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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ενιαίας αγοράς υπάρχει η βούληση των
κρατών μελών να αποδεχθούν μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με την άμεση
φορολογία; Είναι εφικτή η εναρμόνιση των εθνικών ρυθμίσεων περί της άμεσης
φορολογίας; Έχουν θεσπιστεί νόμοι και κανόνες σχετικά με το θέμα αυτό; Ποίος είναι ο
ρόλος των θεσμικών οργάνων στο συγκεκριμένο ζήτημα;
Η εργασία λοιπόν, με θέμα την « Άμεση Φορολογία των κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωση . Έσοδα κρατών ή έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; » θα αναφερθεί στις βασικές
έννοιες και ορισμούς του φόρου, των διακρίσεών του, των συστατικών στοιχείων του,
καθώς και της φορολογικής βάσης. Επιπρόσθετα, θα αναλύσει το φορολογικό σύστημα
(πηγές εσόδων, λειτουργίες φόρων, φορολογικοί συντελεστές, κατηγορίες φόρων), ενώ
παράλληλα θα εστιάσει στην φορολογική πολιτική των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και συγκεκριμένα στην ανάγκη επιβολής της άμεσης φορολογίας (φορολογία φυσικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων, φορολογία περιουσίας) και στους φορολογικούς
συντελεστές των κρατών μελών της.
Θα επιδιώξει μια σύντομη, αλλά περιεκτική ανάλυση των πηγών εσόδων του
Προϋπολογισμού της Ένωσης,

της φορολογικής ενωσιακής νομοθεσίας σε σημαντικά

θέματα όπως η φοροδιαφυγή , η φοροαποφυγή , τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατώνμελών, καθώς και του φορολογικού ανταγωνισμού.

Θα αναφερθεί στην σχετική

Νομολογία, καθώς και στο Πρωτογενές και Παράγωγο Κοινοτικό Δίκαιο για την
εναρμόνιση των άμεσων φόρων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος, για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας θα επιχειρηθεί μια προσέγγιση του
ρόλου των θεσμικών οργάνων, και των πιθανών εμποδίων που υπάρχουν για την
εναρμόνιση της κοινής φορολογικής πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών ενώ ταυτόχρονα
θα αναζητηθούν οι προοπτικές της ενιαίας-κοινής φορολογικής πολιτικής,

μέσω των

δράσεων και των προτάσεων.
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ –ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Η βασική πηγή άντλησης εσόδων ενός κράτους είναι οι φόροι. Πρόκειται για κυρίαρχο
δικαίωμα κάθε κράτους να συγκεντρώνει χρηματικούς πόρους ώστε να επιτύχει τους
δημοσιονομικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς στόχους. Οι φόροι συνίσταται
σε αναγκαστικές και υποχρεωτικές χρηματικές παροχές των πολιτών προς το κράτος χωρίς
όμως απαραίτητα να υπάρχει ειδική αντιπαροχή του κράτους προς τους πολίτες. 1 Το ύψος
των δημοσίων εσόδων επηρεάζει στο υπέρτατο βαθμό την υλοποίηση των παραπάνω
στόχων. Η επίτευξη του στόχου αυτού, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί το κράτος, τόσο
στις δημοσιονομικές του προοπτικές όσο και τις

απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου

προϋποθέτει την επιβολή φορολογίας. Η επιβολή των φόρων αποτελεί το μέσο άσκησης
οικονομικής πολιτικής
Η φορολογία αποτελεί αφενός μια σημαντική δραστηριότητα των δημόσιων φορέων σε όλες
τις χώρες του κόσμου, και ιδιαίτερα στις περισσότερο ανεπτυγμένες, αφού εξασφαλίζει
συνήθως περισσότερο από το 90% των εσόδων τους 2 και αφετέρου αποτελεί ένα σημαντικό
μέσο για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, ενθαρρύνοντας τον ιδιωτικό τομέα να
δημιουργήσει νέες επενδύσεις αλλά και να επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες. Στην περίπτωση
όμως τόνωσης της επενδυτικής δραστηριότητας οφείλει το Κράτος να επιδείξει μια
προνομιακή φορολογική μεταχείριση προς τις επιχειρήσεις 3.

1.1 Βασικές Έννοιες - Γενικές αρχές
Η φορολογία συνιστά το κεντρικό στοιχείο κάθε κυβέρνησης, για την συγκέντρωση των
αναγκαίων πόρων ώστε να υλοποιήσει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Η επιλογή , η
διαμόρφωση και σωστή εφαρμογή του φορολογικού συστήματος εξασφαλίζει πρωτίστως
την δίκαιη κατανομή φορολογικών βαρών με τις λιγότερο δυσμενείς παρενέργειες στην
οικονομία. Για το λόγο αυτό τα τρία βασικά στοιχεία της φορολογίας τα οποία οφείλονται
να λαμβάνονται υπόψη είναι α) η φορολογική βάση, δηλαδή το μέγεθος στο οποίο
υπολογίζεται ο φόρος, β) οι φορολογικοί συντελεστές δηλαδή το ποσό του φόρου που

1

Τσάτσος Ν., 2012, Θεωρία των φόρων και Φορολογική Πολιτική, Εκδόσεις Σακούλα, σελ.27-28
Γεωργακόπουλος Θ- Πάσχος Π., 2003, Εισαγωγή στη Φορολογία, Εκδόσεις Μπένου
3
Φινοκαλιώτης Κ, 2014, Φορολογικό Δίκαιο, σελ 27-40
2
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αναλογεί σε κάθε μονάδα της φορολογικής βάσης και γ) η φορολογική μονάδα δηλαδή το
υποκείμενου του φόρου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Tο σύνολο των φόρων που συνθέτουν
το φορολογικό σύστημα διαφέρουν και ταξινομούνται ανάλογα4.
Η επιβολή φορολογίας δεν στερείται συνταγματικής καταχώρησης και αυτό διότι τελεί υπό
τυπικό νόμο. Το Σύνταγμα καθορίζει τα συστατικά στοιχεία του νόμου που επιβάλλει
φόρους, καθορίζοντας α) το υποκείμενο του φόρου, β) το αντικείμενο του φόρου, γ) τον
φορολογικό συντελεστή και δ) τις απαλλαγές και εξαιρέσεις από τον φόρο. Το φορολογικό
δικαίωμα του κράτους εκφράζεται νομοθετώντας τυπικούς νόμους και εφαρμόζεται
νομοεκτελεστικά με ατομικές διοικητικές πράξεις προσδιορισμού και επιβολής φόρου 5. Οι
συνταγματικές ρυθμίσεις για την φορολογία και οι περιορισμοί στην άσκηση του
φορολογικού δικαιώματος της πολιτείας αποτελεί ουσιώδη έκφραση της έννοιας του
κράτους δικαίου. Η θέσπιση των φορολογικών νόμων υπό το Σύνταγμα «θέτει»
περιορισμούς και δεσμεύσεις στην κρατική βούληση και εξουσία. Οι περιορισμοί αυτοί
συνιστούν ένα πλέγμα εγγυήσεων των πολιτών για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε μορφής
αυθαιρεσίας από την κρατική εξουσία σε σχέση με την επιβολή και είσπραξη των φόρων,
περιέχοντας μια σειρά αρχών.
Οι αρχές που διέπουν την άσκηση της φορολογικής εξουσίας του κράτους είναι κυρίως οι
παρακάτω:
Η αρχή της νομιμότητας του φόρου ή άλλως η αρχή του νομοθετικού ορισμού του
φόρου, ορίζει ότι ουδείς φόρος επιβάλλεται ή εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο. Πρόκειται
για θεμελιώδους σημασίας αρχή που απαιτεί την ύπαρξη τυπικού νόμου βάσει του οποίου
καθορίζεται το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις
δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες στις οποίες αναφέρεται ο φόρος και έχει
καταχωρηθεί συνταγματικά τόσο στα Ευρωπαϊκά Κράτη όσο και σε άλλα κράτη εκτός της
Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Έτσι την αρχή κατοχυρώνουν το Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 78), το
Κυπριακό Σύνταγμα (άρθρο 24), το Γαλλικό Σύνταγμα (άρθρο 34), το Ιρλανδικό Σύνταγμα
(άρθρο 22), το Ιταλικό Σύνταγμα (άρθρο 23), το Βελγικό Σύνταγμα (άρθρα 110,113), το
Νορβηγικό Σύνταγμα (άρθρο 75), το Σύνταγμα της Σιγκαπούρης (άρθρο 82), το

4Τσάτσος Ν., 2012, Θεωρία των φόρων και Φορολογική Πολιτική, Εκδόσεις Κριτική σελ. 29-35
5Κοντός-Μάναλος Λ., 2002, Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο, σελ 43
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Αυστραλιανό Σύνταγμα (άρθρα 33,35), το Σύνταγμα της Τυνησίας (άρθρο 36), κ.λ.π.. Αλλά
και σε κράτη που η αρχή αυτή δεν κατοχυρώνεται ρητά στο Σύνταγμα (πχ Ομοσπονδία
Γερμανίας) η αρχή αυτή θεωρείται ως αυτόνομη, ως θεμελιούμενη στην αρχή της
νομιμότητας της διοίκησης της οποίας αποτελεί ειδικότερη μορφή, αλλά και στην αρχή του
κράτους – δικαίου.
Η αρχή της βεβαιότητας του φόρου απευθύνεται κυρίως στον νομοθέτη , τον
οποίο υποχρεώνει να διατυπώσει κατά τρόπο σαφή και πλήρη τα ουσιώδη στοιχεία
δεσμεύοντας τα αρμόδια φορολογικά όργανα να εκδίδουν πράξεις με καθορισμένες
διαδικασίες και να βεβαιώνουν τον φόρο σύννομες με τις φορολογικές διατάξεις.
Η αρχή της μη αναδρομικής ισχύος των φορολογικών νόμων ή ορθότερα η αρχή
της περιορισμένης αναδρομικής ισχύος των φορολογικών ρυθμίσεων. Παρά το γεγονός ότι
πρόκειται για αρχή η οποία δεν έχει υιοθετηθεί από όλα τα Συντάγματα, η αρχή αυτή
αποσκοπεί στον περιορισμό των αυθαίρετων πράξεων της κρατικής εξουσίας σε βάρος της
προσωπικής ασφάλειας αλλά και της περιουσίας των ατόμων.
Η αρχή της καθολικότητας του φόρου δηλαδή με την έννοια ότι ο φόρος πρέπει
να επιβάλλεται σε όλα τα πρόσωπα που ζουν στην επικράτεια χωρίς διακρίσεις. Είναι πλέον
αποδεκτό ότι το Κράτος έχει δικαίωμα να επιβάλλει φόρους όχι μόνο στο ημεδαπά πρόσωπα
αλλά και στα αλλοδαπά εφόσον διατηρούν οικονομικής φύσεως δεσμό με αυτό.
Η αρχή της φορολογικής ισότητας δηλαδή της συνεισφοράς στα δημόσια βάρη
ανάλογα με τις οικονομικές και εισοδηματικές δυνατότητες εκάστου. Με δεδομένο ότι το
Κράτος «αφαιρεί» οικονομική δύναμη από τους πολίτες οφείλει να κατανέμει τα
φορολογικά βάρη σύμφωνα με την φοροδοτική ικανότητά τους, δηλαδή με την όμοια
φοροδοτική επιβάρυνση ατόμων που βρίσκονται στην ίδια οικονομική κατάσταση και την
ανόμοια μεταχείριση ατόμων που τελούν υπό διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες.
Η αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία έχει διαμορφωθεί νομολογιακά. Πρόκειται
για την προστασία της εμπιστοσύνης του φορολογούμενου έναντι της φορολογικής αρχής η
οποία οφείλει να εφαρμόσει τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους χωρίς παρεκκλίσεις . Η
αρχή της χρηστής διοίκησης υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές
Σελίδα 10

τους με βάση το περί δικαίου αίσθημα τους, με αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο
της αρχής της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή η δημόσια
διοίκηση οφείλει να διευκολύνει τους διοικούμενους να προστατεύουν τα συμφέροντά τους
και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους 6. Η φορολογική εξουσία περιορίζεται και από τις
διατάξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων 7.

1.2 Λειτουργίες των Φόρων
Είναι γνωστό ότι η χρήση του φόρου θεωρείται ως το μέσο άσκησης οικονομικής πολιτικής
ενός Κράτους για την χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών του, ενώ χρησιμεύει και ως
μέσω ρύθμισης της αναδιανομής του πλούτου. Στα πλαίσια αυτά το Κράτος επιβάλλει στο
κοινωνικό σύνολο οικονομικές επιβαρύνσεις δηλαδή υποχρεωτικές συνεισφορές των
πολιτών, επιδρώντας με τον τρόπο αυτό στην διανομή των εισοδημάτων και γενικότερα
στην οικονομική ζωή.
Ο φόρος ο οποίος υποβάλλεται στους πολίτες, είναι ένα μέσο με το οποίο το Κράτος και οι
άλλοι φορείς Δημόσιων Οικονομιών αποκτούν αγοραστική δύναμη για την κάλυψη
χρηματικών δαπανών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις πολλαπλές υποχρεώσεις τους.
Toύτο σημαίνει ότι οι φόροι επιτελούν αρχικά ταμιευτική λειτουργία. Εκτός όμως της
ταμιευτικής λειτουργίας, οι φόροι επιτελούν σήμερα και άλλες μη ταμιευτικές λειτουργίες,
οι οποίες διακρίνονται στις οικονομικές και κοινωνικές. Οι οικονομικές λειτουργίες
συνίστανται στην εξυπηρέτηση ή υποβοήθηση της επίτευξης διαφόρων σκοπών της
κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής μιας χώρας. Ενώ οι κοινωνικές λειτουργίες
συνίστανται ιδίως στην εξυπηρέτηση διαφόρων σκοπών της κυβερνητικής κοινωνικής
πολιτικής. Συνήθως οι οικονομικές ή οι κοινωνικές λειτουργίες επιτελούνται ταυτοχρόνως
με την ταμιευτική λειτουργία 8.

6

Ακριβοπούλου Χ., 2010,«Θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης-αμεροληψία, ισότητα, αναλογικότητα,
χρήστη διοίκηση, νομιμότητα, δημόσιο συμφέρον» , https://akrivopoulouchristina.wordpress.com [on line]
cited 10.05.2016
7
Φινοκαλιώτης Κ., 2014, Φορολογικό Δίκαιο, σελ 80-202
8
Μουντούρη Ανδρέα-ηλεκτρονική εφημερίδα Παναιτωλική, «Οι σύγχρονες λειτουργίες των φόρων» cited
06.11.2012
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1.3 Κατηγορίες Φόρων – Διάκριση9
Το σύνολο των φόρων που συνθέτουν το φορολογικό σύστημα, τόσο στην χώρα μας όσο
και στο σύνολο των χωρών διεθνώς, στηρίζεται στο σύστημα της πολλαπλής φορολογίας,
με αποτέλεσμα να διαφέρουν και ταξινομούνται ανάλογα με:
1. τη Φορολογική Βάση, δηλαδή το οικονομικό μέγεθος στο οποίο υπολογίζεται ο
φόρος αφενός, και αφετέρου το υποκείμενο του φόρου
2. το Φορολογικό Συντελεστή
3. το Φορέα που τον επιβάλλει
4. τους Άμεσους και Έμμεσους Φόρους
Αναλυτικότερα οι κυριότερες διακρίσεις των φόρων είναι
Ι. Με κριτήριο τη φορολογική βάση
Α.1 Φόρος εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Α. Φόρος Εισοδήματος

Α.2 Φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων
Α.3 Φόρος Υπεραξίας
Β.1.α Φόρος Κληρονομιών
Β.1 Φόροι

Β.1.β Φόρος Δωρεών

Μεταβίβασης
Β.1.γ Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων
Β. Φόροι Περιουσίας
Β.2.α Φόρος Καθαρού Πλούτου
Β.2 Φόροι Κατοχής

Β.2.β Γενικός Φόρος Περιουσίας
Β.2.γ Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Γ.1 Γενικοί – Ειδικοί
Γ. Φόροι Δαπάνης

Γ.2 Κατά μονάδα – Κατ’ Αξία
Γ.3 Στη συνολική αξία – στην προστιθέμενη αξία

Τσάτσος Ν., 2012, Θεωρία των φόρων και Φορολογική Πολιτική, Εκδόσεις Κριτική κεφ 2ο σελ. 37-55
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ΙΙ. Με κριτήριο το φορολογικό συντελεστή
Α.1 Αύξουσα προοδευτικότητα
Α.2 Φθίνουσα προοδευτικότητα
Α. Προοδευτικοί Φόροι

Α.3 Σταθερή προοδευτικότητα
Α.4 Αφανής προοδευτικότητα

Β. Αναλογικοί Φόροι
Γ. Αντίστροφα
Προοδευτικοί Φόροι
ΙΙΙ. Με κριτήριο το φορέα που επιβάλλει
Α. Φόροι της Κεντρικής Διοίκησης
Β. Φόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Γ. Φόροι (εισφορές) της Κοινωνικής Ασφάλισης
ΙV. Άμεσοι Φόροι – Έμμεσοι Φόροι
Πηγή : Τσάτσος Νίκος, 2012 «Θεωρία των Φόρων και Φορολογική Πολιτική» σελ. 38

1.3.1 Η διάκριση των φόρων με κριτήριο τη Φορολογική Βάση
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Φορολογική Βάση είναι το Οικονομικό Μέγεθος, δηλαδή το
ύψος της φορολογητέας ύλης, στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος. Πρόκειται για το σύνολο
των οικονομικών στοιχείων που κατέχει ένα φυσικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα με
βάση το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί η οικονομική δύναμή του άρα και κατά επέκταση η
αγοραστική του δύναμη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται :
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1.3.1.1 Φόρος Εισοδήματος
Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Σε πολλές χώρες σημαντική πηγή εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού είναι φόρος, ο
οποίος προέρχεται από το σύνολο του ατομικού εισοδήματος. Σύμφωνα με το Haig Saimons
εισόδημα θεωρείται το άθροισμα της κατανάλωσης και της μεταβολής στην καθαρή
περιουσιακή θέση κατά την διάρκεια μια χρονικής περιόδου. Συγκεκριμένα , το εισόδημα
το οποίο αποκτά κανείς στην διάρκεια ενός έτους είναι
Y = C +DW,
όπου Υ= το ετήσιο εισόδημα, C = το μέγεθος της κατανάλωσης και DW = η μεταβολή –
διαφορά στην καθαρή θέση μεταξύ αρχής και τέλους του έτους. Αν και θεωρητικός ο
ορισμός αυτός, παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, γιατί περιλαμβάνει στην έννοια του
εισοδήματος, κατηγορίες με αρκετές ιδιαιτερότητες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στις
αμοιβές σε είδος, στην υπεραξία των περιουσιακών στοιχείων, στις μεταβιβάσεις από
χαριστική αιτία (δωρεές), τις κληρονομιές, τα κέρδη από λαχεία και την κατανάλωση
αγαθών και υπηρεσιών χωρίς αντάλλαγμα (π.χ. η παραγωγή και αυτοκατανάλωση
αγροτικών προϊόντων).10
Το σύνολο του ατομικού εισοδήματος ενός φυσικού προσώπου μπορεί να προέρχεται από
πολλές πηγές. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ισχύον Ν.4172/2013 Κ.Φ.Δ.) οι
κατηγορίες των εισοδημάτων που προέρχονται: α) από μισθωτή εργασία και συντάξεις, β)
από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ) από κεφάλαιο, και δ) από την υπεραξία μεταβίβασης
κεφαλαίου.
Προκειμένου να φορολογηθεί το εισόδημα ενός ατόμου (φορολογητέο εισόδημα) το οποίο
έχει αποκτηθεί μέσα σε μια χρονική περίοδο (π.x. από 01/01/ΧΧ έως 31/12/ΧΧ) θα πρέπει

10

Haig, R,M (1921), The concept of income – Economic and Legal Asp. ects, The Federal Income tax,
Columbia University Press and Simos, H.G. (1938), Personal Income taxation, University of Chicago Press
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από το συνολικό εισόδημα (ακαθάριστο εισόδημα) το οποίο προέρχεται από το σύνολο των
πηγών) να αφαιρεθούν οι δαπάνες που έγιναν για την απόκτησή του.
Επιπλέον, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, είναι δυνατόν να εκπέσουν από το καθαρό
εισόδημα διάφορα ποσά (απαλλαγές και εκπτώσεις) όπως π.x. οι ιατρικές δαπάνες, τα
ασφάλιστρα, οι δωρεές, οι τόκοι στεγαστικών δανείων, κλπ, κυρίως για λόγους κοινωνικούς
αλλά και οικονομικούς. Με τον τρόπο αυτό το ποσό το οποίο απομένει και υποβάλλεται σε
φορολογία είναι το φορολογητέο εισόδημα.
Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
Στον αντίποδα φορολόγησης των Φυσικών Προσώπων είναι η φορολόγηση των Νομικών
Προσώπων ή Νομικών Οντοτήτων. Σύμφωνα και πάλι με τον Ν.4172/2013 σαν Νομικό
Πρόσωπο ορίζεται κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή ένωση
επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα, ενώ ως Νομική Οντότητα, ορίζεται
κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν
είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή
εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής
καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής
ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής
επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή
επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή
κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία
αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου.
Ο φόρος εισοδήματος των Νομικών Οντοτήτων επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη, δηλαδή
στην διαφορά μεταξύ των ακαθάριστων κερδών και συνολικών δαπανών. Σημαντικό
πρόβλημα όμως το οποίο εμφανίζεται στην φορολόγηση των Νομικών Οντοτήτων είναι το
εάν θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ προσωπικών και
κεφαλαιουχικών εταιριών. Η σημασία αυτού του φόρου ποικίλει από χώρα σε χώρα αφενός
μεν, λόγω διαφορετικών φορολογικών συντελεστών, αφετέρου δε λόγω διαφορών στον
ορισμό της φορολογικής βάσης καθώς έχει αναπτυχθεί διαφορετικά ο θεσμός της εταιρικής
μορφής των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της μεθόδου που χρησιμοποιούν για την
Σελίδα 15

φορολόγηση εισοδημάτων Νομικών Οντοτήτων. Σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α. συμμετοχή των
εσόδων από την φορολογία εισοδήματος Νομικών Οντοτήτων διαφέρει από χώρα σε χώρα
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως προς το ποσοστό του συνολικού φόρου εισοδήματος
όσο και ως προς το ποσοστό του συνόλου των φορολογικών εσόδων. Ο πίνακας που
ακολουθεί δείχνει τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος Νομικών Οντοτήτων.
Ως % του συνολικού Φόρου εισοδήματος

Ως % των συνολικών Φορολογικών εσόδων

ΧΩΡΑ
1990

2007

1990

2007

Αυστρία

13,99

19,29

5,32

8,73

Βέλγιο

13,10

21,89

7,23

11,90

Δανία

6,19

12,43

3,8

7,56

Φιλανδία

11,49

22,93

6,06

12,46

Γαλλία

33,19

28,50

9,53

10,81

Γερμανία

14,91

19,45

7,72

9,58

Ελλάδα

27,64

34,33

7,88

12,62

Ισλανδία

9,38

13,49

2,87

6,63

Ιρλανδία

13,45

27,73

5,82

12,87

Ιταλία

27,51

26,02

14,96

12,54

Ολλανδία

23,40

29,91

12,05

13,66

Νορβηγία

25,61

54,03

12,24

32,79

Πορτογαλία

31,06

39,14

10,95

14,94

Ισπανία

28,79

37,55

13,66

18,54

Σουηδία

7,51

20,29

4,30

10,63

Αγγλία

25,22

23,79

11,94

11,52
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Πηγή : OECD, «Revenue Statistics, 1965-2007», Παρίση, 201011
Διαπιστώνει κανείς με βάσει τα ανωτέρω, ότι οι μεγάλες αποκλείσεις που υπάρχουν στην
φορολόγηση των Νομικών Οντοτήτων ανά χώρα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εστιάζονται στην διαφορετική προσέγγιση τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό
επίπεδο. Τα συστήματα φορολόγησης των κερδών καθορίζονται τόσο από τις ανάγκες του
σύγχρονου Κοινωνικού Κράτους όσο όμως και από τον σκοπό της φορολογικής πολιτικής
για την κάλυψη των δημοσιονομικών αγαθών της εκάστη κυβέρνησης. Πρόκειται για έναν
φόρο ο οποίος «υπηρετεί» την αναδιανομή του πλούτου καθώς και το μέσω των
φορολογικών κινήτρων το οποίο συμβάλλει στην αύξηση επενδύσεων και της προώθησης
της οικονομικής ανάπτυξης.
Φόρος Υπεραξίας
Όταν σε ένα περιουσιακό στοιχείο (όπως ακίνητο, κινητό ή επιχείρηση) αυξηθεί η αξία του,
τότε στην διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης του στοιχείου αυτού και τιμής πώλησης
επιβάλλεται ο φόρος υπεραξίας. Και στην περίπτωση του φόρου υπεραξίας διαπιστώνεται
διαφορετική προσέγγιση από το κάθε κράτος και αυτό εξαρτάται από το γεγονός ένταξης
του φόρου είτε σαν φόρος εισοδήματος είτε ως ειδικού φόρου . Κατά συνέπεια η αύξηση
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων οδηγεί και στην δυνατότητα να αυξηθεί και η
φοροδοτική ικανότητα των φορολογούμενων.
Πρόκειται για έναν «ιδιαίτερο» φόρο διότι δεν αποτελεί τακτική πηγή εισοδήματος και
επηρεάζεται από τις μεταβολές των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον η υπεραξία των
περιουσιακών στοιχείων μπορεί να θεωρηθεί και αρνητική (δηλαδή υποτίμηση) όταν αυτά
υποστούν μια ζημιά.
1.3.1.2 Φόρος Περιουσίας
Ο φόρος επί της κατοχής αλλά και της μεταβίβασης τόσο με χαριστική όσο εξ επαχθούς
αιτίας αποτελούν τον φόρο περιουσίας. Σε πολλές χώρες τα έσοδα τα οποία προέρχονται

11

Τσάτσος Ν., 2012, Θεωρία των φόρων και Φορολογική Πολιτική, Εκδόσεις Κριτική σελ 169-170
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από την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας δεν θεωρούνται και ιδιαίτερα σημαντικά
διότι αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος των συνολικών φορολογικών εσόδων.
Στην μεν πρώτη περίπτωση, δηλαδή του φόρου επί της κατοχής, στην χώρα μας αν
ανατρέξουμε στο παρελθόν θα διαπιστώσουμε ότι κατά σειρά επιβολής φόρων με βάση τους
Νόμους ήταν : α) ο Ν.11/1975 (καταργήθηκε με τον Ν.1978/1980), β) ο Ν.1249/1982 με την
ονομασία Φ.Α.Π. (αντικαταστάθηκε με το Τ.Α.Π.), γ) ο Ν.2459/1997 (Φ.Μ.Α.Π. ίσχυσε έως
και 2007), δ) ο Ν.3634/2008 όπου θεσπίστηκε το Ε.Τ.ΑΚ. για την περίοδο 2008-2009 , ε)
ακολούθησε με ο Ν.3843/2010 με την ονομασία Φόρος Ακίνητης Περιουσία για τα έτη
2010-2013, στ) από τις 01/01/2014 και μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσης διπλωματικής
ισχύει ο Ν. 4223/2013 που αφορά τον ΕΝ.Φ.Ι.Α..
Επιπλέον στα πλαίσια του Α’ Μνημονίου, προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα, επιβλήθηκε
ένας

έκτακτος

φόρος

(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

επί

των

ηλεκτροδοτούμενων

ακινήτων,

απαλλάσσοντας όμως ορισμένους δημόσιους φορείς, ιερές μονές, κοινωφελείς οργανισμούς,
κλπ.
Στην δεύτερη περίπτωση, δηλαδή τον φόρο μεταβίβασης με χαριστική αιτία και εξ’
επαχθούς αναφερόμαστε στην δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά και την πώληση ενός
ακινήτου αντίστοιχα.
Στις κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τον
βαθμό συγγένειας του κληρονομούμενου, του δωρητή και του γονέα αντίστοιχα,
θεσπίζοντας και διαφορετικά αφορολόγητα ποσά αλλά και διαφορετικές κλίμακες.
Πρόκειται για προοδευτικούς φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι αυξάνουν ανάλογα με
τον βαθμό συγγένειας , δηλαδή αν είναι συγγενείς εξ’ αίματος, εξ αγχιστεία; ή εξωτικός.
Σχετικά με τον Φόρο Μεταβίβασης εξ επαχθούς αιτία επιβάλλεται στην αξία (αντικειμενική
ή στο τίμημα ) του πωληθέντος ακινήτου ή άλλων (π.x. Πλοία). Τα τελευταία χρόνια λόγω
της οικονομικής κρίσης υπήρξε μια σημαντική πτώση στην αγορά των ακινήτων και στην
προσπάθεια των κυβερνήσεων να ενισχύσουν τις πωλήσεις προέβησαν στην μείωση του
συντελεστή με βάση τον οποίο υπολογίζεται ο φόρος μεταβίβασης, ο οποίος καταβάλλεται
από τον αγοραστή.
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1.3.1.3 Φόρος Δαπάνης ή Κατανάλωσης
Οι φόροι δαπάνης ή κατανάλωσης θεωρούνται έμμεσοι φόροι διότι επιβάλλονται στα αγαθά
τα οποία καταναλώνει ο πολίτης κατά την αγορά τους. Πρόκειται για πληθώρα αγαθών και
αυτό δίνει την δυνατότητα να επιβληθούν διάφοροι φόροι με διάφορες μορφές αλλά και
τρόπους.
Συνήθως διακρίνονται σε α) γενικούς και ειδικούς , β) σε φόρους κατά μονάδα και κατ’ αξία
και γ) σε φόρους που επιβάλλονται στην συνολική αξία και φόροι στην προστιθέμενη αξία
12

.

1.3.2 Η διάκριση των φόρων με κριτήριο το φορολογικό συντελεστή
Με κριτήριο το φορολογικό συντελεστή διακρίνονται οι φόροι σε α) προοδευτικούς, β)
αναλογικούς και γ) σε αντίστροφα προοδευτικοί
Στους αναλογικούς φόρους παρατηρεί κανείς ότι ο φορολογικός συντελεστής παραμένει
σταθερός ανεξάρτητα από το μέγεθος της φορολογικής βάσης. Συνήθως πρόκειται για τους
έμμεσους φόρους κατανάλωσης (χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Φ.Π.Α. με τους
συντελεστές 13% και 24%) και τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Ο υπολογισμός του φόρου
γίνεται με εύκολο και ξεκάθαρο τρόπο χωρίς να δημιουργεί προβλήματα ενώ ταυτόχρονα
δίνεται η δυνατότητα να βρεθεί το οφειλόμενο ποσό χωρίς ιδιαίτερους υπολογισμούς.
Σημαντικό πρόβλημα στην περίπτωση των αναλογικών φόρων είναι το γεγονός ότι δεν
συμβαδίζει με την αρχή της φορολογικής ισότητας και δικαιοσύνης διότι δεν αφαιρεί φόρο
από τις ανώτερες οικονομικές τάξεις έναντι αυτών που ανήκουν στις κατώτερες οικονομικές
τάξεις.
Στον αντίποδα των αναλογικών συντελεστών είναι οι προοδευτικοί συντελεστές. Είναι
ξεκάθαρο πως στην περίπτωση αυτή, ένα Κράτος Δικαίου έχει την ευχέρεια επιλογής των
προοδευτικών συντελεστών ώστε να απορροφήσει έσοδα από τα μεγαλύτερα εισοδήματα.
Είναι προφανές όμως ότι υιοθετώντας προοδευτικούς συντελεστές ενέχεται ο κίνδυνος από
τη μία να υπάρχει εσκεμμένη απόκρυψη φορολογητέας ύλης αλλά και από την άλλη να

12
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συνιστούν αντικινήτρων παραγωγικών επενδύσεων. Επομένως είναι φανερό ότι όταν ένα
κράτος θέλει να αναθερμάνει την οικονομική δραστηριότητα οδηγείται στην μείωση των
προοδευτικών συντελεστών ώστε να υπάρξουν όσο τον δυνατόν μεγαλύτερες επενδύσεις.
Τέλος, όταν η φορολογία είναι αντίστροφα προοδευτική σημαίνει ότι οι συντελεστές
μειώνονται όσο αυξάνεται η φορολογητέα ύλη. Το γεγονός αυτό οδηγεί την φορολογούσα
αρχή να αφαιρεί μεγαλύτερο ποσοστά από τις χαμηλότερες οικονομικά τάξεις. Να
σημειωθεί ότι οι φορολογία αυτή δεν εφαρμόζεται στην πράξη διότι “αντιβαίνει” στους
κανόνες της φορολογικής ηθικής.
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η φορολογική επιβάρυνση ανάλογα με τους
συντελεστές.
Φορολογική

Έσοδα

Έσοδα

Βάση

προοδευτικού

αναλογικού
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Πηγή : (Τσάτσος Ν., 2012)
1.3.3 Η διάκριση των φόρων με κριτήριο το φορέα που τον επιβάλλει
Αρμόδιος φορέας συγκέντρωσης των φορολογικών εσόδων σε ένα κράτος είναι η ίδια
Κεντρική Διοίκηση η οποία εκχωρεί το δικαίωμα αυτό στα αρμόδια όργανα του, όπως είναι
το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Σε κάθε χώρα η εκχώρηση του δικαιώματος αυτού εξαρτάται αρχικά από το
ίδιο το Διοικητικό Σύστημα το οποίο εφαρμόζει αλλά και την δημοσιονομική αποκέντρωση
και την εξουσία που παραχωρεί στα καθ’ ύλην αυτά όργανα ή φορείς. Στα πλαίσια αυτά
σημαντική προϋπόθεση είναι η καλή και άριστη συνεργασία μεταξύ των φορέων, ούτος
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ώστε το αποτέλεσμα να είναι η σωστή και έγκυρη περισυλλογή των φόρων για την
εκτέλεση του δημοσιονομικού προγράμματος κάθε κυβέρνησης.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δυνατότητα συγκέντρωσης χρηματικών εσόδων έχει
μεταβιβαστεί προς τα κ-μ, καθιστώντας υπεύθυνα της συγκέντρωσης και άμεσης απόδοσης
των εσόδων. Τα κ-μ όντας υποχρεωμένα να τηρήσουν και να εφαρμόσουν το Πρωτογενές
και Παράγωγο Δίκαιο εναρμονίζονται με τις ενωσιακούς Κανονισμούς, Αποφάσεις και
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

1.4 Έμμεσοι Φόροι
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, σχετικά με την διάκριση των φόρων σε Έμμεσους και
Άμεσους φόρους, διαπιστώνει κανείς ότι σαφής διαχωρισμός δεν μπορεί να υπάρξει και
αυτό διότι τα κριτήρια είναι πολλά και διαφορετικά. Ανάλογα με το κριτήριο μπορεί ένας
φόρος να χαρακτηριστεί ως άμεσος ενώ με άλλο κριτήριο ως έμμεσος.
Ένα βασικό κριτήριο είναι η μετακύλιση του φόρου, δηλαδή η δυνατότητα ή μη των
φορολογουμένων να μετακυλύουν το φορολογικό βάρος σε άλλους με τους οποίους
συναλλάσσονται. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι το υποκείμενο του φόρου σύμφωνα με τον
νόμο. Δηλαδή ποια είναι η πρόθεση του νομοθέτη να επιβαρύνει με τον φόρο, όπως για
παράδειγμα, οι φόροι παρακράτησης και η απόδοση των φόρων από την πηγή προς το
Δημόσιο .
Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, η διάκριση των φόρων βασίζεται στη φύση του φορολογικού
αντικειμένου, αφού ληφθεί υπόψη και η φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου. Έτσι,
άμεσος φόρος είναι αυτός που επιβάλλεται στο εισόδημα του φορολογούμενου ή στην
περιουσία του, ενώ έμμεσος φόρος είναι αυτός που επιβάλλεται στο εισόδημα που
δαπάνησε ο φορολογούμενος, δηλαδή στην κατανάλωση, καθώς ο φόρος αυτός μόνο μέσω
του ύψους της φορολογητέας ύλης αναδεικνύει, όχι κατά τρόπο άμεσο και απόλυτο, την
οικονομική δύναμη του φορολογούμενου

13

. Στην περίπτωση αυτή οι πιο γνωστοί έμμεσοι

φόροι είναι αυτοί που επιβαρύνουν τον κύκλο εργασιών, την παραγωγή ή την κατανάλωση

αγαθών και υπηρεσιών και είναι: α) Ο Φόρος κύκλου εργασιών (αντικαταστάθηκε από το
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Φ.Π.Α.), β) Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, γ) Ο φόρος επιτηδεύματος, δ) ο φόρος
συγκέντρωσης κεφαλαίου, ε) το χαρτόσημο πλοίων, στ) τα τέλη χαρτοσήμου (επί δανειακών
συμβάσεων, ασφαλιστικών συμβολαίων) 14.

1.5

Άμεσοι Φόροι

Υπό την ευρεία έννοια άμεσοι φόροι είναι εκείνοι που επιβάλλονται στα έσοδα των
επιχειρήσεων και των ιδιωτών και οι οποίοι δεν ενσωματώνονται στο κόστος παραγωγής ή
την τιμή πώλησης των αγαθών και υπηρεσιών και οι συντελεστές των οποίων είναι συχνά
προοδευτικοί. Δύο είναι οι σημαντικότεροι άμεσοι φόροι: α) φόροι επί του εισοδήματος και
β) φόροι επί της περιουσίας.15
Η επιβολή των άμεσων φόρων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πιο αντικειμενική
φορολόγηση διότι στηρίζεται στην διάκριση των εισοδηματικών τάξεων λαμβάνοντας
μεγαλύτερα ποσά φόρου από τα μεγαλύτερα εισοδήματα .
Το σύνολο των άμεσων φόρων στον κρατικό ελληνικό προϋπολογισμό του 2016 υστερεί
έναντι των έμμεσων φόρων όπως αποτυπώνεται στο προσχέδιο του. Συγκεκριμένα από την
άμεση φορολογία, εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν 19.103 εκατ. ευρώ, έναντι των 24.059
εκατ. Ευρώ που αναμένονται από τους έμμεσους φόρους.
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται καθαρά η συμμετοχή των άμεσων και των έμμεσων
φόρων στο σύνολο των φορολογητέων εσόδων. Από το 2009 και έπειτα παρατηρείται μία
προσπάθεια μικρής αύξησης της συμμετοχής των άμεσων φόρων και αντίστοιχης μείωσης
των έμμεσων στα προβλεπόμενα συνολικά φορολογικά έσοδα του Ελληνικού κράτους
(συγκεκριμένα για το 2013 προβλέπεται το 55,14% των φορολογικών εσόδων να προέλθει
από την έμμεση φορολόγηση και το υπόλοιπο 44,86% από την άμεση).

14

Μούσης Ν., 2011, Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο , Οικονομία, Πολιτική , Εκδόσεις Παπαζήση,
Μούσης Ν., 2011, Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο , Οικονομία, Πολιτική , Εκδόσεις Παπαζήση, σελ.284
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Πηγή16 : «Προϋπολογισμοί Ελληνικού Κράτους 1999-2013»
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Εργασία Γενικού Λυκείου Άργους (σελ 28) http://lyk-agrou.ker.sch.gr/autosch/joomla15/lykagrou/kratikoiproypologismoi-2013.pdf (cited 20.05.2016)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - H Φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Από την ίδρυση της Ε.ΚΑ.Χ. έως και σήμερα πρωταρχικός στόχος και σκοπός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να προαχθεί η ειρήνη καθώς και οι αξίες και η ευημερία των
λαών. Επιπρόσθετα όμως, ήταν εμφανής η προσπάθεια της Ένωσης να δημιουργηθεί μια
ενιαία αγορά, καταργώντας τα εμπόδια και τους φραγμούς στις οικονομικές συναλλαγές,
και δημιουργώντας έναν ενιαίο οικονομικό χώρο

17

. Με την άρση όλων των φραγμών και

των περιορισμών, δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες μιας εσωτερικής αγοράς εντός
της Ένωσης, τόσο για την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, συντελεστών και κεφαλαίου όσο
και της δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού18. Για την ομαλή
λειτουργία της ενιαίας αγοράς βασική προϋπόθεση ήταν η θέσπιση γενικών και ειδικών
ρυθμίσεων εντός της Ένωσης σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο,

η σύναψη διμερών

σχέσεων μεταξύ των κ–μ αλλά και οι διεθνής συμβάσεις της Ένωσης με άλλες χώρες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992, ξεκίνησε το
μεγάλο εγχείρημα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (Ο.Ν.Ε.). Ένας βασικός
στόχος της Ο.Ν.Ε. ήταν και παραμένει η αύξηση της οικονομικής ευημερίας των πολιτών
και των επιχειρήσεων στην Ε.Ε., μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και της δημιουργίας
περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, σημαντικό
στοιχείο υπήρξε ο συντονισμός όλων των οικονομικών πολιτικών στόχων της Ο.Ν.Ε..
Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα που απαιτούσε την αποτελεσματική συνεργασία
όλων κ-μ 19.
Τα κράτη που συμμετέχουν σε μια διαδικασία Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
θέτουν τους βασικούς στόχους που επιθυμούν να επιτύχουν καθώς και τις κοινές πολιτικές
που θέλουν να εφαρμόσουν για να επιτύχουν τους στόχους αυτούς. Ορίζουν τα θεσμικά
όργανα τα οποία είναι αρμόδια για την δημιουργία των κατάλληλων δομών , διατυπώνοντας
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την κοινή νομοθεσία αλλά ταυτόχρονα διατυπώνουν και τα κοινά πλαίσια πολιτικής
συνεργασίας ώστε να εγγυώνται την σωστή εφαρμογή των πολιτικών στόχων τους. 20
Ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής των κ–μ της ΕΕ θεωρήθηκε επιβεβλημένος.
Προκειμένου να καμφούν τα όποια εμπόδια, ήταν φανερό ότι έπρεπε να «καταργηθούν»
από τη μία τα φορολογικά σύνορα μεταξύ των κ-μ, και ταυτόχρονα να υπάρξει, στο μέτρο
του δυνατού, η προσπάθεια εναρμόνισης των φορολογικών συστημάτων, με δεδομένου ότι
η φορολογία συνιστά ένα από τα βασικά μέσα άσκησης της οικονομικής και
δημοσιονομικής πολιτικής21.
Στα στάδιο της Κοινής Αγοράς ήταν αρκετή η ελεύθερη συναλλαγή μεταξύ των κ-μ, η
κοινή δασμολογική πολιτική και η ελεύθερη μετακίνηση των παραγωγικών συναλλαγών.
Στο στάδιο όμως της Οικονομικής ενοποίησης γίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη της
ενιαίας Οικονομικής Πολιτικής και αυτό διότι η Ε.Ε. με τις στρατηγικές επιλογές της,
εστιάζει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων με στόχο την ομαλή λειτουργία της ενιαίας
αγοράς22 .
Στο πλαίσιο που μόλις αναφέρθηκε, για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οικοδομήματος τα
κ–μ έπρεπε να λάβουν αποφάσεις για κοινές πολιτικές, με στόχο σημαντικές ρυθμίσεις τόσο
στο εσωτερικό των χώρων τους όσο και στην ίδια την Ε.Ε.. Αναφερόμενοι στις κοινές
πολιτικές θα πρέπει να γίνει λόγος για τις σημαντικότερες που θέτουν τα θεμέλια του
ευρωπαϊκού οικοδομήματος που δεν είναι άλλες από την Κοινή Οικονομική και
Νομισματική Πολιτική, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την
Κοινή Περιφερειακή Πολιτική κ.ά. Συνδυάστηκα με τα παραπάνω είναι προφανές ότι για τη
σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και της Οικονομικής Ενοποίησης, η φορολογική
εναρμόνιση μπορεί να είναι απαραίτητη σε μέγιστο βαθμό, αναπτύσσοντας νομοθετικές
διατάξεις, κανονισμούς , οδηγίες, αποφάσεις εντός της Ε.Ε.23.
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Σύμφωνα με το όσα πρεσβεύει η Ε.Ε. και δημοσιεύονται μέσω των εκθέσεων της «η
φορολογία συνιστά κυρίαρχο στοιχείο της εθνικής κυριαρχίας. Με τα φορολογικά έσοδα οι
κυβερνήσεις εξασφαλίζουν τους αναγκαίους πόρους για την ύπαρξη και την αποτελεσματική
λειτουργία τους. Επιπλέον, η φορολογική νομοθεσία κάθε κ-μ της Ε.Ε. αντικατοπτρίζει τις
θεμελιώδεις επιλογές του σε σημαντικούς τομείς δημοσίων δαπανών , όπως η παιδεία , η
υγεία και οι συντάξεις. Επηρεάζει την ιδιωτική κατανάλωση και τις αποταμιεύσεις και
καθορίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα
περιβαλλοντικά ζητήματα. Για όλους αυτούς τους λόγους , αρμόδιες για την είσπραξη των
φόρων και τον καθορισμό των φορολογικών συντελεστών είναι οι εθνικές κυβερνήσεις.»24

2.1 Εναρμόνιση Έμμεσης Φορολογία στην Ε.Ε.
Πρωτίστως, ο στόχος της Ε.Ε., ήταν η σταδιακή σύγκλιση των φορολογικών συστημάτων
των κρατών-μελών διότι ήταν φανερή η αδυναμία ενός ενιαίου, κοινού και άριστου
φορολογικού συστήματος. Οι κυβερνήσεις βασιζόμενες στην αρχή της εθνικής φορολογικής
κυριαρχίας, δυσκολεύτηκαν να αποδεχτούν την «εκχώρηση» του δικαιώματος αυτού διότι η
φορολογική πολιτική αποτελεί και μέσω άσκηση πολιτικής εξουσίας αφενός μεν, αφετέρου
δε, είναι φανερή η ανομοιογένεια των επιπέδων οικονομικής ανάπτυξης. Συνέπεια αυτών,
ήταν φανερή η δυσκολία της φορολογικής εναρμόνισης μεταξύ των κ-μ.
Από την ίδρυση της Ε.Ο.Κ. δεν προβλεπόταν κοινή φορολογική πολιτική αλλά μια
συντονισμένη κοινοτική δράση σε φορολογικά θέματα καθώς εκδίδονται διατάξεις για την
εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών για την εδραίωση και λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς.25
Η Ε.Ε. σχετικά με την φορολογική πολιτική στρέφεται γύρω από δύο άξονες: την έμμεση
και άμεση φορολογία. Η έμμεση φορολογία

σχετίζονται με τις συναλλαγές που

επιβαρύνουν τον κύκλο εργασιών, την παραγωγή, την κατανάλωση των αγαθών και
υπηρεσιών ώστε να εγγυάται την φορολογική ουδετερότητα εντός της κοινής αγοράς. Η
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άμεση φορολογία δεν επηρεάζει το εμπόριο αλλά την φορολόγηση των εισοδημάτων και
της περιουσίας.26
Τα άρθρα 95-99 της Συνθήκης της Ρώμης εκφράζουν ξεκάθαρα την πρόθεση της
Κοινότητας για εναρμόνιση της έμμεσης φορολογίας. Οι έμμεσοι φόροι ενσωματώνονται
στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορές που υπάρχουν
στους έμμεσους φόρους μεταξύ των κ-μ διαστρεβλώνουν τους όρους του ανταγωνισμού και
επηρεάζουν την επιλογή του τόπου εγκατάστασης μιας βιομηχανίας μέσα στην Κοινότητα27.
Στις 11 Απριλίου 1967 το Συμβούλιο, ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής, εξέδωσε
τις πρώτες οδηγίες για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τους
φόρους κύκλου εργασιών (σχετική οδηγία 67/227/ΕΟΚ) θέτοντας τις βάσεις ενός κοινού
συστήματος Φ.Π.Α. με την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων, και
καθορίζοντας το γενικό πλαίσιο δομής και λειτουργίας του Φ.Π.Α.. Καθότι οι οδηγίες ήταν
οι πρώτες οι οποίες αφορούσαν μια πρώτη προσπάθεια εναρμόνισης των φόρων εντός της
Ε.Ε., διαπιστώθηκαν σημαντικά προβλήματα κυρίως στους φορολογικούς συντελεστές αλλά
και στην φορολογική βάση του φόρου από κάθε κ-μ και αυτό διότι το κάθε κράτος
προσάρμοζε τόσο τους συντελεστές όσο και την βάση ανάλογα με τις οικονομικές
συγκυρίες του. Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την 77/388/ΕΟΚ (17-051977) η οποία είναι η έκτη οδηγία καθιέρωση με το άρθρο 11 ομοιόμορφη φορολογική
βάση. Ακολούθως η Επιτροπή συνέχισε το 1989 να πραγματοποιήσει την ιδέα κατάργησης
των φορολογικών συνόρων για τις διασυνοριακές συναλλαγές και το ενδοκοινοτικό
εμπόριο. Το 1996 καθιερώθηκε η αρχή επιβολής Φ.Π.Α. με βάση την χώρα προέλευσης του
προϊόντος καθώς και συμφωνήθηκε ο αριθμός του συντελεστή σε δύο, δηλαδή τον χαμηλό
και τον κανονικό με κατώτατο όριο το 5% . 28
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Στην συνέχεια οι αρχικές οδηγίες καταργήθηκαν το 2006, και αντικαταστάθηκαν από μια
ενιαία οδηγία σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας [Οδηγία 2006/112,
τροπ. τελευταία από οδηγία 2013/43] με βασική αρχή το κοινό συστήματος Φ.Π.Α..29
ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φ.Π.Α. ως %
ΧΩΡΑ
2000

2011

2012

Αυστρία

20,0

20,0

20,0

Βέλγιο

21,0

21,0

21,0

Γαλλία

19,6

19,6

19,6

Γερμανία

16,0

19,6

19,0

Ελλάδα

18,0

23,0

23,0

Εσθονία

18,0

20,0

20,0

Ιρλανδία

21,0

21,0

23,0

Ισπανία

16,0

18,0

18,0

Ιταλία

20,0

20,0

21,0

Κύπρος

10,0

15,0

17,0

Λουξεμβούργου

15,0

15,0

15,0

Μάλτα

15,0

18,0

18,0

Ολλανδία

17,5

19,0

19,0

Πορτογαλία

17,0

23,0

23,0

Σλοβακία

23,0

20,0

20,0

Σλοβενία

19,0

20,0

20,0

29
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Φιλανδία

22,0

23,0

23,0

Μ.Ο. ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

18,1

19,7

20,0

Βουλγαρία

20,0

20,0

20,0

Δανία

25,0

25,0

25,0

Ηνωμένο Βασίλειο

17,5

20,0

20,0

Λετονία

18,0

22,0

22,0

Λιθουανία

18,0

21,0

21,0

Ουγγαρία

25,0

25,0

27,0

Πολωνία

22,0

23,0

23,0

Ρουμανία

19,0

24,0

24,0

Σουηδία

25,0

25,0

25,0

Τσεχία

22,0

20,0

20,0

Μ.Ο. ΕΕ (27)

19,2

20,7

21,0

Πηγή : Eurostat

2.2 Εναρμόνιση Άμεσης Φορολογία στην Ε.Ε.
Στο σύνολο των Συνθηκών δεν προβλέπεται ρητά η εναρμόνιση των άμεσων φόρων εντός
της Ένωσης και αυτό διότι, δεν ήταν φανερή η προθυμία παραχώρησης της φορολογικής
εξουσίας στα κοινοτικά όργανα από τα κ-μ. Επίσης, διαπιστώθηκε έλλειψη της ανάγκης για
τον συντονισμό των εθνικών φορολογικών συστημάτων στο στάδιο της κοινής αγοράς, σε
αντίθεση με τους έμμεσους φόρους. Παρόλα αυτά ένα σύνολο από οδηγίες αλλά και σχετική
νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε. έχουν συμβάλλει στο να θεσπιστούν οι γενικές αρχές
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για τις δύο πολύ σημαντικές κατηγορίες άμεσων φόρων που είναι οι φόροι επί της
εισοδήματος αλλά και φόροι επί της περιουσίας.30
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1962 έως και το 1990 υπήρξαν κάποιες προσπάθειες
συντονισμού κυρίως στην φορολόγηση των επιχειρήσεων οι οποίες όμως δεν
καρποφόρησαν. Οι προτάσεις που αρχικά υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς
το Συμβούλιο παρέμεναν μετέωρες. Στην πορεία, έγιναν προσπάθειες προσέγγισης κυρίως
στην εταιρική φορολογία δηλαδή στην φορολόγηση των επιχειρήσεων.
Από τις πρώτες οδηγίες οι οποίες εκδόθηκαν ήταν η Οδηγία 77/779/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 19ης Δεκεμβρίου 1977, σχετικά με την παροχή αμοιβαίας συνδρομής από τις αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών στον τομέα της άμεσης φορολογίας και των φόρων επί των
ασφαλίστρων. Στην συνέχεια ακολούθησαν οι :


Οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1976 περί της αμοιβαίας
συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων.



Οδηγία 90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό
φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και
ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών.



Οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά με το κοινό
φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες
διαφορετικών κρατών μελών.



Οδηγία 90/436/ΕΟΚ Σύμβαση Διαιτησίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας
σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων.



Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για την καθιέρωση κοινού
συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται
μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών διαφορετικών κρατών μελών.
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Οδηγία του COM(2011)0121 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011 για την κοινή
ενοποίηση της βάσης φορολογίας εταιριών (Κ.Ε.Β.Φ.Ε.) με ενιαίους κανόνες για τις
εταιρίες που δραστηριοποιούνται εντός της Ε.Ε. και τον υπολογισμό των
φορολογητέων κερδών.

Σχετικά με την φορολόγηση των φυσικών προσώπων οι οδηγίες και ανακοινώσεις ήταν οι
ακόλουθες:


Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των
υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.



Την ανακοίνωση COM/2003/0810 της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή – Η
φορολογία μερισμάτων φυσικών προσώπων στην εσωτερική αγορά.



Την ανακοίνωση COM/2001/0214 της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Η
κατάργηση των φορολογικών εμποδίων στη διασυνοριακή παροχή επαγγελματικών
συντάξεων.



Η πρόταση - οδηγία COM/2011/0594 (και 2008/7/ΕΚ) του Συμβουλίου για ένα
κοινό σύστημα φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και για την
τροποποίηση της οδηγίας.31

2.3 Φορολόγηση Επιχειρήσεων – Ιδιωτών
Οι συντονισμένες προσεγγίσεις σε επίπεδο Ε.Ε., σε συνδυασμό με την εναρμόνιση των
κανόνων σε θέματα άμεσης φορολογίας, μπορούν να εγγυηθούν την εξάλειψη του αθέμιτου
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, τις διακρίσεις μεταξύ των καταναλωτών ενώ
ταυτόχρονα θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην οικονομική ανάπτυξης και ευημερία. 32

31

https://www.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.11.1html, cited 10.06.2016
www.europa.eu

32

Σελίδα 31

Μια πρώτη προσέγγιση ήταν το χρονικό διάστημα υπογραφής της Ενιαίας Ευρωπαϊκής
Πράξης το 1986, από την Επιτροπή να αναθέσει σε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, με
πρόεδρο τον Onno Ruding, και γνωστή με το όνομα επιτροπή Ruding, να διατυπώσει τις
απόψεις της, με στόχο την άμεση προτεραιότητα ανεύρεσης της δυνατότητας εναρμόνισης
των άμεσων φόρων.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Κόντος-Μάναλης, η επιτροπή Ruding, με βάση τα
δεδομένα, ότι το οικονομικό σύστημα των εθνικών οικονομιών των κρατών-μελών, καθώς
και της κοινής αγοράς είναι και παραμένει το σύστημα της ιδιωτικής οικονομίας και
ελεύθερου ανταγωνισμού, διατύπωσε προτάσεις και κατευθύνσεις, εισηγούμενη τομές στον
καθορισμό και στον επαναπροσδιορισμό των ορίων κοινοτικής και εθνικής αρμοδιότητας
και παρεμβάσεις λόγω των επιτακτικών αναγκών, παρεμβάσεις δηλαδή της κοινοτικής
πολιτικής σε τομείς εθνικής αρμοδιότητας. Πέραν τούτων, στον τομέα των επιχειρήσεων
παρουσιάστηκαν κρίσιμα προβλήματα, από τις συνδεσμώσεις μεταξύ μητρικών και
θυγατρικών εταιριών, οι δε οικονομικές συνεργασίες αυτών από κ-μ, δημιούργησαν στα
επίπεδα της μητρικής εταιρίας φορολογικά ζητήματα, τα οποία είχαν καταστεί πλέον
σοβαρά στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων και διασπάσεων, των επιχειρήσεων αυτών.33
Σύμφωνα με την από 18 Μαρτίου 1992 Έκθεση της επιτροπής Ruding δύο ήταν τα βασικά
ζητήματα: 1ον η εξάλειψη της διπλής φορολογίας στις διασυνοριακές ροές των εισοδημάτων
των επιχειρήσεων και 2ον τη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων για θέματα όπως οι
αποσβέσεις, οι φορολογικοί συντελεστές, κ.λ.π..
Ιδιαίτερα μεγάλη σημασία δόθηκε από την Ε.Ε., μέσω της οδηγίας 90/435/ΕΟΚ (23 Ιουλίου
1990) με την οποία προβλέφθηκε κοινό φορολογικό καθεστώς για το εισόδημα των
μητρικών και θυγατρικών εταιριών που εδρεύουν σε διαφορετικά κ-μ για να εξαλειφτεί το
φαινόμενο της διπλής φορολογίας.34
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Στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς και της μετακίνησης των συντελεστών παραγωγής πολλές
εταιρίες άρχισαν την εγκατάστασή των θυγατρικών τους εταιριών σε άλλες χώρες (εντός της
Ε.Ε.) από την χώρα που είχε την έδρα της η μητρική εταιρία. Αυτό είχε ως συνέπεια να
φορολογούνται τα διανεμόμενα κέρδη τόσο στην χώρα της θυγατρικής όσο και στην χώρα
της μητρικής εταιρίας. Το γεγονός αυτό, όπως είναι λογικό αποθάρρυνε τις μητρικές
εταιρίες να επενδύσουν σε άλλες χώρες μέσω της δημιουργίας των θυγατρικών εταιριών
τους. Δημιουργήθηκαν λοιπόν σημαντικά εμπόδια στην διασυνοριακή συνεργασία των
επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, ένας σημαντικός αριθμός αποφάσεων των Δ.Ε.Κ., αποτέλεσε
την αιτία για εναρμόνιση των άμεσων φόρων από το 1993 και μετά με την Ενιαία
Ευρωπαϊκή Πράξη.
Με την οδηγία 90/435/ΕΟΚ , που είναι γνωστή ως η οδηγία «μητρικές-θυγατρικές» αλλά
και με 2 βασικές τροποποιήσεις της (2003/123/ΕΟΚ/13-01-2004 και 2006/98/ΕΟΚ/20-122006 ) η Επιτροπή προσπάθησε να ρυθμίσει τόσο την άμεση εφαρμογή της οδηγίας σε όλες
τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους αλλά και να βελτιώσει
λεπτομέρειες οι οποίες δημιουργούσαν προβλήματα.35.
Επίσης, εκδίδεται και η Οδηγία 90/434/ΕΟΚ στις 23 Ιουλίου 1990 (μετέπειτα
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2005/19/ΕΚ 17 Φεβρουαρίου 2005) με σκοπό την
αντιμετώπιση του καθεστώτος των συγχωνεύσεων και των διασπάσεων των επιχειρήσεων
ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν και ζητήματα φορολόγησης της
υπεραξίας.
Όπως αναφέρεται και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το
1996, η Επιτροπή υιοθέτησε μια νέα προσέγγιση για τη φορολογία στον τομέα της
φορολογίας των επιχειρήσεων. Σε συνέχεια της προσπάθειας αυτής, το 1998 εγκρίθηκε ως
ψήφισμα του Συμβουλίου ο Κώδικας Δεοντολογίας για την φορολόγηση των επιχειρήσεων
για την αντιμετώπιση του φορολογικού ανταγωνισμού. Σε συνέχεια το ίδιος έτος, τα κ-μ
ζήτησαν από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει «αναλυτική μελέτη σχετικά με τη
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φορολογία των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα». Από την μελέτη αναδύθηκε το
μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εντός της Ε.Ε., και αφορά τα
διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα στην εσωτερική αγορά των κ-μ. Στα πλαίσια αυτά η
Επιτροπή, πρότεινε εντός της Ε.Ε., να προβλεφθεί:
1ον μια ενοποιητική βάση υπολογισμού των φόρων βάσει των κανόνων του κράτους
εγκατάστασης,
2ον μια προαιρετική κοινή ενοποιητική φορολογική βάση,
3ον ένας ευρωπαϊκός φόρος επιχειρήσεων και
4ον μια πλήρως «κοινή εναρμονισμένη φορολογική βάση επιχειρήσεων» ώστε να μπορούν
να ενοποιούν όλα τα κέρδη που αποκόμισαν αλλά και τις ζημίες που υπέστησαν εντός της
Ε.Ε..36
Επίσης, η Ε.Ε. έδωσε μεγάλη προσοχή και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) και
αυτό διότι οι Μ.Μ.Ε. αντιπροσωπεύουν το 90 % όλων των επιχειρήσεων εντός των κ-μ της
Ε.Ε., εφόσον αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2013
πάνω από 21 εκατομμύρια Μ.Μ.Ε. εξασφάλισαν περίπου 90 εκατομμύρια θέσεις εργασίας
σε ολόκληρη την Ε.Ε.. Οι Μ.Μ.Ε. προωθούν ένα πνεύμα επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας, συμβάλλοντας στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής
μεγέθυνσης και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Για τους λόγους αυτούς, με την με αριθμό
Ε(2003) 1422 Σύσταση της Επιτροπής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1422] (ΕΕ
L 124 της 20.5.2003, σ. 36-41) θεσπίστηκαν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία
καθορίστηκαν εάν μια εταιρεία είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία (Μ.Μ.Ε.). Οι
διαφορετικές αυτές κατηγορίες, με βάση τον αριθμό απασχολούμενων και τον κύκλο
εργασιών ή τον ισολογισμό μιας εταιρείας, καθορίζουν την επιλεξιμότητά της για
ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα και προγράμματα στήριξης.
Με δεδομένα τα αναφερόμενα παραπάνω, η Ε.Ε. μέσω των Οδηγιών και των
Ανακοινώσεων και εφόσον ο φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων επηρεάζει την
ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου θεώρησε αναγκαίο να προβεί στην προσπάθεια
συντονισμού στον τομέα της φορολόγησης των επιχειρήσεων. Αντίθετα όμως, στην
φορολόγηση του Εισοδήματος των Φυσικών προσώπων, η Ε.Ε. είχε την κυρίαρχη άποψη
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ότι είναι στην κρίση των εθνικών κυβερνήσεων να ακολουθήσουν την φορολογική πολιτική
που θεωρούν σωστή.37
Αρχικά πρέπει να διευκρινιστεί ότι με την έννοια της φορολόγησης του Εισοδήματος
Φυσικών Προσώπων, αναφερόμαστε στην φορολόγηση των εισοδημάτων, τα οποία
εισοδήματα, αποκτούν τα άτομα είτε από την εργασία τους , είτε από την σύνταξη, είτε από
την ελεύθερη άσκηση κάποιου επαγγέλματος. Επίσης εισόδημα θεωρείται και το εισόδημα
το οποίο αποκτά κάποιος από τόκους, από μερίσματα, από δικαιώματα (π.χ. πνευματικά
δικαιώματα) από την μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας (ως υπεραξία μεταβίβασης με
επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών μεριδίων αυτής ή εμπράγματου δικαιώματος
από ακίνητης περιουσίας). Επίσης, φορολογητέο εισόδημα είναι και εκείνο το οποίο
προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων όπως των μετοχών σε εταιρία εισηγμένη ή μη
στο χρηματιστήριο, μεριδίων από προσωπικές εταιρίες, κρατικά ομόλογα, έντοκα
γραμμάτια , εταιρικά ομόλογα και παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα.
Η φορολόγηση των εργαζομένων και των συνταξιούχων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχει
προκαλέσει κατά καιρούς διάφορα προβλήματα κυρίως λόγω της μετακίνησης αρχικά των
εργαζομένων αλλά και των κεφαλαίων αυτών. Οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κ-μ
συμβάλλουν

ναι

μεν

ικανοποιητικά

όχι

όμως

και

σε

ορισμένες

περιπτώσεις

αποτελεσματικά. Έτσι η ολοκλήρωση στον τομέα της άμεσης φορολογίας των φυσικών
προσώπων υστερεί νομοθετικής διαδικασίας .
Μια σημαντική προσέγγιση για την έμμεση εναρμόνιση της φορολογίας των φυσικών
προσώπων έγινε με την δημιουργία ενιαίας κεφαλαιαγοράς στην Ε.Ε. με την Οδηγία
2033/48/ΕΚ στις 3 Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων
από αποταμιεύσεις. Η παρούσα οδηγία βασίστηκε στη συναίνεση που επιτεύχθηκε στις
συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σάντα Μαρία ντα Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου
2000 και, στη συνέχεια, στο Συμβούλιο ECOFIN της 26ης και 27ης Νοεμβρίου 2000, της
13ης Δεκεμβρίου 2001 και της 21ης Ιανουαρίου 2003.
Στόχος της παρούσας οδηγίας ήταν να καταστεί δυνατή η πραγματική φορολόγηση των
εισοδημάτων που καταβάλλονται ως τόκοι εντός ενός κράτους μέλους σε πραγματικούς
37

Τσάτσος Ν., 2012 Θεωρία των Φόρων και Φορολογική Πολιτική, Εκδόσεις Κριτική σελ 528
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δικαιούχους που ήταν φυσικά πρόσωπα έχοντας κατοικία σε άλλο κ-μ, σύμφωνα με τη
νομοθεσία αυτού του τελευταίου κράτους. Ο σκοπός της παρούσας οδηγίας μπορούσε να
επιτευχθεί καλύτερα, εάν εστιαζόταν στις πληρωμές τόκων που πραγματοποιούνταν ή
εξασφαλιζόταν από οικονομικούς φορείς εγκατεστημένους στο κ-μ προς πραγματικούς
δικαιούχους ή προς όφελος πραγματικών δικαιούχων που ήταν φυσικά πρόσωπα έχοντας
κατοικία σε άλλο κ-μ. Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθεί επαρκώς από τα κ-μ λόγω έλλειψης συντονισμού των εθνικών συστημάτων
φορολογίας του εισοδήματος από αποταμιεύσεις, και δύναται συνεπώς να επιτευχθεί
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορούσε να λάβει μέτρα σύμφωνα με την
αρχή της επικουρικότητας που διατυπωνόταν στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την
αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώθηκε στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία
περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου και δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για το σκοπό αυτό38.

2.4 Φοροδιαφυγή - Φοροαποφυγή - Διπλή Φορολογία
Ένα σύνθετο και ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα σε όλα τα κράτη όχι μόνο στην Ε.Ε. αλλά
σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αυτό της Φοροδιαφυγής. Πρόκειται για ένα σοβαρό έγκλημα απάτη σε βάρος του κράτους και αυτό διότι γίνεται εσκεμμένη προσπάθεια τόσο από τα
φυσικά πρόσωπα όσο και από τα νομικά πρόσωπα (οντότητες) να αποκρύψουν την
φορολογητέα

ύλη

από

τις

φορολογικές

αρχές

του

εκάστου

κράτους.

Η φοροδιαφυγή εκτός από ποινικό αδίκημα που μπορεί να σημειωθεί κατά παράβαση ή
καταστρατήγηση

του

φορολογικού

νόμου,

θεωρείται

και

έντονα

αντικοινωνική

συμπεριφορά δεδομένου ότι το συνολικό ποσό αυτής θα κληθεί τελικά να επωμισθεί, με
πρόσθετα κυβερνητικά μέτρα, το σύνολο των φορολογουμένων. Πρόκειται επομένως για
ένα φαινόμενο με οικονομικές αλλά και κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις και αυτό διότι
παραμορφώνει το φορολογικό σύστημα, δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού. 39

38

Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2000 Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε
περισσότερα https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/9580
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Οι μεγάλοι φορολογικοί συντελεστές, η πολυπλοκότητα των φορολογικών συστημάτων, η
έλλειψη προνομίων και απαλλαγών, η διάρθρωση του φορολογικού συστήματος, ο βαθμός
οργάνωσης της αγοράς και των επιχειρήσεων, το ύψος των ποινών , η έλλειψη ορθολογικού
σχεδιασμού των ελεγκτικών οργάνων αποτελούν ορισμένους παράγοντες και αιτίες του
φαινομένου της φοροδιαφυγής.
Δεύτερο και εξίσου σημαντικό φαινόμενο το οποίο καλείται να αντιμετωπιστεί από τις
φορολογικές αρχές των κρατών είναι αυτό της Φοροαποφυγής. Πρόκειται για ένα εξίσου
σημαντικό πρόβλημα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, το οποίο τείνει να
προσλάβει τεράστιες διαστάσεις στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της
απελευθέρωσης της ροής των κεφαλαίων.40 Η φοροαποφυγή υπό την ευρεία έννοια της,
είναι μια καταχρηστική φοροδιαφυγή διότι συνίσταται στην χρησιμοποίηση επ΄ ωφελεία
του υπόχρεου των κενών της νομοθεσίας ή των ευνοϊκότερων λύσεων από πλευράς
φορολογικής επιβάρυνσης.41 Επιπλέον, οι μεγάλες εταιρίες, και κυρίως οι πολυεθνικές,
έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν την έδρα τους «διακινώντας» τα κέρδη ή τις ζημίες
τους στις χώρες με την μικρότερη φορολογία (εταιρική φοροαποφυγή), φαινόμενο που
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί των κ-μ στερούνται έσοδα
δισεκατομμυρίων ευρώ, υπονομεύοντας αφενός μεν την ίση κατανομή των φορολογικών
βαρών, αφετέρου δε υπονομεύουν τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.
Η ελεύθερη μετακίνηση των παραγωγικών συντελεστών, με την διακίνηση αγαθών και
υπηρεσιών, την εγκατάσταση των προσώπων ως εργαζόμενοι άλλα και την εγκαθίδρυση
των μητρικών εταιριών εντός του κόλπου της Ε.Ε., ανέδειξε ένα σημαντικό θέμα, που δεν
είναι άλλο από το ζήτημα των ορίων της φορολογικής εξουσίας των κρατών.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, απώτερος σκοπός κάθε κράτους είναι η φορολόγηση των
εισοδημάτων των φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Στην περίπτωση της
διασυνοριακής μετακίνησης υπάρχει το σημαντικό στοιχείο, να επιβαρυνθεί με φόρο το
εισόδημα σε περισσότερα του ενός κράτους με αποτέλεσμα την διπλή ή πολλαπλή
φορολόγηση. Διαπιστώνεται η πολυπλοκότητα των φορολογικών κανόνων με τα πολύπλοκα
αλλά και δύσκολα σε ερμηνεία φορολογικά καθεστώτα των κ-μ συνδυαστικά και με την
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Φινοκαλιώτης Κ., 2014 ,Φορολογικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σακκούλα σελ 297
Φορτσακη Θ. -Σαββαϊδου Αικ. (2013), Φορολογικό Δίκαιο, Εκδόσεις δ' σελ. 425
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έλλειψη συνεργασίας. Τα δύο αυτά σημαντικά δεδομένα οδηγούν τις ηγεσίες των
επιχειρήσεων να μεταφέρουν τα κέρδη τους στις χώρες εκείνες που διαπιστώνουν ότι
υπάρχουν χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές.42
Σημειώνεται ότι τόσο τα ανεπαρκή εθνικά μέτρα όσο και η έλλειψη συνεργασίας των
φορολογικών διοικήσεων, ευνόησαν τις συνθήκες διόγκωσης τόσο της φοροδιαφυγής όσο
και της φοροαποφυγής. Για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών σε ενωσιακό επίπεδο
επιδιώχθηκε η συνεργασία αλλά και η αμοιβαία συνδρομή των φορολογικών αρχών των κμ. Από το 1977 και συγκεκριμένα με την 77/779/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου, οι αρμόδιες
αρχές των κ-μ ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συμβάλλουν στον ορθό
υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας καθώς και όλες τις
πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό των έμμεσων φόρων. Σχετικά με τα ανωτέρω,
ακολούθησε

μια

σειρά

92/12/ΕΟΚ/06-03-1992,

τροποποιητικών

οδηγιών

2003/93/ΕΚ/15-10-2003,

(79/1070/ΕΟΚ/07-12-1979,
2004/56/ΕΚ/29-04-2004,

2004/106/ΕΚ/24-12-2004 και 2006/98/ΕΚ/01-01-2007).43
Τέλος, για την διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας

των κ-μ σχετικά με τις

επιχειρήσεις οι οποίες οι οποίες έχουν εγκαταστάσεις σε περισσότερες από μια χώρες εντός
της Ε.Ε. υιοθετήθηκαν οι Οδηγίες, όπως έχουν αναφερθεί και παραπάνω, 90/434/ΕΟΚ
«Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, Εισφορά Ενεργητικού», 90/435/ΕΟΚ «Μητρικές-Θυγατρικές»
και 90/436/ΕΟΚ «Σύμβαση Διαιτησίας» ώστε να αφαιρούνται από τα κέρδη της μητρικής
εταιρίας όλοι οι φόροι που καταβλήθηκαν από τις θυγατρικές εταιρίες στα διάφορα κράτημέλη, ώστε να εκλείψει ολοσχερώς η διπλή φορολογία. Η ενσωμάτωση στην εσωτερική
έννομη τάξη κρίθηκε επιβεβλημένη ώστε να μην δημιουργηθούν σοβαρά δημοσιονομικά
προβλήματα.44
Όπως ρητά αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία
δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, οι φορολογικές αρχές των κ-μ συνεχίζουν να
επιδεικνύουν αποφασιστικότητα στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της
φοροδιαφυγής. Πολλά κ-μ επίσης εισήγαγαν μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της

42
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φοροδιαφυγής, στην ανταπόκριση στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα διεθνώς στον τομέα
αυτό. Η πλειοψηφία των φορολογικών αρχών των κ-μ εργάζονται όλο και περισσότερο προς
την κατεύθυνση αυτή. Σημειώνεται ότι περίπου τα δύο τρίτα των κ-μ έλαβαν νέα μέτρα για
την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ τους. Αναφέρονται ως χαρακτηριστικά παραδείγματα,
οι προσπάθειες των Βελγικών φορολογικών αρχών για την είσπραξη των φορολογικών
οφειλών καθώς και οι κοινοί φορολογικοί έλεγχοι μεταξύ Γερμανίας, Ολλανδίας και
Κροατίας, καθώς και το πολυετές σχέδιο δράσης της Φιλανδίας σε συνεργασία με την
οικονομική αστυνομία. Επίσης διευρύνθηκε και η Σύμβαση της Αμοιβαίας Διοικητικής
Συνδρομής σε φορολογικό τομέα μεταξύ των κ-μ όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία,
η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η Αυστρία,
η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σλοβακία. Μεγάλη βέβαια έμφαση δίδεται, σε πρώτη φάση
στην αύξηση παρακολούθησης του Φ.Π.Α. (με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την
ηλεκτρονική διασταύρωση μέσω του συστήματος VIES

45,46

. Επίσης, η Ε.Ε. επιδιώκει την

στενή συνεργασία με τρίτες χώρες σχετικά με τη στενή συνεργασία ανταλλαγής
πληροφοριών. Ορισμένες από τις συμφωνίες που έχουν επιτευχτεί είναι με την Ελβετία
(Απόφαση 2004/911 και 2004/912, ΕΕ L385 29-12-2004), το Λιχτενσταιντ (Απόφαση
2004/897, ΕΕ L 379 24-12-2004), την Ανδόρα (Απόφαση 2005/356 ΕΕ L 114 04-052005), και τον Άγιο Μαυρίκιο (Απόφαση 2005/357 ΕΕ L 114 04-05-2005)47.
Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύτηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο τον Απρίλιο του 2013, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάλεσε τις χώρες της Ε.Ε. "να επιληφθούν του ζητήματος" της
φοροδιαφυγής, κυρίως υιοθετώντας μια κοινή στάση και αυτό διότι το φαινόμενο τη

45

VIES : Είναι ένα ηλεκτρονικό μέσο διαβίβασης πληροφοριών σχετικά με εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ (=
εγκυρότητα των αριθμών μητρώου ΦΠΑ) των επιχειρήσεων που είναι καταχωρισμένες στην ΕΕ. Οι
πληροφορίες σχετικά με (απαλλασσόμενες από φόρους) ενδοκοινοτικές παραδόσεις διαβιβάζονται επίσης
μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών μέσω του VIES. Οι πληροφορίες όσον αφορά τα δεδομένα για την
εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ συλλέγονται από τις εθνικές διοικήσεις και τροφοδοτούν τις βάσεις δεδομένων.
Αυτό ισχύει επίσης για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις που δηλώνονται στους "ανακεφαλαιωτικούς πίνακες".
Τα δεδομένα παρέχονται σε πραγματικό χρόνο. Κάθε φορά που υποβάλλεται ένα ερώτημα, αποστέλλεται
μήνυμα στο κράτος μέλος που χορήγησε τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ, απευθύνοντας το ερώτημα εάν ο
αναφερόμενος αριθμός είναι έγκυρος.
46
Ετήσια Έκθεση της Commission Σεπτέμβριος 2015 σελ 18-22 (n.d)
47
Μούσης Ν., 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική Εκδόσεις Παπαζήση σελ 287
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φοροδιαφυγής κοστίζει κάθε χρόνο στην Ευρώπη "περισσότερα από ένα τρισεκατομμύριο"
ευρώ.48
Στις μέρες μας, τεράστια ποσά χάνονται λόγω της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής . Οι
εκτιμήσεις των ειδικών υπολογίζουν ότι το ποσό ανέρχεται σε € 1.000 δισεκατομμύρια. Η
φοροδιαφυγή αλλά και η φοροαποφυγή συνδέεται είτε άμεσα είτε έμμεσα με την
παραοικονομία δηλαδή το τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας το οποίο δεν
περιλαμβάνεται επίσημα στο εθνικό προϊόν49 ώστε να υπολογιστεί και να καταγραφεί στις
επίσημες στατιστικές υπηρεσίες ώστε να εμφανίζονται οι καταναλωτικές δαπάνες
διογκωμένες έναντι των δηλωθέντων εισοδημάτων.
Η ύπαρξη υψηλού ποσοστού παραοικονομίας καθιστά αναποτελεσματικές τις περισσότερες
πολιτικές αφού τα μέτρα οικονομικής πολιτικής επηρεάζουν μόνο εκείνους που δεν
φοροδιαφεύγουν ή παραοικονομούν. Ο βαθμός του κρατικού παρεμβατισμού (περιορισμοί,
αλλαγές νόμων, μέγεθος δημόσιου τομέα), η κρατική γραφειοκρατία, η υψηλή φορολογική
επιβάρυνση (φόροι, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), το υψηλό ποσοστό των ελεύθερων
επαγγελματιών στην οικονομία, σε σχέση με το ποσοστό εκείνων οι οποίοι προσφέρουν
εξαρτημένη

εργασία

καθώς

και

το

πολύ

χαμηλό

επίπεδο

ευσυνειδησίας

και

κοινωνικοοικονομικών αξιών των ηγετών και των μελών μιας κοινωνίας αποτελούν
ορισμένες αιτίες εμφάνισης του φαινομένου της παραοικονομίας.50
Είναι φανερό επομένως ότι κάθε φορολογούσα αρχή για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων της σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης τόσο των φυσικών όσο και των
νομικών οντοτήτων, οφείλει αρχικά να οργανώσει αλλά και να βελτιώσει τις δομές του,
ενισχύοντας τους μηχανισμούς ελέγχων και αξιοποιώντας αποτελεσματικά όλες τις
δυνατότητες προσπαθώντας ταυτόχρονα να διαμορφώσει τη φορολογική συνείδηση με
ταυτόχρονη εκστρατεία ενίσχυσή της.
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http://www.enikos.gr/economy/134257,Ekklhsh-EE-gia-ton-elegxo-ths-forodiafyghs.html cited 20.06.2016
Εθνικό προϊόν είναι το προϊόν που παράγεται σε ένα έτος από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε
μόνιμους κάτοικους της χώρας, ανεξάρτητα από το τόπο παραγωγής του. Εθνικό Προϊόν = Εθνικό Εισόδημα
= Εθνική Δαπάνη . Εθνικό Προϊόν = Εγχώριο Προϊόν + Εισόδημα από Εξωτερικό – Εισόδημα προς Εξωτερικό
Εθνικό Προϊόν = Εγχώριο Προϊόν ± Καθαρό Εισόδημα από το Εξωτερικό. Αν από το Εθνικό ή Εγχώριο
Εισόδημα (Προϊόν) δεν έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις (φθορές) τότε ονομάζεται Ακαθάριστο Εθνικό ή
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Εντός Ευρωπαϊκού Πλαισίου, η Επιτροπή έχει προτείνει ότι τα κ-μ της Ε.Ε. θα πρέπει να
ανταλλάσσουν αυτομάτως πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τους. Η
πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι, κάθε 3 μήνες, οι εθνικές φορολογικές αρχές θα
πρέπει να στείλουν μια σύντομη έκθεση σε όλα τα άλλα κ-μ σχετικά με όλες τις εκ των
προτέρων διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις θα επιτρέψει στα κ-μ για την ανίχνευση ορισμένων
καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών από τις επιχειρήσεις ώστε να λαμβάνονται τα
απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση. Η αυξημένη διαφάνεια θα ασκήσει περαιτέρω
πίεση στα κ-μ να προσαρμόσουν τις εθνικές φορολογικές πρακτικές τους και θα τους
επιτρέψει να λάβουν μέτρα κατά των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών που εφαρμόζονται
σε άλλα κ-μ.

2.5 Φορολογικά Συστήματα και Φορολογικός ανταγωνισμός
Η φορολογία στα σύγχρονα Κράτη αποτελεί το βασικό εργαλείο ενίσχυσης των
οικονομικών πόρων της χώρας. Λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών του σύγχρονου
κράτους αλλά και των πολύπλοκων οικονομικών προβλημάτων, καθίσταται επιβεβλημένη
και αναγκαία η επιβολή περισσοτέρων του ενός φόρου. Γίνεται λοιπόν φανερή η ανάγκη
συνύπαρξης πολλών και σύνθετων φόρων σε ορισμένο Κράτος, δηλαδή ενός Συστήματος
Φόρων, ή άλλως Φορολογικού Συστήματος.
Όπως αναφέρει και ο Φινοκαλιώτης (2014), η σύνθεση αυτή φυσικά δεν είναι τυχαία,
καθόσον η επιλογή των φόρων που θα επιβληθούν καθώς και η ένταση με την οποία θα
«πλήττουν» το αντικείμενο τους, προϋποθέτει την εξέταση όλων των παραμέτρων και την
δόμησή τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε και ο ταμειακός σκοπός να εξυπηρετείται αλλά και να
ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς επιδράσεις των φόρων στην οικονομική συμπεριφορά των
ιδιωτών και να εξουδετερώνονται οι τυχόν αλληλοσυγκρουόμενες επιδράσεις των διαφόρων
φόρων. Λόγω λοιπόν των διαφορετικών δομών των κρατών είναι προφανές ότι και η
σύνθεση των φορολογικών συστημάτων είναι διαφορετική. Η σύνθεση του επηρεάζεται και
διαμορφώνεται τόσο από την εκάστη φορολογική νομοθεσία όσο και από πολιτικές που
εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις ώστε να προσαρμοστούν οι φόροι ανάλογα με την
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οικονομική και φοροδοτική ικανότητα των πολιτών, με δεδομένη την θεμελιώδη αρχή της
φορολογικής δικαιοσύνης51. Επομένως, ένα καλά οργανωμένο και

δίκαιο φορολογικό

σύστημα μπορεί να ενισχύσει στη συμβολή μιας βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης διότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία
είναι κρίσιμη για τη μακροπρόθεσμη οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη.
Σημαντική παράμετρος ενός σύγχρονου φορολογικού συστήματος αποτελεί η διαφάνεια
αλλά και η απλότητα στην εφαρμογή του. Τα σύγχρονα φορολογικά συστήματα συνδυάζουν
αυτές τις δύο αρχές μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το διοικητικό κόστος για την συλλογή
φόρων και παράλληλα το κόστος των επιχειρήσεων για τη συμμόρφωση τους με το
φορολογικό σύστημα. Ένα λιγότερο γραφειοκρατικό φορολογικό σύστημα αποτελεί ένα
περισσότερο αποδεκτό φορολογικό σύστημα με άμεση επίπτωση την ευκολότερη συλλογή
φορολογικών εσόδων.52 Επιπρόσθετα, όταν επιδιώκεται η προώθηση της ανάπτυξης μιας
χώρας, η εφαρμογή «ευνοϊκών» φορολογικών κινήτρων συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα αυτής.
Σημαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας είναι οι χαμηλοί
φορολογικοί συντελεστές, η παροχή κινήτρων με στόχο την αύξηση της προφοράς
εργασίας, ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, ένα απλό νομοθετικό πλαίσιο, μία
αποτελεσματική φορολογική και δημόσια διοίκηση, και γενικά δράσεις και αποφάσεις υπέρ
του «επιχειρείν». Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ένα νέο «φαινόμενο» το οποίο έχει προκαλέσει
την τελευταία δεκαετία το ενδιαφέρον των Κυβερνήσεων, όχι μόνο στο εσωτερικό τους
αλλά και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι άλλο από το φαινόμενο του
Φορολογικού Ανταγωνισμού. Πρόκειται για τις αυξημένες προσπάθειες των υπευθύνων της
άσκηση φορολογικής πολιτικής να «προσελκύσουν» τα μεγαλύτερα μερίδια συμμετοχής
στην Φορολογητέα Βάσης. Σχετικές έρευνες, έδειξαν ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός
μεταξύ των κυβερνήσεων για την μείωση των φορολογικών συντελεστών ώστε να
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Φινοκαλιώτης Κ., 2014 Φορολογικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σακκούλα σελ 75-76
Παλαιοδήμος Γ., 2006 Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης ΙΣΤΑΜΕ σελ.9
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προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις δεν διαφέρει σε τίποτα με την προσπάθεια των
επιχειρήσεων να κερδίσουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς.53
Όπως αναλύεται από τον Νικόλαο Μπάρμπα, ο φορολογικός ανταγωνισμός, που αποτέλεσε
αντικείμενο ιδιαίτερης επεξεργασίας και μελέτης στο πλαίσιο ερευνών και διεθνών forum,
τόσο από διεθνούς οργανισμούς όσο και από τον Ο.Ο.Σ.Α. και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
άρχισε να εκδηλώνεται προοδευτικά μεταξύ των κ-μ της διεθνούς κοινότητας κυρίως μετά
το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, λαμβάνοντας τεράστιες διαστάσεις από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990. Χαρακτηριστικό του φορολογικού ανταγωνισμού είναι ότι αυτός
εκδηλώνεται συνήθως στις περιπτώσεις που μεταξύ των κρατών υπάρχει προηγμένος
βαθμός ολοκλήρωσης.54
Ο φορολογικός ανταγωνισμός επιφέρει χαμηλά επίπεδα φορολόγησης με την μείωση των
φορολογικών συντελεστών επί του κεφαλαίου που παίζει σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση
άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο φορολογικός ανταγωνισμός
μεταξύ κ-μ στην προσέλκυση επενδύσεων έχει γίνει περισσότερο έντονος ύστερα από την
τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νέα κ-μ υιοθετώντας χαμηλούς
συντελεστές φορολόγησης κεφαλαίου οδήγησαν τα παλαιότερα στην υιοθέτηση
ευνοϊκότερης φορολόγησης του κεφαλαίου. Αυτός ο «φορολογικός ανταγωνισμός» έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία των φορολογικών εσόδων των περισσοτέρων κ-μ και για
αυτό το σκοπό υπάρχουν πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για εναρμόνιση μεταξύ
των διαφορετικών φορολογικών συστημάτων. Σήμερα αυτή η μορφή ανταγωνισμού
φαίνεται να υποχωρεί καθώς διευρύνεται η πεποίθηση ότι η υιοθέτηση χαμηλών
συντελεστών φορολόγησης κεφαλαίου δεν αποτελεί πια τον κύριο παράγοντα προσέλκυσης
άμεσων ξένων επενδύσεων διότι τα χαμηλά επίπεδα φορολόγησης οδηγεί και σε χαμηλά
επίπεδα των παρεχόμενων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα των σκανδιναβικών χωρών οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των
δεικτών ανταγωνιστικότητας καταφέρνοντας να προσελκύουν σημαντικές παραγωγικές
επενδύσεις. Η περίπτωση των χωρών αυτών υποδηλώνει ότι οι παραγωγικές επενδύσεις
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παραβλέπουν την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση καθώς και άλλοι παράγοντες
συνιστούν σημαντικό κριτήριο επιλογής του τόπου πραγματοποίησης μιας επένδυσης, όπως
η ύπαρξη αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος, το ανταγωνιστικό επίπεδο των
υποδομών και των δημοσίων υπηρεσιών55.
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3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως διεθνής οργανισμός με την Συνθήκη της Λισσαβόνας στις 13
Δεκεμβρίου 2007 απέκτησε πλήρη νομική προσωπικότητα τόσο στο εσωτερικό της, δηλαδή
ως προς τα κ-μ που συμμετέχουν σε αυτήν όσο και απέναντι σε τρίτα κράτη, καθώς μπορεί
να συνάπτει διεθνείς συμβάσεις ενώ ταυτόχρονα διαθέτει ένα ενιαίο, ιδιαίτερο, διακριτό
σύστημα κανόνων συνιστώντας μια ιδιόμορφη, ιδιαίτερη και αυτόνομη έννομη τάξη.
Πρόκειται επομένως για ένα σύνολο κανόνων δικαίου, με τέτοια διάρθρωση και οργάνωση
ώστε να ορίζονται τα υποκείμενα δικαίου αφενός και αφετέρου τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
να είναι αρμόδια για την τήρηση και εφαρμογή τους56.
Είναι αξιοσημείωτο ότι με τις Συνθήκες που ίδρυσαν τις Κοινότητες57 δημιουργήθηκε ένα
θεσμικό νομικό πλαίσιο που οφείλουν τα κ-μ να τηρούν και να εφαρμόζουν. Πρόκειται
αρχικά για το Πρωτογενές Ενωσιακό Δίκαιο το οποίο επικυρώνεται άμεσα με την υπογραφή
των Συνθηκών, δημιουργώντας υποχρεώσεις στα κ-μ και δεύτερον για το Δευτερογενές ή
Παράγωγο Δίκαιο στο οποίο εντάσσονται οι πράξεις εκείνες που παράγονται από τα
κοινοτικά θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
βάσει των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο Πρωτογενές Δίκαιο.
Σε επίπεδο Ε.Ε. διαπιστώνεται η μεγάλη δυσκολία μεταξύ των κ-μ να εναρμονιστούν σε
κοινοτικές ρυθμίσεις στην φορολογία. Στο σύνολο των διατάξεων της ΣΕΚ προβλέπεται
ρητά στο άρθρο 93 η εναρμόνιση των έμμεσων φόρων και η κατάργηση των τελωνιακών
δασμών διότι θεωρήθηκε άμεση και αναγκαία η προτεραιότητα της ελεύθερης διακίνησης
των παραγωγικών συντελεστών εντός της Ε.Ε. Αντίθετα όμως, δεν υπάρχει εναρμόνιση των
άμεσων φόρων διότι, είναι ιδιαίτερα μεγάλη η δυσκολία να υπάρξει μεταξύ των κ-μ η
παραχώρηση τέτοιων αρμοδιοτήτων στην Ένωση.58
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Η φορολογική πολιτική κάθε κράτους διαμορφώνεται από τις διαφορετικές διαρθρώσεις
των εθνικών οικονομιών γεγονός που αποτυπώνεται στον κρατικό προϋπολογισμό, στον
οποίο είναι διαφορετική η κατανομή των άμεσων και έμμεσων φόρων ως ποσοστά επί του
Α.Ε.Π..
Σε σχετικό άρθρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο δημοσιεύτηκε στις 03.05.2016,
αποτυπώνονται τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών με καταγραφή των εσόδων από
την άμεση και έμμεση φορολογία και τους φόρους σε κεφάλαιο, κατανάλωση και εργασία,
καθώς και το ΑΕΠ κάθε χώρας. Είναι φανερό ότι στα κ–μ της ΕΕ ανεξάρτητα από την
συμμετοχή τους ή όχι στην Ευρωζώνη, εμφανίζουν διαφορετικά ποσοστά (%) συμμετοχής
μεταξύ έμμεσων και άμεσων φόρων στο ΑΕΠ.
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Πηγή : europarl.europa.eu

Σύμφωνα πάντα με τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού κάθε κ-μ μεταβιβάζεται ένα
ποσό του Α.Ε.Π. του για την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Συνάγεται
λοιπόν το συμπέρασμα ότι ο προϋπολογισμός της Ε.Ε είναι το εργαλείο εκείνο με το οποίο
ασκείται η δημοσιονομική πολιτική και προωθείται η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Τα έσοδα της
Ε.Ε. δεν προέρχονται από φορολογία σε βάρος των κ-μ αλλά από τις συνεισφορές αυτών,
από εισαγωγικούς δασμούς για προϊόντα από χώρες εκτός Ε.Ε. και από τα πρόστιμα που
επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες της Ε.Ε.. Τα κ-μ συμφωνούν
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εκ των προτέρων για το μέγεθος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και τους τρόπους
χρηματοδότησής του για μια περίοδο αρκετών ετών, που σήμερα είναι επταετής διάρκειας.59
Ο τρόπος με τον οποίο είναι κατανεμημένες οι πιστώσεις του προϋπολογισμού φανερώνουν
την πολιτική εξισορρόπηση αλλά και τους συμβιβασμούς που τυχόν συμβαίνουν
προκειμένου να ολοκληρωθεί το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής και Οικονομικής
Ολοκλήρωσης.
Ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε., ως μια συνιστώσα του δημοσιονομικού συστήματός της,
θεωρείται ιδιότυπος και ως προς τις λειτουργίες του αλλά και ως προς την διαδικασία
κατάρτισης, θέσπισης και ψήφισής του. Τα άρθρα 268 έως 280 της Ενοποιημένης Συνθήκης
Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περιγράφουν και τις πέντε θεμελιώδεις αρχές που
διέπουν τον Γενικό Προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις αρχές :
i.

Της ενότητας (άρθρο 268) δηλώνει ότι κάθε έσοδο ή δαπάνη και γενικότερα κάθε
οικονομική πράξη που σχετίζεται με την Κοινότητα πρέπει να εγγράφεται στον
προϋπολογισμό.

ii.

Της καθολικότητας (άρθρο 268) συνοψίζει τον κανόνα του μη προορισμού
σύμφωνα με τον οποίο τα έσοδα του προϋπολογισμού δεν πρέπει να καταλογίζονται
σε συγκεκριμένες δαπάνες και τον κανόνα της μη συναίρεσης τα έσοδα και οι
δαπάνες πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό με το ακέραιο ποσό τους,
χωρίς να γίνεται συναίρεση μεταξύ τους.

iii.

Της ισοσκέλισης εσόδων και δαπανών (άρθρο 268) προβλέπει ότι τα έσοδα κάθε
οικονομικού έτους πρέπει να είναι ίσα με τις πιστώσεις πληρωμών του ίδιου έτους .

iv.

Της αυτοτέλειας των χρήσεων (άρθρο 271) σημαίνει ότι όλες οι δημοσιονομικές
πράξεις συγκεντρώνονται σε ένα οικονομικό έτος, και

v.

Της ειδικότητας (άρθρο 271) των δαπανών, η κάθε πίστωση πρέπει να έχει
συγκεκριμένο προορισμό και να καταλογίζεται για συγκεκριμένο σκοπό.60

Τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το
Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο

ενώ

έχουν

διαφορετικούς

ρόλους

και

αρμοδιότητες,
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διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον ενωσιακό προϋπολογισμό ως προς συγκέντρωση
πληροφοριών, την κατάθεση προτάσεων, την σύνταξη του σχεδίου, την πιθανή τροποποίηση
του, την τελική διαμόρφωση του κειμένου, την ψήφισή του αλλά και την απόλυτη τήρηση
και εκτέλεσή του. Οι αποφάσεις που αφορούν τον προϋπολογισμό λαμβάνονται με
δημοκρατικό τρόπο σε όλα τα στάδια του.61
Ο κοινοτικός προϋπολογισμός, σε αντίθεση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, είναι
υποχρεωτικά ισοσκελισμένος σε ετήσια βάση και δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτείται με
οποιασδήποτε φύσης δανεισμό, πράγμα που καθιστά αδύνατη εξ ορισμού την όποια
αντικυκλική λειτουργία του. Στις Συνθήκες ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει
ελλείμματα με αποτέλεσμα τα έσοδα να πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τα έξοδα.
Τα έσοδα του προϋπολογισμού της Ε.Ε δεν είναι άλλα παρά οι ίδιοι πόροι της, όπως ρητά
αναφέρει το άρθρο 311 (πρώην 269 της ΣΕΚ) της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε.. Οι
κανόνες που διέπουν τους ιδίους πόρους, αποτελούν την δεύτερη συνιστώσα του
δημοσιονομικού συστήματος της Ε.Ε. Οι κυριότερες πηγές ιδίων πόρων από τους οποίους
μπορεί να αντλήσει έσοδα ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός είναι: α) ένα μικρό ποσοστό
(συνήθως γύρω στο 1,24%) του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος κάθε κ-μ, β) 0,5% του
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που προβλέπεται να εισπραχθεί, με επιδίωξη διαφοροποίησης
υπέρ των λιγότερο εύπορων κ-μ. και γ) ένα μεγάλο ποσοστό των λεγόμενων παραδοσιακών
ιδίων πόρων (ΠΙΠ), που αποτελούν κυρίως τους εισαγωγικούς δασμούς που επιβάλλονται
σε προϊόντα τρίτων χωρών. Πηγές επίσης του προϋπολογισμού είναι και οι εισπράξεις από
φόρους που καταβάλλει το προσωπικό των οργάνων της επί των μισθών, από τις
συνεισφορές τρίτων χωρών σε προγράμματα της Ε.Ε. καθώς και από πρόστιμα που
επιβάλλονται σε εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες και τους κανονισμούς της Ε.Ε..
Οι διαφορετικοί τύποι των ιδίων πόρων και η μέθοδος υπολογισμού τους καθορίζονται με
απόφαση του Συμβουλίου. Περιορίζει επίσης τα ανώτατα ετήσια ποσά των ιδίων πόρων που
η Ε.Ε. μπορεί να αυξήσει στη διάρκεια ενός έτους στο 1,23% του ακαθάριστου εθνικού
εισοδήματος της Ε.Ε. (ΑΕΕ).62
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Σκιαδάς Δ., 2015, Σημειώσεις στο μάθημα «Δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, φαίνεται η εξέλιξη με βάση το ποσοστό συμμετοχής
κάθε πόρου ξεχωριστά στο σύστημα των ιδίων πόρων του προϋπολογισμού.
%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ΠΙΠ

17

18

12

13

13

14

15

15

15

17

ΦΠΑ

40

39

29

26

15

16

17

18

17

17

ΑΕΠ

43

43

59

61

72

70

69

67

67

77

ΠΗΓΗ :Ευρωπαική Επιτροπή 2009

Όπως αναφέρει και ο Νικόλαος Λαζαρίδης σε σχετικό του άρθρο, λόγω της υιοθέτησης και
λειτουργίας ενός Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου στα πλαίσια της Κοινής Εμπορικής
Πολιτικής το ποσοστό των Ιδίων Πόρων δε υπερβαίνει το 12% περίπου σε ετήσια βάση με
φθίνουσα μάλιστα τάση, εξαιτίας της απελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου. Οι υπόλοιποι
ίδιου πόροι και κυρίως ο πόρος του ΑΕΠ που συνεισφέρει τα περισσότερα στην
χρηματοδότηση των δαπανών του προϋπολογισμού , αποτελούν εθνικές συνεισφορές από τους
προϋπολογισμού των κ-μ, θέτοντας έτσι το ζήτημα της αυτονομίας του προϋπολογισμού ή
ακόμη και της επάρκειας των πόρων που διατίθενται στην Κοινότητα, ιδιαίτερα σε περιόδους
παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης. Το ζήτημα της αυτονομίας αποτελεί το σημαντικότερο
στοιχείο στις προτάσεις που υποβάλλει από το 1994 η Επιτροπή και οι οποίες προβλέπουν
κάθε φορά την υιοθέτηση αυτόνομων φορολογικών πόρων που θα διατίθενται υπέρ της
Κοινότητας, ωστόσο σε όλες τις διαπραγματεύσεις , μέχρι σήμερα η βούληση της συντριπτικής
πλειοψηφίας των κ-μ υπήρξε διαφορετική.63
Αξίζει να αναφερθεί ότι με το σύστημα των ιδίων πόρων η χρηματοδότηση του κοινοτικού
προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται ως μια άνιση εισοδηματική μεταφορά μεγάλων ποσών από
ορισμένα κ-μ σε αντίθεση με τα μικρότερα ποσά άλλων κ-μ και αυτό διότι το Α.Ε.Π. κάθε
χώρας είναι διαφορετικό. Για το λόγο αυτό έχουν θεσπιστεί διορθωτικοί μηχανισμοί με
στόχο να διορθώνουν εισφορές που θεωρούνται υπερβολικές από ορισμένες χώρες, π.χ.
Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες και Σουηδία. Το 2014 το Συμβούλιο ενέκρινε
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http://www.ecefil.eu/UplFiles/ra/2/Lazaridis_9_12_10.pdf cited 25.11.2016 Άρθρο Νικόλαου Λαζαρίδη «Το
Δημοσιονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Βασικές Διαστάσεις και πτυχές της λειτουργίας του
γενικού Προϋπολογισμού της Ε.Ε.» σελ 10-11
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νέα απόφαση για τους ίδιους πόρους η οποία προέβλεπε ορισμένες αλλαγές, ιδίως όσον
αφορά τους διορθωτικούς μηχανισμούς, για την περίοδο 2014-2020. Η απόφαση τίθεται σε
ισχύ μόνο μετά από επικύρωση από τις χώρες της Ε.Ε., αλλά οι νέες διατάξεις θα έχουν
αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.64
Ο βασικός στόχος είναι να επενδύεται ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. σύμφωνα με τις
προτεραιότητες της πολιτικής της Επιτροπής. Επιπρόσθετοι στόχοι είναι η τόνωση της
ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, η χρηματοδότηση έργων και η
ενίσχυση των επενδύσεων, ενώ τέλος, παρέχονται πόροι από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.
μέσω κονδυλίων για έκτακτες ανάγκες.65
Ο σωστός σχεδιασμός αλλά προπάντων η απόλυτη και ακριβή τήρηση των κανόνων του
προϋπολογισμού αποτελούν το κύριο στοιχείο επίτευξης της δημοσιονομικής πολιτικής της
Ε.Ε.. Τα κ-μ επικύρωσαν και ενσωμάτωσαν στο εσωτερικό και εθνικό τους θεσμικό πλαίσιο
το σύστημα των ιδίων πόρων και αυτό διότι μεταβίβασαν έμμεσα τμήμα της εθνικής
κυριαρχίας του προς την Ε.Ε. μεταφέροντας μέρος των κρατικών εσόδων τους προς τον
προϋπολογισμό της Ε.Ε..
Η

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

έχει

την

διαχείριση

του

κοινοτικού

προϋπολογισμού

διασφαλίζοντας ότι ως μια ενιαία νομική πράξη διέπεται από το σύνολο των αρχών και των
βασικών διατάξεων καθόσον βασίζεται αποκλειστικά σε νομικά μέσα για την κατάρτιση και
εκτέλεσής του και αποτελεί την νομική βάση για δαπάνες εφόσον είναι σύμφωνος με τις
Συνθήκες.66
Με το πέρασμα των χρόνων και λόγω της οικονομικής κρίσης, άρχισε να διαφαίνεται ότι τα
έσοδα του κοινοτικού προϋπολογισμού, δεν ήταν αρκετά για την εκπλήρωση των
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υποχρεώσεων και των αναγκών της Ε.Ε. με αποτέλεσμα να κρίνεται επιτακτική η ανάγκη
εξεύρεσης νέων πηγών. Η επιτυχής εφαρμογή των πολιτικών της Ε.Ε. εξαρτάται πάντα από
τους χρηματικούς της πόρους. Με δεδομένο ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός
χαρακτηρίζεται ως «προϋπολογισμός εσόδων» είναι σαφές ότι το μέρος των εξόδων και
δαπανών έχει διασφαλιστεί.
Σε επίπεδο Ε.Ε η φορολογική πολιτική στοχεύει στην δημιουργία ενιαίου φορολογικού
χώρου όπου σημαντικό στοιχείο είναι η εναρμόνιση των διαρθρώσεων των φόρων επί του
κύκλου εργασιών διασφαλίζοντας αφενός την φορολογική ουδετερότητα και αφετέρου την
ίση φορολογική μεταχείριση των εθνικών προϊόντων. Η φορολογική εναρμόνιση εντός της
Ε.Ε. ενισχύει όλο και περισσότερο την άποψη καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού φόρου στα
πλαίσια ενός ομοσπονδιακού δημοσιονομικού συστήματος, όπως αυτός των Η.Π.Α. και της
μεταφοράς φορολογικών πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά
ευαίσθητο θέμα, καθώς τα κ-μ με ζήλο προστατεύουν τη φορολογική κυριαρχία τους. Οι
αποφάσεις αυτού του είδους θα πρέπει να λαμβάνονται ομόφωνα.
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης και των σημαντικών διαρθρωτικών
αλλαγών διαφαίνεται η ανάγκης μια ενιαίας δημοσιονομικής πολιτικής μεταξύ των κ-μ ώστε
να εξαλειφθούν όλα τα εμπόδια που θα οδηγήσουν στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η
έκβαση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος της νομισματικής ενοποίησης προϋποθέτει την
Εναρμόνιση της Δημοσιονομικής και Εισοδηματικής Πολιτικής των κ-μ. καθώς και ενός
ολοκληρωμένου εργαλείου άσκησης οικονομικής πολιτικής.
Ωστόσο, παρά τις όποιες προσπάθειας των οργάνων της Ε.Ε. διαφαίνεται η αδυναμία
προστασίας των κ-μ με αρνητικές οικονομικές εξελίξεις αλλά και ταυτόχρονα η επιβολή και
εφαρμογή μια ενιαίας φορολογικής πολιτικής (κυρίως στην άμεση φορολόγηση) και αυτό
διότι δεν πρόκειται για ομόσπονδα κράτη άλλα για κράτη μέλη μιας Ένωσης.
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4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ Η
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

Με την ίδρυση της πρώτης Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), η
οποία υπογράφει το 1951, δημιουργήθηκαν οι πρώτες δομές στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο που
στηριζόταν στα κοινά οικονομικά συμφέροντα μεταξύ των λαών – εθνών. Πρωταρχικός
στόχος δεν ήταν άλλος από τον αμοιβαίο σεβασμό αλλά και την ισότητα μεταξύ των
κρατών. Η λήξη των εχθροπραξιών και των συγκρούσεων θα έθετε τα θεμέλια για την
ειρήνη και τη συμφιλίωση, οι οποίες θα διασφάλιζαν την ειρηνική διαβίωση των πολιτών,
θα προωθούσε την συνεργασία μεταξύ των χωρών, θα συνέβαλλε στην οικονομική και
κοινωνική αλληλεγγύη , και ταυτόχρονα θα διατηρούσε την ευρωπαϊκή ταυτότητα.
Για την επιτυχία όμως ενός τέτοιου εγχειρήματος όφειλαν οι χώρες μεταξύ τους να
συμφωνήσουν και να στηρίξουν όλες εκείνες τις προσπάθειες, τις οποίες, θα έθεταν και
εφάρμοζαν ισότιμα και δίκαια. Θεμέλιος λίθος υπήρξαν και υπάρχουν οι Συνθήκες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1951 έως και σήμερα.
Χώρες που στο παρελθόν υπήρξαν αντίπαλοι και συγκρούστηκαν, «ένωσαν τις δυνάμεις»
τους και εντός της δημοκρατικής ευρωπαϊκής οικογένειας ξεκίνησαν την οικονομική ένωση
και σταδιακά καθόρισαν κοινές στρατηγικές και πολιτικές σε όλους σχεδόν τους τομείς της
κοινωνίας και της πολιτείας γενικότερα.67
Όπως ορίζεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση οι Συνθήκες είναι δεσμευτικές
συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. και ορίζουν τους στόχους της, τους κανόνες
που διέπουν τα θεσμικά της όργανα, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και τη σχέση της
Ε.Ε. με τα κράτη μέλη της. Ενίοτε, οι Συνθήκες τροποποιούνται, ώστε η Ε.Ε. να γίνεται πιο
αποτελεσματική και διαφανής, να προετοιμάζει θετικά την ένταξη των κρατών στους
κόλπους της, και να εισάγει νέες μορφές συνεργασίας, όπως η καθιέρωση του κοινού
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νομίσματος. Με βάση τις Συνθήκες, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. μπορούν να εκδίδουν
νομοθετικές πράξεις, τις οποίες στη συνέχεια εφαρμόζουν τα κράτη μέλη.68
Τα σημαντικότερα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. είναι
 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Όπως είναι γνωστό τα τρία πρώτα θεσμικά όργανα, νομοθετούν και παράγουν, μέσω της
λεγόμενης "Συνήθους Νομοθετικής Διαδικασίας" (πρώην "συναπόφαση") τις πολιτικές και
τους νόμους που τίθενται σε εφαρμογή σε όλη την Ε.Ε.. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει
στην θέσπιση της νομοθεσίας και στην συνέχεια το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
ακολουθούν την διαδικασία της έγκρισης. Να τονιστεί ότι για την εφαρμογή της νομοθεσίας
και την τήρηση των νόμων και των κανόνων την ευθύνη φέρει η Επιτροπή.69
Είναι φανερό ότι κάθε όργανο της Ε.Ε. έχει τόσο σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην
κατάρτιση μιας πολιτικής αλλά και στην τήρηση και εφαρμογή των κανόνων που θα
ψηφιστούν, μέσω των Συνθηκών αλλά και των λοιπών νομοθετικών πράξεων. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το 2010, το κεκτημένο της Ε.Ε. περιελάμβανε, εκτός από το πρωτογενές
δίκαιο (Συνθήκες), επιπλέον 8.400 κανονισμούς και σχεδόν 2.000 οδηγίες [COM/2011/588].
Βασικός σκοπός για την επίτευξη και επιτυχή ολοκλήρωση των πολιτικών προτεραιοτήτων
της Ένωσης είναι η ύπαρξη ενός νομοθετικού πλαισίου που να διασφαλίζει τα κεκτημένα
των λαών.70 Η ανάπτυξη των διατάξεων της Ε.Ε. στοχεύει στην ομαλή λειτουργία μεταξύ
των κ-μ. Κυρίως στον τομέα της οικονομίας και της ενιαίας αγοράς, απαιτείται κοινή
στρατηγική.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις της Ε.Ε. – δεν έχει
όμως νομοθετική εξουσία. Σε αυτό συμμετέχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μαζί
με το πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Για την υλοποίηση των στόχων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά για να υπάρξει μια
κοινή στρατηγική στην διαχείριση των θεμάτων της φορολογίας, σημαντικής σημασίας
είναι και ο ρόλος που διαδραματίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο είναι
το όργανο εκείνο το οποίο εγκρίνει τις γραμμές προγραμμάτων της Επιτροπής.
Με τις διάφορες Εκθέσεις του, το Κοινοβούλιο, προσπαθεί να συμβάλλει ενισχυτικά στις
προτάσεις και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Μάρτιο του 2002, μεταξύ άλλων
εναλλακτικών λύσεων, το Κοινοβούλιο εξέτασε με ενδιαφέρον την επιλογή της
φορολόγησης σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε χώρας κατοικίας έχοντας όμως «κοινή
φορολογική βάση». Ακολούθησε τον Φεβρουάριο του 2010 η έγκριση σχετικής έκθεσης
σχετικά με την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα, τον
Δεκέμβριο του 2013 ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την έκκληση για μια μετρήσιμη και ρητή
δέσμευση κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, ενώ τον Μάρτιο του 2015 ενέκρινε
ψήφισμα για την φορολογική δράσης της Ε.Ε. γενικότερα.
Περαιτέρω καθοριστικής σημασίας είναι οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προασπίσει τα συμφέροντα
της Ένωσης συνολικά, προβαίνοντας στην λήψη πολλών αποφάσεων, κανονισμών,
συστάσεων και οδηγιών σχετικά με το σύνολο των πολιτικών επιλογών θέτοντας τα όρια
των υποχρεώσεων αλλά και των δικαιωμάτων των κ-μ. Λαμβάνει επίσης αποφάσεις και
οδηγίες, για διάφορα γεγονότα και συμβάντα τα οποία προκύπτουν λόγο κυρίως
απρόβλεπτων

γεγονότων

προκειμένου

να

αντισταθμίσει

τα

όποια

προβλήματα

δημιουργούνται.
Σε θέματα φορολογικής πολιτικής εντός της Ε.Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε
συνεχής μεταρρυθμίσεις υιοθετώντας ένα γενικότερο θεσμικό και νομικό πλαίσιο και
ταυτόχρονα προβαίνει στην λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση συντονισμού και
εναρμόνισης της φορολογίας. Όπως αναφέρει και η Αθηνά Καλύβα «η Επιτροπή στα
πλαίσια της προσπάθειας υλοποίησης των στόχων που καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο στη Λισσαβόνα το 2000 έχει αναγνωρίσει ότι η φορολογία των επιχειρήσεων είναι
σε θέση να παίξει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων
(ανταγωνιστικότερη και πιο δυναμική Ευρωπαϊκή οικονομία κλπ). Σε αυτά τα πλαίσια η
Επιτροπή έχει παρουσιάσει συγκεκριμένη στρατηγική που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των
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φορολογικών αδυναμιών και εμποδίων που παραμένουν στις διασυνοριακές συναλλαγές στην
ενιαία αγορά καθώς και στην εξάλειψη των προβλημάτων που απορρέουν από την ύπαρξη του
φορολογικού ανταγωνισμού εντός της Ε.Ε (ανακοίνωση Επιτροπής COM(2001)582)».71
Μετά την ολοκλήρωση της νομισματικής και οικονομικής ένωσης και την ύπαρξη της
ενιαίας αγοράς, η ευρωπαϊκή κοινότητα επιδιώκει να καλύψει νέους στόχους που αφορούν
την φορολογία ανάμεσα στα κράτη μέλη, με πρώτο στόχο την εναρμόνιση της. Με τον όρο
εναρμόνιση σε θέματα φορολογικής πολιτικής είναι σαφές ότι αναφερόμαστε στην
εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων, δηλαδή των φόρων που εφαρμόζονται, την
φορολογική τους βάση και τους φορολογικούς συντελεστές μεταξύ των κρατών που
μετέχουν στην Ε.Ε. Για την εφαρμογή όμως των προαναφερθέντων οφείλεται να υπάρξει
μια σταδιακή και ομοιόμορφη εφαρμογή ώστε η μετάβαση να μην δημιουργήσει περαιτέρω
προβλήματα. Το εγχείρημα αυτό χαρακτηρίστηκε πολύ δύσκολο και αυτό διότι ελλοχεύει ο
κίνδυνος σύγκρουσης των εθνικών συμφερόντων.72
Η κοινή ενοποιητική φορολογική βάση, κυρίως για τις επιχειρήσεις, στηρίζεται σε μια σειρά
συγκεκριμένων μέτρων για την επίτευξη του στόχου. Ικανοποιητική πρόοδος έχει
συντελεστεί σε επίπεδο έμμεσης φορολογίας ενώ έχει αναγνωριστεί ότι απαιτούνται ακόμα
μεγάλες προσπάθειες εναρμόνισης της άμεσης φορολογίας. Να σημειωθεί ότι, είναι κοινός
αποδεκτό, ότι η διαδικασία καθυστέρησης οφείλεται στην πολιτική πρωτοβουλία των
κρατών και αυτό διότι σημαίνει η εκχώρηση εθνικών δικαιωμάτων προς την Ε.Ε..
Η ανάγκη της ελεύθερης κυκλοφορίας των παραγωγικών συντελεστών διασφαλίζει την
απρόσκοπτη λειτουργία της κοινής αγοράς. Η φορολογική ουδετερότητα στις οικονομικές –
εμπορικές συναλλαγές θεωρείται μείζονος σημασίας διότι θα επηρεάσει θετικά το
ενδοκοινοτικό εμπόριο. Η θέσπιση και τήρηση των κοινών ρυθμίσεων εναπόκειται στις
επιλογές των κυβερνήσεων να τις ενσωματώσουν και να τις εφαρμόσουν στους εθνικούς
τους κανόνες.
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Από την Συνθήκη της Ρώμης διαφάνηκε η ανάγκη εναρμόνισης στους έμμεσους φόρους,
δηλαδή αυτούς που σχετίζονται με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, επηρεάζοντας το
εμπόριο των προϊόντων και των υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει φορολογική ουδετερότητα
ανάμεσα στα κ-μ. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αποτελεί μια πηγή εσόδου του
κοινοτικού προϋπολογισμού και για το λόγο αυτό σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την
εναρμόνιση της φορολογικής βάσης του φόρου αυτού.
Η Ε.Ε. σαν κράτος δικαίου αναγνωρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης
των προσώπων, των υπηρεσιών, των αγαθών και των κεφαλαίων. Το γεγονός αυτό σημαίνει
ότι τα νομικά και φυσικά πρόσωπα έχουν την δυνατότητα να διακινηθούν εντός του κόλπου
της Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς και όρια. Με τον τρόπο αυτό τα κέρδη των επιχειρήσεων
μπορούν να μεταφερθούν από μια χώρα σε άλλη χώρα, γεγονός που επηρεάζει την άμεση
φορολογία, και συγκεκριμένα την Φορολογία Εισοδήματος είτε επί καθαρής αμοιβής του
εργαζόμενου ως φυσικού προσώπου είτε τα κέρδη των επιχειρήσεων ως νομικού προσώπου.
73

Με απόλυτο σεβασμό απέναντι στο δικαίωμα των κ-μ να ορίζουν την δημοσιονομική
πολιτική τους, η Ε.Ε δεν έθεσε περιορισμούς σχετικά με την άμεση φορολογία. Εναπόκειται
στα κ-μ να καθορίσουν το ύφος των φόρων στην επικράτειά τους δίχως όμως να
«χορηγούνται» φορολογικά πλεονεκτήματα σε νομικά και φυσικά πρόσωπα αλλά
διατηρώντας τον φορολογικό ανταγωνισμό σε ουδέτερα επίπεδα αποφεύγοντας τις
ανισότητες μεταξύ των κ-μ.
Τα έσοδα τα οποία προέρχονται από την άμεση φορολογία σε μια χώρα, αγγίζουν περίπου
το 40% με 50% των συνολικών φορολογικών εσόδων της. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι
δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντάει η Ε.Ε. στην προσπάθεια εναρμόνισης της άμεσης
φορολογίας είναι μεγάλα και ιδιαίτερα.
Σύμφωνα με την άποψη του Νίκου Τσάτσου, «η πολυπλοκότητα του προβλήματος έγκειται
στο γεγονός ότι η φορολογική εναρμόνιση είναι πολυδιάστατη και επηρεάζει όλες τις
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λειτουργίες του φορολογικού συστήματος. Επιπλέον, η ιεράρχηση των προβλημάτων αυτών, η
ομοφωνία που απαιτείται στο Συμβούλιο των Υπουργών για την λήψη των σχετικών
αποφάσεων, οι ιδιαιτερότητες και οι διαφορές που εμφανίζουν μεταξύ τους τα εθνικά
φορολογικά καθεστώτα, καθώς και η ολοένα μεγαλύτερη κινητικότητα των αγαθών και
συντελεστών παραγωγής έχουν κάνει ακόμα πιο δύσκολες τις προσπάθειες για την
αντιμετώπιση του θέματος».74
Παράλληλα, η Ε.Ε. εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
και της φοροαποφυγής, οι οποίες απειλούν τον θεμιτό ανταγωνισμό και προκαλούν σοβαρή
υστέρηση στα φορολογικά έσοδα. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, τα φορολογικά μέτρα πρέπει να
εγκρίνονται ομόφωνα από τα κράτη μέλη. Η φορολογική πολιτική επηρεάζεται σε μεγάλο
βαθμό από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έχει εν προκειμένω μόνο δικαίωμα διαβούλευσης, με εξαίρεση τα θέματα
προϋπολογισμού στα οποία, ως αρμόδια αρχή, διαθέτει την εξουσία λήψης αποφάσεων. 75
Στόχος της Ε.Ε. δεν είναι άλλος από την συνεχή ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
φορολογικών αρχών ώστε να επαλειφθούν όλα τα εμπόδια στις διασυνοριακές και
διακρατικές οικονομικές δραστηριότητες μεταξύ των κ-μ καθώς και η εποπτεία των εθνικών
φορολογικών νόμων. Όπως άλλωστε διέτεινε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξίσου
μεγάλη σημασία δίνεται στην θέσπιση αυστηρότερης ενωσιακής αλλά και εθνικής
νομοθεσίας για την άμεση φορολογία.76
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο - ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο διαφαίνεται η ανάγκη εφαρμογής μιας κοινής
πολιτικής της Ε.Ε. για θέματα που άπτονται της φορολογίας. Κοινή αντίληψη είναι, ότι για
την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς αλλά και των απαιτήσεων που πηγάζουν από τις
Συνθήκες της Ε.Ε. μεταξύ των κ-μ ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου, να ενθαρρυνθούν
οι διασυνοριακές συναλλαγές, να βελτιωθούν οι διεθνείς σχέσεις αλλά και να εξαλειφθεί η
φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή αλλά και η διπλή φορολογία, απαιτείται ένας αρχικά
συντονισμός στα φορολογικά συστήματα σε επίπεδο Ε.Ε.
Σύμφωνα με τα όσο διακυβεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολο των ανακοινώσεων της,
απώτερος σκοπός μεταξύ των χωρών είναι η συνεργασία, η ανάπτυξη, η αλληλοϋποστήριξη
και η αλληλεγγύη. Βασικός σκοπός και στόχος είναι η αντιμετώπιση κι η επίλυση των
όποιων προβλημάτων εμφανίζονται ή θα εμφανιστούν στο μέλλον. Σε ένα σύνολο κ- μ που
σήμερα αγγίζει σε αριθμό τα 28 από το 2013, η θέσπιση κανόνων που θα στηρίζονται από
όλα τα κ-μ φαίνεται ένα εξαιρετικά δύσκολο επίτευγμα.
Με το πέρασμα των χρόνων όμως, έγιναν σημαντικά βήματα προόδου σε φορολογικό
επίπεδο, αν αναλογιστεί κανείς την εναρμόνιση των νομοθετικών ρυθμίσεων στους
έμμεσους φόρους. Στην άμεση φορολογία έγιναν αρκετές προσπάθειες συντονισμού όπως η
αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κ-μ, το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις
και διασπάσεις των επιχειρήσεων, το φορολογικό καθεστώς των μητρικών και θυγατρικών
εταιρειών, τη Σύμβαση Διαιτησίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας, την καθιέρωση
κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων καθώς και την κοινή
ενοποιητική βάση φορολογίας εταιριών (Κ.Ε.Β.Φ.Ε). Ο βασικός στόχος της Ε.Ε. είναι να
διασφαλίσει τις διασυνοριακές συναλλαγές.
Με δεδομένο ότι βασική προϋπόθεση για να γίνει το πρώτο και σημαντικό βήμα προς την
κατεύθυνση αυτή, είναι να υπάρξει η επιθυμία των κ-μ να εκχωρήσουν το δικαίωμα λήψης
των αποφάσεων για θέματα άμεσης φορολογίας στην Ε.Ε και ειδικότερα στα θεσμικά
όργανα της. Τα κ-μ αρνούνται να παραχωρήσουν το δικαίωμα αυτό, διότι έμμεσα
υποδηλώνει ότι παραχωρείται μέρος της εθνικής κυριαρχίας τους με επακόλουθο και τον
περιορισμό της φορολογικής πολιτικής τους, διότι η φορολογική πολιτική αποτελεί από τα
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σημαντικότερα μέσα άσκησης οικονομικής πολιτικής μιας χώρας απέναντι στους πολίτες
της. Ταυτόχρονα διαφαίνεται ότι πιθανόν μπορεί να στερηθεί την ευελιξία που της «δίδεται»
για να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά δημοσιονομικά προβλήματά η κάθε χώρα.
Η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου και κυρίως ενός φορολογικού δικαίου πηγάζει από την
απροθυμία των κυβερνήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση ενώ έκδηλη είναι και η έλλειψη
πολιτικών πρωτοβουλιών. Σημαντικές πρέπει να είναι και οι αποφάσεις του Δ.Ε.Κ., που
θεωρείται η ανώτατη δικαιοδοτική αρχή, ώστε να συμβάλλει αποτελεσματικά προς την
σωστή αξιολόγηση όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων. Είναι προφανής η ανάγκη
υπαγόρευσης νέων διατάξεων τόσο στον πρωτογενές όσο και στο παράγωγο ενωσιακό
δίκαιο.
Μετά την παραχώρηση της νομισματικής πολιτικής τα κ-μ έχουν αποκτήσει πολλούς
ενδοιασμούς σχετικά με την εναρμόνιση στην άμεση φορολογία διότι είναι φανερό ότι η
φορολογική πολιτική αποτελεί το βασικό «εργαλείο» που διαθέτει το κάθε κ-μ για να
επιτύχει τους εθνικούς οικονομικούς στόχους αλλά και να επιβάλλει δημοσιονομική
πειθαρχεία.77
Η εναρμόνιση της άμεση φορολογίας, σαφώς προϋποθέτει την εναρμόνιση των
φορολογικών συντελεστών στα κ-μ με σημαντικούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς
ελέγχους, βελτίωση της φορολογικής νομοθεσίας και γενικότερα απλοποίηση του
φορολογικού περιβάλλοντος. Απαιτείται μια «κοινή γραμμή» μεταξύ των κ-μ, κοινούς
Κώδικες Φορολόγησης Νομικών Οντοτήτων και Φυσικών Προσώπων και ίσως έναν κοινό
φόρο, δηλαδή έναν Ευρωπαϊκό Φόρο.78
Είναι φανερό ότι με τις τελευταίες παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις ενισχύεται όλο και
περισσότερο η άποψη ότι με κοινή δημοσιονομική πολιτική είναι περισσότερο εθικτό η
αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ιδέες και προτάσεις έχουν υπάρξει κυρίως από την
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτάσεις οι οποίες αφορούν την επιβολή ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού
φόρου (European Corporate Income Tax-CIT) ο οποίος θα μπορούσε να συμβάλλει αρχικά
στη αύξηση των εσόδων των ιδίων πόρων του Προϋπολογισμού της Ε.Ε. αλλά και
ταυτόχρονα θα βοηθούσε στην επίλυση ορισμένων και απρόβλεπτων προβλημάτων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι επίσης η πρόταση του Υπουργού Οικονομικών της
Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε τον Ιανουάριο του 2016 για το ενδεχόμενο επιβολής
ευρωπαϊκού φόρου στην βενζίνη προκειμένου, να εξευρεθούν πόροι για την αντιμετώπιση
της προσφυγικής κρίσης,79 κάτι που έτυχε θετικής υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ως μια νέα καινοτόμος πρόταση καθώς τέτοιες πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ε.Ε..80
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2002 πρότεινε μια ενοποιημένη βάση υπολογισμού των
φόρων για τις νομικές οντότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης.
Επρόκειτο για προτάσεις σχετικά με την κοινή φορολογία βάσει κανόνων που ισχύουν σε
κάθε κ-μ στο οποίο υπάρχει η εγκατάστασή της εταιρίας, μιας προαιρετικής κοινής
ενοποιημένης φορολογικής βάσης, ενός ευρωπαϊκού φόρου επιχειρήσεων και υποχρεωτικής
πλήρως εναρμόνισης της φορολογικής βάσης (Κ.Ε.Β.Φ.Ε.).81
Αρχικά συγκροτήθηκε μια ομάδα δράσης, τα πορίσματα της οποίας ελήφθησαν υπόψη στην
πρόταση της Επιτροπής (COM(2011)121)82 σύμφωνα με την οποία, όπως αναφέρεται και
στην αιτιολογημένη έκθεση «Η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών
(Κ.Ε.Β.Φ.Ε.) αποβλέπει στην αντιμετώπιση ορισμένων βασικών φορολογικών εμποδίων για
την ανάπτυξη στην ενιαία αγορά. Ελλείψει κοινών κανόνων για τη φορολογία εταιρειών, η
αλληλεπίδραση των εθνικών φορολογικών συστημάτων συχνά οδηγεί σε υπερφορολόγηση
και διπλή φορολογία , οι δε επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλα διοικητικά βάρη και υψηλό
κόστος φορολογικής συμμόρφωσης. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί αντικίνητρα για
επενδύσεις στην Ε.Ε. και , ως αποτέλεσμα, αντιμάχεται τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί
στην ανακοίνωση «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς
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http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-schaeuble-vorschlag-zu-eu-benzinsteuer-vom-tischdpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160116-99-976136, cited 18.09.2016
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http://www.dw.com/en/refugee-crisis-eus-dombrovskis-backs-fuel-tax-idea/a-19013579, cited 18.09.2016
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/index_en.htm cited 18.09.2016
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αποκλεισμούς ανάπτυξη». Η Κ.Ε.Β.Φ.Ε. αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία στην πορεία
προς την άρση των εμποδίων για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και χαρακτηρίστηκε
στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης ως πρωτοβουλία που τονώνει την ανάπτυξη, η
οποία πρέπει να επισπευσθεί με σκοπό την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία
απασχόλησης. Επίσης, θα μπορούσαν να ενοποιούν όλα τα κέρδη που αποκόμισαν και τις
ζημίες που υπέστησαν στην Ε.Ε.. Τα κ-μ θα διατηρούσαν την συνολική αρμοδιότητα
καθορισμού των δικών τους εταιρικών φόρων. Το σχετικό νομοθετικό ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2012 (P7_TA(2012)0135)83.
Όπως αναφέρεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Μάρτιο του 2011
προτάθηκε ένα κοινό σύστημα για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της Ε.Ε. Πρόκειται για μια κοινή ενοποιημένη
βάση φορολογίας εταιρειών (Κ.Ε.Β.Φ.Ε.), δηλαδή για ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για τον
υπολογισμό των φορολογητέων κερδών. Με άλλα λόγια, μια εταιρεία θα πρέπει να
συμμορφώνονται με ένα μόνο σύστημα της Ε.Ε. για τον υπολογισμό του φορολογητέου
εισοδήματος

της,

παρά

με

διαφορετικούς

κανόνες

σε

κάθε

κ-μ

στο

οποίο

δραστηριοποιούνται. Επιπλέον, οι εταιρίες, με τη χρήση της Κ.Ε.Β.Φ.Ε., θα είναι σε θέση
να υποβάλλουν μια ενιαία ενοποιημένη φορολογική δήλωση για το σύνολο των
δραστηριοτήτων τους στην Ε.Ε.. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε κ-μ μπορεί στη συνέχεια να
φορολογήσει τα κέρδη των εταιρειών με το δικό του εθνικό φορολογικό συντελεστή (όπως
και σήμερα). Ταυτόχρονα, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μέσω βελτίωσης του
υφιστάμενου φορολογικού συστήματος αλλά και ταυτόχρονα ως ένα ισχυρό εργαλείο κατά
της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.84
Τον Οκτώβριο του 2016, συνδυαστικά με τα ανώτερο, ο αρμόδιος Επίτροπος των
Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισκί, υπογράμμισε την συνεχή
προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την λήψη έγκαιρων μέτρων ώστε το
φορολογικό σύστημα να είναι αποτελεσματικότερο στο απώτερο μέλλον. Αναφέρθηκε
αρχικά στην κοινή φορολογική βάση των εταιριών ώστε να συμβάλλει στην μεγιστοποίηση
των κερδών τους και ακολούθως στην άμεση ενοποίηση της.
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Σχετικά με την Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας των εταιριών (Κ.Ε.Β.Φ.Ε.)
αναφέρεται ότι: «Με την καθιέρωση της Κ.Ε.Β.Φ.Ε., οι εταιρείες, για πρώτη φορά, θα
διαθέτουν ενιαίους κανόνες για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών τους σε ολόκληρη
την ΕΕ. Σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόταση του 2011, το νέο σύστημα φορολόγησης
των εταιρειών:
-θα είναι υποχρεωτικό για τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, οι οποίοι επιδίδονται
περισσότερο σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, καθιστώντας σαφές ότι οι εταιρείες με
συνολικά έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ ετησίως θα φορολογούνται εκεί όπου
πραγματοποιούν τα κέρδη τους·
-θα αντιμετωπίσει τα νομικά κενά που υφίστανται επί του παρόντος σε σχέση με τη μετατόπιση
κερδών για φορολογικούς σκοπούς·
- θα ενθαρρύνει τις εταιρείες να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους με ίδια κεφάλαια και
να αξιοποιούν τις αγορές αντί να προσφεύγουν στον δανεισμό·
- θα ενθαρρύνει την καινοτομία μέσω φορολογικών κινήτρων για δράσεις έρευνας και
ανάπτυξης (Ε&Α) που συνδέονται με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
Η Κ.Ε.Β.Φ.Ε. δεν καλύπτει τους φορολογικούς συντελεστές των εταιρειών, δεδομένου ότι
αυτοί εξακολουθούν να εμπίπτουν στην εθνική δικαιοδοσία. Ωστόσο, η Κ.Ε.Β.Φ.Ε θα
δημιουργήσει ένα πιο διαφανές, αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα υπολογισμού της
φορολογικής βάσης των διασυνοριακών εταιρειών, το οποίο θα συμβάλει στη ριζική
μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών σε όλη την ΕΕ. »85
Για την επιτυχή έκβαση των ανωτέρω βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία ειδικών
ομάδων συνεργασίας (task force) με την συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, καθώς και στην
προώθηση των εργασιών για την θέσπιση της Ενιαίας Φορολογητέας Βάσης στην
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φορολογία των Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ενιαία Αγορά με ταυτόχρονη
ενίσχυση των συζητήσεων.
Σύμφωνα με τα όσα, επίσης, αναφέρονται στην Ανακοίνωση COM(2006) 823 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, με θέμα «Συντονισμός
των συστημάτων άμεσης φορολογίας των κρατών μελών στην εσωτερική αγορά» η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγγειλε μια σειρά πρωτοβουλιών με σκοπό την προώθηση του
καλύτερου συντονισμού των εθνικών συστημάτων άμεσης φορολογίας στην Ένωση. Στόχος
ήταν να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των εθνικών συστημάτων άμεσης φορολογίας με το
κοινοτικό δίκαιο και να ληφθεί μέριμνα για την ορθή αλληλεπίδρασή τους. Οι σχετικές
πρωτοβουλίες αποβλέπουν στην κατάργηση των διακρίσεων και της διπλής φορολόγησης προς
όφελος των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής και τη διατήρηση της φορολογικής βάσης. Οι κύριοι στόχοι μιας συνεπούς και
συντονισμένης φορολογικής προσέγγισης είναι η κατάργηση των διακρίσεων και της διπλής
φορολόγησης, η πρόληψη της ακούσιας αποφυγής φορολόγησης και της φοροδιαφυγής και η
μείωση του κόστους που επιφέρει η υποχρέωση για συμμόρφωση με τις διατάξεις πολλών
φορολογικών συστημάτων.86
Στο πλαίσιο δράσης, αλλά και των όσων έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα
σχετικά με τα Panama Papers87, η Επιτροπή με σχετικό Δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε
στις 18 Μάρτιος 2015, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην καθιέρωση αυτόματης ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ των κ-μ, την διάθεση και ανταλλαγή των πληροφοριών, την διαφάνεια
μεταξύ των φορολογικών συμφωνιών, την «κατάργηση» της διακριτικής ευχέρειας και της
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006DC0823&from=ro
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Τα έγγραφα του Παναμά (Panama Papers) είναι ένα σύνολο διαρροών περίπου 11,5 εκατ. εμπιστευτικών
εγγράφων που παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με περισσότερες από 214.000 υπεράκτιες εταιρείες
που αναφέρονται από τον πάροχο εταιρικών υπηρεσιών του Παναμά Mossack Fonseca,
συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των μετόχων και των διευθυντών των εταιρειών. Τα έγγραφα
δείχνουν πόσοι πλούσιοι ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων λειτουργών, ποδοσφαιριστών κλπ,
κρύβουν τα χρήματά τους από τον δημόσιο έλεγχο. Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης τα έγγραφα εντοπίζουν
πέντε αρχηγούς κρατών ή ηγέτες κυβερνήσεων από την Αργεντινή, την Ισλανδία, τη Σαουδική Αραβία, την
Ουκρανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς και κυβερνητικούς αξιωματούχους, στενούς συγγενείς και
στενούς συνεργάτες των διαφόρων αρχηγών των κυβερνήσεων περισσότερων από σαράντα άλλες χώρες,
συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, της Κίνας, της Γαλλίας, Ινδίας, Μαλαισίας, Μεξικού, Πακιστάν, Περού,
Ρουμανίας, Ρωσίας, Νότιας Αφρικής, Ισπανίας, της Συρίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
(βλ. https://panamapapers.icij.org/)
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«επιλεκτικής» μεταχείρισης εταιριών, ώστε να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της
στέρησης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ από τους κρατικούς προϋπολογισμούς αλλά και
κατ’ επέκταση από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό από την φοροδιαφυγή. Σημαντικές
πρωτοβουλίες πρέπει να παρθούν συνδυαστικά και με την στατιστική υπηρεσία Eurostat
ώστε να προσδιοριστεί ακριβώς (αν είναι δυνατόν και σε απόλυτους αριθμούς) η ακριβής
απώλεια των εσόδων από την μια, και από την άλλη να προσδιοριστεί το σύνολο των
προβλημάτων88.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, διεθνείς επιχειρηματικοί όμιλοι,
επιφανείς πολίτες, διάσημοι επιχειρηματίες, κ.ά. προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή
μεγάλων φόρων «μεταφέρουν» τα κεφάλαιά τους, τις καταθέσεις τους αλλά και την έδρα
των εταιριών τους σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και σημαντικά
φορολογικά προνόμια ώστε καταβάλλουν όσο δυνατόν λιγότερα χρηματικά ποσά. Οι χώρες
αυτές χαρακτηρίζονται ως «φορολογικοί παράδεισοι» και αποσκοπούν στην απόλυτη
εχεμύθεια και μυστικότητα καθώς και στο απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων. Τα
φορολογικά κίνητρα τα οποία δίδονται είναι εκείνα τα οποία προσελκύουν τους επενδυτές
με την δημιουργία των υπεράκτιων ή υπερπόντιων ή εξωχώριων εταιριών (Offshore).
Πρόκειται για χώρες με πολύ μικρό πληθυσμό αλλά με την δυνατότητα να συγκεντρώνουν
περίπου το 35% του παγκόσμιου πλούτου.89
Η Ε.Ε. προκειμένου να «εντοπίσει» τα διαφυγόντα κέρδη των φυσικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία με τα κράτη αυτά και να ανταλλάσει
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_el.htm cited 20.09.2016
Η σχετική λίστα είχε εκπονηθεί από τον ΟΟΣΑ το 2000 και περιελάμβανε τα εξής κράτη: Άγιος Μαρίνος,
Ανδόρα, Αντίλλες, Αντίγκουα, Αρούμπα, Βανουάτου, Βερμούδες, Βρετανικές και Αμερικανικές Παρθένοι
Νήσοι, Γιβραλτάρ, Γκέρνσεϋ, Γρανάδα, Δομινίκα, Κύπρος, Λιχτενστάιν, Λιβερία, Μάλτα, Μακάο, Μαυρίκιος,
Μονακό, Μονσεράτ, Μπαχάμες, Μπαχρέϊν, Μπελίζ, Ναουρού, Νήσοι Κουκ, Νήσοι Κέϋμαν, Νήσοι Μάρσαλ,
Νήσος του Μάν, Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος, Νιούε, Ολλανδικές Αντίλλες, Ομάν, Παναμάς, Παραγουάη, Σαμόα,
Σαουδική Αραβία, Σεϋχέλλες, Τζέρσεϋ. Πλέον όλα αυτά τα κράτη συνεργάζονται με τον ΟΟΣΑ ως προς τη
δημιουργία
συστήματος
παροχής
στοιχείων
για
φορολογικούς
λόγους.
Βλ.
http://www.oecd.org/countries/monaco/jurisdictionscommittedtoimprovingtransparencyandestablishingeffectiv
eexchangeofinformationintaxmatters.htm cited 1.10.2016.
Σε εθνικό επίπεδο καταγράφονται δυο ειδών χώρες: αυτές που δεν συνεργάζονται με τις ελληνικές
φορολογικές αρχές (31 σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία) και αυτές που διαθέτουν
φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις ίσους ή χαμηλότερους κατά 50% από αυτούς που ισχύουν στη
χώρα μας (33 σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία). (Πηγή: Οι φορολογικοί παράδεισοι σε όλο το
κόσμο, | http://www.kathimerini.gr/757457/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/oi-forologikoi-paradeisoi-seolo-ton-kosmo cited 1.10.2016)
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πληροφορίες για να εντοπίσει τους φοροφυγάδες. Η Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για το φορολογικό δίκαιο ενέκρινε ένα σύνολο από προτάσεις σχετικά με την
εισαγωγή μιας κοινής φορολογικής βάσης, την δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, τη νομική προστασία των πληροφοριοδοτών, την
βελτίωση των μηχανισμών επίλυσης διασυνοριακών διαφορών της φορολογίας , ενώ
ταυτόχρονα έχει καταθέσει μια πρόταση για ένα νέο μηχανισμό με τον οποίο τα κράτη μέλη
θα πρέπει να ενημερώνουν το ένα το άλλο με την ανταλλαγή πληροφοριών για την
φορολογική συμμόρφωση όλων.90
Προτάσεις, σκέψεις, δράσεις, συμφωνίες, οδηγίες, συνθέτουν ένα σύνολο κινήσεων που
θεωρητικά και πρακτικά πρέπει να συντονιστούν και να συγχρονιστούν από όλες τις
κυβερνήσεις των κ-μ της Ε.Ε. ώστε να επιτευχθεί ο βασικός στόχος της εναρμόνισης της
άμεσης φορολογικής πολιτικής, Μέρος των χρημάτων από την άμεση φορολογία των κ-μ
θα μπορούσαν να διατεθούν στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για τις κοινές δράσεις και την
επίλυση σημαντικών προβλημάτων όπως π.χ. το μεταναστευτικό. Στόχος που απαιτεί από
την μία, την ομοφωνία των κυβερνήσεων των κ-μ και τη στενή συνεργασία μεταξύ τους,
αλλά και από την άλλη κοινές-ομόφωνες αποφάσεις που θα λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα
της Ε.Ε.. Πρόκειται για έναν φιλόδοξο στόχο ο οποίος με αμοιβαίες παραχωρήσεις και
υποχωρήσεις, συνοχή και αλληλεγγύη μπορεί να οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα που
δεν είναι άλλο από το ευρωπαϊκό ολοκλήρωμα. To κατά πόσο όμως τα κράτη είναι έτοιμα
για ένα τόσο σημαντικό βήμα, επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, εσωτερικούς και
εξωτερικούς, όπως το γεγονός ότι οι οικονομικές εξελίξεις που συμβαίνουν σε παγκόσμιο
επίπεδο αλλάζουν σημαντικά, δημιουργώντας νέα δεδομένα. Ο επαναπροσδιορισμός
επομένως των πολιτικών επιλογών για την κατάργηση όλων των εμποδίων, αλλά και η
καθιέρωση νέων αρχών με ταυτόχρονη την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ
όλων των κ-μ, ναι μεν απαιτεί σημαντικό χρόνο αλλά κρίνεται πλέον επιβεβλημένη για την
πλήρη Οικονομική Ένωση. Το ερώτημα, όμως, που τίθεται τελικά δεν είναι άλλο από το εάν
τα κ-μ είναι έτοιμα για το επόμενο βήμα. Είναι έτοιμα για την παραχώρηση μέρους της
εθνικής κυριαρχίας τους σε θέματα φορολογίας, ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια; Οι
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προκλήσεις μεγάλες, οι δυσκολίες πολλές, τα προβλήματα σημαντικά αλλά ο στόχος της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι το μεγάλο στοίχημα όλων των κρατών για την μετάβαση
από το εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο.
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