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Η έννοια της Κρατικής Ενίσχυσης (‘State Aid’)

Στις 30 Αυγούστου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε µία σηµαντική απόφαση προς τον τεχνολογικό κολοσσό Apple και την Ιρλανδική κυβέρνηση. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή έκρινε πως η Ιρλανδία επί σειρά ετών παρείχε µια µορφή κρατικής ενίσχυσης στην γνωστή εταιρεία, µέσω φορολογικών ελαφρύνσεων που, κατά την Επιτροπή, µπορεί να ανέρχεται συνολικά σε 13 δισεκατοµµύρια Ευρώ. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ίδια απόφαση, η προαναφερθείσα κατάσταση αποτελεί παράνοµη κρατική ενίσχυση της Ιρλανδίας προς την Apple και παραβιάζει την νοµοθεσία υγειούς ανταγωνισµού που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. Πριν προχωρήσουµε στις λεπτοµέρειες της Απόφασης, που ως τώρα έχουνδει το φως της δηµοσιότητας, κρίνεται σηµαντικό να διευκρινισθεί η έννοιατης Κρατικής Ενίσχυσης. Η Ε.Ε. ορίζει την Κρατική Ενίσχυση ως έναπλεονέκτηµα, σε οποιαδήποτε µορφή, που δίνεται από τις δηµόσιες αρχέςενός κράτους µέλους επιλεκτικά σε ορισµένες επιχειρήσεις ή τοµείς τηςοικονοµίας. Μάλιστα, για να θεωρηθεί κάποια παροχή ή πλεονέκτηµακρατική ενίσχυση πρέπει να παρουσιάζει όλα τα κάτωθι χαρακτηριστικά:Α) Να έχει γίνει µία παροχή ή ενέργεια από το κράτος, όπως για παράδειγµακάποια επιχορήγηση ή φορολογική απαλλαγήΒ) Η ως άνω παροχή/ενέργεια να δίνει επιλεκτικά κάποιο πλεονέκτηµα στονδικαιούχοΓ) Να δηµιουργείται στρέβλωση του ανταγωνισµού∆) Το πλεονέκτηµα αυτό πιθανώς να επηρεάζει το εµπόριο µεταξύ κρατώνµελών

Εάν όµως κάποια παροχή εµφανίζει τα ως άνωχαρακτηριστικά ώστε να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση καιδεν εµπίπτει σε κάποια εξαίρεση τότε αυτό θεωρείταιαθέµιτος ανταγωνισµός και συνεπώς είναι στην διακριτικήευχέρεια της Επιτροπής να ζητήσει την ανάκλησή της.

Το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. έχει ως γενικό κανόνα τηναπαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων. Υπάρχουν βέβαια ορισµένεςεξαιρέσεις που επιτρέπουν τέτοιες ενισχύσεις, συνήθως γιααναπτυξιακούς σκοπούς της κοινότητας.
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Η δοµή της Apple, όπως παρουσιάζεται στην Απόφαση 

Τί συνέβει όµως στην περίπτωση της APPLE ?

Η Απόφαση αφορά τις εκτός-ΗΠΑ δραστηριότητες του οµίλου Appleµέσω δύο εταιρειών, της Apple Sales International και της Apple

Operations Europe, νοµίµως εγκατεστηµένες στην Ιρλανδία.Συγκεκριµένα, τα κέρδη των εταιρειών αυτών καθορίζονται καιφορολογούνται βάσει δύο φορολογικών αποφάσεων (‘tax rulings’) τηςΙρλανδίας. Σύµφωνα µε τα όσα τονίζει η Επιτροπή, οι αποφάσεις αυτέςαφορούν την ενδοοµιλική κατανοµή και διανοµή των κερδών, εκτόςΙρλανδίας.Συγκεκριµένα, κατα την Επιτροπή, οι εν λόγω αποφάσεις επιτρέπουνστην Apple να λειτουργεί εντός ενός σχήµατος, µέσα από το οποίο τακέρδη διασπώνται και µοιράζονται. Αναλυτικότερα, τα κέρδη που οιεταιρείες παρήγαγαν στην Ιρλανδία, κυρίως από τις πωλήσεις τωνπροϊόντων σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, µεταφέρονταν στο κεντρικόκατάστηµα («head office») της εταιρείας το οποίο όµως ήταν ‘stateless’και υποκείµενο σε µηδενικό φορολογικό καθεστώς.Πρακτικά δηλαδή, το εν λόγω κατάστηµα, που δεν είχε ουσιαστικέςλειτουργίες, υπαλλήλους αλλά ούτε και δικό του χώρο,χρησιµοποιούνταν από την Apple ως προορισµός για να διοχετεύει τακέρδη της από τις εντός ΕΕ πωλήσεις έτσι ώστε να αποφεύγει τηνφορολόγησή τους στην Ιρλανδία αλλά και οπουδήποτε αλλού στην ΕΕ,πάντα µε βάση όσα αναφέρει η Απόφαση.Η Επιτροπή συνεχίζει αναφέροντας ότι στην Ιρλανδία φορολογείταιιµόνο ένα µικρό κοµµάτι των παραπάνω κερδών και αυτό έχει ωςαποτέλεσµα τα συνολικά κέρδη της εταιρείας να φορολογούνται µεσυντελεστή 0,005% αντί για 12,5% που είναι ο εταιρικός φορολογικόςσυντελεστής της Ιρλανδίας.
Πηγή εικόνας: http://ec.europa.eu/competition/publications/infographics/2016_07_en.pdf
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Οι θέσεις της Επιτροπής:Η Επίτροπος Ανταγωνισµού έκρινε πως η παραπάνω δοµή δεν αντιπροσωπεύει την οικονοµική πραγµατικότητα και έλαβε της θέση ότι το γεγονόςπως η Ιρλανδία επέτρεπε τόσα χρόνια στην Apple να πληρώνει εµφανώς λιγότερους φόρους από αυτούς που θα της αναλογούσαν εάνφορολογούνταν, όπως αντίστοιχες εταιρείες στην Ιρλανδία, αποτελεί παράνοµη κρατική ενίσχυση η οποία βλάπτει τις εµπορικές ισορροπίες και τονανταγωνισµό της ΕΕ.Όπως υπογραµµίστηκε στην Απόφαση, ο σκοπός του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων είναι η εξασφάλιση πως δεν δίνονται επιλεκτικάπλεονεκτήµατα από τα κράτη-µέλη, όπως φορολογικές απαλλαγές, έτσι ώστε να διασφαλισθεί πως οι οντότητες ανταγωνίζονται υπό δίκαιουςόρους και έτσι να διατηρείται η ανταγωνιστική ισορροπία της Κοινότητας.Αυτός είναι και ο γνώµονας βάσει του οποίου η Επιτροπεί κάλεσε την Ιρλανδία να απαιτήσει από την Apple να πληρώσει φόρους που αντιστοιχούνσε µία ενδεκαετία φορολογικών υποχρεώσεων (2003-2014).Οι θέσεις της Ιρλανδίας και της Apple:Από την πλευρά τους, η Apple αλλά και η Ιρλανδία έσπευσαν να εναντιωθούν στην Απόφαση, µε δηλώσεις πως ανέκαθεν τηρούσαν καιακολουθούσαν αυστηρά το γράµµα του νόµου.Χαρακτηριστικά, ο Υπουργός Οικονοµικών της Ιρλανδίας τόνισε πως το φορολογικό σύστηµα της Ιρλανδίας στηρίζεται στην αυστηρή εφαρµογήτων νόµων, όπως έχουν ψηφισθεί από το Κοινοβούλιο και ανακοίνωσε ότι η Ιρλανδία θα προσφύγει κατά της Απόφασης.Η ίδια η Apple ανακοίνωσε πως ουδέποτε έλαβε κάποιο άδικο πλεονέκτηµα από την Ιρλανδία και πως η κίνηση της Επιτροπής συνιστά µίααυθαίρετη παρέµβαση στο νοµικό καθεστώς και την εθνική κυριαρχία της Ιρλανδίας καθώς επίσης πως αντιβαίνει τις θεµελιώδεις αρχές τηςασφάλειας δικαίου, τονίζοντας επίσης ότι είναι η υψηλότερα φορολογούµενη οντότητα του κόσµου, των Ηνωµένων Πολιτειών και της Ιρλανδίας.Μέσα από πληθώρα δηµοσιευµάτων, προβάλλονται σιγά σιγά κι άλλα επιχειρήµατα που προβάλλει κάθε πλευρά. Σε πολλά από αυτά αναφέρεταιότι τα εν λόγω εξωχώρια κέρδη της Apple υπόκεινται σε αναβαλλόµενη φορολόγηση, κατά τον επαναπατρισµό τους στις Ηνωµένες Πολιτείες. Είναιη συνήθης πρακτική των αναβαλλόµενων φόρων που ακολουθούν Αµερικάνικές πολυεθνικές, εδώ και πολλά χρόνια.Αναλυτικότερα, πολλές µεγάλες Αµερικάνικες επιχειρήσεις αναβάλλουν, νοµίµως, την πληρωµή φόρων στα εξωχώρια κέρδη τους, εώς ότου αυτάεπαναπατρισθούν στην Αµερική. Μάλιστα, µέσω της τακτικής αυτής αποσκοπούν -εκτός των άλλων- στο να ασκούν πιέσεις στο Κογκρέσσο ώστενα επιτύχουν χαµηλότερο φορολογικό συντελεστή σε ενδεχόµενο επαναπατρισµό, από τον συνήθη 35% που επιβάλλεται στα κέρδη τωνΑµερικάνικων εταιρειών.
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ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΠέρα από τις διαστάσεις τιτανοµαχίας που έχει λάβει η εν λόγω υπόθεση και ανεξάρτητααπό την έκβασή της, οι οικονοµικές, πολιτικές και επικοινωνιακές της προεκτάσεις αλλάκαι το πλούσιο παρασκήνιο σίγουρα θα µας απασχολήσουν για µέγάλο χρονικόδιάστηµα.Το µήνυµα όµως που θέλει να περάσει η Επιτροπή µε µία τέτοια κίνηση είναι ήδη σαφές:Επιχορηγήσεις, φορολογικές και άλλες απαλλαγές και -εν γένει- οποιαδήποτε µορφήκρατικού πλεονεκτήµατος που αφενός µεν δεν εµπίπτει στις εξαιρέσεις και αφετέρου δεδεν έχει λάβει την πρωτύτερη συναίνεση της Επιτροπής, ενδέχεται να συνιστά παράνοµηκρατική ενίσχυση που δεν θα γίνεται αποδεκτή. Μάλιστα, ενδεικτικό της σοβαρότητας τωνπροθέσεων της Επιτροπής είναι το γεγονός πως τηρεί µια αντικειµενικά σκληρή στάσηαπέναντι όχι µόνον σε έναν όµιλο του µεγέθους της Apple αλλά και σε µία υπόθεση πουεµπλέκει ισχυρά διασυνοριακά συµφέροντα. Το τι εν τέλει θα συµβεί, αν και πόσο θαπληρώσει η Apple είναι κάτι που παρουσιάζει µεταγενέστερο ενδιαφέρον. Αυτό πουπροέχει είναι να αντιληφθεί κανείς πως το διεθνές φορολογικό σκηνικό αλλάζει και πωςτα περιθώρια ανοχής έχουν στενέψει σηµαντικά.Μάλιστα, εάν αναλογισθεί κανείς τις πιο πρόσφατες φορολογικές εξελίξεις τότεδιαφαίνεται καθαρά όχι µόνο πως το διεθνές φορολογικό τοπίο στενεύει αλλά και πως οιυπάρχουσες γκρίζες ζώνες αρχίζουν να ξεθωριάζουν και πλέον να διαµορφώνονται µεγνώµονα την διαφάνεια και την νοµιµότητα. Πράγµατι, η έλευση της διασυνοριακήςανταλλαγής πληροφοριών («Common Reporting Standard»), η αντίστοιχη Αµερικάνικηνοµοθεσία που επιβάλλει στους Αµερικανούς πολίτες να δηλώνουν το παγκόσµιοεισόδηµά τους («FATCA»), οι κανόνες για Controlled Foreign Companies («CFC Rules»),τα Base Erosion and Profit Shifting («BEPS») καθώς και τέτοιες κινήσεις από τηνΕπιτροπή δείχνουν πως ο στόχος της φορολογικής συµµόρφωσης είναι πλέον πιοισχυρός από ποτέ.Με βάση τα ανωτέρω κρίνουµε επιτακτική και συστήνουµε ανεπιφύλακτα την ενδελεχήκαι επί της ουσίας επανεξέταση των υφιστάµενων φορολογικών δοµών, βάσει τωνοποίων έχει σχεδιαστεί κάθε οργανισµός, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι παραµένουνκαι θα εξακολουθούν να παραµένουν αποτελεσµατικές στο µεταβαλλόµενο αυτό σκηνικό.
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