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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ
Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Μάλτας 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 της Δημοκρατίας της Μάλτας απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη 
γνώμη επί της προαναφερθείσας πρότασης οδηγίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 
εταιρειών - ΚΕΒΦΕ (COM (2016) 683)

Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μάλτας

Ζητήματα επικουρικότητας

Υπενθυμίζοντας την αιτιολογημένη γνώμη της σχετικά με το έγγραφο COM (2011) 121 της 
17ης Μαΐου 2011, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Μάλτας επαναλαμβάνει ότι το πεδίο 
εφαρμογής της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με μια κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών (COM(2016) 683) (εφεξής αναφέρεται ως «ΚΕΒΦΕ») δεν εμπίπτει 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και υποστηρίζει ότι οι στόχοι της μπορούν να 
επιτευχθούν αποτελεσματικά με εθνικά μέσα.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Μάλτας επισημαίνει ότι οι αρχές της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας αποκτούν σημασία όταν η Ένωση και τα κράτη μέλη διαθέτουν 
συντρέχουσα αρμοδιότητα σε έναν ορισμένο τομέα, δυνάμει της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και 
πρόθεση της Επιτροπής είναι να διευκολύνει με αυτή την πρωτοβουλία την επιχειρηματική 
δραστηριότητα σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά μέσω μιας ομοιόμορφης φορολογικής 
νομοθεσίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Μάλτας θεωρεί ότι η προτεινόμενη ΚΕΒΦΕ θα 
επηρεάσει αναπόφευκτα τα εγχώρια φορολογικά έσοδα και τα φορολογικά καθεστώτα.

Σύμφωνα με τη νομική βάση της πρότασης (άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική 
νομοθετική διαδικασία, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει οδηγίες για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που επηρεάζουν 
άμεσα την εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Παρόλο που η Επιτροπή 
έχει ως στόχο να εξαλείψει τις στρεβλώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η Βουλή 
των Αντιπροσώπων της Μάλτας εκτιμά ότι η «προσέγγιση των νομοθετικών διατάξεων» 
αποβλέπει στην υλοποίηση ενός συστήματος ΚΕΒΦΕ, μέσω ενοποίησης και επιμερισμού, 
που επηρεάζει την εθνική φορολογική και δημοσιονομική κυριαρχία που αποτελεί βασικό 
γνώρισμα ενός κράτους μέλους. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Μάλτας υποστηρίζει περαιτέρω ότι το προτεινόμενο 
σύστημα ΚΕΒΦΕ παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας για τους ακόλουθους λόγους:

 Δεδομένου ότι η ΚΕΒΦΕ είναι προαιρετική για τις εταιρείες με παγκόσμια έσοδα 
που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 750 εκατομμυρίων EUR ετησίως, οι μικρότερες 
εταιρείες θα είναι αντιμέτωπες όχι μόνο με 28 διαφορετικά ισχύοντα καθεστώτα, 
αλλά και με τη ΚΕΒΦΕ, και έτσι μπορεί να δυσκολευθούν να επιλέξουν το καλύτερο 
σύστημα που θα εφαρμόζεται σε αυτές. Αν και η πρόταση δεν επηρεάζει τους 
φορολογικές συντελεστές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, είναι πιθανό ότι τα κράτη 
μέλη θα υποχρεωθούν να αλλάξουν τους φορολογικούς συντελεστές τους.

 Ακόμη κι αν δημιουργείται η εντύπωση ότι ο κάθε φορολογούμενος υπάγεται σε μία 
φορολογική διοίκηση, οι επιμέρους εταιρείες θα πρέπει βάσει της ΚΕΒΦΕ να 
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επικοινωνούν με τον κύριο φορολογούμενο, τόσο κατά τη διάρκεια της ενοποίησης 
όσο και κατά τους λογιστικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται από την κύρια 
αρμόδια αρχή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεμονωμένες εταιρείες 
δεσμεύονται βάσει της ΚΕΒΦΕ να τηρούν κάθε καταχώριση και εγγραφή που 
συνιστά αποδεικτικό στοιχείο.

– Επιπλέον, η προτεινόμενη ΚΕΒΦΕ δεν εξαλείφει τη μεταβιβαστική τιμολόγηση 
καθώς αυτή εξακολουθεί να ισχύει στο βαθμό που αφορά επιχειρήσεις εκτός 
ΚΕΒΦΕ ή μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες ΚΕΒΦΕ.

 Οι μηχανισμοί που αποσκοπούν στη μείωση των αδικαιολόγητων ή ανεπιθύμητων 
δυνατοτήτων φοροαποφυγής ρυθμίζονται ήδη από την Ομάδα «Κώδικας 
Δεοντολογίας» (Φορολογία των επιχειρήσεων), την οδηγία για τη θέσπιση κανόνων 
κατά πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς (εφεξής «ATAD I») και την πρόταση οδηγίας σχετικά με τις 
ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (εφεξής «ATAD 
II»), και συνεπώς η ανάληψη περαιτέρω δράσης σε επίπεδο ΕΕ δεν είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

– Τέλος, ο τύπος επιμερισμού προκαλεί στρέβλωση του συγκριτικού και 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των κρατών μελών των οποίων οι οικονομίες 
εξαρτώνται κυρίως από οικονομικούς τομείς υψηλής έντασης εργασίας και θέτει σε 
μειονεκτική θέση τις οικονομίες όπου το επίπεδο παραγωγικότητας είναι σχετικά 
υψηλό ή/και οι οποίες κινούνται προς οικονομικές δραστηριότητες που έχουν 
υψηλότερη προσθετική αξία ή/και όπου το μέγεθος της αγοράς είναι περιορισμένο. 
Ορισμένα στοιχεία ενοποίησης θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν από τα κράτη μέλη 
μεμονωμένα ή από κοινού χρησιμοποιώντας μηχανισμούς που δεν επηρεάζουν κατά 
τον τρόπο αυτό και τόσο εκτενώς τις εξουσίες των κρατών μελών και που παρέχουν 
μία αρκετά καλή προοπτική για την ενθάρρυνση των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Μάλτας εκτιμά συνεπώς ότι λιγότερο παρεμβατικές 
επιλογές μπορεί να οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων του μηχανισμού ΚΕΒΦΕ, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, χωρίς να θίγονται οι αρχές της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας.

Θέση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μάλτας

Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν υποστηρίζει τον φάκελο αυτό. Όπως και με την πρόταση 
του 2011, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Μάλτας δεν τάσσεται υπέρ του τύπου 
επιμερισμού των εσόδων (δηλαδή της ενοποίησης), η οποία ανταμείβει τις οικονομίες που 
εξακολουθούν να εξαρτώνται από πεπαλαιωμένους οικονομικούς τομείς υψηλής έντασης 
εργασίας και θέτει σε μειονεκτική θέση τις οικονομίες όπου το επίπεδο παραγωγικότητας 
είναι σχετικά υψηλό ή/και οι οποίες κινούνται προς οικονομικές δραστηριότητες που έχουν 
υψηλότερη προσθετική αξία ή/και όπου το μέγεθος της αγοράς είναι περιορισμένο. 

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ΚΕΒΦΕ θα αναδιανέμει τον πλούτο μεταξύ των κρατών 
μελών, έτσι ώστε, από τεχνική άποψη, να μπορεί να πραγματοποιείται μεταφορά πλούτου 



PE597.422v01-00 4/4 NP\1113904EL.docx

EL

από μια σχετικά φτωχή αναπτυσσόμενη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια πολύ 
πιο ανεπτυγμένη και πλούσια οικονομία της ΕΕ. Θα βελτιώσει, επίσης, τη δημοσιονομική 
θέση και βιωσιμότητα ορισμένων χωρών, ενώ θα μειώνει αυτή των άλλων, κυρίως μέσω της 
διάβρωσης της φορολογικής τους βάσης. 

Εκτός αυτού, η εφαρμογή της Κ(Ε)ΒΦΕ στο σύνολό της δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ότι θα 
υπάρξει αύξηση του φορολογικού ανταγωνισμού καθώς η πιθανότητα τα κράτη μέλη να 
καταφύγουν σε μειώσεις φορολογικών συντελεστών θα εξακολουθήσει να υπάρχει ως ένα 
φορολογικό κίνητρο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Επίσης, δεν πρέπει να 
παραβλέπεται το γεγονός ότι οι φορολογικές διοικήσεις θα πρέπει να συνεργάζονται πλήρως 
και να συντονίζουν τις προσπάθειές τους ώστε να επιτύχουν φορολογικό έλεγχο με τον τρόπο 
που προβλέπεται από τη δέσμη μέτρων Κ(Ε)ΒΦΕ, συνεπώς επιβάλλοντας πρόσθετες 
διοικητικές επιβαρύνσεις στις φορολογικές διοικήσεις.

Πιθανές επιπτώσεις

Ο τύπος επιμερισμού θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων δεδομένου ότι διάφορα στοιχεία, όπως 
οι πωλήσεις ανά προορισμό, η απασχόληση και οι μισθοί, και τα περιουσιακά στοιχεία που 
υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών, θα λειτουργήσουν στο σύνολό τους εις βάρος των 
μικρών δικαιοδοσιών, όπως η Μάλτα.

Anglu Farrugia (μέλος του Κοινοβουλίου)
Πρόεδρος

26 Δεκεμβρίου 2016


