
 

Εταιρική φοροαποφυγή: η καταπολέμηση του
"εταιρικού φορολογικού σχεδιασμού"
 
Μέτρα για την καταπολέμηση των πιο κοινών πρακτικών φοροαποφυγής, συζητά η
ολομέλεια του ΕΚ την Τρίτη, 7 Ιουνίου, ενώ οι προτάσεις του ΕΚ τίθενται προς
ψηφοφορία την Τετάρτη, 8 Ιουνίου. Στο γράφημα θα βρείτε πληροφορίες για για τη
νομοθεσία εταιρικών φορολογικών συντελεστών και των αντίστοιχων φορολογικών
εσόδων στα κράτη μέλη.
 
Η οδηγία
 
Η οδηγία βασίζεται στην αρχή ότι οι φόροι πρέπει να πληρώνονται στο μέρος που
γίνονται τα κέρδη. Αποτελείται από έξι βασικά μέτρα για την καταπολέμηση του
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ενώ προτείνει τη δημιουργία κοινών ορισμών
όρων, όπως "μόνιμη εγκατάσταση", "φορολογικοί παράδεισοι" και "ελάχιστοι οικονομική
ουσία". Το πρόβλημα με αυτούς τους όρους σήμερα είναι, ότι με τον τρόπο που είναι
διατυπωμένοι είναι ανοιχτοί σε διαφορετικές ερμηνείες.
 
Η οδηγία αποτελεί απάντηση της ΕΕ, στο σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση
της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών.
 
Η θέση του ΕΚ
 
Η επιτροπή Οικονομικών ψήφισε στις 24 Μαΐου, οδηγία με την οποία καλωσορίζει την
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο εισηγητής του ΕΚ Ουγκ Μπαγιέ (Σοσιαλιστές,
Βέλγιο), δήλωσε μετά την ψηφοφορία "είναι αδιανόητο να ζητήσεις για πάντα
περισσότερες προσπάθειες από τους εργάτες, του συνταξιούχους και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι εύποροι και οι πολυεθνικές αποφεύγουν να
συνεισφέρουν δίκαια τους φόρους που τους αναλογούν".
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλει να περιορίσει τον εσωτερικό δανεισμό, που είναι ένας
από τους πιο κοινούς τρόπους για το πώς οι εταιρείες παρουσιάζουν χαμηλά κέρδη,
προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή φόρων. Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν
αυστηρότερα όρια για την αφαίρεση των τόκων.
 
Έκπτωση τόκων
 

Άρθρο
03-06-2016 - 17:48
Αριθμός αναφοράς: 20160530STO29669

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

1 I 3

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1421264&t=e&l=en
http://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm


Σε ένα βαθμό είναι το ισοδύναμο των εταιρειών για τους τόκους των στεγαστικών
δανείων, όπως όταν κάποιος που έχει λάβει στεγαστικό δάνειο μπορεί να το αφαιρέσει
από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του.
 
Πώς λειτουργεί για τις πολυεθνικές; Μια ομάδα που βρίσκεται στην ΕΕ, ιδρύει θυγατρική
με χαμηλή φορολογική δικαιοδοσία και η θυγατρική της δίνει πίσω ένα δάνειο που
έρχεται με "φουσκωμένα" επιτόκια. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία που εδρεύει στην ΕΕ
πρέπει να πληρώσει μεγάλα ποσά σε τόκους. Αυτοί οι τόκοι συνήθως μπορούν να
αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα. Μετά την καταβολή των τόκων η εταιρεία
αυτή που εδρεύει στην ΕΕ έχει ελάχιστο ή καθόλου κέρδος, σε αυτό το καταβληθέν
ποσό των φόρων είναι ελάχιστο και τα χρήματα παραμένουν μέσα στην εταιρεία.
 
Η ΕΕ θέλει να περιορίσει το ποσό των τόκων που ο φορολογούμενος δικαιούται να μην
πληρώσει σε ένα φορολογικό έτος. Έτσι θα αυξηθεί το ποσό των καταβληθέντων
φόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρόταση της λέει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στις
επιχειρήσεις να αφαιρούν περισσότερο από 30% των αποδοχών τους, ενώ οι
ευρωβουλευτές λένε ότι πρέπει να μειωθεί στο 20% ή στα 200.000 ευρώ, ανάλογα ποιό
από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
 
Σύνδεσμοι
Απευθείας μετάδοση
Πρόγραμμα ολομέλειας
Αφιέρωμα στην εταιρική φορολογία
Η έκθεση του ΕΚ
Το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Άρθρο

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=12414&type=Flash
http://www.europarl.europa.eu/news/el/top-stories/20150318TST35503/Fairer-corporate-taxation
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0189+0+DOC+XML+V0//EL
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_en.htm
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