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Γενική φορολογική πολιτική

Η φορολογική κυριαρχία συγκαταλέγεται στα θεμελιώδη κυριαρχικά δικαιώματα των
κρατών μελών, τα οποία παραχώρησαν περιορισμένες μόνο αρμοδιότητες στην Ένωση στον
τομέα αυτόν. Η ανάπτυξη φορολογικών διατάξεων της ΕΕ στοχεύει στην ομαλή λειτουργία
της ενιαίας αγοράς, ενώ η εναρμόνιση της έμμεσης φορολογίας έχει πραγματοποιηθεί σε
προγενέστερο στάδιο και σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με την έμμεση φορολογία.
Παράλληλα, η ΕΕ 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 εξουσία λήψης αποφάσεων από
κοινού με το Συμβούλιο.

Νομική βάση

Το κεφάλαιο φορολογικών διατάξεων (άρθρα 110-113) της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο αφορά την εναρμόνιση της νομοθεσίας σχετικά με
τους φόρους κύκλου εργασιών, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και άλλες μορφές έμμεσης
φορολογίας· το κεφάλαιο για την προσέγγιση των νομοθεσιών (άρθρα 114-118 ΣΛΕΕ), το
οποίο καλύπτει τους φόρους που έχουν έμμεση επίπτωση στην εγκαθίδρυση της εσωτερικής
αγοράς, με φορολογικές διατάξεις που δεν υπάγονται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία· άλλες
διατάξεις που σχετίζονται με τη φορολογική πολιτική και αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία
προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίου (άρθρα 45-66 ΣΛΕΕ), το περιβάλλον (άρθρα 191-192
ΣΛΕΕ) και τον ανταγωνισμό (άρθρα 107-109 ΣΛΕΕ).
Στα φορολογικά θέματα μπορεί να εφαρμοστεί ενισχυμένη συνεργασία (άρθρα 326-334 ΣΛΕΕ).
Το βασικό χαρακτηριστικό των φορολογικών διατάξεων της ΕΕ σε σχέση με τη θέσπιση
πράξεων είναι το γεγονός ότι το Συμβούλιο αποφασίζει για πρόταση της Επιτροπής με
ομοφωνία, ενώ το Κοινοβούλιο έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο. Οι διατάξεις που θεσπίζονται
στον τομέα της φορολογίας περιλαμβάνουν οδηγίες που στοχεύουν στην προσέγγιση των
εθνικών διατάξεων και αποφάσεις του Συμβουλίου.
Η άμεση φορολογία αναφέρεται στους φόρους που επιβάλλονται επί του εισοδήματος, του
πλούτου και του κεφαλαίου, σε ατομικό ή εταιρικό επίπεδο. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών
προσώπων (ΦΕΦΠ) δεν διέπεται από αυτές τις διατάξεις της ΕΕ (για το ζήτημα αυτό η Δράση
της ΕΕ βασίζεται στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η δράση της
ΕΕ για τον φόρο εισοδήματος των εταιρειών (ΦΕΕ) είναι περισσότερο ανεπτυγμένη, παρόλο
που επικεντρώνεται μόνο σε μέτρα που συνδέονται με τις αρχές τις ενιαίας αγοράς. Η έμμεση
φορολογία συνίσταται σε φόρους που δεν επιβάλλονται στο εισόδημα ή στην περιουσία.
Περιλαμβάνει τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης,
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τις εισφορές εισαγωγών και φόρους επί της ενέργειας ή άλλους περιβαλλοντικούς φόρους. Η
ανάπτυξη φορολογικών διατάξεων της ΕΕ στοχεύει στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς,
ενώ η εναρμόνιση της έμμεσης φορολογίας έχει πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο στάδιο και
σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με την έμμεση φορολογία.

Στόχοι

Η στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της φορολογικής πολιτικής αναλύεται στην ανακοίνωση της
Επιτροπής με τίτλο «Φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση — προτεραιότητες για
τα προσεχή έτη» (COM(2001)0260). Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει το φορολογικό
σύστημα που κρίνει καταλληλότερο, υπό τον όρο ότι τηρεί τους κανόνες της ΕΕ. Στο πλαίσιο
αυτό, βασικές προτεραιότητες της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ αποτελούν η εξάλειψη των
φορολογικών εμποδίων στις διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες, η καταπολέμηση
του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού[1] και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
φορολογικών αρχών για την διασφάλιση του ελέγχου και την αντιμετώπιση της απάτης. Η
ενίσχυση του συντονισμού των φορολογικών πολιτικών θα διασφάλιζε ότι οι φορολογικές
πολιτικές των κρατών μελών συμβάλλουν στους ευρύτερους στόχους της πολιτικής της ΕΕ,
όπως ορίστηκαν πρόσφατα στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Επιτεύγματα

Οι εκθέσεις δραστηριοτήτων στον τομέα της φορολογίας[2] τις οποίες εκδίδει η Επιτροπή
παρουσιάζουν τα επιτεύγματα της ΕΕ και τα φορολογικά ζητήματα που εκκρεμούν. Η τελευταία
έκθεση (του 2013) αναφέρεται στην άμεση και έμμεση φορολογία, στη φοροδιαφυγή και
τη φοροαποφυγή, στις αποφάσεις για φορολογικές κρατικές ενισχύσεις και στις διαδικασίες
παράβασης.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάργηση των διασυνοριακών φορολογικών
εμποδίων για τους πολίτες της ΕΕ (COM(2010)0769) περιγράφει τα σοβαρότερα φορολογικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ σε διασυνοριακές υποθέσεις (π.χ.
διακρίσεις, διπλή φορολόγηση, δυσκολίες στην αίτηση επιστροφής φόρου και στην
πληροφόρηση σχετικά με τις αλλοδαπές φορολογικές διατάξεις). Ορισμένες συντονισμένες
δράσεις για την καταπολέμηση των φορολογικών εμποδίων και ανεπαρκειών έχουν επιτευχθεί
στους τομείς του φόρου εταιρειών, του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων κατανάλωσης και της
φορολόγησης των αυτοκινήτων. Έχουν επίσης ληφθεί μέτρα για την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής μέσω της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων (2003/48/ΕΚ) και των
οδηγιών που προβλέπουν αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των φορολογικών αρχών. Η Επιτροπή έχει
αναλάβει πιο ενεργητικό ρόλο όσον αφορά την κίνηση νομικών διαδικασιών σε περιπτώσεις
όπου οι εθνικές διατάξεις ή πρακτικές των κρατών μελών σχετικά με τη φορολογία δεν
συνάδουν με τη Συνθήκη.
Στις σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της έμμεσης φορολογίας περιλαμβάνονται:
η Πράσινη Βίβλος για το μέλλον του φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2010)0695),
ακολουθούμενη από ανακοίνωση για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ
(COM(2011)851)· η πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ για τη
φορολόγηση της ενέργειας (COM(2011)0169), με στόχο μια πιο έξυπνη φορολόγηση της
ενέργειας στην ΕΕ (2003/96/EC), συνοδευόμενη από ανακοίνωση (COM(2011)0168)· η οδηγία

[1]Βλ. έκθεση της Ομάδας του Κώδικα Δεοντολογίας του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1999 για το Συμβούλιο
Ecofin σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας (φορολογία των επιχειρήσεων) (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
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1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα
έργα υποδομής· η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τη φορολογία των επιβατικών
αυτοκινήτων (COM(2005)0261)· η οδηγία 2006/112/EΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου
προστιθέμενης αξίας· και πολλές επιμέρους ρυθμίσεις για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
(π.χ. για τα οινοπνευματώδη ποτά, τον καπνό και την ενέργεια).
Οι δραστηριότητες στον τομέα της πολιτικής για την άμεση φορολογία επικεντρώθηκαν
κυρίως στην εναρμόνιση της φορολόγησης των επιχειρήσεων μέσω της οδηγίας για την
αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών (77/799/ΕΟΚ), της οδηγίας για την είσπραξη
απαιτήσεων (76/308/ΕΟΚ), της οδηγίας περί συγχωνεύσεων (90/434/EΟΚ), της οδηγίας
για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες (90/435/ΕΟΚ), της σύμβασης για την εξάλειψη
της διπλής φορολογίας (90/436/ΕΟΚ), της οδηγίας για την καθιέρωση κοινού συστήματος
φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων
εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών (2003/49/ΕΚ) και της πρότασης για κοινή ενοποιημένη
βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), η οποία περιλαμβάνει ενιαίους κανόνες τους οποίους
μπορούν να εφαρμόζουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ για τον υπολογισμό
των φορολογητέων κερδών τους (COM(2011)0121). Όσον αφορά την φορολόγηση προσώπων,
τα σημαντικότερα μέτρα περιλαμβάνουν την οδηγία για τη φορολόγηση των τόκων (2003/48/
ΕΚ), την ανακοίνωση για τη φορολογία μερισμάτων (COM(2003)0810), την ανακοίνωση
για την κατάργηση των φορολογικών εμποδίων στη διασυνοριακή παροχή επαγγελματικών
συντάξεων (COM(2001)0214), την πρόταση οδηγίας για ένα κοινό σύστημα φόρου επί των
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (COM(2011)0594) και την οδηγία 2008/7/ΕΚ περί των
έμμεσων φόρων των επιβαλλόμενων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων. Το Δικαστήριο της
ΕΕ έχει εκδώσει πολλές αποφάσεις σχετικά με την άμεση φορολογία των πολιτών της ΕΕ.
Ένα ζήτημα φορολογικής πολιτικής που βρίσκεται σε υψηλή θέση στην ατζέντα της ΕΕ είναι η
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, πράγμα που αποτελεί προτεραιότητα
για την Επιτροπή[3]. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής αφορά τόσο
την άμεση (συγκεκριμένα τα μέτρα για την καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών
πρακτικών), όσο και την έμμεση φορολογία (μη καταβολή του ΦΠΑ) και βασίζεται σε μεγάλο
βαθμό στην ανταλλαγή πληροφοριών. Περίπου ένα τρισεκατομμύριο ευρώ φορολογικών
εσόδων χάνεται ετησίως στην ΕΕ λόγω της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, πράγμα που
συνιστά απειλή για τον θεμιτό ανταγωνισμό και προκαλεί τεράστια απώλεια κρατικών εσόδων.
Για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, η Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης
(COM(2012)0722) και δύο συστάσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά τον επιθετικό φορολογικό
σχεδιασμό (C(2012)8806) και η δεύτερη την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον
φορολογικό τομέα (C(2012)8805). Επρόκειτο για τη συνέχεια που δόθηκε στην ανακοίνωση του
Ιουνίου 2012 σχετικά με τους συγκεκριμένους τρόπους για την ενίσχυση της καταπολέμησης
της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (COM(2012)0351).
Τον Μάιο του 2013 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για τη φοροδιαφυγή και τη
φορολογική απάτη[4], τονίζοντας την ανάγκη να συνδυαστούν οι προσπάθειες σε εθνικό,
ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και επιβεβαιώνοντας τη στήριξη του έργου που
συντελείται στο πλαίσιο της G8, της G20 και του ΟΟΣΑ όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή
πληροφοριών. Με την ευκαιρία αυτή, το Συμβούλιο συζήτησε επίσης την αναθεώρηση της
οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, με στόχο τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής
της ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι μορφές εισοδημάτων από αποταμιεύσεις καθώς και όλα
τα προϊόντα που αποφέρουν τόκο. Στις 24 Μαρτίου 2014 το Συμβούλιο ενέκρινε οδηγία για

[3]Βλ. επιστολή της 12ης Νοεμβρίου 2014 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Juncker και τον Αντιπρόεδρο της
Επιτροπής Timmermans προς τους προέδρους του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.
[4]Έγγραφο του Συμβουλίου 9405/13.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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την τροποποίηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις (2003/48/EΚ). Η τροποποιημένη οδηγία
θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των ισχυόντων κανόνων για να καλυφθούν ορισμένα κενά,
ενισχύοντας τους κανόνες της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα εισοδήματα
από αποταμιεύσεις και επιτρέποντας στα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν αποτελεσματικότερα
την φορολογική απάτη και την φοροδιαφυγή. Τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο μέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2016 για να θεσπίσουν την εθνική νομοθεσία που απαιτείται για τη συμμόρφωση
προς την εν λόγω οδηγία.
Η καθιέρωση αυστηρότερων κανόνων της ΕΕ για τη φορολόγηση των εταιρειών όσον
αφορά τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό (συναλλαγές που αφορούν τις τιμές μεταβίβασης,
πληρωμές εντός ομίλου), η πρόληψη του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού και η βελτίωση
της συμμόρφωσης όσον αφορά την καταβολή του ΦΠΑ μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη
φορολογικών κενών. Τα κενά αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της
ΕΕ. Σημειώνεται, για παράδειγμα, πρόοδος στην φορολογική μεταχείριση των πληρωμών εντός
ομίλου και στη μεταχείριση συναλλαγών που αφορούν τις τιμές μεταβίβασης[5]. Η καθιέρωση
κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) θα μπορούσε να εξαλείψει μια
σειρά ευκαιριών φορολογικού σχεδιασμού, παράλληλα με τα σημαντικότερα φορολογικά
εμπόδια που επηρεάζουν την οικονομική απόδοση της ενιαίας αγοράς. Η πρόταση βρίσκεται
σε στάδιο διαπραγματεύσεων για τρία έτη χωρίς να έχει σημειωθεί καμία πρόοδος. Εντούτοις,
αναμένεται να δρομολογηθεί εκ νέου, εξαιτίας των ανησυχιών που προκλήθηκαν από τη χρήση
φορολογικών συμφωνιών τύπου «tax ruling» προς όφελος πολυεθνικών εταιρειών.
Σε διεθνές επίπεδο έχει σημειωθεί πρόοδος στην ανταλλαγή πληροφοριών. Η συμφωνία της
29ης Οκτωβρίου 2014 για την πρόωρη εφαρμογή του νέου παγκόσμιου προτύπου του ΟΟΣΑ
για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ορίζει ότι οι πληροφορίες που θα συλλέξουν
τα υπογράφοντα μέρη (50 χώρες, μεταξύ αυτών τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ) από την 31η
Δεκεμβρίου 2015 θα αρχίσουν να ανταλλάσσονται το 2017 αντί για το 2018. Ο νόμος των ΗΠΑ
«Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) (νόμος περί φορολογικής συμμόρφωσης
αλλοδαπών λογαριασμών) περιλαμβάνει παρόμοιες διατάξεις με το πρότυπο του ΟΟΣΑ. Τα
κράτη μέλη της ΕΕ θα εφαρμόσουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών το 2017 δυνάμει της
αναθεωρημένης οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία, η οποία αποσκοπεί στη μεταφορά του
παγκόσμιου προτύπου του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στη νομοθεσία
της ΕΕ, όπως συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο στις 14 Οκτωβρίου 2014. Οι διατάξεις της
οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων είναι πιο περιορισμένες και η οδηγία θα
ανασταλεί με την έναρξη ισχύος της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
Το Σχέδιο δράσης των G20/OΟΣΑ για τη διάβρωση της βάσης και τη μεταφορά των κερδών
καλύπτει τα κενά στα εθνικά φορολογικά συστήματα, τα οποία εκμεταλλεύονται οι πολυεθνικές
εταιρείες για να αποφεύγουν την καταβολή φόρων ή να μειώνουν το φορολογητέο εισόδημά
τους.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις γενικές γραμμές των προγραμμάτων της Επιτροπής στον τομέα της
φορολογίας. Σε διάφορες εκθέσεις του, αναγνώρισε ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός καθαυτός
«μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την μείωση της υψηλής φορολογικής πίεσης»
και θα ήταν δυνατόν να συμβάλει στη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, στην αύξηση
της ανταγωνιστικότητας και στον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Σε
αρκετούς τομείς διαπιστώθηκε ανάγκη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ άλλων: στην εξάλειψη

[5]Για παράδειγμα, στην οδηγία 2014/86/EΕ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας
2011/96/ΕΕ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες
διαφορετικών κρατών μελών (φορολογική μεταχείριση των πληρωμών εντός ομίλου).
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των διακρίσεων, της διπλής φορολόγησης και των γραφειοκρατικών εμποδίων· τη μετάβαση σε
ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ στο οποίο θα εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της χώρας προέλευσης·
και την προώθηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» όσον αφορά τη φορολόγηση της
ενέργειας.
Η διατήρηση της ομοφωνίας σε όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη φορολογία καθιστά δύσκολη
την επίτευξη του απαραίτητου επιπέδου φορολογικού συντονισμού στην ΕΕ, και η Επιτροπή
υπέβαλε προτάσεις για μετάβαση στη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία όσον αφορά
ορισμένες πτυχές της φορολογίας. Εντούτοις, τα κράτη μέλη δεν συμφώνησαν με αυτές τις
προτάσεις.
Στις 2 Φεβρουαρίου 2010, το Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση σχετικά με την προώθηση της
χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα[6], στην οποία τάσσεται υπέρ μιας υπεύθυνης
φορολογικής πολιτικής, υπέρ της διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών σε όλα τα
επίπεδα — εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές — καθώς και υπέρ του θεμιτού φορολογικού
ανταγωνισμού.
Στις 12 Δεκεμβρίου 2013 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την έκκληση για
μια μετρήσιμη και ρητή δέσμευση κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην ΕΕ[7], με
βάση το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Το
Κοινοβούλιο χαιρέτισε τις προσπάθειες της Επιτροπής για ενίσχυση της καταπολέμησης της
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού με στόχο
τη μείωση του φορολογικού χάσματος.
Στις 25 Μαρτίου 2015 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την ετήσια έκθεση για
τη φορολογία του 2014[8], το οποίο κατάρτισε η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής
Πολιτικής. Το ψήφισμα ορίζει τρεις τομείς προτεραιότητας για τη φορολογική δράση της ΕΕ:
(i) αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της εσωτερικής αγοράς μέσω της φορολογικής πολιτικής·
(ii) καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, του επιθετικού φορολογικού
σχεδιασμού και των φορολογικών παραδείσων· και (iii) προώθηση βιώσιμου φορολογικού
συντονισμού για μια μακροπρόθεσμη, προσανατολισμένη στην ανάπτυξη οικονομική πολιτική.
Το ψήφισμα χαιρετίζει τη συμφωνία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και ζητεί την
οριστική κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου εντός της ΕΕ από τον Ιούνιο του 2015. Ζητεί,
επίσης, τη σύναψη φορολογικών συμφωνιών και με τρίτες χώρες πριν τις 30 Ιουνίου 2015
και την ανάληψη συντονισμένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ με στόχο την εφαρμογή διαφανών
προτύπων σε σχέση με τις τρίτες χώρες μέσω της ενσωμάτωσης των προτύπων αυτών σε
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες.
Dario Paternoster
05/2016

[6]ΕΕ C 341 της 16.12.2010, σ. 29.
[7]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0593.
[8]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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