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Φορολογία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα
στο Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με τους κανόνες της για τη φορολογία
εισοδήματος επιχειρήσεων με υποκαταστήματα στην αλλοδαπή

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη νομοθεσία της για τη φορολογία εισοδήματος, βάσει της οποίας
διαφοροποιείται η φορολογική μεταχείριση όσον αφορά επιχειρηματικές ζημίες που προκύπτουν στην
Ελλάδα και ζημίες που προκύπτουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ / του ΕΟΧ. Ταυτόχρονα, αμφότερες οι
κατηγορίες επιχειρηματικού κέρδους υπόκεινται σε φορολογία στην Ελλάδα.

Η εν λόγω ελληνική νομοθεσία, όπως ερμηνεύεται από υπουργική εγκύκλιο, διαφοροποιεί τη
φορολογική μεταχείριση, όσον αφορά τη φορολογική αναγνώριση ζημιών, των φορολογούμενων
κατοίκων ημεδαπής των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν εγκατασταθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα και των
φορολογούμενων κατοίκων ημεδαπής των οποίων τουλάχιστον μέρος των επιχειρήσεων έχουν
εγκατασταθεί σε άλλα κράτη της ΕΕ / του ΕΟΧ. Ενώ τόσο τα επιχειρηματικά κέρδη που παράγονται
στην Ελλάδα όσο και τα επιχειρηματικά κέρδη που παράγονται σε άλλο κράτος της ΕΕ / του ΕΟΧ
υπόκεινται σε φορολόγηση στην Ελλάδα, η μεταχείριση των ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή
περιορίζεται.

Αυτή η διαφορετική φορολογική μεταχείριση αντιβαίνει στο άρθρο 49 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (σε
συνδυασμό με το άρθρο 54 της ΣΛΕΕ) και στο άρθρο 31 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ (σε
συνδυασμό με το άρθρο 34 της συμφωνίας ΕΟΧ) και συνιστά περιορισμό του δικαιώματος
εγκατάστασης.

Ιστορικό
Η διαδικασία επί παραβάσει κινήθηκε το 2018. Το 2018 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή ενώ το
2019 ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη.

Περισσότερες πληροφορίες
Οι σημαντικότερες αποφάσεις της δέσμης αποφάσεων σχετικά με παραβάσεις του Οκτωβρίου 2020

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12.

Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει

IP/20/1689

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Daniel FERRIE (+32 2 298 65 00)
Nerea ARTAMENDI-ERRO (+32 2 299 09 64)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

https://ec.europa.eu/cyprus/news/20190725_4_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_20_1687
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
mailto:daniel.ferrie@ec.europa.eu
mailto:nerea.artamendi-erro@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_el.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_el.htm
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