιρη πολιτική καθοδήγηση». Το
έγγραφο καθορίζει, περαιτέρω, ότι εκτός από την τεχνική
εργασία, απαιτείται και μια πολιτική δέσμευση και
επιδοκιμασία, καθώς τα διακυβευόμενα συμφέροντα των μελών
υπερβαίνουν τα τεχνικά ζητήματα.

Αναφορικά με τις μεθόδους κατανομής κερδών, το έγγραφο δεν
αναφέρεται πλέον στις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση που
δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2019, για παράδειγμα εμπορία άυλων
στοιχείων και η προσέγγιση της συνεισφοράς των χρηστών, εισάγοντας
αντ’ αυτού τρεις συναφείς έννοιες:

• Κατανομή του εναπομένοντος κέρδους (τροποποιημένη
μέθοδος επιμερισμού εναπομένοντος κέρδους)

• Η μέθοδος της τμηματικής κατανομής

• Προσεγγίσεις που βασίζονται στη διανομή

Όσον αφορά στους νέους συνδετικούς κανόνες, το πρόγραμμα
καταδεικνύει ότι ο ΟΟΣΑ μελετά νέους κανόνες για τη μόνιμη
εγκατάσταση και κατά συνέπεια πιθανές τροποποιήσεις των άρθρων 5 &
7 του Προτύπου Φορολογικής Σύμβασης του ΟΟΣΑ, προκειμένου να
λάβει υπόψιν την ψηφιακή παρουσία. Ο δεύτερος πυλώνας των
υπολοίπων ζητημάτων BEPS αποσκοπεί να αντιμετωπίσει περαιτέρω
πρακτικές διάβρωσης της εταιρικής φορολογικής βάσης, με την εισαγωγή
του κανόνα του τόπου εγκατάστασης του εισοδήματος και τη φορολόγηση
των πληρωμών που διαβρώνουν τη φορολογική βάση.
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Το έγγραφο εγκρίθηκε από 99 κράτη – μέλη και δικαιοδοσίες,
καθώς και από 10 οργανώσεις – παρατηρητές του
Αποκλειστικού Πλαισίου, αποτέλεσε δε αντικείμενο συμφωνίας
στην Ολομέλεια της 28-29ης Μαΐου. Θα παρουσιασθεί από τον
Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ Angel Gurría στους Υπουργούς
των G20, στις 8-9 Ιουνίου, στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με το
έγγραφο, «προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση το 2020, τα
περιγράμματα της νέας αρχιτεκτονικής θα πρέπει να έχουν
συμφωνηθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2020».

Σχολιάζοντας, ο κος Gurría ανέφερε για τις εξελίξεις: «Έχει
σημειωθεί σημαντική πρόοδος με την υιοθέτηση αυτού του
νέου Προγράμματος Εργασίας, υπάρχει όμως ακόμα μεγάλο
μέρος δουλειάς που πρέπει να γίνει, δεδομένου ότι επιδιώκουμε
να επιτύχουμε, μέχρι το τέλος του 2020, μια κοινή
μακροπρόθεσμη λύση στις φορολογικές προκλήσεις που
τίθενται από την ψηφιοποίηση της οικονομίας. Η σημερινή
ευρεία συμφωνία επί του τεχνικού οδικού χάρτη, πρέπει να
ακολουθηθεί από μια ισχυρή πολιτική στήριξη για μια λύση
που διατηρεί, ενισχύει και βελτιώνει το διεθνές φορολογικό
σύστημα. Η βιωσιμότητα όλων των οικονομιών μας εξαρτάται
από αυτό».

κανόνες θα έχουν επιπτώσεις στα εισοδήματα και στη συνολική
ισορροπία των δικαιωμάτων φορολόγησης μεταξύ των δικαιοδοσιών.
Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες στην επίτευξη μιας τέτοιας συναίνεσης, ο
ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι η πορεία προς τα εμπρός απαιτεί «έγκαιρη
πολιτική καθοδήγηση». Το έγγραφο καθορίζει, περαιτέρω, ότι εκτός από
την τεχνική εργασία, απαιτείται και μια πολιτική δέσμευση και
επιδοκιμασία, καθώς τα διακυβευόμενα συμφέροντα των μελών
υπερβαίνουν τα τεχνικά ζητήματα.

Αναφορικά με τις μεθόδους κατανομής κερδών, το έγγραφο δεν
αναφέρεται πλέον στις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση που
δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2019, για παράδειγμα εμπορία άυλων
στοιχείων και η προσέγγιση της συνεισφοράς των χρηστών, εισάγοντας
αντ’ αυτού τρεις συναφείς έννοιες: α) την κατανομή του εναπομένοντος
κέρδους (τροποποιημένη μέθοδος επιμερισμού εναπομένοντος κέρδους),
β) την μέθοδο της τμηματικής κατανομής, καθώς και γ) προσεγγίσεις που
βασίζονται στη διανομή.

Όσον αφορά στους νέους συνδετικούς κανόνες, το πρόγραμμα εργασίας
καταδεικνύει ότι ο ΟΟΣΑ μελετά νέους κανόνες για τη Μόνιμη
Εγκατάσταση και κατά συνέπεια πιθανές τροποποιήσεις των άρθρων 5 &
7 του Προτύπου Φορολογικής Σύμβασης του ΟΟΣΑ, προκειμένου να
λάβει υπόψιν την ψηφιακή παρουσία.
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Ο δεύτερος πυλώνας των υπολοίπων ζητημάτων BEPS
αποσκοπεί να αντιμετωπίσει περαιτέρω πρακτικές διάβρωσης
της εταιρικής φορολογικής βάσης, με την εισαγωγή του κανόνα
του τόπου εγκατάστασης του εισοδήματος και τη φορολόγηση
των πληρωμών που διαβρώνουν τη φορολογική βάση.

Το έγγραφο εγκρίθηκε από 99 κράτη – μέλη και δικαιοδοσίες,
καθώς και από 10 οργανώσεις – παρατηρητές του
Αποκλειστικού Πλαισίου, αποτέλεσε δε αντικείμενο συμφωνίας
στην Ολομέλεια της 28-29ης Μαΐου. Ακολούθως, θα
παρουσιασθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ Angel
Gurría στους Υπουργούς των G20, στις 8-9 Ιουνίου, στην
Ιαπωνία. Σύμφωνα με το έγγραφο, «προκειμένου να επιτευχθεί
μια λύση το 2020, τα περιγράμματα της νέας αρχιτεκτονικής θα
πρέπει να έχουν συμφωνηθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2020».

Σχολιάζοντας, ο κος Gurría ανέφερε για τις εξελίξεις: «Έχει
σημειωθεί σημαντική πρόοδος με την υιοθέτηση αυτού του νέου
Προγράμματος Εργασίας, υπάρχει όμως ακόμα μεγάλο μέρος
δουλειάς που πρέπει να γίνει, δεδομένου ότι επιδιώκουμε να
επιτύχουμε, μέχρι το τέλος του 2020, μια κοινή μακροπρόθεσμη
λύση στις φορολογικές προκλήσεις που τίθενται από την
ψηφιοποίηση της οικονομίας.

Η σημερινή ευρεία συμφωνία επί του τεχνικού οδικού χάρτη, πρέπει να
ακολουθηθεί από μια ισχυρή πολιτική στήριξη για μια λύση που διατηρεί,
ενισχύει και βελτιώνει το διεθνές φορολογικό σύστημα. Η βιωσιμότητα
όλων των οικονομιών μας εξαρτάται από αυτό.»

Β. Δημοσίευση σημειώματος για την ανταλλαγή πληροφοριών που

συγκεντρώνονται σύμφωνα με τους κανόνες υποχρεωτικής

γνωστοποίησης πληροφοριών (Mandatory Disclosure Rules – MDRs)

Στις 27 Ιουνίου, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε το Διεθνές Πλαίσιο για τους
Κανόνες Υποχρεωτικής Δημοσιοποίησης επί των Προτύπων Υποβολής
Εκθέσεων για Συμφωνίες Φοροαποφυγής και Αδιαφανών Δομών
Εξωχώριων Εταιρειών. Το σημείωμα παρουσιάζει ένα διεθνές πλαίσιο για
τον έλεγχο της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών, από μια νομική
και λειτουργική πλευρά.

Η δημοσίευση περιλαμβάνει, επίσης, ένα σχέδιο της Πολυμερούς
Συμφωνίας για τις Αρμόδιες Αρχές, η οποία διευκολύνει τις δικαιοδοσίες
που λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με Συμφωνίες Φοροαποφυγής και
Αδιαφανείς Δομές Εξωχώριων Εταιρειών να ανταλλάσσουν τέτοιου
είδους πληροφορίες με τις αντίστοιχες δικαιοδοσίες, στις οποίες
κατοικούν οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι.
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Γ. Δημοσίευση της έκθεσης για τη φορολογική βεβαιότητα

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΟΟΣΑ δημοσίευσαν μια
κοινή έκθεση για τις πρόσφατες εργασίες επί της φορολογικής
βεβαιότητας, όπως παρουσιάσθηκαν από το Γενικό Γραμματέα
του ΟΟΣΑ στις 8 Ιουνίου 2019 στη σύνοδο υπουργών των G20
στη Fukuoka της Ιαπωνίας. Οι αρχηγοί των G20 επιβεβαίωσαν
τη σπουδαιότητα της προτεραιοποίησης πολιτικών που
ενισχύουν τη φορολογική βεβαιότητα, ως επακόλουθο των
προγενέστερων εκθέσεων που δημοσιεύθηκαν το 2017 και
2018.

Η έκθεση καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται από κοινού με τη
φορολογική πολιτική και τη φορολογική διοίκηση,
υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης διαφορών (έναντι
της επίλυσής τους), εστιάζοντας στην ακεραιότητα, την
αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα των φορολογικών
διοικήσεων, καθώς και την απλότητα των φορολογικών
κανόνων, ως στοιχεία κλειδιά για την φορολογική βεβαιότητα.

Ενισχύοντας την προηγούμενη δουλειά, η έκθεση προσπάθησε
να συνδέσει τη φορολογική βεβαιότητα με τη φορολογική
ηθική, ιδίως αναφερόμενη σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Δ. Δημοσίευση έκθεσης προόδου για τα ευνοϊκά φορολογικά

καθεστώτα

Στις 23 Ιουλίου ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε έκθεση προόδου, εγκεκριμένη από
το Αποκλειστικό Πλαίσιο για τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και
τη Μεταφορά Κερδών (BEPS), ως μέρος της εφαρμογής της Δράσης 5
του Προγράμματος του ΟΟΣΑ/G20, αναφορικά με τις αξιολογήσεις που
ελήφθησαν από το Φόρουμ για τις Επιθετικές Φορολογικές Πρακτικές
(Forum on Harmful Tax Practices) για πενήντα έξι (56) ευνοϊκά
φορολογικά καθεστώτα.

Από τα καθεστώτα αυτά, τα δέκα τρία (13) καταργήθηκαν, το ένα (1)
χαρακτηρίσθηκε ως πραγματικά επιθετικό, τέσσερα (4) καθεστώτα
σχεδιάστηκαν ειδικά για να ανταποκριθούν στα ελάχιστα πρότυπο της
Δράσης 5 των BEPS και χαρακτηρίσθηκαν κατά συνέπεια ως «μη
επιθετικά», τρία (3) καθεστώτα τροποποιήθηκαν για να αφαιρέσουν τα
επιθετικά χαρακτηριστικά, τέσσερα (4) βρίσκονται σε διαδικασία
τροποποίησης, δύο (2) χαρακτηρίστηκαν πιθανώς αλλά όχι πραγματικά
επιθετικά, ένα (1) καθεστώς χαρακτηρίσθηκε ως μη λειτουργικό, ενώ
είκοσι ένα (21) ακόμα καθεστώτα έχουν πλέον τεθεί υπό τη διαδικασία
αξιολόγησης του Φόρουμ. Τα εναπομείναντα οκτώ (8) καθεστώτα
βρίσκονταν εκτός του πεδίου εφαρμογής, ως ακόμη μη λειτουργικά, ήδη
κατεστραμμένα ή μη έχοντα επιθετικά φορολογικά χαρακτηριστικά.
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Να υπενθυμισθεί ότι το Φόρουμ για τις Επιθετικές Φορολογικές
Πρακτικές αξιολόγησε διακόσια ογδόντα επτά (287) καθεστώτα
από την έναρξη της Δράσης για τα BEPS. Το Φόρουμ πρόκειται
να συναντηθεί το Δεκέμβριο του 2019, προκειμένου να
συνεχίσει την αξιολόγησή του επί των καθεστώτων, ενώ το
2020 θα ξεκινήσει την αξιολόγηση της εφαρμογής των
συστάσεων.

Ε. Δημοσίευση από τον ΟΟΣΑ εκθέσεων ομοτίμων (“peer

reviews”) ) για το στάδιο 2 της Διαδικασίας Αμοιβαίου

Διακανονισμού (MAP)

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε το πρώτο πακέτο των εκθέσεων
αξιολόγησης από ομοτίμους σχετικά με την παρακολούθηση
της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού για τις δικαιοδοσίες
του Βελγίου, του Καναδά, της Ολλανδίας, της Ελβετίας, του
Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι
εκθέσεις αξιολόγησης από ομοτίμους κατά το 2ο στάδιο του
MAP, εξετάζουν την πρόοδο των δικαιοδοσιών στην εφαρμογή
των προτάσεων που καθορίσθηκαν κατά το 1ο στάδιο των
εκθέσεων αξιολόγησης από ομοτίμους.

Οι εκθέσεις καταδεικνύουν ότι έγιναν θετικά βήματα και από τις έξι
δικαιοδοσίες, με τις περισσότερες από αυτές να επικαιροποιούν τις
κατευθυντήριες οδηγίες για το ΜΑΡ και να κατανέμουν περισσότερους
πόρους στις αρμόδιες αρχές, προς αύξηση της αποτελεσματικότητας κατά
τη διαχείριση υποθέσεων ΜΑΡ. Επιπρόσθετα, καθεμία από αυτές τις
δικαιοδοσίες διατήρησε ή μείωσε το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου
επιλύονταν οι υποθέσεις ΜΑΡ, ενώ η πλειονότητα των δικαιοδοσιών
χρησιμοποίησε επιπλέον το Πολυμερές Εργαλείο προκειμένου να
διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις βρίσκονταν σε συμφωνία με το πρότυπο. Οι
εκθέσεις των ομοτίμων συμπληρώνονται ως μέρος της προβλεπόμενης
διαδικασίας από τη Δράση 14 του Σχεδίου Δράσης BEPS, αναφορικά με
την επίλυση φορολογικών διαφορών και τη Διαδικασία Αμοιβαίου
Διακανονισμού, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση περισσότερο
αποτελεσματικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών.

ΣΤ. Δημοσίευση της περίληψης της αναφοράς του ΟΟΣΑ για τη

φορολόγηση της ενέργειας

Πριν από τη Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών, ο ΟΟΣΑ
δημοσίευσε μια προεπισκόπηση της έκθεσης του 2019 για τη φορολόγηση
της χρήσης ενέργειας, αναφορικά με τους φόρους που καταβάλλονται για
πηγές ενέργειας που μολύνουν το περιβάλλον.
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Η περίληψη της έκθεσης ορίζει ότι στις 44 χώρες που
συμβάλλουν σε ποσοστό άνω του 80% των παγκοσμίων
επιπέδων εκπομπών ενέργειας, οι φόροι επί των πηγών
ενέργειας που μολύνουν το περιβάλλον είναι πολύ χαμηλοί για
να αντισταθμίσουν την επίδραση στην κλιματική αλλαγή και τη
μόλυνση του αέρα. Για παράδειγμα, η έκθεση διαπιστώνει ότι ο
φόρος στον άνθρακα, που συνεισφέρει κατά ποσοστό άνω του
50% των εκπομπών άνθρακα από ενεργειακές πηγές, είναι
μηδενικός ή κοντά στο μηδέν. Οι φόροι των καυσίμων για τις
διεθνείς πτήσεις και τη διεθνή ναυσιπλοΐα είναι επίσης στο
μηδέν ή κοντά στο μηδέν στις υποκείμενες στην έκθεση χώρες,
ενώ οι καθαρότερες ενεργειακές πηγές, όπως το αέριο,
φορολογούνται συχνά πολύ υψηλότερα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Angel Gurria ανέφερε ότι:
«Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να κάψουμε λιγότερα ορυκτά
καύσιμα, πλην όμως όταν οι φόροι επί των περισσότερο
ρυπογόνων καυσίμων είναι μηδενικοί ή κοντά στο μηδέν,
υπάρχει μικρό κίνητρο για αλλαγή. Οι ενεργειακοί φόροι δεν
αποτελούν τη μοναδική λύση, όμως δε μπορούμε να
περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή χωρίς αυτούς. Πρέπει να
εφαρμόζονται δίκαια και να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση
της ευημερίας και της διευκόλυνσης της μεταφοράς ενέργειας
στις ευπαθείς ομάδες».

Η έκθεση τάσσεται υπέρ της αλλαγής στους φόρους, τις κρατικές
επιδοτήσεις και τις επενδύσεις προς ενθάρρυνση της μεταστροφής σε
χαμηλές σε άνθρακα ενέργεια και μεταφορές.

Ζ. Δημοσίευση της έκθεσης του 2019 του ΟΟΣΑ για τη Φορολογική

Διοίκηση

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε την έκθεση του 2019 για τη φορολογική διοίκηση
συγκρίνοντας δεδομένα που αφορούν τα συστήματα φορολογικής
διοίκησης 58 οικονομιών. Η 8η έκδοση εστιάζει ιδίως στη χρήση της
τεχνολογίας από τις φορολογικές διοικήσεις με σκοπό την αύξηση της
ψηφιακής διοίκησης/ψηφιακής συμμόρφωσης και την υιοθέτησή της από
τους χρήστες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων.
Η έκθεση καταδεικνύει ότι υπήρξε μια αύξηση στη διαδικτυακή
συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, με περισσότερους από το 70% των
χρηστών να συμπληρώνουν την ατομική φορολογική τους δήλωση
ηλεκτρονικά, και πάνω από το 85% των επιχειρήσεων να συμπληρώνουν
δηλώσεις ηλεκτρονικά. Η έκθεση ορίζει, επιπλέον, ότι περισσότερες από
40 από τις φορολογικές διοικήσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο της
έρευνας, χρησιμοποιούν ή αποσκοπούν να χρησιμοποιήσουν τεχνητή
νοημοσύνη ως μέρος των προγραμμάτων τους για την ψηφιακή
συμμόρφωση.
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Ο Διευθυντής του Κέντρου του ΟΟΣΑ για τη Φορολογική
Πολιτική και Διοίκηση Pascal Saint-Amans επεσήμανε σχετικά
με την έκθεση: «Τα δεδομένα και τα παραδείγματα που
περιλαμβάνονται στην έκθεση του 2019 για τη Φορολογική
Διοίκηση καταδεικνύουν τον τρόπο που η διαθεσιμότητα νέων
τεχνολογιών, νέων πηγών δεδομένων και η αυξανόμενη διεθνής
συνεργασία παρέχουν νέες ευκαιρίες, προκειμένου οι
φορολογικές διοικήσεις να διαχειριστούν καλύτερα τη
συμμόρφωση, να προστατεύσουν τη φορολογική τους βάση και
να μειώσουν τα διοικητικά έξοδα».



IV. Άλλα ενδιαφέροντα φορολογικά ζητήματα 

A. Προειδοποίηση των ΗΠΑ για μη σύναψη εμπορικής

συμφωνίας σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο

επιβάλει ψηφιακό φόρο

Οι ΗΠΑ απείλησαν να διακόψουν τις εμπορικές
διαπραγματεύσεις αναφορικά με μια συμφωνία ελευθέρων
συναλλαγών μετά το Brexit, αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο
δημοσίευσε τον περασμένο μήνα έγγραφο πολιτικής σχετικά με
έναν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, ο οποίος πρόκειται να
εφαρμοσθεί από τον Απρίλιο του 2020. Ο φόρος πρόκειται να
εφαρμοσθεί σε επιχειρήσεις που κατασκευάζουν μηχανές
αναζήτησης, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή διαδικτυακές
αγορές, διαθέσιμες σε Βρετανούς χρήστες,
συμπεριλαμβανομένης κάθε συναφούς διαδικτυακής
διαφήμισης αυτής της επιχείρησης, και οι οποίες επιχειρήσεις
έχουν παγκόσμιο ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τις
500 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας αφενός, αφετέρου δε ποσό άνω
των 25 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας του κύκλου εργασιών τους
αποδίδεται σε εισόδημα που προέρχεται από Βρετανούς
χρήστες. Ο φόρος θα εφαρμοσθεί με συντελεστή 2% επί
εισοδημάτων άνω των 25 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διοίκηση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ
ενημέρωσε την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε πολλαπλά
επίπεδα, ότι καμία συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών δεν πρόκειται να
καταρτισθεί, εάν ο φόρος αυτός θεσπισθεί το φθινόπωρο, σύμφωνα με τα
αρχικά σχέδια. Η ενημέρωση έγινε μετά την ανάρτηση του Προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, ότι πρόκειται να ληφθεί εκ μέρους των
ΗΠΑ «ουσιαστική και αμοιβαία δράση» αναφορικά με τον γαλλικό
ψηφιακό φόρο, που θεσμοθετήθηκε στις 24 Ιουλίου 2019. Η ανάρτηση
άφηνε να εννοηθεί ότι το γαλλικό κρασί μπορεί να καταστεί αντικείμενο
πρόσθετων δασμών.

Β. Επικύρωση από το 9ο Εφετείο της Περιφέρειας των ΗΠΑ της

απόφασης της Amazon

Το 9ο Εφετείο της Περιφέρειας των ΗΠΑ επικύρωσε απόφαση του
φορολογικού δικαστηρίου των ΗΠΑ επί μιας διαφοράς συνολικού ποσού
αξίας 1,5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, αναφορικά με πληρωμές που
διενεργούνταν προς την ιστοσελίδα Amazon.com, μέσω μιας θυγατρικής
της Amazon με έδρα στο Λουξεμβούργο, της Amazon Europe Holding
Technologies SCS, για τη μεταφορά της άυλης περιουσίας που
απαιτούνταν για τη λειτουργία της επιχείρησης στην Ευρώπη. Το
Δικαστήριο απεφάνθη ότι σύμφωνα με τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις της
άυλης περιουσίας τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι πληρωμές δεν πρέπει
να περιλαμβάνουν ποσά για εργατικό δυναμικό, υπεραξία και καινοτομία,
όπως υποστηρίζει η φορολογική διοίκηση.
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Το Δικαστήριο απέρριψε την ευρεία ερμηνεία της άυλης
περιουσίας, την οποία επεδίωξε να εφαρμόσει η Εφορία με την
έφεσή της, επισημαίνοντας ότι ο ορισμός αυτής κατά τη
δεδομένη χρονική στιγμή περιοριζόταν σε ελευθέρως
μεταβιβάσιμα περιουσιακά στοιχεία. Τέλος, επισημάνθηκε στην
απόφαση ότι σύμφωνα με τον παρόντα ορισμό των άυλων
στοιχείων, η άποψη που υιοθέτησε η φορολογική αρχή στην
αίτησή της ήταν ορθή.



V. Ελληνική Νομοθεσία

Α. Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών

Απόφαση Υπ.Οικ. 67343 ΕΞ με θέμα: Ρύθμιση ειδικών
θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία
καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
του άρθρου 20 και 21 του Ν.4557/2018. (ΦΕΚ 2443
Β’/20.06.2-19), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 73900
ΕΞ με θέμα: «Τροποποίηση της 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών».

Να υπενθυμισθεί ότι με τις διατάξεις του Ν.4557/2018 είχαν
ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας της
ΕΕ 2015/849.
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Α. Ομιλίες της κατόχου της έδρας Κατερίνας Σαββαϊδου σε

επιμορφωτικά συνέδρια και ημερίδες

Α.1. Σεπτέμβριος 2019, Εισήγηση στην 25η σειρά

Σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

στην Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης στο μάθημα

«Εισαγωγή στις έννοιες του Φορολογικού Δικαίου. Εισαγωγή

στο Ενωσιακό Φορολογικό Δίκαιο».

Στην εισήγησή της η κα Σαββαϊδου αναφέρθηκε στις βασικές
έννοιες τόσο του εθνικού όσο και του ενωσιακού φορολογικού
δικαίου. Ειδικότερα ανέλυσε τις έννοιες του φόρου, των
ανταποδοτικών τελών καθώς και των λοιπών δημοσίων
εσόδων, ενώ αναφέρθηκε και στις βασικές διακρίσεις των
φόρων, καθώς και τις βασικές φορολογικές συνταγματικές
αρχές. Αναφορικά με το ενωσιακό φορολογικό δίκαιο
αναφέρθηκε στην προδικαστική ερώτηση, ενώ έγινε αναφορά
στο ζήτημα της εναρμόνισης στον τομέα της άμεσης και
έμμεσης φορολογίας. Τέλος, παρουσιάσθηκαν πρόσφατες
αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
επίκαιρα ζητήματα που άπτονται της αντιμετώπισης της
φοροαποφυγής σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου οι σπουδαστές της
Σχολής να αντιληφθούν και την σχέση μεταξύ εθνικού και
ενωσιακού δικαστή.

Φωτογραφικό υλικό
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Α.2. Σεπτέμβριος 2019, Εισήγηση με θέμα «Ο Ευρωπαϊκός

Κώδικας Φορολογουμένων», στην ημερίδα που διοργανώθηκε

από την έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική

Πολιτική και Διοίκηση με τίτλο «Φορολογική ασφάλεια και

δικαιοσύνη», και πραγματοποιήθηκε στην Νομική

Βιβλιοθήκη, με αφορμή τον εορτασμό των 30 χρόνων

δραστηριοτήτων Jean Monnet (βλ. αναλυτικά στο κεφάλαιο

Δ.1.).

Στην ομιλία της η κα Σαββαϊδου αφού αναφέρθηκε αρχικώς
στην εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ φορολογικής διοίκησης και
φορολογουμένων, ακολούθως ανέλυσε τον νέο ευρωπαϊκό
κώδικα φορολογουμένων. Ειδικότερα, αφού πρώτα
αναφέρθηκε στην φύση του νέου κώδικα και στο πεδίο
εφαρμογής του, ακολούθως αναφέρθηκε στις γενικές αρχές που
εμπεριέχονται σε αυτόν, καθώς και στις βέλτιστες πρακτικές
που συναντώνται στην πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ.
Τέλος, αναφέρθηκε σε ορισμένες πρακτικές που έχουν
υιοθετηθεί σε ορισμένες μόνο χώρες, και οι οποίες θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και από τα υπόλοιπα κράτη
μέλη της ΕΕ σε περίπτωση που αποφασίσουν να ακολουθήσουν
τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στον εν λόγω
κώδικα.

Φωτογραφικό υλικό
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Β. Δημοσίευση φορολογικών νέων (tax flash)

Β.1. Το 25ο tax flash. Εφαρμογή του νέου συστήματος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των φορολογικών

διαφορών μεταξύ των κρατών μελών (1/7/2019)

Από την 1.7.2019 τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανόνες της ΕΕ για
την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των
φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών (βλ.
αναλυτικά στην Ενότητα Α.1.1.)

Ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, κ.
Πιέρ Μοσκοβισί, δήλωσε: «Ένα δίκαιο και αποδοτικό
φορολογικό σύστημα στην ΕΕ θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει
ότι τα ίδια έσοδα δεν φορολογούνται δύο φορές από δύο
διαφορετικά κράτη μέλη. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το
πρόβλημα θα πρέπει να επιλύεται γρήγορα και αποδοτικά. Από
σήμερα, η επίλυση φορολογικών διαφορών θα γίνει πολύ πιο
εύκολη. Θα ενισχυθούν σημαντικά τα δικαιώματα των
εταιρειών, ιδίως των μικρών επιχειρήσεων, και των ατόμων που
ενδεχομένως αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας εξαιτίας
της διπλής φορολόγησης. Μπορούν πλέον να είναι βέβαιοι ότι
τα φορολογικά τους θέματα θα επιλύονται από τις αρμόδιες
δικαστικές αρχές μέσα σε αποδεκτό και προβλέψιμο χρονικό
πλαίσιο, και δεν θα χρονίζουν».

Β.2. Το 26ο tax flash. Παράνομοι οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές

στο τσίπουρο και στην τσικουδιά – Καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΕ

(18/7/2019)

Στην απόφαση του ΔΕΕ της 11ης Ιουλίου 2019 στην υπόθεση C-91/18
κρίθηκε ότι η ελληνική νομοθεσία (Νόμος 3845/2010 και Νόμος
2969/2001) που προβλέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγουν οι
επιχειρήσεις απόσταξης και σημαντικά μειωμένου συντελεστή ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγουν οι
μικροί αποσταγματοποιοί αντιβαίνει προς το δίκαιο της Ένωσης.
Ειδικότερα κρίθηκε ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις
που υπέχει από τα άρθρα 19 και 21, 22 και 23 της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για την εναρμόνιση των
διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης, καθόσον αφενός θέσπισε
και διατήρησε σε ισχύ νομοθεσία η οποία προβλέπει την εφαρμογή
συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης μειωμένου κατά 50 % σε σχέση
με τον κανονικό εθνικό συντελεστή στο τσίπουρο και την τσικουδιά που
παράγονται από τις επιχειρήσεις απόσταξης, τους αποκαλούμενους
«συστηματικούς αποσταγματοποιούς», και αφετέρου θέσπισε και
διατήρησε σε ισχύ νομοθεσία η οποία προβλέπει, υπό τις προϋποθέσεις
που η ίδια καθορίζει, την εφαρμογή σημαντικά μειωμένου συντελεστή
ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά που
παράγονται από τους μικρούς αποσταγματοποιούς, τους αποκαλούμενους
«διήμερους» (βλ. αναλυτικά στην Ενότητα Γ.1.1.).
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Β.3. Το 27ο tax flash. Δημοσιεύθηκε ειδική έκθεση του

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ηλεκτρονικό

εμπόριο: πολλές από τις προκλήσεις που σχετίζονται με την

είσπραξη του ΦΠΑ και των τελωνειακών δεσμών δεν έχουν

αντιμετωπιστεί» (23/7/2019)

Στην ειδική έκθεση του ΕΕΣ αναφέρεται ότι το ηλεκτρονικό
εμπόριο εξακολουθεί να είναι ευάλωτο στη φοροδιαφυγή στον
τομέα του ΦΠΑ και στην αποφυγή καταβολής τελωνειακών
δασμών (βλ. αναλυτικά στην Ενότητα Δ.1.).

Η κα Ildikó Gáll-Pelcz, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση δήλωσε ότι «Τυχόν
έλλειμμα στην είσπραξη του ΦΠΑ και των τελωνειακών
δασμών έχει αντίκτυπο στους προϋπολογισμούς των κρατών
μελών και της ΕΕ», καθώς και ότι «Το ηλεκτρονικό εμπόριο 2
EL παρέχει ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για καταχρήσεις, και τα
τρωτά του σημεία που δημιουργούν κινδύνους παρατυπιών και
απάτης δεν έχουν ακόμη τεθεί υπό πλήρη έλεγχο».

Να σημειωθεί ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με τον ΦΠΑ και
τους τελωνειακούς δασμούς ήταν το θέμα και άλλων
πρόσφατων ειδικών εκθέσεων του ΕΕΣ, και ειδικότερα της
ειδικής έκθεσης αριθ. 24/2015 για την αντιμετώπιση της
ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και της ειδικής
έκθεσης αριθ. 19/2017 για τις διαδικασίες εισαγωγής.

Το ΕΕΣ παρουσιάζει τις ειδικές εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και σε άλλους ενδιαφερομένους, όπως
τα εθνικά κοινοβούλια, παράγοντες του αντίστοιχου κλάδου και
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Στη συντριπτική πλειονότητά
τους, οι συστάσεις που διατυπώνουμε στις εκθέσεις μας υλοποιούνται.

B.4. Το 28ο tax flash. Έλλειμμα ΦΠΑ: οι χώρες της ΕΕ απώλεσαν

έσοδα 137 δις ευρώ από τον ΦΠΑ το 2017

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι χώρες της ΕΕ
απώλεσαν έσοδα 137 δισ. ευρώ από το ΦΠΑ το 2017. Το λεγόμενο
«έλλειμμα ΦΠΑ» —δηλαδή η συνολική διαφορά μεταξύ των
αναμενόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και του ποσού που πράγματι
εισπράχθηκε— έχει μεν μειωθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη,
πλην όμως παραμένει πολύ υψηλό.

Να σημειωθεί ότι η μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ χρηματοδοτείται από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα πορίσματά της έχουν σημασία τόσο για
την ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο ΦΠΑ συμβάλλει
σημαντικά τόσο στον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και στους εθνικούς
προϋπολογισμούς. Η μελέτη εφαρμόζει μια μεθοδολογία «εκ των άνω
προς τα κάτω», χρησιμοποιώντας στοιχεία των εθνικών λογαριασμών για
την εκτίμηση των ελλειμμάτων ΦΠΑ. Mε την πάροδο των ετών, η
μέθοδος βελτιώθηκε, τελειοποιήθηκε και πλέον παρέχει τον καλύτερο
συνδυασμό εκτιμήσεων ως προς τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων
και την ακρίβεια.
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Ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, κ. Πιερ
Μοσκοβισί, δήλωσε:

«Το ευνοϊκό οικονομικό κλίμα και ορισμένες βραχυπρόθεσμες
πολιτικές λύσεις που έθεσε σε εφαρμογή η ΕΕ συνέβαλαν στη μείωση
του ελλείμματος ΦΠΑ το 2017. Ωστόσο, για να επιτευχθεί πιο
ουσιαστική πρόοδος θα πρέπει να υπάρξει ριζική μεταρρύθμιση του
συστήματος ΦΠΑ, ώστε να θωρακιστεί περισσότερο έναντι της
απάτης. Οι προτάσεις μας για τη θέσπιση οριστικού και φιλικού προς
τις επιχειρήσεις συστήματος ΦΠΑ παραμένουν επί τάπητος. Τα
κράτη μέλη δεν έχουν την πολυτέλεια να αδρανούν τη στιγμή που
χάνονται δισεκατομμύρια από παρανομίες όπως η αλυσιδωτή απάτη
στον τομέα του ΦΠΑ (απάτη τύπου καρουζέλ), καθώς και από
ασυνέπειες στο σύστημα».

Β.5. Το 29ο tax flash. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει

στατιστικά στοιχεία για την υπηρεσία μας στάσης στον τομέα

του ΦΠΑ (VAT MINI ONE-STOP-SHOP/MOSS)

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία μιας στάσης στον τομέα του Φ.Π.Α. (VAT
Mini One Stop Shop ή VAT MOSS) αποτελεί το σύστημα για την
είσπραξη και απόδοση του Φ.Π.Α. στις τηλεπικοινωνίες, τις
υπηρεσίες τηλεοπτικής μετάδοσης και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που παρέχονται στους τελικούς καταναλωτές στα 28 κράτη-μέλη
της Ε.Ε.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία μιας στάσης στον τομέα του Φ.Π.Α. εισήχθη το
2015 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μια σειρά στατιστικών
δεδομένων αναφορικά με τη χρήση της. Τα στατιστικά αυτά καλύπτουν τη
χρονική περίοδο μεταξύ 2015 και 2018 και καταδεικνύουν ένα σαφές
θετικό αποτέλεσμα αναφορικά με την είσπραξη του Φ.Π.Α. σε όλα τα
ευρωπαϊκά κράτη. Συνολικά, τα έσοδα από το Φ.Π.Α. που εισπράχθηκαν
από την υπηρεσία μιας στάσης σημειώνουν μια συνεχή αύξηση από τα 3
δισ. Ευρώ το 2015 σε περισσότερα από 4,5 δισ. Ευρώ το 2018. Το 2018, ο
Φ.Π.Α. που εισπράχθηκε αυξήθηκε έτι περαιτέρω κατά 20%, συγκριτικά
και με τα στοιχεία του 2017. Επιπρόσθετα, κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα, σταδιακή αύξηση σημείωσε και ο αριθμός των εμπόρων που
χρησιμοποιούν την MOSS για να δηλώσουν και να ζητήσουν επιστροφή
του Φ.Π.Α. από διασυνοριακές συναλλαγές.

Μια ενδιάμεση αξιολόγηση του συστήματος MOSS το 2016, κατέδειξε
ότι ήδη ένα ποσοστό περίπου 60 – 80% της αξίας των διασυνοριακών
υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας από επιχειρήσεις προς καταναλωτές (Β2C)
δηλώθηκε μέσω του συστήματος MOSS.

Η αξιολόγηση επεσήμανε, επιπλέον, ότι η χρήση του συστήματος MOSS
μπορεί να μειώσει τα διοικητικά έξοδα για τις επιχειρήσεις μέχρι το
ποσοστό της τάξεως του 95%. Η αλλαγή του τόπου παροχής των
υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας σε συνδυασμό και με το απλοποιημένο
σύστημα είσπραξης από τους πωλητές, που εισήχθησαν από την Ε.Ε. το
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2015 μέσω της ευρωπαϊκής υπηρεσίας μιας στάσης, ήταν το πρώτο
στο είδος του σύστημα, πλην όμως σήμερα ακολουθείται και από
άλλες δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο, οι οποίες εισπράττουν Φ.Π.Α.
και φόρους αγαθών και υπηρεσιών.

Επιπλέον, και ο Ο.Ο.Σ.Α. υιοθέτησε τους νέους κανόνες για τον
τόπο παροχής υπηρεσιών στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ενώ
προτείνει απλοποιημένους διαδικτυακούς μηχανισμούς είσπραξης
εκ μέρους των πωλητών, όμοιους με την ευρωπαϊκή υπηρεσία μιας
στάσης (VAT MOSS).

Προς το παρόν, το σύστημα της MOSS εφαρμόζεται μόνο σε
διασυνοριακές παροχές υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών σε
καταναλωτές που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην Ε.Ε. Παρ’ όλα
αυτά, αναμένεται να επεκταθεί μέχρι το 2021, προκειμένου να
καλύψει το Φ.Π.Α. σε εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών (ιδίως
αγαθά που πωλούνται διαδικτυακά, διασυνοριακά εντός και εκτός
της Ε.Ε.), καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που
παρέχονται απευθείας στους τελικούς καταναλωτές στην Ε.Ε.

Β.6. Το 30ο tax flash. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη

συμφωνία για τον διορισμό της κυρίας Κέβεσι (Kövesi) ως της

πρώτης Ευρωπαίας γενικής εισαγγελέως

Σύμφωνα με το από 25 Σεπτεμβρίου 2019 δελτίο τύπου της Επιτροπής, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συμφώνησαν να διορίσουν την κυρία Λάουρα Κοντρούτσα Κέβεσι ως την
πρώτη Ευρωπαία γενική εισαγγελέα.

Ο επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Έτινγκερ
δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι
κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δαπανάται σύμφωνα με τους
κανόνες και αποφέρει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Αυτό σημαίνει επίσης
αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού
της ΕΕ. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
(OLAF) συνέβαλε αποφασιστικά στην επίτευξη αυτού του στόχου και θα
συνεχίσει το έργο της ως ανεξάρτητης υπηρεσίας ερευνών, ανοίγοντας τον
δρόμο για ανακτήσεις πόρων και άλλα μέτρα προστασίας. Ο Ευρωπαίος
γενικός εισαγγελέας θα διασφαλίσει ότι οι σχετικές ενέργειες θα
προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα σε ενωσιακό επίπεδο, ούτως ώστε οι
παραβάτες να παραπέμπονται όντως στη δικαιοσύνη σε περιπτώσεις
ποινικών αδικημάτων εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης. Εύχομαι
στη νεοεπιλεγείσα γενική εισαγγελέα κάθε επιτυχία στην αντιμετώπιση
αυτών των προκλήσεων. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η OLAF θα
την υποστηρίξουν σθεναρά στα μελλοντικά της καθήκοντα».
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Η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων,
κα Γιούροβα δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί ισχυρό μήνυμα
ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την καταπολέμηση του
οικονομικού εγκλήματος και την προστασία των χρημάτων των
φορολογουμένων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί πρωτοποριακό
στο είδος του μηχανισμό, που θα δίνει προτεραιότητα στο
διασυνοριακό έγκλημα και θα διασφαλίζει ότι κανένα έγκλημα κατά
του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν θα μένει ατιμώρητο. Απαντά στα
αιτήματα των Ευρωπαίων πολιτών και εξοπλίζει τους Ευρωπαίους
εισαγγελείς με νέα, τολμηρά εργαλεία, για να διερευνούν και να
διώκουν αυτά τα εγκλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαιρετίζω τη
συμφωνία για τον διορισμό της κυρίας Κέβεσι ως της πρώτης
Ευρωπαίας γενικής εισαγγελέως. Είμαι απόλυτα πεπεισμένη ότι η
κυρία Κέβεσι θα κάνει εξαιρετική δουλειά ως επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με τη συμφωνία αυτή θα καταστεί πλέον
δυνατή η σύσταση της νέας αυτής υπηρεσίας έως το τέλος του 2020,
όπως έχει προγραμματιστεί. Η Επιτροπή θα παραμείνει ένθερμος
υποστηρικτής των συλλογικών προσπαθειών για την καταπολέμηση
της απάτης και της διαφθοράς στην ΕΕ».

Β.7. Το 31 tax flash. Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου στις

υποθέσεις FIAT και STARBUCKS για τα tax rulings και το

δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων

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 (βλ. αναλυτικά παραπάνω στα
κεφάλαια Γ.2.4. και Γ.2.5.).

Με αφορμή τις δυο προαναφερόμενες αποφάσεις, 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.
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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».

Γ. Δημοσίευση άρθρων

Γ.1. Η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την επίλυση

φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο της Κ.

Σαββαϊδου,ΔΦΝ, 2019.

Το άρθρο αναφέρεται στην επίλυση των φορολογικών διαφορών που
δημιουργούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην
διαιτησία ως τρόπο επίλυσης των διαφορών αυτών. Ειδικότερα,
αναφέρεται στους επιδιωκόμενους από την Οδηγία στόχους, στο πεδίο
εφαρμογής της Οδηγίας, στις προβλεπόμενες στην Οδηγία διαδικασίες,
στους προβλεπόμενους στην Οδηγία κανόνες διαφάνειας και στην έναρξη
ισχύος των νέων ρυθμίσεων, καθώς και στην σύγκριση της Οδηγίας με το
προϊσχύον καθεστώς της Σύμβασης Διαιτησίας.

Γ.2. Κρατικές ενισχύσεις και φορολογικές αποφάσεις τύπου “tax

rulings, άρθρο της Κ. Σαββαϊδου,ΔΕΕ 7/2019, σελ. 921-943.

Στο άρθρο αφού εξετάζεται αρχικώς η έννοια των φορολογικών
αποφάσεων τύπου “tax rulings” και ο σκοπός χορήγησής τους,
παρουσιάζεται η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την
συμβατότητα των φορολογικών αποφάσεων τύπου “tax rulings” με τους
ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, και ακολούθως η κριτική
εκ μέρους της θεωρίας και του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ κατά
της νέας προσέγγισης που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
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πρόσφατες αποφάσεις της αναφορικά με την αρχή των ίσων
αποστάσεων (“arm’s length principle”) και την ανάλυση της
επιλεκτικότητας του εξεταζόμενου μέτρου (“selectivity criterion”),
καθώς και το ζήτημα της ανάκλησης των παράνομων κρατικών
ενισχύσεων και την ενδεχόμενη παραβίαση των ενωσιακών αρχών
της νομικής βεβαιότητας και της αρχής της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης λόγω της αναδρομικής ισχύς της νέας προσέγγισης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την επιλεκτικότητα των
“tax rulings”.

Γ.3. Corporate Tax and European Tax Integration, άρθρο των Κ.

Σαββαϊδου και Β. Αθανασάκη, στο περιοδικό Studi Tributari

Europei, European Tax Studies 1/2018 (review of the European

School of Advanced Tax Studies of the University of Bologna.).

Στην μελέτη αυτή γίνεται παρουσίαση του ισχύοντος πλαισίου
εταιρικής φορολογίας στην Ελλάδα σε συνέχεια της σημαντικής
φορολογικής μεταρρύθμισης που πραγματοποιήθηκε το 2013 με
την υιοθέτηση του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και
ιδίως τις πρόσφατες σημαντικές τροποποιήσεις αυτού που
πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018 και 2019. Η μελέτη
αναφέρεται ιδίως στην σύνθεση της φορολογικής βάσης του
εταιρικού φόρου στην Ελλάδα, τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές των κερδών των επιχειρήσεων, στο φορολογικό
πλαίσιο των συγχωνεύσεων, στην φορολογική μεταχείριση των
μερισμάτων, των μόνιμων εγκαταστάσεων και των ομίλων
εταιρειών.

Επιπλέον, ειδική αναφορά γίνεται στις διατάξεις για τις ελεγχόμενες
αλλοδαπές εταιρείες. Τέλος, η μελέτη καλύπτει και ζητήματα
συμβατότητας των εθνικών διατάξεων με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και
ζητήματα φορολογικού ανταγωνισμού.

Δ. Διοργάνωση συνεδρίων

Δ.1. Σεπτέμβριος 2019, Ημερίδα με τίτλο «Φορολογική ασφάλεια και

δικαιοσύνη».

Με αφορμή τον εορτασμό των 30 χρόνων δραστηριοτήτων Jean Monnet,
η Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και
Διοίκηση διοργάνωσε Ημερίδα Φορολογικού Δικαίου με θέμα
"Φορολογική Ασφάλεια και Δικαιοσύνη", η οποία πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18.00 στην Αίθουσα "Βιβλιοθήκη"
στη Νομική Βιβλιοθήκη (Κεντρικό Κτίριο, Μαυρομιχάλη 23, 1ος
όροφος). Στην ημερίδα απεύθυνε χαιρετισμό η κάτοχος της έδρας κα.
Κατερίνα Σαββαΐδου και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής.
Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Ανδρέας Τσουρουφλής, Επίκουρος
Καθηγητής Φορολογικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, η κα. Κατερίνα Πέρρου, Δικηγόρος, PhD (London),
Επιστημονική Συνεργάτης Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νομική Σύμβουλος Διοικητή ΑΑΔΕ, η κα. Κατερίνα Σαββαΐδου,
Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Κάτοχος Έδρας Jean
Monnet, τ. ΓΓΔΕ.
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Μετά το τέλος του πάνελ ακολούθησε Στρογγυλή Τράπεζα, στην
οποία συμμετείχαν η κα. Nina Olson, Executive Director, Center
for Taxpayer Rights, former United States Taxpayer Advocate,
former head of the Office of the Taxpayer Advocate, και ο κ. Τίμος
Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης
Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ.

Στην ημερίδα παρουσιάσθηκαν ενδιαφέροντα και επίκαιρα
ζητήματα, και συγκεκριμένα από τον κ. Τσουρουφλή «οι μεταβολές
της νομολογίας και της θέσεις της Διοίκησης και η προστασία των
φορολογουμένων», από την κα Πέρρου «Η εφαρμογή
αντικαταχρηστικών κανόνων και ασφάλεια δικαίου», και από την
κα Σαββαϊδου «Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Φορολογουμένων», ενώ οι
συμμετέχοντες στην στρογγυλή τράπεζα κα Olson και κος
Παπαδόπουλος αναφέρθηκαν στην εμπειρία τους από τον United
States Taxpayer Advocate και την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
(ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ αντίστοιχα.

Μέλη της οργανωτικής επιτροπή ήταν η κα Βασιλική Αθανασάκη,
ΔΝ (Νομική Σχολή ΕΚΠΑ), Ερευνήτρια Έδρας Jean Monnet,
Δικηγόρος , Υπ. Μεταδιδάκτορας ΑΠΘ και η κα Αναστασία
Καραντάνα, Δικηγόρος, MSc. Χορηγός Φιλοξενίας ήταν η Νομική
Βιβλιοθήκη.

Φωτογραφικό υλικό
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Ε. Συμμετοχή της έδρας στην 84η Διεθνή Έκθεση

Θεσσαλονίκης

Το έργο «Έδρα Jean Monnet European Tax Policy and
Administration – διοργάνωση ελεύθερου μαθήματος για την
φορολογική συνείδηση και την φορολογική συμμόρφωση»
επιλέχθηκε να παρουσιασθεί στις παράλληλες εκδηλώσεις που
πλαισίωσαν την συμμετοχή του ΑΠΘ στην 84η Διεθνή Έκθεση της
Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Οι παράλληλες εκδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του
Περιπτέρου 14 - AKADEMIA. Στον ίδιο περίπτερο βρίσκονταν και
ο εκθεσιακός χώρος του ΑΠΘ.

Τα ζητήματα της φορολογικής συνείδησης και συμμόρφωσης είναι
ιδιαιτέρως επίκαιρα. Η ανάγκη βελτίωσης της φορολογικής
συνείδησης είναι έντονη τα τελευταία χρόνια όπου λόγω της
οικονομικής κρίσης και της αύξησης της φορολογικής
επιβάρυνσης, παρατηρείται αύξηση της μη συμμόρφωσης των
πολιτών με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, καθώς και
επιδείνωση της φοροδιαφυγής. Με το μάθημα «φορολογική
συνείδηση και την φορολογική συμμόρφωση» επιδιώκεται αφενός
η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το πρόβλημα της
φοροδιαφυγής και τις επιπτώσεις του στην κοινωνία και ειδικά
στην ζωή των νέων ανθρώπων και αφετέρου η δημιουργία
φορολογικής συνείδησης.

Υπεύθυνη του μαθήματος είναι η επίκουρη καθηγήτρια Νομικής Σχολής
ΑΠΘ Κ. Σαββαϊδου, ενώ μέλη της ομάδας είναι η κα Β. Αθανασάκη, Υπ.
Μεταδιδάκτορας του ΑΠΘ, και οι κυρίες Θ. Ρήμου και Α.
Σιδηροκαστρίτη, Υποψήφιες Διδάκτορες του ΑΠΘ. Το ελεύθερο μάθημα
συνδιοργανώνεται με το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη
Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και
με το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ.),
με το οποίο η έδρα έχει συνάψει συνεργασία για την διάδοση της
φορολογικής συνείδησης μέσω σεμιναρίων, ημερίδων κλπ.

Το μάθημα απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές όσο και στους πολίτες γενικότερα. Οι διδάσκοντες, οι οποίοι
προέρχονται από διάφορους χώρους, όπως την πανεπιστημιακή
κοινότητα, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, κλπ προσεγγίζουν το
ζήτημα της φορολογικής συνείδησης από διάφορες πτυχές, π.χ. νομικές,
ηθικές, κοινωνιολογικές κλπ.

Η φορολογική συνείδηση και συμμόρφωση προωθείται και σε επίπεδο ΕΕ
μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος για την εκπαίδευση των νέων
ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τους φόρους, καθώς και την δημιουργία
φορολογικής κουλτούρας (“TAXEDU”). Στόχος του είναι να ενημερώσει
τους νέους πολίτες της Ευρώπης για τη φορολογία και τον τρόπο με τον
οποίο επηρεάζει τη ζωή μας. Να σημειωθεί ότι η ονομασία TAXEDU
προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων TAX-φόρος και
EDUCATION-εκπαίδευση.
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Η διαδικτυακή πύλη TAXEDU (https://europa.eu/taxedu/about-us)
επιθυμεί να συμβάλει στην εκπαίδευση των νεαρής ηλικίας
πολιτών της Ευρώπης σε οικονομικά θέματα, να μειώσει τη
φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη στην Ευρώπη μέσω της
καλύτερης πληροφόρησης και εκπαίδευσης, καθώς και να
προσφέρει στους πολίτες της Ευρώπης πληροφορίες για τις
υπηρεσίες και τις παροχές που καθίστανται δυνατές μέσω της
φορολογίας (εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη κτλ.).

Η διαδικτυακή πύλη απευθύνεται σε τρεις ηλικιακές ομάδες, με
αντίστοιχες στοχευμένες πληροφορίες:

• Παιδιά: δίνεται η επεξήγηση των φόρων και τα οφέλη
που προκύπτουν από αυτούς στην καθημερινότητά μας σε απλή,
κατανοητή γλώσσα. Η ενότητα περιλαμβάνει παράξενα, αστεία
γεγονότα για τους φόρους στην Ευρώπη, κάνοντας τη διαδικασία
εκμάθησης πιο διασκεδαστική.

• Έφηβοι: δίνεται η περιγραφή των φόρων και της
ωφέλειάς τους στην καθημερινή ζωή. Η ενότητα είναι πιο
λεπτομερής από την αντίστοιχη που απευθύνεται σε παιδιά και
παρέχει παραδείγματα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των
εφήβων ("κατέβασμα" μουσικής, διαδικτυακές αγορές, κτλ).

• Νέοι ενήλικες: δίνεται πληροφόρηση για απορίες που
ανακύπτουν κατά την μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση (π.χ.
υποχρεούνται σε φορολόγηση με την έναρξη των σπουδών τους ή την
έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην χώρα τους ή το
εξωτερικό;).

Οι πληροφορίες προσφέρονται μέσω παιχνιδιών, υλικού ηλεκτρονικής
μάθησης και βίντεο μικρομάθησης, ώστε οι νέοι και οι νέες της Ευρώπης
να ενημερωθούν για τα διάφορα είδη φορολόγησης και για φορολογικά
θέματα (όπως φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή) με διασκεδαστικό και
ενδιαφέροντα τρόπο. Η γωνιά των εκπαιδευτικών περιέχει πηγές
ενημέρωσης, συμβουλές και τεχνάσματα για τη διδασκαλία φορολογικών
θεμάτων στο σχολείο.

Επικεφαλής του έργου ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης).
Κατά τη δημιουργία του ιστοτόπου, οι νέοι Ευρωπαίοι κλήθηκαν και
έδωσαν ανατροφοδότηση σχετικά με το μαθησιακό τους περιεχόμενο.
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VΙΙ. Αρθρογραφία

Α.1. Παραγραφή επί εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης,

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 732/2019, του Πέτρου

Πανταζόπουλου, Δικηγόρου, ΔΝ, Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΘΠΔΔ,

τ.5/2019, σελ.476.

1. Στο δυναμικό διάλογο που έχει ανοίξει ιδίως την τελευταία τριετία η
νομολογία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου
της Επικρατείας σχετικά με το εξόχως σημαντικό ζήτημα της παραγραφής
του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης να προβεί στην έκδοση
καταλογιστικών πράξεων, ήρθε να προστεθεί η ΣτΕ 732/2019 της
επταμελούς σύνθεσης του Β΄ τμήματος, το οποίο δίκασε φορολογική
προσφυγή σε πιλοτική δίκη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν
3900/2010.

Λαμβανομένης υπόψη της αντανάκλασης που έχει ο απώτατος χρόνος,
εντός του οποίου δικαιούται το Δημόσιο να προβεί στην επιβολή
φορολογικών βαρών τόσο στην επίτευξη δικαιϊκής ασφάλειας, με την
δημιουργία αισθήματος εμπιστοσύνης, μεταξύ άλλων, του φορολογικού
κοινού απέναντι στη Φορολογική Διοίκηση (και κατ’ επέκταση την
ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης) όσο και στον

Α. Μελέτες, άρθρα και σχόλια 
αποφάσεων
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ορθολογικό προγραμματισμό των φορολογικών εσόδων (από την
άποψη αν μη τι άλλο της επιδίωξης εσόδων επί υποθέσεων που
είναι επίκαιρες), η επίλυση των ζητημάτων που ήχθησαν ενώπιον
του Δικαστηρίου ήταν σφόδρα αναμενόμενη, ιδίως μάλιστα καθώς
η θέση της Φορολογικής Διοίκησης ήταν πάγια αντίθετη από αυτή
που υιοθέτησε το ΣτΕ.

Έτσι, μετά τις περιπτώσεις, όπου διαπιστώθηκε τελικά η
αντισυνταγματικότητα των εξαιρετικών, διαδοχικών παρατάσεων
του χρόνου παραγραφής (υπό το Ν 2238/1994) του δικαιώματος
του Δημοσίου για καταλογισμό (βλ. ΣτΕ Ολ 1438/2017, ΣτΕ 7μ.
2932, 2934-5/2017, 172/2018, πρβλ. ΣτΕ 2350/2018, 2354/2018),
στο Δικαστήριο ήχθη το ζήτημα του πεδίου εφαρμογής της
εξαιρετικής επίσης, αλλά πάγιας (υπό την έννοια της
συμπερίληψής της στον παλαιό Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος
(Ν 2238/1994 – π. ΚΦΕ) δεκαπενταετούς παραγραφής, που
προβλέπονταν στο άρθρο 84 παρ. 5 εδ. α΄ π. ΚΦΕ. Το ζήτημα αυτό
απέκτησε, εξάλλου, ακόμη μεγαλύτερη σημασία, ακριβώς λόγω της
απώλειας της δυνατότητας της Φορολογικής Διοίκησης να κάνει
χρήση του «κανονικού» πενταετούς χρόνου παραγραφής, ο οποίος
όμως «εξαιρετικά» είχε φθάσει να έχει υπερβεί αυτός τη
δεκαπενταετία, με βάση τις κριθείσες κατόπιν ως
αντισυνταγματικές παρατάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το ΣτΕ κλήθηκε πιλοτικά να κρίνει (α) αν η
εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής του άρθρου 84

παρ. 5 εδ. α΄ π. ΚΦΕ εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση μη υποβολής
δήλωσης φόρου εισοδήματος/ δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων
φόρων ή αν αφορά και την περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης
εντός της προθεσμίας πενταετούς παραγραφής (οπότε δηλαδή ως προς
αυτό, η εκπρόθεσμη δήλωση ισοδυναμεί με μη υποβολή δήλωσης), (β)
εάν η προβλεπόμενη στο άρθρο 84 παρ. 5 εδ. β΄ τριετής παράταση της
προθεσμίας παραγραφής σε περίπτωση υποβολής των εν λόγω δηλώσεων
κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημερομηνία λήξης
του χρόνου παραγραφής αφορά μόνο στην πενταετή παραγραφή ή και την
δεκαπενταετή παραγραφή και (γ) αν γίνει δεκτό ότι η δεκαπενταετής
προθεσμία παραγραφής καταλαμβάνει και την περίπτωση υποβολής
εκπρόθεσμης δηλώσεως εντός της κατά τα ανωτέρω πενταετούς
προθεσμίας παραγραφής, εάν η εν λόγω προθεσμία των δεκαπέντε ετών
είναι σύμφωνη προς τις αρχές της ασφάλειας δικαίου, της εύλογης
διάρκειας της προθεσμίας παραγραφής και της αναλογικότητας.

2. Υπενθυμίζεται ότι ο παλαιός ΚΦΕ (άρθρο 84 παρ. 1) όριζε σχετικά με
το ζήτημα της παραγραφής κατ’ αρχήν ότι η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου
δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους
μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης, το
δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφονταν δε μετά
την πάροδο της πενταετίας. Περαιτέρω, στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου
ορίζονταν ότι αν δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το
δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου παραγράφεται
μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την
επίδοση της δήλωσης.
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Σε περίπτωση δε υποβολής της δήλωσης κατά τη διάρκεια του
τελευταίου έτους πριν από την ημερομηνία λήξης του χρόνου
παραγραφής, το δικαίωμα του Δημοσίου για την κοινοποίηση
φύλλου ελέγχου παραγράφεται μετά την πάροδο τριετίας από τη
λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης.

Το πρώτο ζήτημα που είχε γεννηθεί ήδη από ετών (αλλά
αναδείχθηκε μετά την επαναφορά από το ΣτΕ του «κανονικού»
χρόνου παραγραφής στην πενταετία) ήταν αν η δεκαπενταετής
παραγραφή αφορά μόνο την περίπτωση μη υποβολής καν
φορολογικής δήλωσης ή και την περίπτωση εκπρόθεσμης
υποβολής τέτοια, των δύο περιπτώσεων δηλώσεων εξομοιούμενων
δηλαδή σε ό,τι αφορά την παραγραφή. Και αυτό διότι η
Φορολογική Διοίκηση πάγια ακολουθούσε παλαιότερη
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (173/2006),
η οποία είχε δεχθεί ότι η εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής
δήλωσης (ασχέτως χρόνου εκπροθέσμου) εξομοιώνονταν με μη
υποβολή δήλωσης, ώστε και στην περίπτωση αυτή η αρχική
πενταετής παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει
φόρο να καθίσταται δεκαπενταετής1.

3. Το ΣτΕ σχετικά με το ζήτημα, αν εφαρμόζεται η δεκαπενταετής
παραγραφή και στην περίπτωση της εκπρόθεσμης (αλλά πάντως
κατ’ αρχήν εντός της πενταετούς, αρχικής παραγραφής) υποβολής
δήλωσης, απάντησε με επιχειρήματα τόσο από το γράμμα όσο και
το σκοπό της διάταξης.

Έτσι, δεδομένης και της υποχρεωτικά στενής ερμηνείας της
φορολογικής αυτής διάταξης, που ρητά αναφέρεται μόνον σε
περίπτωση μη υποβολής καν δήλωσης, η δεκαπενταετής
παραγραφή δεν μπορεί να βρει εφαρμογή επί εκπρόθεσμης
υποβολής δήλωσης. Πράγματι, η διατύπωση της διάταξης δεν
αφήνει περιθώρια άλλης ερμηνείας.

Επιπρόσθετο επιχείρημα από το γράμμα της παρ. 5 του άρθρου 84
π. ΚΦΕ θα μπορούσε να αντληθεί και από τη διαφορά στη
διατύπωση μεταξύ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου (όπου η
δεκαπενταετής παραγραφή εκκινεί από τη λήξη της προθεσμίας για
την επίδοση, δηλαδή την υποβολή, της φορολογικής δήλωσης),
ενώ η τριετής παράταση που ορίζεται στο επόμενο εδάφιο
(περίπτωση υποβολής της δήλωσης στο τελευταίο έτος της
παραγραφής) εκκινεί από το τέλος του έτους υποβολής της
δήλωσης, ώστε δεν μπορεί παρά να αφορά στην πενταετή
παραγραφή (που έχει το ίδιο χρονικό σημείο εκκίνησης) και όχι με
την δεκαπενταετή, που ξεκινά από άλλο σημείο, όπως
προαναφέρθηκε.

Η ερμηνεία του ΣτΕ συστοιχεί, περαιτέρω, με τον σκοπό της
διάταξης, που δεν μπορεί να ήταν άλλος από τη διάκριση όσον
αφορά τη φορολογική μεταχείριση (ήτοι τελικά του απώτατου
χρόνου καταλογισμού) μεταξύ του υπόχρεου που δεν υποβάλλει
καν δήλωση και αυτού που έστω μεταγενέστερα συμμορφώνεται
με την υποχρέωσή του αυτή, περίπτωση δηλαδή που καταλήγει
ουσιωδώς διαφορετική και από την άποψη του φόρτου της
Φορολογικής Διοίκησης όσον αφορά την ανεύρεση του κρίσιμου
φορολογικού πραγματικού.
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Εξάλλου, κατά το Δικαστήριο, για την αποφυγή
καταστρατηγήσεων εκ μέρους των υπόχρεων, με την υποβολή
φορολογικής δήλωσης κατά το δυνατόν πλησίον στη λήξη του
χρόνου παραγραφής (ώστε να απομειωθεί αντίστοιχα ο χρόνος που
διαθέτει η Φορολογική Δίοικηση να ελέγξει την δήλωση αυτή),
αρκεί η τριετής παρέκταση του χρόνου παραγραφής του εδ. β΄ της
παρ. 5 του άρθρου 84 π. ΚΦΕ (σε περίπτωση υποβολής της
δήλωσης στο τελευταίο έτος της πενταετούς παραγραφής). Και
αυτό, διότι έτσι αφενός μεν η Φορολογική Διοίκηση διαθέτει μία
οκταετία τελικά από τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης για
να την ελέγξει και αφετέρου, πάντως, επιφυλάσσεται διαφορετική
μεταχείριση στον υπόχρεο που πιθανότατα υποβάλλει ο ίδιος τη
δήλωση εσκεμμένα κοντά στο χρόνο της παραγραφής, για να
αποφύγει τον έλεγχό της.

Το ΣτΕ δικαιολόγησε την κρίση με βάση και τις εξελίξεις όσον
αφορά τις ελεγκτικές δυνατότητες της Φορολογικής Διοίκησης
λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων (π.χ. της δυνατότητας υποβολής
ηλεκτρονικά φορολογικών δηλώσεων, οπότε αυτονόητα, ο
εντοπισμός των υπόχρεων που δεν υπέβαλαν καν δήλωση κατέστη
ευχερέστερος), όπως είχε κάνει ήδη και στις συναφείς αποφάσεις
που έκρινε περί των εξαιρετικών παρατάσεων του χρόνου
παραγραφής, όπου επίσης ένα από τα επιχειρήματα του Δημοσίου
ήταν και ο χρόνος που απαιτούνταν μέχρι την πρόσβαση στα
στοιχεία (τραπεζικά κ.λπ.) των υπόχρεων.

4. Σε σχέση με την περίπτωση υποβολής της δήλωσης εκπρόθεσμα
αλλά και πέραν της πενταετούς παραγραφής, το ΣτΕ προέβη σε
αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 84 παρ. 5 εδάφιο β΄
του ΚΦΕ, κρίνοντας ότι και στην περίπτωση αυτή εφαρμοστέα
είναι κατ’ αρχήν η τριετής παράταση παραγραφής, από τη λήξη
του έτους υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης. Έτσι, κάλυψε την
έλλειψη ρητής διάταξης που να ρυθμίζει την περίπτωση της
υποβολής δήλωσης μετά τη λήξη της πενταετούς παραγραφής,
αποκλίνοντας στο σημείο αυτό από τη ΓνωμΝΣΚ 147/2018, η
οποία είχε δεχθεί ότι στην περίπτωση αυτή (υποβολή μετά την
πενταετία) έχει εκκινήσει δεκαπενταετής παραγραφή, που δεν
επηρεάζεται από το επιγενόμενο γεγονός της υποβολής δήλωσης
(«Είναι, βεβαίως, αυτονόητο ότι τυχόν υποβολή δήλωσης μετά την
πάροδο της πενταετούς προθεσμίας από το τέλος του έτους μέσα
στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης, δεν
αναιρεί την αρξάμενη δεκαπενταετή παραγραφή, ελλείψει σχετικής
νομοθετικής ρύθμισης.»). Ωστόσο, η κρίση του ΣτΕ είναι
συνεπέστερη με την υποχρέωση διαφορετικής μεταχείρισης
καταστάσεων που έστω και επιγενόμενα καθίστανται διαφορετικές
(μη υποβολή δήλωσης/υποβολή έστω και μεταγενέστερα), οπότε
τα στοιχεία στην δεύτερη περίπτωση είναι πλέον διαθέσιμα στη
Φορολογική Αρχή και η δεκαπενταετής παραγραφή δεν
δικαιολογείται πια, λαμβανομένου επίσης, εξάλλου, υπόψη του
χρόνου που έχει στο μεταξύ διέλθει (τουλάχιστον πενταετία), χωρίς
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η Φορολογική Διοίκηση, παρά την υποχρέωσή της και τα επαρκή
μέσα που διαθέτει να έχει εντοπίσει την περίπτωση μη υποβολής
δήλωσης. Έτσι, η οκταετία συνολικά είναι εύλογο και σύμφωνο
προς την αρχή της αναλογικότητας χρονικό διάστημα.

Επομένως, κατά πρώτον, και στην περίπτωση της υποβολής
δήλωσης μετά την πάροδο της αρχικής πενταετούς παραγραφής,
ισχύει τριετής παρέκταση του χρόνου παραγραφής και όχι
δεκαπενταετής παραγραφή, όπως έκανε μέχρι σήμερα δεκτό η
Φορολογική Διοίκηση (και το ΝΣΚ).

5. Περαιτέρω, το ΣτΕ έκρινε ότι η τριετής παρέκταση του χρόνου
παραγραφής δεν χωρεί, πάντως, στην περίπτωση που η δήλωση
υποβάλλεται σε έτος που με την εφαρμογή (προσθήκη) της
τριετούς παρέκτασης, ο χρόνος της παραγραφής θα επεκτείνονταν
πέραν την δεκαπενταετίας. Χρησιμοποιώντας επιχειρήματα
σχετικά με την ανάγκη του ευλόγου του χρόνου συνολικά
παραγραφής για λόγους ασφάλειας δικαίου και αναλογικότητας,
αλλά και ισότητας στα δημόσια βάρη (λόγω μη είσπραξης των
δημοσίων εσόδων, που δεν τη διασφαλίζουν τόσοι μακρείς χρόνοι
παραγραφής) και προστασίας των έννομων συμφερόντων και
δικαιωμάτων των υπόχρεων (που δεν μπορούν να
προγραμματίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα ή να
αμυνθούν έναντι καταλογισμών, όταν αυτοί λαμβάνουν χώρα τόσο
μακριά χρονικά από το κρίσιμο γενεσιουργό του φόρου γεγονός),

όπως αυτά είχαν διατυπωθεί και στη ΣτΕ Ολ 1738/2017), το ΣτΕ έκρινε
ότι ακόμη και στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης κατά το τελευταίο
έτος της δεκαπενταετούς παραγραφής (αλλά και κατά το δέκατο τέταρτο
και το δέκατο τρίτο), η παραγραφή παραμένει δεκαπενταετής (και δεν
γίνεται δεκαοκταετής, δεκαεπταετής και δεκαεξαετής αντίστοιχα), τούτου
όντος του απώτατου χρονικού ορίου καταλογισμού για την εκπρόθεσμη
δήλωση.

Δηλαδή, στη στάθμιση μεταξύ του κινδύνου να υποβληθούν εσκεμμένα
φορολογικές δηλώσεις κατά τα παραπάνω έτη, για να απομειωθεί η
πιθανότητα ελέγχου και της ανάγκης ο χρόνος παραγραφής να κινείται σε
εύλογο πλαίσιο, το Δικαστήριο επέλεξε ορθά κατά την άποψή μας το
δεύτερο, με επιχειρήματα αντλούμενα τόσο από το Σύνταγμα (ως εκ της
φύσης του χρόνου παραγραφής ως ουσιαστικού στοιχείου της
φορολογικής ενοχής) όσο και πραγματιστικά, καθόσον η καθιέρωση
τόσου μακρού χρόνου παραγραφής ήδη έχει αποδείξει ότι δεν ωφελεί τα
φορολογικά έσοδα. Αντίθετα, ενθαρρύνει την απραξία της Φορολογικής
Διοίκησης (που αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής της
εκάστοτε δήλωσης, δηλαδή πολλά έτη πριν τη συμπλήρωση της
δεκαπενταετούς παραγραφής, έχει υποχρέωση να κινηθεί για την
ανεύρεση των περιπτώσεων που δεν υποβλήθηκε δήλωση),
αγκιστρώνοντάς τη σε παλαιές, ανεπίκαιρες και εισπρακτικά υποθέσεις,
απορροφώντας από αυτή δυσανάλογα πόρους και μέσα.
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6. Η τελευταία αυτή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
επιλύει έτσι οριστικά (και κατά μέρος ευνοϊκότερα για τους
υπόχρεους σε σχέση με το παρελθόν) ένα ακόμη ζήτημα σε σχέση
με την παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων που αφορούσε
χιλιάδες δηλώσεων. Τόσο από την άποψη της πρόσδοσης
ασφάλειας δικαίου σε ένα ακόμη επί χρόνια «ανοικτό» ζήτημα όσο
και από την άποψη των επιχειρημάτων της, που θα βρουν μετά
βεβαιότητας εφαρμογής και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις
νομοθετικών κενών ή προβλέψεων χρόνων παραγραφής που
ομοιάζουν με την εδώ κριθείσα, η ΣτΕ 732/2019 είναι ιδιαίτερα
σημαντική στην πορεία για οριστική «τακτοποίηση» όλων των
θεμάτων που αφορούν τη φορολογική παραγραφή, η οποία ως εκ
της προφανούς εμβέλειάς της απασχολεί με κάθε τρόπο ιδιώτες και
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Χώρα.

------

1. «... αν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή η δήλωση απόδοσης
παρακρατούμενων φόρων ή αποτελεσμάτων Ο.Ε. κλπ. δεν υποβληθεί μέσα
στη νόμιμη προθεσμία, αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας αυτής η
προβλεπόμενη δεκαπενταετής παραγραφή και το γεγονός αυτό δεν αναιρείται
από τυχόν μεταγενέστερη υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, αφού κάτι τέτοιο
δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (παραβ. Γνωμ. ΝΣΚ 217/2003).
Δηλαδή, κατά την εφαρμογή της διάταξης της παρ.4 του άρθρου 68 του ΝΔ
5323/1955 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν 1828/1989 (ήδη
άρθρο 84 παρ. 5 Ν 2238/1994) η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ισούται με
τη μη υποβολή δήλωσης.»
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Β.1. Το Έλλειμμα ΦΠΑ, άρθρο της κας Δήμητρας Κούνη,

Δικηγόρου, MSc Business Law, ΜΔΕ Δημόσιο Δίκαιο,

Diploma in Tax, Υπ.ΔΝ

Ως έλλειμμα ΦΠΑ θεωρείται η διαφορά μεταξύ των
πραγματοποιηθέντων, για την εκάστοτε Φορολογική Αρχή κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΕΕ»), με το ισχύον φορολογικό
καθεστώς εσόδων ΦΠΑ και της θεωρητικής συνολικής φορολογικής
επιβάρυνσης του νομοθετικά ισχύοντος ΦΠΑ1. Με άλλα λόγια πρόκειται
για τη διαφορά των θεωρητικών – δυνητικών μέγιστων εσόδων ΦΠΑ με
τους ισχύοντες συντελεστές σε κάθε κράτος μέλος και συνολικά στην ΕΕ,
εάν δεν υφίσταντο φαινόμενα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής ή/και
αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού για την βεβαίωση και
είσπραξη του φόρου και των πραγματικών εσόδων.

Γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία ως VAT Gap είναι ουσιαστικά ένας
δείκτης για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του
καθεστώτος ΦΠΑ όπως ισχύει στις χώρες της ΕΕ στη βάση της Οδηγίας
ΦΠΑ, αλλά επίσης αποτελεί και μια εκτίμηση του ύψους της απώλειας
φορολογικών εσόδων ΦΠΑ, εξαιτίας, αφενός της φοροδιαφυγής, της
φοροαποφυγής και οποιασδήποτε άλλης φορολογικής απάτης σε σχέση με
το ΦΠΑ, και αφετέρου της αναποτελεσματικότητας των
φοροεισπρακτικών και των φοροελεγκτικών μηχανισμών2.

Β. Η στήλη των νέων 
επιστημόνων του φορολογικού 
δικαίου 
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Η Ελλάδα, διαχρονικά, είναι ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, που
εμφανίζει το μεγαλύτερο έλλειμμα είσπραξής του. Συγκεκριμένα,
για το έτος 2012, η Ελλάδα ήταν η πέμπτη κατά σειρά χώρα με το
μεγαλύτερο έλλειμμα ΦΠΑ (33,4%), το 2013, που το έλλειμμά της
παρουσίασε μια μικρή αύξηση, βρέθηκε στην τέταρτη θέση, με
ποσοστό 34%, ή 6,214 δισ. ευρώ σε απόλυτα νούμερα, το 2014 το
έλλειμμα ΦΠΑ ήταν 27%, ή 4,614 δισ. ευρώ και τα έτη 2015 και
2016 το ποσοστό κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα κοντά στο 30% και
συγκεκριμένα το έλλειμμα εσόδων από το ΦΠΑ ανήλθε σε 5,916
δισ. ευρώ κατατάσσοντάς τη δεύτερη μεταξύ των χωρών της ΕΕ,
όσον αφορά το λεγόμενο «έλλειμμα ΦΠΑ».

Στην προσπάθεια μιας σύντομης αναδρομής σχετικά με το
έλλειμμα ΦΠΑ που σημείωνε η Ελλάδα παρατηρούμε ότι ήταν
διαχρονικά υψηλό. Συνολικά στην πενταετία 2012 – 2016,
σύμφωνα με την έκθεσης της Επιτροπής εκτιμάται ότι δεν έχουν
βεβαιωθεί και εισπραχθεί αθροιστικά έσοδα ύψους 27,8 δισ. ευρώ
στην Ελλάδα.

Η μέγιστη απώλεια εσόδων για την Ελλάδα εκτιμάται ότι
προέρχεται από την ανεπαρκή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΦΠΑ,
εξαιτίας της μη εξάλειψης της φοροδιαφυγής και της
φοροαποφυγής, καθώς και της μη δημιουργίας ενός
φοροεισπρακτικού μηχανισμού3, ο οποίος θα αξιοποιεί στο έπακρο
τις δυνατότητες της νομοθεσίας και τα διαθέσιμα εργαλεία για την
αντιμετώπιση των καταχρηστικών πρακτικών. Σημειώνεται ότι το
ποσό αυτό, ενώ είναι πιθανόν να αποδίδεται στην πλειονότητά του

στη φοροδιαφυγή, συμπεριλαμβάνει και την απώλεια εσόδων λόγω της
αναποτελεσματικότητας των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, καθώς και,
σε ένα βαθμό, δηλωθέν μεν, αλλά ανείσπρακτο ΦΠΑ.

Εξαιτίας της απουσίας εσωτερικής πληροφόρησης για την απάτη στον
τομέα του ΦΠΑ από την Επιτροπή, η τελευταία αναθέτει τακτικά τη
διενέργεια μελετών με σκοπό τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ του
ποσού του ΦΠΑ που εισπράττεται πραγματικά και της συνολικής
φορολογικής υποχρέωσης ΦΠΑ, διαφοράς που είναι γνωστή, όπως
προαναφέρθηκε, ως έλλειμμα συμμόρφωσης στο ΦΠΑ. Η μελέτη για το
έλλειμμα ΦΠΑ χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα
πορίσματά της έχουν ιδιαίτερη σημασία και για την ίδια την ΕΕ αλλά και
για τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο ΦΠΑ συμβάλλει σημαντικά τόσο
στον προϋπολογισμό της ΕΕ, όσο και στους εθνικούς προϋπολογισμούς.
Mε την πάροδο των ετών, η μέθοδος έχει βελτιωθεί και πλέον παρέχει τον
καλύτερο συνδυασμό εκτιμήσεων ως προς τη συγκρισιμότητα των
αποτελεσμάτων και την ακρίβεια.

Η μελέτη4 που ολοκληρώθηκε το 2018 υπολόγισε ότι το έλλειμμα ΦΠΑ
μειώθηκε κατά 10,5 δισ. ευρώ φθάνοντας τα 147,1 δισ. ευρώ το έτος
2016, σημειώνοντας μείωση κατά 12,3% των συνολικών εσόδων από το
ΦΠΑ σε σύγκριση με 13,2% το προηγούμενο έτος. Οι ατομικές επιδόσεις
των κρατών μελών εξακολουθούσαν τότε να διαφέρουν σημαντικά. Το
έλλειμμα ΦΠΑ είχε μειωθεί σε 22 κράτη μέλη, εκ των οποίων η
Βουλγαρία, η Λετονία, η Κύπρος και οι Κάτω Χώρες εμφάνισαν τις
καλύτερες επιδόσεις, με μείωση των απωλειών ΦΠΑ σε ποσοστό ανώτερο
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του 5% σε κάθε χώρα. Ωστόσο, το έλλειμμα ΦΠΑ είχε αυξηθεί σε
έξι κράτη μέλη: Ρουμανία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ιρλανδία, Εσθονία και Γαλλία.

Με την πλέον πρόσφατη όμως μελέτη5, η οποία δημοσιεύτηκε
αρχές του Σεπτέμβρη 2019 οι χώρες της ΕΕ απώλεσαν το 2017
έσοδα 137 δισ. ευρώ από το ΦΠΑ. Η Ρουμανία κατέγραψε το
μεγαλύτερο εθνικό έλλειμμα ΦΠΑ, με απώλεια εσόδων από τον
ΦΠΑ ύψους 36% το 2017. Ακολουθούν η Ελλάδα (34%) και η
Λιθουανία (25%). Τα χαμηλότερα ελλείμματα καταγράφηκαν στη
Σουηδία, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο, χώρες οι οποίες
απώλεσαν έσοδα από τον ΦΠΑ μόνο σε ποσοστό 1% κατά μέσο
όρο. Σε απόλυτες τιμές, το υψηλότερο έλλειμμα ΦΠΑ, ύψους
περίπου 33,5 δισ. ευρώ, σημειώθηκε στην Ιταλία.

Οι επιμέρους επιδόσεις των κρατών μελών εξακολουθούν να
διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό. Το έλλειμμα ΦΠΑ μειώθηκε σε 25
κράτη μέλη και αυξήθηκε σε τρία. Η Μάλτα, η Πολωνία και η
Κύπρος σημείωσαν πολύ καλές επιδόσεις, καθώς κατέγραψαν
σημαντική μείωση στις απώλειες εσόδων από τον ΦΠΑ. Επτά
κράτη μέλη και συγκεκριμένα η Σλοβενία, η Ιταλία, το
Λουξεμβούργο, η Σλοβακία, η Πορτογαλία, η Τσεχία και η Γαλλία,
σημείωσαν επίσης πολύ καλά αποτελέσματα, μειώνοντας το
έλλειμμα ΦΠΑ κατά περισσότερες από 2 ποσοστιαίες μονάδες.
Σημειώθηκε σημαντική αύξηση του ελλείμματος ΦΠΑ στην
Ελλάδα (2,6%) και τη Λετονία (1,9%) και οριακή αύξηση στη
Γερμανία (0,2%).

Σε ονομαστικές τιμές, το έλλειμμα ΦΠΑ μειώθηκε στα 137,5 δισ. ευρώ το
2017, δηλαδή κατά 8 δισ. ευρώ, ποσό παρόμοιο με τη μείωση κατά 7,8
δισ. ευρώ που σημειώθηκε το 2016. Το έλλειμμα ΦΠΑ το 2017
αντιπροσωπεύει το 11,2% των συνολικών εσόδων από τον ΦΠΑ στην ΕΕ,
ενώ το προηγούμενο έτος το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 12,2%. Αυτή η
πτωτική τάση παρατηρείται για πέμπτη συνεχή χρονιά, κάτι το οποίο μας
δημιουργεί μια αισιοδοξία ότι αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά
με ακόμα καλύτερες επιδόσεις των κρατών μελών.

Οι ως άνω διαφοροποιήσεις στο έλλειμμα ΦΠΑ ανάμεσα στα κράτη μέλη
αντανακλούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων επιβολής και
συμμόρφωσης σχετικά με τον ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος σε ζητήματα
όπως η απάτη, η φοροαποφυγή, περιπτώσεις πτωχεύσεων και οικονομικής
αφερεγγυότητας. Η διαφοροποίηση αυτή μας προσφέρει μια εικόνα όσον
αφορά την ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα των εθνικών
φορολογικών αρχών αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να
εξετάζεται μεμονωμένα6.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το έλλειμμα συμμόρφωσης ΦΠΑ δεν αποτελεί
αξιόπιστη εκτίμηση της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ,
διότι, εκτός από το γεγονός ότι περιλαμβάνει τόσο την εγχώρια όσο και τη
διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, περιλαμβάνει επίσης άλλες
απώλειες εσόδων, μεταξύ άλλων αυτές που οφείλονται στη νόμιμη
φοροαποφυγή, στην αφερεγγυότητα των εμπόρων και στις πρακτικές των
φορολογικών διοικήσεων που ανέχονται την καθυστέρηση οφειλών από
εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες.
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Επιπλέον, το έλλειμμα ΦΠΑ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στους
υπολογισμούς σχετικά με την παραοικονομία που περιλαμβάνονται
στα δεδομένα για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν7.

Η ύπαρξη του σημαντικού αυτού, παρότι μειωμένου, για το έτος
2017, ελλείμματος ΦΠΑ, καταδεικνύει εκ νέου την ανάγκη για
συνολική αναθεώρηση και πιθανή μεταρρύθμιση των κανόνων της
ΕΕ για τον ΦΠΑ, όπως ήδη προτάθηκε το 2017 από την Επιτροπή.
Από την άλλη μεριά τα συμπεράσματα της έρευνας καλούν για
αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να
καταπολεμηθεί η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και να εξασφαλιστεί
η εύρυθμη λειτουργία των κανόνων του ανταγωνισμού για τις
επιχειρήσεις, η οποία απειλείται άμεσα από την φορολογική απάτη.
Αναμένεται ότι η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση της φορολογίας
θα βοηθήσει έμπρακτα προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη τις
δυνατότητες της τεχνολογίας χρησιμοποιούν πολλές Φορολογικές
Αρχές και η αναμενόμενη εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων και
στην Ελλάδα θα ενισχύει τις ελεγκτικές δυνατότητες των
Φορολογικών Αρχών.

--------
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