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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου του Μεγάλου Δουκάτου του 

Λουξεμβούργου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή 

ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) 

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

 

Βάσει του άρθρου 6 το 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 το 

εν λόγω σχέδιο δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας. 

Το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβίβασε τη συνημμένη 

αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με το προαναφερόμενη πρόταση οδηγίας. 

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

αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 



 

PE597.419v01-00 2/4 NP\1116230EL.docx 

EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ψήφισμα 

 

Το Κοινοβούλιο, 

 

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 168 του κανονισμού του Κοινοβουλίου· 

 

υπενθυμίζοντας ότι η επιτροπή οικονομικών και προϋπολογισμού επιλήφθηκε της πρότασης 

οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή βάση φορολογίας των εταιρειών 

(COM(2016)0685) και της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή 

ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2016)0683), προτάσεις που 

προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπίπτουν σε έλεγχο επικουρικότητας· 

 

διαπιστώνοντας ότι η επιτροπή οικονομικών και προϋπολογισμού εξέδωσε αιτιολογημένη 

γνώμη σχετικά με τις προαναφερόμενες προτάσεις· 

 

αποφασίζει να υιοθετήσει την εν λόγω αιτιολογημένη γνώμη της επιτροπής οικονομικών και 

προϋπολογισμού η οποία έχει το ακόλουθο περιεχόμενο: 

 

Το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου εξέτασε μετά προσοχής την 

πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με μια κοινή βάση φορολογίας των εταιρειών 

και την πρόταση σχετικά με μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών 

(ΚΕΒΦΕ). 

 

Το Κοινοβούλιο χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 

πλαίσιο της καταπολέμησης των πρακτικών φοροδιαφυγής που έχουν άμεσες επιπτώσεις στη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ταυτόχρονα επιθυμεί να εκφράσει τις ανησυχίες του 

όσον αφορά τις προαναφερόμενες προτάσεις οδηγιών επειδή θεωρεί ότι δεν συνάδουν στο 

παρόν στάδιο ούτε με την αρχή της επικουρικότητας ούτε με την αρχή της αναλογικότητας 

κατά την έννοια του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Το Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την 

εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας επιβάλλει στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αιτιολογεί τις νομοθετικές της προτάσεις σε σχέση με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Για τη τήρηση της εν λόγω απαίτησης 

αιτιολόγησης απαιτείται ειδικότερα να υποβληθεί «εμπεριστατωμένη έκθεση βάσει της 

οποίας μπορεί να κριθεί η τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας». 

Ωστόσο, το Κοινοβούλιο είναι της άποψης ότι εν προκειμένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

παρέλειψε να προσκομίσει κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τη τήρηση των 

αρχών αυτών, ιδίως σε σχέση με την ακόλουθη προβληματική. 

 

Η εναρμόνιση της φορολογητέας βάσης που προκύπτει από τις προτάσεις οδηγιών επηρεάζει 

άμεσα το προνόμιο των κρατών μελών να καθορίζουν ελεύθερα βασικές πτυχές της 

φορολογικής πολιτικής τους. Όμως, η φορολογική πολιτική δεν είναι μόνο ένα θεμελιώδες 

στοιχείο της κυριαρχίας των κρατών μελών, αλλά αποτελεί επίσης την έκφραση της 

κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής που επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

κάθε κράτους. Εν προκειμένω, η εφαρμογή των προτάσεων θα είχε ως αποτέλεσμα να μην 
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μπορούν πλέον να λαμβάνονται δεόντως υπόψη σε εθνικό επίπεδο οι ιδιαίτερες αυτές 

εκτιμήσεις (πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής φύσης) του κάθε κράτους, αλλά να 

αποτελούν στο μέλλον αντικείμενο διαπραγματεύσεων και ομόφωνων αποφάσεων στο 

Συμβούλιο. 

 

Λόγω του αρνητικού δημοσιονομικού αντικτύπου τους σε ορισμένα κράτη μέλη - όπως το 

Λουξεμβούργο - , οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενδέχεται επίσης να μειώσουν de 

facto το περιθώριο εκτίμησης των κρατών μελών προκειμένου να καθορίζουν τους 

φορολογικούς συντελεστές τους, δεδομένου ότι η μείωση των φορολογικών εσόδων που θα 

προκαλέσει, για ορισμένους, η εφαρμογή του ΚΕΦΒΕ θα πρέπει να αντισταθμιστεί με την 

ενεργοποίηση άλλων δημοσιονομικών μοχλών, όπως ιδίως ο φορολογικός συντελεστής. Στο 

πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο επισημαίνει με ανησυχία ότι οι προτάσεις ενδέχεται να έχουν 

δυσανάλογες επιπτώσεις στις μικρές ανοικτές οικονομίες της Ένωσης. Στο βαθμό που, μετά 

την εφαρμογή της κοινής φορολογικής βάσης, ο μόνος παράγοντας διαφοροποίησης μεταξύ 

των κρατών μελών θα είναι ο φορολογικός συντελεστής των εταιρειών, το Κοινοβούλιο 

φοβάται ότι θα υπάρξει μια καθοδική πορεία σε υπερβολικό βαθμό. 

 

Το Κοινοβούλιο διαπιστώνει με ανησυχία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προέβαλε πειστικά 

επιχειρήματα που να επιτρέπουν να κατανοηθούν οι λόγοι για τους οποίους η εναρμόνιση της 

φορολογητέας βάσης κατέστη αναγκαία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τη στιγμή 

που το Συμβούλιο της Ένωσης εξέδωσε πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2016, οδηγία που 

αποσκοπεί στην καταπολέμηση των πρακτικών φοροδιαφυγής1 και που καθορίζει εν 

προκειμένω ένα ελάχιστο επίπεδο συντονισμού στην Ένωση. Δεδομένου ότι δεν έχει αρχίσει 

η εφαρμογή της οδηγίας 2016/1164, δεν έχουν αποδειχθεί σαφώς από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τα πρόσθετα πλεονεκτήματα που θα προέκυπταν από την εφαρμογή μιας κοινής 

ενοποιημένης βάσης φορολογίας και που θα δικαιολογούσαν μια δράση σε επίπεδο Ένωσης. 

 

Το Κοινοβούλιο αμφιβάλλει επίσης εάν οι εν λόγω προτάσεις θα μπορέσουν να έχουν ως 

αποτέλεσμα την ελάφρυνση των διοικητικών βαρών. Λόγω της θέσπισης ενός φορολογικού 

συστήματος που θα συνυπάρχει εκ παραλλήλου με το εθνικό φορολογικό σύστημα, υπάρχει ο 

φόβος ότι η ενδεχόμενη μείωση του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις θα 

εξουδετερωθεί τελικά από την αύξηση του διοικητικού κόστους για τις εθνικές φορολογικές 

αρχές, που θα πρέπει στο μέλλον να εφαρμόζουν παράλληλα δύο διαφορετικά φορολογικά 

συστήματα. Το Κοινοβούλιο φοβάται μήπως μια τέτοια λύση αποτελέσει πηγή πρόσθετων 

περιπλοκών για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα ως προς 

την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και του φόρου. 

 

Οι προτάσεις της Επιτροπής συνεπάγονται επίσης ότι οι κανόνες σε θέματα τιμών 

μεταβίβασης δεν θα εφαρμόζονται πλέον στο μέλλον στους ομίλους επιχειρήσεων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΕΦΒΕ. Το Κοινοβούλιο φοβάται μήπως μια τέτοια 

λύση συμβάλει στη δημιουργία αποκλίσεων μεταξύ των λύσεων που έχουν συμφωνηθεί στον 

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και εκείνων που έχουν 

προκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, εάν εφαρμοστούν, οι προτάσεις της 

Επιτροπής ενδέχεται να πλήξουν σοβαρά τους ισχύοντες κανόνες που έχουν συμφωνηθεί 

στον ΟΟΣΑ και συνεπώς θα αντέβαιναν δυνητικά στις διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στο 

Λουξεμβούργο, στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Μια τέτοια λύση θα δημιουργούσε 

                                                 
1 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών 

φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
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αμφιβολίες όσον αφορά την εμπιστοσύνη με την οποία τα κράτη μέλη της Ένωσης 

περιβάλλουν την αποτελεσματικότητα των λύσεων που έχουν εξευρεθεί στον ΟΟΣΑ, ιδίως 

στον τομέα των κανόνων που διέπουν τις τιμές μεταβίβασης. 

 

Ψήφισμα εγκριθέν από το Κοινοβούλιο στη δημόσια συνεδρίασή του της 22ας Δεκεμβρίου 

2016. 

 

Ο Γενικός Γραμματέας, Claude Frieseisen 

Ο Πρόεδρος, Mars Di Bartolomeo 

 


