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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με 

την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση 

φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 

εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 

εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας. 

Το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Δανίας απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη επί 

της προαναφερθείσας πρότασης οδηγίας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 
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Γνώμη του Κοινοβουλίου του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής 

για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών - COM (2016)0685 (ΚΒΦΕ) και COM (2016)0683 

(ΚΕΒΦΕ) 

 

Αξιότιμε Κύριε Timmermans, 

 

Στις 25 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για κοινή βάση φορολογίας 

εταιρειών, COM (2016) 685 (ΚΒΦΕ - Common Corporate Tax Base - CCTB ) και πρόταση 

οδηγίας για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ - Common 

Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB). Ο σκοπός των προτάσεων είναι να θεσπιστούν 

κοινοί κανόνες για την φορολογία εταιρειών και να μπορούν οι όμιλοι να υποβάλλουν 

συνολική φορολογική δήλωση για τις δραστηριότητές τους στις φορολογικές αρχές σ’ ένα 

μόνο κράτος μέλος της ΕΕ. 

 

Η επιτροπή ευρωπαϊκών θεμάτων ζήτησε, με επιστολή της 4ης Νοεμβρίου 2016, τη γνώμη 

της επιτροπής φορολογικών θεμάτων σχετικά με τις δύο προτάσεις. Η επιτροπή φορολογικών 

θεμάτων αποφάσισε, κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Δεκεμβρίου 2016, να συντάξει 

γνωμοδότηση προς την επιτροπή ευρωπαϊκών θεμάτων. Η επιτροπή φορολογικών θεμάτων 

υπέβαλε ερώτηση στον Υπουργό Φορολογίας σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της 

πρότασης οδηγίας για τη Δανία (βλ. SAU γενικό τμήμα - ερώτηση 116) στην οποία ο 

Υπουργός Φορολογίας απάντησε στις 7 Δεκεμβρίου 2016. 

 

Υπό τις συνθήκες αυτές και λαμβανομένου υπόψη ότι οι συζητήσεις σχετικά με την πρόταση 

οδηγίας βρίσκονται ακόμα στην αρχική φάση, η επιτροπή φορολογικών θεμάτων ενέκρινε, 
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στις 15 Δεκεμβρίου 2016, σύσταση σχετικά με την ακόλουθη αιτιολογημένη γνώμη, την 

οποία η επιτροπή ευρωπαϊκών θεμάτων ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Δεκεμβρίου 

2016. 

 

Αιτιολογημένη γνώμη 

 

Μια πλειοψηφία των κομμάτων DF (Δανικό Λαϊκό Κόμμα) , V (Φιλελεύθερο Κόμμα) , EL 

(Κόκκινη-Πράσινη Συμμαχία ) και KF (Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα) στην επιτροπή είναι της 

άποψης ότι προτάσεις του είδους αυτού συνιστούν παραβίαση της αρχής της 

επικουρικότητας. Όσον αφορά το συμβιβάσιμο των προτάσεων οδηγιών με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΕ, η πλειοψηφία εκφράζει 

επιφυλάξεις ως προς την αιτιολόγηση της Επιτροπής ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται 

καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ παρά σε εθνικό επίπεδο. Η πλειοψηφία πιστεύει ότι η νομοθεσία 

αυτή μπορεί εξίσου καλά να θεσπιστεί μέσω εθνικής νομοθεσίας και ότι η Δανία πρέπει να 

εμμείνει στην αρχή ότι η πολιτική περί φορολογίας δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΕ. 

 

Επίσης είναι πολύ αβέβαιο ποιες θα είναι οι χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις των προτάσεων 

οδηγιών για τη Δανία. Η πλειοψηφία δεν θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η αιτιολόγηση που η 

Επιτροπή παρέχει όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους οι προτάσεις οδηγίας συνάδουν 

με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας δεν ανταποκρίνεται σε επαρκή 

βαθμό στις απαιτήσεις του άρθρου 5 της Συνθήκης ΕΕ και ότι η αιτιολόγηση πρέπει να 

περιλαμβάνει πληροφορίες που επιτρέπουν την εκτίμηση των χρηματοπιστωτικών 

επιπτώσεων της πρότασης. 

 

Γνώμη της μειοψηφίας σχετικά με την αιτιολογημένη γνώμη 

 

Μια μειοψηφία στην επιτροπή αποτελούμενη από τους Σοσιαλδημοκράτες (S) και την 

Εναλλακτική (ALT) είναι της άποψης ότι οι προτάσεις συνάδουν με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

 

Γνώμη της μειοψηφίας σχετικά με το πολιτικό περιεχόμενο των προτάσεων 

 

Μια μειοψηφία στην επιτροπή (S και ALT) τάσσεται καταρχήν υπέρ των μέτρων, που 

μπορούν να καταπολεμήσουν την φοροδιαφυγή και την αποδυνάμωση των φορολογικών 

βάσεων των μεμονωμένων κρατών μελών και ταυτόχρονα να διασφαλίσουν τη θεμιτή 

φορολόγηση των εταιρειών και ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ. Ο 

καθορισμός των φόρων και τελών πρέπει να εξακολουθεί να υπόκειται στην εθνική 

αρμοδιότητα, και σε επίπεδο ΕΕ οι προσπάθειες εναρμόνισης πρέπει να είναι περιορισμένες 

σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη ρυθμίζουν την φορολογική τους 

νομοθεσία. Τούτο ισχύει κυρίως για μέτρα τα οποία υπερβαίνουν το απολύτως αναγκαίο για 

την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. 

 

Η μειοψηφία εφιστά, εν τούτοις, την προσοχή στο γεγονός ότι η πρόταση περί κλείδας 

κατανομής στην πρόταση ΚΕΒΦΕ θα είναι ευνοϊκότερη για τα κράτη μέλη με μεγάλες 

εγχώριες αγορές, ενώ οι μικρότερες εξαγωγικές οικονομίες - όπως η Δανία - θα 

αντιμετωπίσουν απώλεια εσόδων από την φορολογία των εταιρειών. Για το λόγο αυτό, η 

πλειοψηφία επιθυμεί να δοθεί βάρος στις προσπάθειες που θα καταβληθούν κατά τις 

διαπραγματεύσεις για μια δικαιότερη κλείδα κατανομής καθώς και ένα κατώτατο όριο για την 

έμπρακτη φορολόγηση των εταιρειών στα κράτη μέλη της ΕΕ. 
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Μια άλλη μειοψηφία στην επιτροπή (DF και EL) εκφράζει την άποψη ότι είναι δύσκολο επί 

του παρόντος να σχηματιστεί οριστική γνώμη όσον αφορά την πρόταση ΚΒΦΕ, μεταξύ 

άλλων και επειδή το εύρος της πρότασης, όπως και οι επιπτώσεις εις ό, τι αφορά τα έσοδα, 

δεν έχουν διευκρινιστεί επαρκώς. 

 

Η Κόκκινη-Πράσινη Συμμαχία (EL) δηλώνει επίσης ότι επιθυμεί μεν να καταπολεμηθεί η 

φοροαποφυγή, αλλά και να καθιερωθεί συγκεκριμένο πρότυπο συνεργασίας που να μην 

υπονομεύει τη φορολογική βάση των κρατών μελών και να μην δημιουργεί υπερβολικά 

αυστηρούς και άκαμπτους κανόνες. Η Κόκκινη-Πράσινη Συμμαχία επιθυμεί, στο πλαίσιο 

αυτό, να διατηρηθεί ως αφετηρία το δεδομένο ότι η φορολογική πολιτική υπάγεται στην 

αρμοδιότητα των μεμονωμένων κρατών μελών. 

 

Η Κόκκινη-Πράσινη Συμμαχία τάσσεται όμως κατά της προταθείσας εισαγωγής έκπτωσης 

για την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (έκπτωσης για το μετοχικό κεφάλαιο - allowance for 

corporate equity ACE) και μιας υπέρμετρης έκπτωσης της τάξης των 100% για ιδιωτική 

έρευνα των επιχειρήσεων. 

 

Μια τρίτη μειοψηφία στην επιτροπή (το Φιλελεύθερο Κόμμα V και το Συντηρητικό Λαϊκό 

Κόμμα KF) υποστηρίζει κυρίως τα μέτρα που δημιουργούν τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια 

ως προς τις φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων, συμβάλλουν σε θεμιτούς και ίσους 

όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και παρεμποδίζουν την φοροαποφυγή, την 

φοροδιαφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό το Φιλελεύθερο 

Κόμμα V και το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα KF υποστηρίζουν το γενικό στόχο των δύο 

προτάσεων οδηγίας. 

 

Το Φιλελεύθερο Κόμμα V και το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα KF εκφράζουν, εντούτοις, 

επιφυλάξεις όσον αφορά μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών. Πολλά 

στοιχεία υποδεικνύουν ότι για τη Δανία, που έχει πολύ ευρεία φορολογική βάση, η οδηγία θα 

οδηγήσει σε σημαντική υπονόμευση της φορολογικής αυτής βάσης, δεδομένου ότι αποβλέπει 

σε πολύ στενότερη φορολογική βάση από αυτή που ισχύει σήμερα στη Δανία. 

 

Ένας κοινός ενοποιημένος τρόπος υπολογισμού της φορολογικής βάσης ενδέχεται να έχει 

πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στα μικρά εξαγωγικά κράτη μέλη, όπως είναι η 

Δανία, τα οποία διατρέχουν τον κίνδυνο της φυγής των επιχειρήσεων και της απώλειας 

θέσεων εργασίας. Αυτό ισχύει κυρίως για επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες 

στον τομέα της παραγωγής, της έρευνας και της ανάπτυξης, δεδομένου ότι αυτές, συνεπεία 

των οδηγιών, θα μεταφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δραστηριότητές τους οι οποίες 

συνεπάγονται υψηλότερο κόστος στα κράτη μέλη όπου παράγονται τα έσοδα. 

 

Η οργάνωση εργοδοτών Dansk Erhverv έχει υπολογίσει παλαιότερα ότι το δημόσιο ταμείο 

της Δανίας θα υποστεί απώλεια μεγαλύτερη των 10 δισ. δανικών κορωνών εάν η κοινή 

ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) εφαρμοστεί παγκοσμίως. Κατά την 

τελευταία εκτίμηση της Dansk Erhverv, το δημόσιο ταμείο της Δανίας πρόκειται να 

αντιμετωπίσει απώλεια 5 έως 10 δισ. δανικών κορωνών, εάν η δανική φορολογική βάση 

μειωθεί κατά 35 %, όπως προτείνει η Επιτροπή. 

 

Τέλος, τα κόμματα V και KF είναι της άποψης ότι η εισαγωγή κοινής φορολογικής βάσης 

συνιστά απλώς πρώτο βήμα προς μια περαιτέρω εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην ΕΕ σ’ έναν 
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τομέα ο οποίος ανήκει στην εθνική αρμοδιότητα. Παρότι η πρόταση οδηγίας αφορά μόνο τον 

υπολογισμό της βάσης φορολογίας των εταιρειών, και τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να 

διατηρούν το δικαίωμα να καθορίζουν τους συντελεστές φορολογίας των εταιρειών, δεν 

μπορεί να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό να καταστεί παράμετρος ανταγωνισμού, που θα 

έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να αναζητούν επιλεκτικά τα προσφορότερα κράτη μέλη και 

να μεταφέρουν τις θέσεις εργασίας και τις δραστηριότητές τους ανάλογα με την ευνοϊκότερη 

φορολογία. 

 

Το Φιλελεύθερο Κόμμα V και το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα KF τάσσονται λοιπόν υπέρ του 

στόχου των προτάσεων οδηγίας, αλλά επιθυμούν την καθιέρωση προτύπου που να μην 

υπονομεύει τις φορολογικές βάσεις των κρατών μελών. Ταυτόχρονα το Φιλελεύθερο Κόμμα 

V και το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα KF επιθυμούν ένα πρότυπο, που να αποβλέπει σε 

μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό, τι η σημερινή πρόταση οδηγίας σε δικαιότερη κατανομή των 

εσόδων μεταξύ των κρατών μελών, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα κράτη μέλη με 

μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων που στηρίζονται στη γνώση. 

 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

 

Erik Christensen 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 


