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Άμεση φορολογία: Φορολογία ιδιωτών και επιχειρήσεων

Ο τομέας της άμεσης φορολογίας δεν ρυθμίζεται άμεσα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ωστόσο, αρκετές οδηγίες και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)
συμβάλλουν στη θέσπιση εναρμονισμένων προτύπων για την φορολογία των επιχειρήσεων
και των ιδιωτών. Επιπλέον, ορισμένες ανακοινώσεις τονίζουν ότι πρέπει να καταπολεμείται
η φοροδιαφυγή και η διπλή φορολογία. Αντικείμενο πολιτικής συζήτησης αποτελούν και
οι φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» για μεγάλες επιχειρήσεις σε ορισμένα κράτη
μέλη, που ενδέχεται να οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Νομική βάση

Η Συνθήκη ΕΚ δεν περιλαμβάνει ρητές νομοθετικές αρμοδιότητες στον τομέα των άμεσων
φόρων. Η νομοθεσία για τη φορολόγηση των εταιρειών εδράζεται συνήθως στο άρθρο 115
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που προβλέπει την έκδοση
οδηγιών για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών ρυθμίσεων των
κρατών μελών που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, ενώ προβλέπει στο πλαίσιο
της έκδοσης οδηγιών τόσο την ομοφωνία όσο και τη διαδικασία της διαβούλευσης.
Το άρθρο 65 της ΣΛΕΕ (ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων) επιτρέπει στα κράτη μέλη να
μεταχειρίζονται διαφορετικά τους φορολογούμενους που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση
όσον αφορά την κατοικία τους ή τον τόπο όπου είναι επενδεδυμένα τα κεφάλαιά τους. Ωστόσο,
το 1995 το ΔΕΕ απεφάνθη (υπόθεση C-279/93) ότι το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ είναι άμεσα
εφαρμοστέο στους τομείς της φορολογίας και της κοινωνικής ασφάλισης και ορίζει ότι η
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται «την κατάργηση κάθε διακρίσεως λόγω
ιθαγενείας […] όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας».
Σύμφωνα με τα άρθρα 110-113 της ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διεξάγουν μεταξύ
τους διαπραγματεύσεις για την κατάργηση της διπλής φορολογίας εντός της ΕΕ. Το άρθρο 55
της ΣΛΕΕ απαγορεύει να γίνεται διάκριση μεταξύ των υπηκόων κρατών μελών όσον αφορά τη
συμμετοχή τους στο κεφάλαιο εταιρειών. Οι περισσότερες συμφωνίες στον τομέα της άμεσης
φορολογίας, ωστόσο, βρίσκονται ακόμη εκτός του πλαισίου της νομοθεσίας της ΕΕ. Ένα
εκτεταμένο δίκτυο διμερών φορολογικών συμβάσεων, με τη συμμετοχή τόσο κρατών μελών
όσο και τρίτων χωρών, καλύπτει τη φορολόγηση των διασυνοριακών ροών εισοδημάτων.

Στόχοι

Δύο συγκεκριμένοι στόχοι είναι η πρόληψη της φοροδιαφυγής και η εξάλειψη της
διπλής φορολογίας. Γενικότερα, μπορεί να δικαιολογείται, σε κάποιο βαθμό, η εναρμόνιση
της φορολογίας των επιχειρήσεων προκειμένου να προλαμβάνονται στρεβλώσεις στον
ανταγωνισμό (ιδίως όσον αφορά τις αποφάσεις για επενδύσεις) καθώς και να αποφεύγεται ο
«φορολογικός ανταγωνισμός» και να περιορίζονται τα περιθώρια λογιστικών τεχνασμάτων.
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Επιτεύγματα

Α. Φορολόγηση επιχειρήσεων
Εδώ και αρκετές δεκαετίες συζητούνται προτάσεις για την εναρμόνιση της φορολογίας των
επιχειρήσεων (1962: έκθεση Neumark, 1970: έκθεση Van den Tempel, 1975: πρόταση οδηγίας
για την ευθυγράμμιση των φορολογικών συντελεστών μεταξύ 45% και 55%). Το 1980 η
Επιτροπή δήλωσε ότι η απόπειρα ευθυγράμμισης ήταν μάλλον άσκοπη (COM(80)0139) και
επικεντρώθηκε σε μέτρα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Στις «κατευθυντήριες
γραμμές για τη φορολογία επιχειρήσεων» του 1990 (SEC(90)0601) εγκρίθηκαν τρεις
προτάσεις, πιο συγκεκριμένα η οδηγία για τις συγχωνεύσεις (οδηγία 90/434/EΟΚ, νυν οδηγία
2009/133/EΚ), η οδηγία για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες (οδηγία 90/435/ΕΟΚ,
νυν οδηγία 2011/96/EΕ) και η σύμβαση για τη διαιτητική διαδικασία 90/436/ΕΟΚ). Ως
παράδειγμα για τις συχνά παρατεταμένες διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη μπορεί να
θεωρηθεί η πρόταση οδηγίας του 1991 για την έκδοση οδηγίας για ένα κοινό φορολογικό
σύστημα εφαρμοστέο στις καταβολές τόκων και μερισμάτων μεταξύ μητρικών και θυγατρικών
εταιρειών. Παρότι τροποποιήθηκε και έλαβε θετική γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η πρόταση αυτή αποσύρθηκε από την Επιτροπή λόγω μη επίτευξης συμφωνίας
στο Συμβούλιο. Μια νέα εκδοχή υποβλήθηκε το 1998, ως τμήμα της «δέσμης Monti», που
εγκρίθηκε ως οδηγία 2003/49/ΕΚ.
Το 1991 συστάθηκε η Επιτροπή Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων υπό την προεδρία του κ.
Ruding. Η σχετική έκθεση πρότεινε ένα πρόγραμμα δράσης για την εξάλειψη της διπλής
φορολογίας, την εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις και τη
διασφάλιση πλήρους διαφάνειας όσον αφορά τις φορολογικές απαλλαγές που χορηγούνται από
τα κράτη μέλη για την προαγωγή των επενδύσεων. Η Επιτροπή υπέβαλε ορισμένες προτάσεις,
οι οποίες αργότερα αποσύρθηκαν.
Το 1996, η Επιτροπή υιοθέτησε μια νέα προσέγγιση για τη φορολογία. Στον τομέα της
φορολογίας των επιχειρήσεων, το σημαντικότερο αποτέλεσμα ήταν ο κώδικας δεοντολογίας
για τη φορολογία των επιχειρήσεων, που εγκρίθηκε ως ψήφισμα του Συμβουλίου το
1998. Το Συμβούλιο συγκρότησε επίσης ομάδα κώδικα δεοντολογίας («ομάδα Primarolo»)
για να εξετάσει περιπτώσεις αθέμιτης φορολογίας επιχειρήσεων. Η ομάδα εντόπισε 66
πρακτικές φορολόγησης οι οποίες θα έπρεπε να καταργηθούν εντός πέντε ετών. Το 2001
η Επιτροπή εκπόνησε «αναλυτική μελέτη σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (SEC(2001) 1681). Στη συμπληρωματική ανακοίνωση της
Επιτροπής (COM(2001)0582), διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα προβλήματα, τα οποία
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, απορρέουν από το γεγονός ότι πρέπει να προσαρμόζονται σε
διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα στην εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή πρότεινε διάφορες
προσεγγίσεις για την πρόβλεψη ενοποιημένης βάσης υπολογισμού των φόρων για τις
δραστηριότητες των εταιρειών στην επικράτεια της Ένωσης: φορολογία βάσει των κανόνων
του κράτους εγκατάστασης, προαιρετική κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση, ευρωπαϊκό
φόρο επιχειρήσεων και υποχρεωτική, πλήρως εναρμονισμένη φορολογική βάση. Το 2004
συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας, τα πορίσματα της οποίας ελήφθησαν υπόψη στην πρόταση
της Επιτροπής (COM(2011)0121). Η προταθείσα «κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας
εταιρειών» (ΚΕΒΦΕ) θα σήμαινε ότι οι επιχειρήσεις θα επωφελούντο, μεταξύ άλλων, από
ένα σύστημα «υπηρεσίας μιας στάσης», στην οποία θα μπορούσαν να υποβάλλουν τις
αιτήσεις τους για επιστροφή φόρου. Επίσης, θα μπορούσαν να ενοποιούν όλα τα κέρδη
που αποκόμισαν και τις ζημίες που υπέστησαν στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα διατηρούσαν
την συνολική αρμοδιότητα καθορισμού των δικών τους εταιρικών φόρων. Τον Απρίλιο του
2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σχετικό με την εν λόγω πρόταση νομοθετικό

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
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ψήφισμα. Με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο, η Επιτροπή
παρουσίασε, τον Ιούνιο του 2015, μία στρατηγική για την αναθεώρηση της πρότασης το 2016.
Η Επιτροπή επέλεξε μια διαδικασία δύο σταδίων, διαχωρίζοντας την κοινή φορολογική βάση
και την ενοποίηση στοιχείων, με δύο αλληλοσυνδεόμενες νομοθετικές προτάσεις: σχετικά
με μια κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΒΦΕ)και σχετικά με μια κοινή ενοποιημένη
βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ). Η θέσπιση της ΚΕΒΦΕ θα ήταν μεν υποχρεωτική,
αλλά θα πραγματοποιείτο σταδιακά. Η αναδιαμορφωμένη πρόταση, προσαρμοσμένη ώστε
να λαμβάνονται υπόψη οι εργασίες του ΟΟΣΑ, θα μπορούσε να συμβάλει και στην
καταπολέμηση της φοροαποφυγής, καταργώντας τα νομοθετικά κενά που υφίστανται μεταξύ
των εθνικών συστημάτων, ώστε να περιοριστούν κατ’ αυτόν τον τρόπο τα συνήθη καθεστώτα
φοροαποφυγής.
Β. Δίκαιη φορολογία, φορολογική διαφάνεια και καταπολέμηση της φοροαποφυγής και του
επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού
Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008, το κέντρο βάρους
δόθηκε στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και στη δίκαιη φορολογία των επιχειρήσεων.
Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας, όπως
καθίσταται σαφές με τη δέσμη μέτρων τη βελτίωση της διαφάνειας, της 8ης Μαρτίου 2015,
που περιείχε, μεταξύ άλλων, την οδηγία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
των κρατών μελών σχετικά με φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» (οδηγία (ΕΕ)
2015/2376) και μια ανακοίνωση σχετικά με τη φορολογική διαφάνεια για την καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής (COM(2015)0136). Το 2015 η Επιτροπή εκπόνησε
σχέδιο δράσης για ένα δικαιότερο και αποδοτικότερο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών
στην ΕΕ, το οποίο προέβλεπε μεταρρύθμιση του πλαισίου φορολόγησης των εταιρειών στην ΕΕ
(COM(2015)0302), ώστε να καταπολεμηθούν οι φορολογικές καταχρήσεις, να διασφαλιστούν
τα βιώσιμα έσοδα και να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ευρώπη. Τον Ιανουάριο
του 2016 η Επιτροπή πρότεινε δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής,
η οποία περιέχει, μεταξύ άλλων, πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την καταπολέμηση
πρακτικών φοροαποφυγής με άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
(COM(2016)0026). Το Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω οδηγία τον Ιούλιο του 2016. Τον
Απρίλιο του 2016 η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ που αφορά τη
δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και
υποκαταστήματα. Η παρούσα πρόταση απαιτεί οι πολυεθνικές επιχειρήσεις (με ενοποιημένο
κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ) να δημοσιοποιούν ορισμένα τμήματα των
πληροφοριών που υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές.
Τα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών πρέπει να είναι συμβατά με τις νομοθετικές
διατάξεις της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Σε συνάρτηση με τις τρέχουσες έρευνες που
διενεργεί η Επιτροπή όσον αφορά τη φορολόγηση ορισμένων επιχειρήσεων, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο συγκρότησε μια προσωρινή ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές
αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος
(επιτροπή ΤΑΧΕ), την οποία διαδέχτηκε η επιτροπή ΤΑΧΕ 2. Η εντολή της επιτροπής ΤΑΧΕ
2 έληξε τον Αύγουστο του 2016.
Γ. Η φορολόγηση των ΜΜΕ
Από το 2001, η Επιτροπή ασχολείται με το σχέδιο για τη «φορολόγηση βάσει των κανόνων
του κράτους εγκατάστασης» για τις ΜΜΕ, το οποίο προβλέπει ότι θα επιτρέπεται στις ΜΜΕ
να υπολογίζουν τα κέρδη τους (που προέρχονται και από άλλα κράτη μέλη) σύμφωνα με
τις εθνικές φορολογικές διατάξεις του κράτους προέλευσης, με τις οποίες έχουν εξοικειωθεί.
Όσον αφορά την άρση των φορολογικών φραγμών που τίθενται σε επιχειρηματικά κεφάλαια

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1497602882502&uri=CELEX:52016PC0685
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1497602730658&uri=CELEX:52016PC0683
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1497602730658&uri=CELEX:52016PC0683
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0136
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0302
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0026
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/taxe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/tax2/home.html
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με διασυνοριακή διάσταση, συγκροτήθηκε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία υπέβαλε την
έκθεσή της το 2010.
Δ. Φορολόγηση ιδιωτών
1. Φορολογία εισοδήματος
Η φορολόγηση των εργαζομένων ή των συνταξιούχων ενός κράτους μέλους, που κατοικούν
ή/και έχουν προστατευόμενα μέλη οικογενείας σε άλλο κράτος μέλος αποτελούσε πάντοτε
αμφιλεγόμενο ζήτημα. Με τις διμερείς συμφωνίες αποτρέπεται σε γενικές γραμμές η
διπλή φορολογία, αλλά δεν καλύπτονται θέματα, όπως η εφαρμογή διαφορετικών μορφών
φορολογικών ελαφρύνσεων που παρέχονται στη χώρα κατοικίας επί του εισοδήματος που
εισπράττεται στη χώρα απασχόλησης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση
μεταξύ μονίμων κατοίκων και μη μονίμων κατοίκων, η Επιτροπή πρότεινε μια οδηγία σχετικά
με την εναρμόνιση των διατάξεων περί φορολογίας του εισοδήματος στο πλαίσιο της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εργαζομένων (COM(1979)0737), σύμφωνα με την οποία θα ίσχυε η γενική
αρχή της φορολόγησης στη χώρα κατοικίας. Η οδηγία αυτή, ωστόσο, δεν εγκρίθηκε από
το Συμβούλιο και αποσύρθηκε και η Επιτροπή εξέδωσε απλώς μια σύσταση σχετικά με τις
αρχές που θα πρέπει να ισχύουν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων των μη μόνιμων
κατοίκων. Επίσης, κινήθηκαν διαδικασίες κατά ορισμένων κρατών μελών για διακρίσεις εις
βάρος εργαζομένων υπηκόων άλλου κράτους μέλους. Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε το
1993 (υπόθεση C-112/91) ότι ένα κράτος μέλος, κατά την επιβολή των άμεσων φόρων, δεν
έχει δικαίωμα να μεταχειρίζεται υπήκοο άλλου κράτους μέλους λιγότερο ευνοϊκά από ό,τι τους
υπηκόους του (βλέπε υπόθεση C-279/93). Σε γενικές γραμμές, η ολοκλήρωση στον τομέα της
άμεσης φορολόγησης φυσικών προσώπων πραγματοποιήθηκε μάλλον βάσει αποφάσεων του
Δικαστηρίου της ΕΕ και όχι με νομοθετικές προτάσεις. Το 2016 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση
για την έκδοση οδηγίας (COM(2016)0686) με στόχο να βελτιωθούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί
επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ.
2. Φορολόγηση τραπεζικών και λοιπών τόκων που καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων
κρατών
Καταρχήν, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώνει τους τόκους στην φορολογική του δήλωση.
Στην πράξη όμως, η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων σε συνδυασμό με την ύπαρξη
του τραπεζικού απορρήτου έχουν προσφέρει δυνατότητες φοροδιαφυγής. Ορισμένα κράτη
μέλη επιβάλλουν παρακράτηση φόρου στην πηγή επί των εισοδημάτων από τόκους. Όταν,
όμως, το 1989 η Γερμανία καθιέρωσε τέτοιον φόρο με σχετικά χαμηλό συντελεστή ύψους
10 %, σημειώθηκε μαζική μεταφορά κεφαλαίων στο Λουξεμβούργο, με αποτέλεσμα να
καταργηθεί προσωρινά αυτός ο γερμανικός φόρος. Το ίδιο έτος η Επιτροπή πρότεινε ένα
κοινό σύστημα παρακράτησης φόρου επί εισοδημάτων από τόκους με συντελεστή 15 %. Η
πρόταση αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε με νέα πρόταση για την εξασφάλιση ελαχίστου
επιπέδου πραγματικής φορολόγησης των εισοδημάτων της αποταμίευσης υπό μορφή τόκων (με
φορολογικό συντελεστή 20 %). Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις επιτεύχθηκε συμβιβασμός
και εκδόθηκε η οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των εσόδων από
τόκους. Εν τω μεταξύ αντικαταστάθηκε από την ευρύτερη οδηγία 2014/107/ΕΕ, η οποία
προβλέπει, σε συνδυασμό με την οδηγία 2011/16/EΕ, εκτεταμένη ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των φορολογικών αρχών.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στις προτάσεις επί φορολογικών ζητημάτων ο ρόλος του Κοινοβουλίου περιορίζεται κατά
κανόνα στη διαδικασία διαβούλευσης. Στα ψηφίσματά του το Κοινοβούλιο υποστήριξε σε

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0686
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μεγάλο βαθμό τις προτάσεις της Επιτροπής για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων και την άμεση
φορολόγηση των φυσικών προσώπων, πρότεινε ωστόσο την επέκταση του πεδίου εφαρμογής.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπονεί «εκθέσεις για την φορολογία». Η πρώτη έκθεση,
που συμπληρώθηκε από εργαστήριο, εγκρίθηκε το Φεβρουάριο του 2012 (2011/2271(INI)).
Αντικείμενό της αποτελούν τα ζητήματα που άπτονται της διπλής φορολόγησης. Στην έκθεση
για το 2013 εξετάστηκαν τα ζητήματα που αφορούν τη φορολογία και την αναπτυξιακή πολιτική
καθώς και τον φορολογικό συντονισμό (2013/2025(INI)). Στην έκθεση του 2015 καταδικάζεται
η επιθετική φορολογική πολιτική και προτείνεται μια κοινή προσέγγιση, με την οποία θα
μπορούσε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή καθώς και
ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός και να προωθηθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς (2014/2144(INI)).
Σε συνέχεια των προσωρινών ειδικών επιτροπών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου
«tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, το Κοινοβούλιο ενέκρινε
δύο ψηφίσματα (TAXE και TAXE 2).
Το 2016, μετά από τη διαρροή των «εγγράφων του Παναμά», το Κοινοβούλιο συγκρότησε
εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων
κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή.
Dražen Rakić
11/2017

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201112/20111213ATT33992/20111213ATT33992EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/2271(INI)
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=annual%20tax%20report:%20how%20to%20free%20the%20eu%20potential%20for%20economic%20growth&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2025(INI)&l=en&ei=ds1BUYbKMofGPLb9gfgH&usg=AFQjCNFyfwwU0E8PPT7tBQ_yZLoqZhRBlA&bvm=bv.43287494,d.ZWU
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2144(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0310+0+DOC+XML+V0//EL
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