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Ο Σύνδεσμος  Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος 
(Σ.Β.Θ.Κ.Ε.), 

μέλος του  EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  NNeettwwoorrkk  --HHeellllaass  σας ενημερώνει: 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει τα θεμέλια για μια πιο 
δίκαιη και διαφανή προσέγγιση της φορολογίας στην ΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου, τις εργασίες που αφορούν 
στο φιλόδοξο πρόγραμμά της για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του 
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Το Κολλέγιο των Επιτρόπων πραγματοποίησε 
μια πρώτη συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τις βασικές δράσεις που 
ενδεχομένως να αναληφθούν για να διασφαλιστεί μια δικαιότερη και διαφανέστερη 
προσέγγιση της φορολογίας στην ΕΕ. 

Ο Πρόεδρος Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ έχει ορίσει την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 
και της φοροαποφυγής ως ύψιστη πολιτική προτεραιότητα της παρούσας 
Επιτροπής, και η σημερινή συζήτηση επικεντρώθηκε στα πλέον επείγοντα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν σε αυτόν τον τομέα. Συμφωνήθηκε ότι βασικός στόχος 
είναι να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες θα φορολογούνται εκεί όπου ασκούνται οι 
κερδοφόρες οικονομικές τους δραστηριότητες και ότι δεν θα μπορούν να 
αποφεύγουν την καταβολή του μεριδίου που τους αναλογεί μέσω πρακτικών 
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε ευρεία συναίνεση 
μεταξύ των Επιτρόπων ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της 
φορολογικής διαφάνειας στον τομέα της φορολογίας των εταιρειών. 

Για τον σκοπό αυτό, οι Επίτροποι συμφώνησαν να παρουσιάσουν, τον Μάρτιο, μια 
δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί ταχέως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο 
του προγράμματος εργασίας της τον περασμένο Δεκέμβριο: τον επόμενο μήνα θα 
προτείνει νομοθεσία για την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με φορολογικές αποφάσεις. Βάσει των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ, τα 
κράτη μέλη ανταλλάσσουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις που 
αφορούν τα εταιρικά φορολογικά τους καθεστώτα, τα οποία είναι συνήθως 
ιδιαίτερα πολύπλοκα. Ως εκ τούτου, οι φορολογικές αρχές δυσκολεύονται να 



 

εντοπίσουν τον τόπο άσκησης των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων μιας 
εταιρείας και, κατ' επέκταση, να επιβάλουν τη φορολογική νομοθεσία με δίκαιο 
τρόπο. Κατά συνέπεια, πολλές πολυεθνικές επιχειρούν να μεταφέρουν τα κέρδη 
τους και να μειώνουν στο ελάχιστο τις φορολογικές τους οφειλές, στερώντας τις 
κυβερνήσεις της ΕΕ από πολύτιμα φορολογικά έσοδα και υπονομεύοντας τη δίκαιη 
φορολογία. 

Η πρόταση του Μαρτίου θα συνοδεύεται από μια ευρύτερη σειρά μέτρων για την 
αύξηση της διαφάνειας· στη σημερινή συζήτηση προσανατολισμού εξετάστηκαν 
διάφορες νομοθετικές και μη νομοθετικές επιλογές. 

Η δέσμη φορολογικής διαφάνειας του επόμενου μήνα είναι μόνο η αρχή, καθώς 
περισσότερα μέτρα σε αυτόν τον τομέα αναμένεται να ληφθούν κατά τη διάρκεια 
του 2015. Η Επιτροπή θα υποβάλει μια δεύτερη δέσμη μέτρων σχετικά με τη δίκαιη 
και αποτελεσματική φορολόγηση εταιρειών φέτος το καλοκαίρι, η οποία θα 
λαμβάνει επίσης υπόψη τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο 
τού G20 και του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. 

Ιστορικό: 

Τον Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει δέσμη μέτρων για τη φορολογική 
διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής πρότασης για την αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με φορολογικές αποφάσεις.Στο πρόγραμμα 
εργασίας της που παρουσίασε τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή δήλωσε την πρόθεσή της 
να πατάξει τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
φόροι θα καταβάλλονται στη χώρα όπου πραγματοποιούνται κέρδη. 

Παρουσιάζοντας τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στις 15 Ιουλίου 2014, ο Πρόεδρος Γιούνκερ δήλωσε τα εξής: 
«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη δικαιοσύνη στην εσωτερική μας αγορά. Μολονότι 
αναγνωρίζουμε ότι τα εθνικά φορολογικά συστήματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών, οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, ώστε όλοι να 
συμβάλλουν κατά το μερίδιο που τους αναλογεί.» 

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τέσσερις διεξοδικές έρευνες στον 
τομέα των κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με φορολογικές αποφάσεις που 
εκδόθηκαν από την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες. Στις αρχές 
του μήνα, η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για ένα βελγικό φορολογικό καθεστώς που 
επιτρέπει στις πολυεθνικές εταιρείες να καταβάλλουν σημαντικά μειωμένο εταιρικό 
φόρο στο Βέλγιο. Επίσης, η Επιτροπή έχει ήδη ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη να 
της παράσχουν πληροφορίες για τις πρακτικές που ακολουθούν στο πλαίσιο των 
φορολογικών αποφάσεων προκειμένου να διαπιστώσει εάν και πού προκαλείται 
στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά εξαιτίας επιλεκτικών 
φορολογικών πλεονεκτημάτων. 
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