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Γενική φορολογική πολιτική

Η φορολογική κυριαρχία εναπόκειται στα κράτη μέλη, ενώ η ΕΕ διαθέτει
περιορισμένες μόνο αρμοδιότητες. Δεδομένου ότι η φορολογική πολιτική της ΕΕ
στοχεύει στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, η εναρμόνιση της έμμεσης
φορολογίας τέθηκε επί τάπητος πριν από την άμεση φορολογία. Πρόσφατα δόθηκε
προτεραιότητα στην πολιτική για την καταπολέμηση της επιζήμιας φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής. Τα φορολογικά μέτρα πρέπει να εγκρίνονται ομόφωνα από τα κράτη
μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα γνωμοδότησης επί φορολογικών
θεμάτων, ενώ για θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό είναι συννομοθέτης.

Νομική βάση

Το κεφάλαιο για τις φορολογικές διατάξεις (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 όσον αφορά
την έγκριση πράξεων είναι το γεγονός ότι το Συμβούλιο αποφασίζει για πρόταση
της Επιτροπής με ομοφωνία, ενώ το Κοινοβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο. Στις
διατάξεις που θεσπίζονται στον τομέα της φορολογίας περιλαμβάνονται οδηγίες που
στοχεύουν στην προσέγγιση των εθνικών διατάξεων, καθώς και αποφάσεις του
Συμβουλίου. Πεπεισμένη ότι η διατήρηση της ομοφωνίας σε όλες τις αποφάσεις σχετικά
με τη φορολογία δυσχεραίνει την επίτευξη του επιπέδου φορολογικού συντονισμού
που απαιτεί η Ευρώπη, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για μετάβαση στη λήψη
αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία όσον αφορά ορισμένες πτυχές της φορολογίας.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη απέρριψαν τις προτάσεις αυτές.
Η άμεση φορολογία καλύπτει τους φόρους που επιβάλλονται επί του εισοδήματος,
του πλούτου και του κεφαλαίου, σε ατομικό ή εταιρικό επίπεδο. Ο φόρος εισοδήματος
φυσικών προσώπων δεν διέπεται από ενωσιακές διατάξεις (συγκεκριμένα, η δράση
της ΕΕ στον τομέα αυτόν βασίζεται στη νομολογία του Δικαστηρίου). Πιο ανεπτυγμένη
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είναι η δράση της ΕΕ σχετικά με τον φόρο εισοδήματος των εταιρειών, μολονότι
εστιάζει αποκλειστικά σε μέτρα που συνδέονται με τις αρχές της 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, τις εισφορές εισαγωγών και φόρους επί της ενέργειας ή
άλλους περιβαλλοντικούς φόρους. Η ανάπτυξη φορολογικών διατάξεων σε επίπεδο 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 άμεση 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» και, λίγο πιο πρόσφατα, στη δημοσίευση με
θέμα «Φορολογία – προώθηση της εσωτερικής αγοράς και της οικονομικής ανάπτυξης:
προς μια απλή, δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Η θέσπιση, η κατάργηση ή η προσαρμογή φόρων εξακολουθεί να εμπίπτει στην
αρμοδιότητα των κρατών μελών. 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 και της φοροδιαφυγής,
και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών για τη διασφάλιση
του ελέγχου και την καταπολέμηση της απάτης. Η ενίσχυση του συντονισμού των
φορολογικών πολιτικών θα διασφαλίσει ότι οι φορολογικές πολιτικές των κρατών μελών
συμβάλλουν στους ευρύτερους στόχους πολιτικής της ΕΕ, όπως ορίστηκαν στην πράξη
για την ενιαία αγορά. Επιπλέον, η φορολογία είναι μία από τις βασικές πολιτικές που
παρακολουθούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του ετήσιου κύκλου συντονισμού
της οικονομικής πολιτικής· ορισμένες ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται
προς τα κράτη μέλη αφορούν τακτικά την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού
σχεδιασμού, της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής.

Πρωτοβουλίες και πρόοδος

Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη φορολογία παρουσιάζει τα επιτεύγματα
της ΕΕ και τα φορολογικά ζητήματα που μένει να αντιμετωπιστούν. Η αντιμετώπιση
της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης τόσο σε ενωσιακό
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει υψηλή προτεραιότητα στα θεματολόγια των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Σε άλλους τομείς, συνεχίστηκαν οι εργασίες για να καταστεί
η φορολογία των εταιρειών στην ΕΕ δικαιότερη και καλύτερα προσαρμοσμένη σε μια
σύγχρονη ψηφιακή οικονομία στην εσωτερική αγορά. Στις σημαντικές πρωτοβουλίες
συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:
— η οδηγία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής (που εγκρίθηκε το 2016 και

τροποποιήθηκε το 2017) θεσπίζει κανόνες κατά των πρακτικών φοροαποφυγής,
που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και αντιμετωπίζει τις
ασυμφωνίες με τρίτες χώρες όσον αφορά τη μεταχείριση υβριδικών μέσων·
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— η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία (ΟΔΣ), που θεσπίστηκε το 2011 για
την ενίσχυση της ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, έχει τροποποιηθεί
αρκετές φορές τα τελευταία έτη, πιο πρόσφατα στις 22 Μαρτίου 2021 από
την ΟΔΣ7, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα (βλ. κατωτέρω). Πριν από
αυτήν, οι πιο πρόσφατες αλλαγές είχαν πραγματοποιηθεί με την ΟΔΣ6, η οποία
εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου 2018. Η οδηγία αυτή περιλαμβάνει την υποχρέωση
διαμεσολαβητών, όπως σύμβουλοι, δικηγόροι ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να
αναφέρουν ορισμένες φορολογικές ρυθμίσεις στις τοπικές φορολογικές αρχές, οι
οποίες στη συνέχεια θα πρέπει να ανταλλάσσουν αυτόματα τις πληροφορίες που
συλλέγονται σε ολόκληρη την ΕΕ·

— τη 15η Ιουλίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη φορολογικών μέτρων για
δίκαιη και απλή φορολόγηση, η οποία αποτελείται από τρεις χωριστές αλλά
συμπληρωματικές πρωτοβουλίες: 1) ένα σχέδιο δράσης για δίκαιη και απλή
φορολόγηση που στηρίζει τη στρατηγική ανάκαμψης: μια σειρά 25 πρωτοβουλιών
που αναμένεται να εγκριθούν και να υλοποιηθούν από την Επιτροπή έως
το 2024, προκειμένου να καταστεί η φορολογία δικαιότερη, απλούστερη και
καλύτερα προσαρμοσμένη στις σύγχρονες τεχνολογίες· 2) την αναθεώρηση της
οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία (ΟΔΣ7), η οποία εγκρίθηκε επίσημα από
το Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου 2021 και αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα κράτη
μέλη ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που παράγουν οι
πωλητές σε ψηφιακές πλατφόρμες, είτε η πλατφόρμα βρίσκεται στην ΕΕ είτε όχι·
πρόταση για περαιτέρω αναθεώρηση της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία
(ΟΔΣ8) με σκοπό την αντιμετώπιση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με
κρυπτοστοιχεία και ηλεκτρονικό χρήμα, η οποία εξακολουθεί να εκκρεμεί· και 3)
ανακοίνωση σχετικά με τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση εντός και εκτός ΕΕ·

— τη 18η Μαΐου 2021, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με τη φορολογία
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα, στην οποία ζητούσε να ενσωματωθεί η δράση
της ΕΕ για τη φορολογία των επιχειρήσεων σε ένα ολοκληρωμένο φορολογικό
θεματολόγιο της ΕΕ και προτείνει μια σειρά δράσεων για τη διασφάλιση δίκαιης
και αποτελεσματικής φορολόγησης. Η ανακοίνωση τάσσεται επίσης υπέρ μιας
πρότασης για ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο φορολογίας των επιχειρήσεων
(BEFIT – Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος),
μεταβαίνοντας σε ένα κοινό εγχειρίδιο φορολογικών κανόνων και προβλέποντας
δικαιότερη κατανομή των δικαιωμάτων φορολόγησης μεταξύ των κρατών μελών·

— την 1η Ιανουαρίου 2018, τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες που υποχρεώνουν τα
κράτη μέλη να παρέχουν στις φορολογικές αρχές πρόσβαση σε δεδομένα που
συλλέγονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι οδηγίες για την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες —4η οδηγία AML
και 5η οδηγία AML— αποσκοπούν στην πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης για τη νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σκοπός
τούτου είναι να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές φορολογικές αρχές θα έχουν άμεση
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών,
καταπιστευμάτων και άλλων οντοτήτων, καθώς και στα αρχεία δέουσας επιμέλειας
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των εταιρειών ως προς τον πελάτη. Οι κανόνες επιδιώκουν επίσης να δώσουν στις
φορολογικές αρχές τη δυνατότητα να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε
περιπτώσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Η νομοθετική πρόταση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021,
περιλαμβάνει:
— νέα πρόταση σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

— πρόταση για τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας·

— πρόταση περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και
ορισμένων κρυπτοστοιχείων.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στηρίξει σε γενικές γραμμές τα προγράμματα της
Επιτροπής σχετικά με τη φορολογία, δίνοντας προτεραιότητα, κατά την τρέχουσα
και την προηγούμενη νομοθετική περίοδο, στην πολιτική για την καταπολέμηση της
φορολογικής απάτης και διαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες. Οι συστάσεις του Κοινοβουλίου στον τομέα αυτόν έχουν ωφεληθεί από
το έργο διαφόρων επιτροπών ad hoc.
Η πρώτη από αυτές, η Ειδική Επιτροπή σχετικά με τις Φορολογικές Αποφάσεις
τύπου «Tax Ruling» και άλλα Μέτρα Παρόμοιου Χαρακτήρα ή Αποτελέσματος (TAXE),
επέστησε την προσοχή σε ένα εμφανές παράδοξο: ότι ο ελεύθερος φορολογικός
ανταγωνισμός και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών είχαν ως
αποτέλεσμα να αποσυνδεθούν οι τόποι όπου παράγεται αξία από τους τόπους όπου
φορολογούνται τα κέρδη, και επομένως να διαβρωθεί η βάση φορολογίας εταιρειών
και να σημειωθούν απώλειες εσόδων σε διάφορες χώρες, σε ορισμένες από τις οποίες
έχουν επίσης εφαρμοστεί μέτρα λιτότητας.
Με έναυσμα τα έγγραφα του Παναμά και τις αποκαλύψεις LuxLeaks, που ανέδειξαν
την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία και διαφάνεια παγκοσμίως, η επιτροπή TAXE 2
συνέχισε το έργο της επιτροπής TAXE. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την τελική έκθεση της
επιτροπής TAXE 2 υπό μορφή ψηφίσματος της 6ης Ιουλίου 2016, με το οποίο ζήτησε
να επιβάλλονται κυρώσεις όχι μόνο σε βάρος των μη συνεργάσιμων φορολογικών
δικαιοδοσιών που περιλαμβάνονται σε μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων, αλλά
και σε βάρος εταιρειών, τραπεζών και λογιστικών και νομικών επιχειρήσεων, με
δυνατότητα να ανακαλείται η οικεία άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Τόνισε τον αρνητικό αντίκτυπο των φορολογικών καθεστώτων που είναι ευνοϊκά προς
την ευρεσιτεχνία (patent box), τα οποία χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον από
πολυεθνικές εταιρείες για σκοπούς φοροαποφυγής.
Η Επιτροπή για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή (PANA) συνέχισε το έργο των επιτροπών TAXE και
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TAXE 2, το οποίο κατέληξε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου του 2015
σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον
αφορά τη φορολογία των εταιρειών, με το οποίο εντοπίστηκαν ρυθμιστικές προκλήσεις,
καθώς και προκλήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση, κατά την αντιμετώπιση
φορολογικών ζητημάτων.
Στόχος της TAX3 —της Επιτροπής για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και
τη φοροαποφυγή— ήταν να συνεχίσει το έργο των επιτροπών TAXE, TAXE 2 και
PANA, και να διερευνήσει ζητήματα που αφορούν την ψηφιακή φορολογία, τα εθνικά
προγράμματα ιθαγένειας και την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.
Η τελική της έκθεση εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 26 Μαρτίου
2019. Υποστήριξε ότι υπάρχει επείγουσα και συνεχής ανάγκη για αναμόρφωση των
κανόνων, έτσι ώστε τα διεθνή, ενωσιακά και εθνικά φορολογικά συστήματα να μπορούν
να ανταποκρίνονται στις νέες οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις του
21ου αιώνα. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα υφιστάμενα φορολογικά συστήματα
και οι μέθοδοι λογιστικής δεν είναι εξοπλισμένα για να προσαρμόζονται στις εξελίξεις
αυτές και να διασφαλίζουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά καταβάλλουν το
μερίδιο των φόρων που τους αναλογεί. Οι βουλευτές εξέφρασαν την ικανοποίησή
τους για το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της τότε θητείας της, η Επιτροπή υπέβαλε
26 νομοθετικές προτάσεις με στόχο την κάλυψη ορισμένων κενών, τη βελτίωση
της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος και του επιθετικού φορολογικού
σχεδιασμού, και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της είσπραξης φόρων και της
φορολογικής δικαιοσύνης. Εξέφρασαν, όμως, τη βαθιά τους λύπη για την έλλειψη
προόδου στο Συμβούλιο όσον αφορά σημαντικές πρωτοβουλίες σε σχέση με τη
μεταρρύθμιση της φορολογίας εταιρειών που δεν είχαν ακόμη οριστικοποιηθεί εξαιτίας
της έλλειψης πραγματικής πολιτικής βούλησης. Ζήτησαν να εγκριθούν ταχέως οι
πρωτοβουλίες της ΕΕ που δεν είχαν ακόμη οριστικοποιηθεί και να παρακολουθείται
στενά η εφαρμογή για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή επιβολή
της νομοθεσίας, προκειμένου αυτή να συμβαδίζει με την προσαρμοστικότητα της
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.
Τέλος, οι βουλευτές τόνισαν ότι θα πρέπει η ΕΕ να υιοθετήσει μια ευρεία στρατηγική με
την οποία θα υποστηρίξει, με σχετικές πολιτικές, τα κράτη μέλη που μεταβαίνουν από
τα υφιστάμενα επιζήμια φορολογικά συστήματα σε ένα φορολογικό σύστημα συμβατό
με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο και το πνεύμα των Συνθηκών της ΕΕ.
Η Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων (FISC) της Επιτροπής Οικονομικής και
Νομισματικής Πολιτικής συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 για να συνεχίσει τον
αγώνα κατά της φοροαποφυγής που είχε δρομολογήσει το Κοινοβούλιο κατά την
προηγούμενη θητεία του. Στόχος της είναι να επιδιώξει να διασφαλίσει ότι το
Κοινοβούλιο προωθεί τη δίκαιη φορολόγηση σε εθνικό, ενωσιακό και παγκόσμιο
επίπεδο. Επιπλέον, δεδομένης της πρόκλησης που συνιστά η προώθηση μιας
βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,
η επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την κατάρτιση απλούστερης, αποτελεσματικότερης
και πιο βιώσιμης φορολογικής πολιτικής της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει δύο
ψηφίσματα βάσει εκθέσεων της FISC:
— ψήφισμα της 15ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με τον αντίκτυπο των

εθνικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία της ΕΕ. Μεταξύ άλλων
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συμπερασμάτων, χαιρέτισε την ιστορική συμφωνία στην οποία κατέληξαν ο
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η G20 για
τη μεταρρύθμιση του διεθνούς φορολογικού συστήματος, ώστε να εξασφαλιστεί
δικαιότερη κατανομή των κερδών και των δικαιωμάτων φορολόγησης μεταξύ
των χωρών όσον αφορά τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες, μεταξύ άλλων
με τη μερική ανακατανομή των δικαιωμάτων φορολόγησης στις χώρες όπου
δημιουργείται αξία, και τη θέσπιση ενός παγκόσμιου ελάχιστου πραγματικού
φορολογικού συντελεστή ύψους 15 %·

— ψήφισμα της 21ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τα Pandora Papers: επιπτώσεις
στις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Με το ψήφισμα αυτό,
το Κοινοβούλιο ζήτησε από την ΕΕ να καλύψει τα κενά που καθιστούν δυνατή τη
φοροαποφυγή, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
φοροδιαφυγή σε μαζική κλίμακα. Κάλεσε επίσης την Επιτροπή να αναλάβει νομική
δράση κατά των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν ορθά τους ισχύοντες νόμους.

Jost Angerer
08/2022
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