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Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την
συμβατότητα του καθεστώτος φορολογικής μεταχείρισης των
λιμένων της Ιταλίας και της Ισπανίας με τους ενωσιακούς
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με δύο αποφάσεις της, πρότεινε στην
Ιταλία και στην Ισπανία την προσαρμογή της φορολογίας
εισοδήματος επί των λιμένων τους με τους ενωσιακούς κανόνες
περί κρατικών ενισχύσεων. Στην Ιταλία οι λιμένες απολαμβάνουν
πλήρη απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος. Στην
Ισπανία οι λιμένες απαλλάσσονται από τον εταιρικό φόρο
εισοδήματος όσον αφορά τις κύριες πηγές των εσόδων τους,
όπως τα λιμενικά τέλη ή τα έσοδα από εκμίσθωση ή παραχώρηση
συμβολαίων. Μάλιστα, στην Χώρα των Βάσκων οι λιμένες
απαλλάσσονται πλήρως από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος. Το
υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς των λιμένων στην Ιταλία και
στην Ισπανία ίσχυε πριν την θέση σε ισχύ της Συνθήκης της ΕΕ
στα κράτη αυτά. Κατά συνέπεια, τα μέτρα αυτά θεωρούνται ως
«υφιστάμενη ενίσχυση» και η αξιολόγησή τους είναι υποκείμενη
σε μία ειδική συνεργατική διαδικασία μεταξύ των
ενδιαφερόμενων κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σε περίπτωση που μια «υφιστάμενη ενίσχυση» κριθεί ότι τελικά
παραβιάζει τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων,
οι δικαιούχοι δεν απαιτείται να επιστρέψουν την ενίσχυση που
έλαβαν στο παρελθόν.
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Να υπενθυμισθεί ότι τον Απρίλιο του 2018 η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είχε πληροφορήσει την Ιταλία και την Ισπανία
αναφορικά με τις ανησυχίες της όσον αφορά την συμβατότητα
με το ενωσιακό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των
λιμένων τους (α΄ βήμα της προβλεπόμενης διαδικασίας).
Σύμφωνα με την αρχική τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς των λιμένων
τόσο της Ιταλίας όσο και της Ισπανίας παρέχει στους λιμένες
ένα επιλεκτικό πλεονέκτημα, το οποίο ενδέχεται να
παραβιάζει τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η πρόβλεψη εξαίρεσης από τον φόρο εισοδήματος
εταιρειών για τους λιμένες που αποκτούν κέρδη από
οικονομικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η παροχή
πρόσβασης στον λιμένα κατόπιν καταβολής σχετικής αμοιβής,
μπορεί να τους παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
περίπτωση που λειτουργούν στην ενιαία αγορά και κατά
συνέπεια συνεπάγεται την παροχή κρατικής ενίσχυσης, η
οποία ενδέχεται να είναι αντίθετη με τους ενωσιακούς κανόνες
περί κρατικών ενισχύσεων.
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Με τις νέες αποφάσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις δύο
χώρες να προβούν στην προσαρμογή του σχετικού φορολογικού
καθεστώτος των λιμένων και να υιοθετήσουν σχετική νομοθεσία,
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι λιμένες των χωρών αυτών θα
υπόκεινται, αρχής γενομένης από την 1 Ιανουαρίου του 2020, σε
εταιρικό φόρο εισοδήματος με τον ίδιο τρόπο που υπόκεινται
άλλες εταιρείες στην Ιταλία και στην Ισπανία αντιστοίχως (β΄
βήμα της προβλεπόμενης διαδικασίας). Οι δύο χώρες διαθέτουν
δύο μήνες προθεσμία για να συμμορφωθούν στις αποφάσεις. Σε
περίπτωση που Ιταλία και Ισπανία δεν δεχθούν τις προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε η τελευταία μπορεί να αποφασίσει
να ανοίξει μία διεξοδική έρευνα, με σκοπό την διαπίστωση της
συμβατότητας της «υφιστάμενης ενίσχυσης» με τους ενωσιακούς
κανόνες (γ΄ βήμα της προβλεπόμενης διαδικασίας). Εάν, στην
συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήξει ότι το εν λόγω
φορολογικό καθεστώς των λιμένων δεν είναι συμβατό με τους
ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, μπορεί να
ζητήσει από τα κράτη αυτά την κατάργηση της κρατικής
ενίσχυσης που έχει ως συνέπεια την νόθευση του ανταγωνισμού
στην ενιαία αγορά.
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Παράλληλα προς τις αποφάσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
συνεχίζει την έρευνα αναφορικά με την λειτουργία και την
φορολογική μεταχείριση των λιμένων και σε άλλα κράτη μέλη της
ΕΕ και θα λάβει, όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου που δόθηκε
στη δημοσιότητα στις αρχές του έτους, τα απαραίτητα μέτρα για την
διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ όλων των λιμένων
στην ΕΕ. Να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής αναφορικά με την Ιταλία και την Ισπανία έρχονται σε
συνέχεια των αποφάσεων της, με βάση τις οποίες ζητήθηκε από την
Ολλανδία, το Βέλγιο και την Γαλλία η κατάργηση εξαιρέσεων από
τον φόρο εισοδήματος εταιρειών, οι οποίες προβλέπονται για τους
λιμένες τους.

Όπως επισημαίνει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο διασυνοριακός
ανταγωνισμός παίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα των λιμένων και
επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να
διασφαλίσει την δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον
καίριο αυτό οικονομικό τομέα στην ΕΕ. Ωστόσο, όπως αναφέρει στο
δελτίο τύπου, η κατάργηση αδικαιολόγητων φορολογικών
πλεονεκτημάτων δεν σημαίνει ότι οι λιμένες δεν θα μπορούν πλέον
να λάβουν κρατική στήριξη.
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Τα κράτη μέλη διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες για την
ενίσχυση των λιμένων τους, οι οποίες είναι ωστόσο σε συμφωνία
με τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Στο
πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλοποίησε τον Μάϊο του
2017 τους κανόνες δημοσίων επενδύσεων στα λιμάνια. Τέλος, οι
ενωσιακοί κανόνες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αποζημιώνουν
τους λιμένες για το κόστος των παρεχόμενων δημοσίων
υπηρεσιών ως υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος.

Η αρμόδια Επίτροπος για την πολιτική ανταγωνισμού κα
Vestager, αναφέρει σχετικώς ότι «Τα λιμάνια αποτελούν βασικές
υποδομές για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή
ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό οι ενωσιακοί κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων αφήνουν μεγάλα περιθώρια στα κράτη μέλη για την
παροχή στήριξης και επενδύσεων στα λιμάνια. Παράλληλα,
προκειμένου να διασφαλισθεί ο υγιής ανταγωνισμός στην ΕΕ, τα
λιμάνια που αποκτούν κέρδη από οικονομικές δραστηριότητες
πρέπει να καταβάλλουν φόρους με τον ίδιο τρόπο που
καταβάλλουν και οι άλλες εταιρείες, και επομένως ούτε
περισσότερο ούτε λιγότερο».
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Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και η έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει συμβουλές ή υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, προτείνουμε 
ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Η έδρα Jean Monnet 
στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία 
υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. Το εν λόγω υλικό απηχεί αποκλειστικά την άποψη των συγγραφέων και σε καμία περίπτωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, τα οποία δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε τυχόν χρήση των 
περιεχόμενων πληροφοριών.

Στην Έδρα Jean Monnet σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των 
προσωπικών σας δεδομένων. Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016/ΕΕ -
GDPR), χρειαζόμαστε τη συναίνεσή σας για να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες της Έδρας και να σας προσκαλούμε σε εκδηλώσεις, ομιλίες 
και συνέδρια που διοργανώνει. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την παραπάνω συναίνεσή σας, καθώς και να ασκήσετε τα δικαιώματα που 
σας παρέχει η σχετική με τα προσωπικά δεδομένα νομοθεσία.

Νομική Σχολή ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη, 54124  Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 996510, F: +30 2310 995272, E: info@law.auth.gr
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