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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Βασιλείου των Κάτω 

Χωρών επί της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για 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 μπορούν, εντός προθεσμίας 

οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

απευθύνουν προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμούν 

ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων του Βασιλείου των Κάτω Χωρών διαβίβασε στο Κοινοβούλιο 

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Brussel 

België 

 

 

Χάγη, 20 Δεκεμβρίου 2016 

 

 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη (επικουρικότητα) σχετικά με τις προτάσεις της ΕΕ για κοινή 

βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΒΦΕ) – COM (2016) 685 και για κοινή ενοποιημένη βάση 

φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) – COM (2016) 683 

 

 

Αξιότιμε κ. Juncker, 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Κάτω Χωρών εξέτασε τις προτάσεις της ΕΕ για κοινή βάση 

φορολογίας εταιρειών (ΚΒΦΕ) – COM (2016) 685 και για κοινή ενοποιημένη βάση 

φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) – COM (2016) 6831 ως προς την αρχή της επικουρικότητας. 

 

Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θεωρεί ότι οι 

προαναφερθείσες προτάσεις δεν είναι σύμφωνες με την αρχή της επικουρικότητας. Η Βουλή 

των Αντιπροσώπων υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της φοροαποφυγής, αλλά 

θεωρεί ότι οι προτάσεις για Κ(Ε)ΒΦΕ δεν είναι σύμφωνες με την αρχή της επικουρικότητας. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν είναι πεπεισμένη ότι η δράση της ΕΕ μέσω των προτάσεων 

για Κ(Ε)ΒΦΕ θα αποφέρει σαφή οφέλη έναντι των εθνικών δράσεων από τα κράτη μέλη. 

 

Για διάφορους λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν θεωρεί ότι θα υπάρξει σαφές όφελος 

από τη θέσπιση των εν λόγω πρωτοβουλιών για Κ(Ε)ΒΦΕ. Σημαντικά επιχειρήματα για την 

αρνητική αξιολόγηση ως προς το ζήτημα της επικουρικότητας είναι ότι οι προτάσεις 

ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες για την οικονομία των Κάτω Χωρών, ότι οι 

προτάσεις δεν πρόκειται, σύμφωνα με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, να σταματήσουν την 

πορεία διαρκούς υποβάθμισης, ότι τα μέτρα δεν φαίνεται να συμβάλλουν καθόλου ή 

συμβάλλουν ελάχιστα στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και ότι με τις προτάσεις αυτές 

εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορα φορολογικά καθεστώτα. 

 

Στο παράρτημα περιλαμβάνονται οι παρατηρήσεις των πολιτικών παρατάξεων, με λεπτομερή 

ανάλυση των θέσεών τους, μεταξύ άλλων ως προς το ζήτημα της επικουρικότητας. Θα 

εκτιμούσα ιδιαίτερα αν λαμβάνατε υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές στην απάντησή σας στην 

παρούσα επιστολή. 

 

Αντίτυπο της παρούσας επιστολής θα σταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και 

στην ολλανδική κυβέρνηση. 

 

                                                 
1 Εφεξής: προτάσεις για Κ(Ε)ΒΦΕ. 
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Με εκτίμηση, 

Khadija Arib 

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Βασιλείου των Κάτω Χωρών 
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Παράρτημα: Παρατηρήσεις των πολιτικών παρατάξεων 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Κάτω Χωρών απαρτίζεται από 150 έδρες. Οι έδρες αυτές 

κατανέμονται ως ακολούθως: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD (40) 

 Partij van de Arbeid – PvdA (35) 

 Socialistische Partij – SP (15) 

 Christen Democratisch Appel – CDA (13) 

 Partij voor de Vrijheid – PVV (12) 

 Democraten 66 – D66 (12) 

 ChristenUnie – CU (5) 

 GroenLinks – GL (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij – SGP (3) 

 Partij voor de dieren – PvdD (2) 

 50PLUS (1) 

 Groep Kuzu/Özturk – GrKÖ (2) 

 Groep Bontes/van Klaveren – GrBvK (2) 

 Houwers (1) 

 Klein (1) 

 Monasch (1) 

 Van Vliet (1) 

 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της συμμόρφωσης των προτάσεων με την αρχή της 

επικουρικότητας, υποβλήθηκαν παρατηρήσεις από οκτώ πολιτικές παρατάξεις. 

 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την αρχή της επικουρικότητας 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης VVD έκριναν ότι η πρόταση για ΚΒΦΕ δεν συνάδει με την 

αρχή της επικουρικότητας. Οι εν λόγω αντιπρόσωποι επιθυμούν να διατηρήσουν οι Κάτω 

Χώρες την αυτονομία τους ως προς το ζήτημα της φορολογίας των εταιρειών. Επιπλέον, οι 

προτάσεις για ΚΒΦΕ δεν συμβάλλουν καθόλου στην επίτευξη των στόχων της εσωτερικής 

αγοράς και στην ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος ή στην αντιμετώπιση της 

φοροαποφυγής. Η οδηγία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής που εγκρίθηκε στο 

πλαίσιο της ολλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου έχει ήδη οδηγήσει στη λήψη σειράς 

αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση των παραβάσεων. Συμπληρωματικά προς αυτήν, η 

πρόταση για ΚΒΦΕ δεν έχει να προσφέρει τίποτα επιπλέον για την επίτευξη αυτού του 

στόχου. Οι αντιπρόσωποι της παράταξης VVD θεωρούν την ΚΒΦΕ ως προπομπό της 

ΚΕΒΦΕ και δεν επιθυμούν να πέσουν σε αυτή την παγίδα. Δεν επιθυμούν δε να μεταβιβαστεί 

η παραμικρή αρμοδιότητα στον τομέα της φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ. Το αποτέλεσμα 

της ΚΒΦΕ δεν θα είναι παρά η ενίσχυση του φορολογικού ανταγωνισμού και αυτό ακριβώς 

είναι που θα οδηγήσει σε μια πορεία διαρκούς υποβάθμισης. Με την πρόταση για ΚΒΦΕ, 

καταργείται η δυνατότητα εξαίρεσης των Κάτω Χωρών με την ισχύουσα μορφή της, η οποία 

πριν από λίγο καιρό διασώθηκε με πολύ πόνο και κόπο στο πλαίσιο των προτάσεων για μια 

οδηγία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Οι αντιπρόσωποι της παράταξης VVD 

θεωρούν ότι από τη στιγμή που θα ανοίξει ο δρόμος για την ΚΒΦΕ, δεν θα υπάρχει πλέον 

επιστροφή, με αποτέλεσμα τη διαιώνιση των προβλημάτων που παρατηρούνται σήμερα με το 

δύσκαμπτο σύστημα ΦΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου η θέσπιση επιθυμητών (σε εθνικό 
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επίπεδο) τροποποιήσεων θα είναι ουσιαστικά αδύνατη ή εξαιρετικά χρονοβόρα. Η Επιτροπή 

υποστηρίζει ότι ο καθορισμός μιας κοινής φορολογικής βάσης είναι εφικτός αποκλειστικά σε 

επίπεδο ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. Σύμφωνα με τους αντιπροσώπους 

της παράταξης VVD, από τις προτάσεις δεν προκύπτει ότι μια ευρωπαϊκή λύση θα 

εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο 

ζήτημα. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης VVD θεωρούν ότι η πρόταση για ΚΕΒΦΕ δεν είναι 

σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας. Οι εν λόγω αντιπρόσωποι επιθυμούν να 

διατηρήσουν οι Κάτω Χώρες την αυτονομία τους ως προς το ζήτημα της φορολογίας των 

εταιρειών. Η φορολογία εμπίπτει στο πεδίο της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών. Για 

τους αντιπροσώπους της παράταξης VVD, δεν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει μετάβαση στον 

τομέα της άμεσης φορολογίας από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2011, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή κατέδειξε ότι η καθιέρωση μιας ΚΕΒΦΕ θα συνεπαγόταν οικονομικές επιπτώσεις 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. Οι αντιπρόσωποι δεν αντιλαμβάνονται για 

ποιον λόγο θεωρείται ότι αυτή η απώλεια ευημερίας δεν θα προκύψει και με τις ισχύουσες 

προτάσεις. Επίσης, από τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προκύπτει προστιθέμενη 

αξία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η πρόταση έχει κόστος για τις Κάτω Χώρες από 

άποψη οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και εσόδων από τη φορολογία. Η πρόταση 

μπορεί να είναι επικερδής για μεγάλες χώρες με κατασκευαστική βιομηχανία, αλλά σίγουρα 

δεν ενέχει οφέλη για μικρές χώρες που διαθέτουν ανοιχτή οικονομία, όπως οι Κάτω Χώρες. Η 

ΚΕΒΦΕ θα είναι υποχρεωτική για εταιρείες που διαθέτουν κύκλο εργασιών άνω των 750 

εκατομμυρίων ευρώ· ως εκ τούτου, η εφαρμογή της πρότασης θα καταστεί σύνθετη και 

επαχθής και, συνεπώς, δαπανηρή, διότι πρόκειται για δύο διαφορετικά φορολογικά 

συστήματα. Οι αντιπρόσωποι της παράταξης VVD θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος 

και καμία ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μετάβαση σε ενοποίηση και ανακατανομή των 

κερδών. Στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ υφίστανται ήδη συμφωνίες σχετικά με ενδοομιλικές 

μεταβιβαστικές τιμολογήσεις (οι οποίες περιλαμβάνουν διαφορετική κλείδα κατανομής) 

βάσει των οποίων ανακατανέμονται τα κέρδη σε διεθνές επίπεδο. Η προτεινόμενη κλείδα 

κατανομής συνεπάγεται, μη λαμβάνοντας υπόψη τη δημιουργία αξίας από τα άυλα και 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, ακόμα περισσότερα μειονεκτήματα για τις 

σύγχρονες οικονομίες. Η κοινή γνώμη τάσσεται ολοένα περισσότερο κατά της μεταβίβασης 

εθνικής κυριαρχίας στις Βρυξέλλες. Με τις παρούσες προτάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κωφεύει στις επικρίσεις της κοινωνίας δίνοντας έτσι τροφή στους ευρωσκεπτικιστές. Η 

Επιτροπή δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη κατά τους υπολογισμούς της τις κοινωνικές 

επιπτώσεις αυτής της αυξανόμενης δυσαρέσκειας. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης PvdA κρίνουν ότι οι εν λόγω οδηγίες είναι σύμφωνες με 

την αρχή της επικουρικότητας. Αναγνωρίζουν ότι η πολιτική στον τομέα της άμεσης 

φορολογίας παραμένει καταρχήν στην αρμοδιότητα των επιμέρους κρατών μελών. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν σημαντικά κοινά συμφέροντα και σε αυτό το 

επίπεδο. Επικρατεί ευρεία διεθνής συναίνεση ως προς την ανάγκη καταπολέμησης της 

φοροαποφυγής. Ακόμα, επικρατεί ευρεία συναίνεση σχετικά με το γεγονός ότι η καλύτερη 

αντιμετώπιση της φοροαποφυγής μπορεί να επιτευχθεί σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, η 

εναρμόνιση συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην παύση 

του ανεπιθύμητου ανταγωνισμού μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της φορολογίας των 

εταιρειών. 
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Οι αντιπρόσωποι της παράταξης PvdA θεωρούν ότι ορθώς έχει επιστηθεί τόσο μεγάλη 

προσοχή στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΟΟΣΑ, 

οι κυβερνήσεις χάνουν σε ετήσια βάση έως και 240 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ εξαιτίας 

της φοροαποφυγής. Κατόπιν πρωτοβουλίας της ομάδας G20, ελήφθη για τον σκοπό αυτό μια 

σημαντική πολιτική απόφαση. Η φοροαποφυγή θα αντιμετωπιζόταν σε διεθνές επίπεδο και με 

συντονισμένο τρόπο. Υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ, δρομολογήθηκε το σχέδιο δράσης για τη 

διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS). Όλα τα κράτη 

μέλη της ΕΕ συμμορφώθηκαν με τα αποτελέσματα του BEPS. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 

κατάρτιση της οδηγίας για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης PvdA υποστηρίζουν ότι το BEPS μας δίδαξε ότι 

φοροαποφυγή είναι δυνατή εξαιτίας των διαφορών μεταξύ των φορολογικών καθεστώτων. 

Αυτό αποτελεί σίγουρα σημαντικό παράγοντα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο μεγάλος βαθμός 

οικονομικής διασύνδεσης, οι περιορισμένοι φραγμοί για τις διασυνοριακές ροές κεφαλαίου 

και οι παράλληλα σημαντικές διαφορές μεταξύ των φορολογικών καθεστώτων έχουν ως 

αποτέλεσμα να υπάρχουν άπειρες δυνατότητες φοροαποφυγής στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι 

αντιπρόσωποι της παράταξης επισημαίνουν ότι τα κράτη μέλη αναγνώρισαν το γεγονός αυτό 

ομόφωνα, συμμετέχοντας στο σχέδιο δράσης BEPS και στην οδηγία για την καταπολέμηση 

της φοροαποφυγής. 

 

Το επιστέγασμα της μείωσης των διαφορών μεταξύ των φορολογικών καθεστώτων θα είναι, 

σύμφωνα με τους αντιπροσώπους της παράταξης PvdA, μια ΚΕΒΦΕ. Η ΚΒΦΕ μπορεί να 

αποτελέσει το πρώτο βήμα εν προκειμένω. Με την ΚΒΦΕ θα μειωθούν περαιτέρω οι 

δυνατότητες κατάχρησης των διαφορών ως προς τον χαρακτηρισμό, την αποτίμηση, τις 

προθεσμίες απόσβεσης, κοκ. Με την ΚΕΒΦΕ καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη η 

φοροαποφυγή με τους τρόπους αυτούς. Συνεπώς, προτάσεις που έχουν αυτό το αποτέλεσμα 

είναι σύμφωνες με την πρόθεση του συνόλου των κρατών μελών για από κοινού 

καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Επίσης, είναι προς το συμφέρον του συνόλου των κρατών 

μελών να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις τον φόρο που ορίζει ο νόμος και να μην είναι πλέον 

σε θέση να αποφεύγουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 

Η ΕΕ διαθέτει μια εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Οι φραγμοί μεταξύ των κρατών 

μελών έχουν καταργηθεί στον βαθμό του δυνατού, ενώ έχουν εξαλειφθεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο και οι διαφορές ως προς τον ανταγωνισμό. Οι αντιπρόσωποι της παράταξης 

PvdA είναι της γνώμης ότι οι διαφορές μεταξύ των καθεστώτων φορολογίας των κερδών 

συνιστούν τον μεγαλύτερο εναπομένοντα φραγμό στην εσωτερική αγορά. Έχει σημασία σε 

ποιο κράτος μέλος βρίσκεται η έδρα μιας εταιρείας, σε ποιο κράτος μέλος βρίσκεται το 

κατάστημα και σε ποιο συγκεντρώνεται το πλεόνασμα των μετρητών. Το αν η έδρα θα 

βρίσκεται στις Κάτω Χώρες, το κατάστημα στην Ιρλανδία και το πλεόνασμα των μετρητών 

θα συγκεντρώνεται στο Βέλγιο αποτελεί επιλογή που διέπεται κατά κύριο λόγο από 

φορολογικά κριτήρια. Αυτό συνιστά αναμφίβολα στρέβλωση της αγοράς. Επομένως, για να 

εξαλειφθεί αυτή η στρέβλωση χρειάζεται να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά. Μια ΚΒΦΕ και 

μια ΚΕΒΦΕ θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης PvdA διαπιστώνουν ακόμα ότι διαρκής πορεία υποβάθμισης 

παρατηρείται και στον τομέα της φορολογίας των εταιρειών. Οι χώρες επιχειρούν να 

προσελκύσουν εμπορική δραστηριότητα μέσω ανταγωνισμού ως προς τους συντελεστές και 

τη βάση της φορολογίας των κερδών. Πρόκειται για ένα «παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος», 

με τον νικητή να αποκτά την εμπορική δραστηριότητα εις βάρος ωστόσο της εμπορικής 
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δραστηριότητας αλλού. Ο ηττημένος είναι ο φορολογούμενος πολίτης, ο οποίος βλέπει τα 

εισοδήματα από τη φορολογία των κερδών να εξανεμίζονται. Πρόκειται με μια μείωση που 

αντισταθμίζεται στη συνέχεια αναγκαστικά με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση της απασχόλησης 

και της κατανάλωσης. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης PvdA θεωρούν ότι αυτός ο ανταγωνισμός στον τομέα της 

φορολογίας των εταιρειών μπορεί να λάβει τέλος μόνο μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας. 

Είναι κυρίως τα μικρότερα ευρωπαϊκά κράτη μέλη που διαδραματίζουν καίριο ρόλο εν 

προκειμένω. Η ΕΕ είναι η κατεξοχήν αρμόδια να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ίσους 

όρους ανταγωνισμού, και να τις επιβάλλει σε ορισμένες περιπτώσεις στις γειτονικές χώρες με 

τις οποίες διατηρεί ισχυρές εμπορικές σχέσεις. Η αντιμετώπιση του επιβλαβούς φορολογικού 

ανταγωνισμού είναι προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών. Ο αμοιβαίος ανταγωνισμός 

θα πρέπει να διέπεται από παράγοντες αύξησης της παραγωγικότητας, όπως η εκπαίδευση, οι 

υποδομές και η χρηστή διαχείριση. Μια ΚΒΦΕ και μια ΚΕΒΦΕ μπορούν να συμβάλουν στην 

επίτευξη αυτού του στόχου. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης SP τάσσονται υπέρ ενός κατώτατου ορίου σε επίπεδο ΕΕ 

όσον αφορά τη βάση και τους συντελεστές της φορολογίας των εταιρειών. Με τον τρόπο 

αυτό μπορεί να μπει ένα τέλος στη συνεχή πορεία υποβάθμισης που παρατηρείται εν 

προκειμένω. Ωστόσο, η παρούσα πρόταση αποκλίνει ως προς καίρια σημεία από κάποιες από 

τις θέσεις των αντιπροσώπων της παράταξης SP. Η Επιτροπή δεν επιλέγει να προτείνει έναν 

ελάχιστο συντελεστή και μια ελάχιστη φορολογική βάση, τη στιγμή που αυτό θα παρείχε στα 

κράτη μέλη μεγαλύτερη ελευθερία για τον καθορισμό των φορολογικών τους καθεστώτων 

όπως αυτά θα έκριναν καλύτερα. Σύμφωνα με τους αντιπροσώπους της παράταξης SP, οι 

προτάσεις της Επιτροπής παρέχουν σε εταιρείες με κύκλο εργασιών μικρότερο των 750 

εκατομμυρίων ευρώ τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των διαφόρων φορολογικών 

καθεστώτων. Η δυνατότητά τους αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο από την υποχρέωση 

θέσπισης ενός νέου συστήματος φορολογίας των κερδών που θα επιτρέπει στις εταιρείες να 

το επιλέξουν. Η παράταξη SP δεν θεωρεί επίσης ότι οι προτάσεις οδηγούν σε μετριασμό των 

«στρεβλώσεων που προκαλούνται από τη σημερινή αλληλεπίδραση των 28 εθνικών 

φορολογικών καθεστώτων», όπως αναφέρεται στους στόχους της Επιτροπής. 

Το SP θεωρεί επομένως ότι οι προτάσεις δεν είναι σύμφωνες με την αρχή της 

επικουρικότητας. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης CDA αξιολόγησαν αρνητικά τη συμφωνία των εν λόγω 

προτάσεων της ΕΕ με την αρχή της επικουρικότητας. Οι προτάσεις δεν θα επιτύχουν τον 

επιδιωκόμενο στόχο της καταπολέμησης της φοροαποφυγής. Εν προκειμένω έχει ήδη γίνει 

ένα πρώτο αποτελεσματικό βήμα με την έγκριση της οδηγίας για την καταπολέμηση της 

φοροαποφυγής. Επιπλέον, η παρούσα πρόταση της ΕΕ ενδέχεται να δημιουργήσει νέες 

δυνατότητες φοροαποφυγής διότι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο από 750 

εκατομμύρια ευρώ θα έχουν την ευκαιρία να επιλέγουν μεταξύ της εναρμονισμένης βάσης 

και της βάσης που απορρέει από το εθνικό φορολογικό δίκαιο. Δεδομένου ότι δεν 

προβλέπεται πουθενά το ενδεχόμενο σαφούς καταπολέμησης της φοροαποφυγής, συνάγεται 

το συμπέρασμα ότι οι προτάσεις της ΕΕ δεν αποτελούν παρά τροποποίηση της φορολογικής 

νομοθεσίας, που ανήκει στο πεδίο της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών. Και αναφορικά 

με την κατανομή των κερδών μεταξύ των κρατών μελών, οι αντιπρόσωποι της εν λόγω 

παράταξης κρίνουν ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας. Σύμφωνα 

με τους αντιπροσώπους της εν λόγω παράταξης, η ΕΕ δεν δύναται να συνάπτει συμφωνίες εν 

προκειμένω, δεδομένου ότι έχουν ήδη συναφθεί συμφωνίες σε επίπεδο ΟΟΣΑ σχετικά με τις 
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ενδοομιλικές μεταβιβαστικές τιμολογήσεις. Οι προτάσεις της ΕΕ αντιβαίνουν σε αυτές τις 

συμφωνίες. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης PVV θεωρούν ότι δεν αποδεικνύεται επαρκώς ότι η δράση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με επιμέρους δράσεις των κρατών 

μελών. 

 

Η παράταξη PVV φρονεί ότι η θέσπιση των οδηγιών δεν συνεπάγεται πλεονεκτήματα για 

όλους τους ενδιαφερόμενους, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει στάθμιση μεταξύ 

των πλεονεκτημάτων για τους μεν και των μειονεκτημάτων για τους δε. Στο πλαίσιο αυτής 

της στάθμισης, οι αντιπρόσωποι της παράταξης PVV επισημαίνουν ότι τα οφέλη στον τομέα 

της ευημερίας για την ΕΕ στο σύνολό της θα είναι πολύ περιορισμένα. Οι αντιπρόσωποι της 

παράταξης PVV διαπιστώνουν ότι η θέσπιση των προτεινόμενων οδηγιών θα έχει επιπτώσεις 

και στο ΑΕγχΠ της ΕΕ στο σύνολό της. 

 

Από την εκτίμηση επιπτώσεων που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προηγούμενη 

πρόταση οδηγίας για μια ΚΕΒΦΕ, προέκυψε ότι η θέσπισή της αναμενόταν να επιφέρει 

μείωση του ΑΕγχΠ σε επίπεδο ΕΕ. 

 

Για τις Κάτω Χώρες, η θέσπιση της προτεινόμενης οδηγίας για την ΚΕΒΦΕ συνεπάγεται 

μείωση του γενικότερου επιπέδου ευημερίας. Αυτό για τα περισσότερα κράτη μέλη 

μεταφράζεται σε μείωση του ΑΕγχΠ τους. Σύμφωνα με στοιχεία του 2011, για τις Κάτω 

Χώρες η μείωση του ΑΕγχΠ μπορεί να φτάσει ως και το 1,69%, κάτι που ισοδυναμεί με 

μείωση του επιπέδου ευημερίας κατά 11-12 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό γεννά ανησυχίες 

στους αντιπροσώπους της παράταξης PVV ότι η θέσπιση της προτεινόμενης οδηγίας για την 

ΚΕΒΦΕ θα επιφέρει σοβαρή μείωση του επιπέδου των επενδύσεων στις Κάτω Χώρες. 

 

Η θέσπιση της οδηγίας ΚΕΒΦΕ θα οδηγήσει σε δημοσιονομικό έλλειμμα. Η προτεινόμενη 

μείωση της φορολογικής βάσης θα οδηγήσει σε μείωση των εσόδων από τη φορολογία στις 

Κάτω Χώρες και σε άλλα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τους αντιπροσώπους της παράταξης 

PVV, μια τέτοια παρέμβαση στη δημοσιονομική θέση των κρατών μελών έρχεται πάντα σε 

μια ατυχή χρονικά στιγμή, υπό το πρίσμα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

 

Ακόμα, οι αντιπρόσωποι της παράταξης αυτής θεωρούν ότι η πρόταση δεν είναι σύμφωνη με 

την αρχή της επικουρικότητας. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης PVV κρίνουν ότι η δράση της ΕΕ υπερβαίνει το δέον για την 

επίτευξη των στόχων της Συνθήκης και, ως εκ τούτου, θεωρούν ότι η πρόταση δεν είναι 

σύμφωνη ούτε με την αρχή της αναλογικότητας. Παρέχουν εν προκειμένω τα ακόλουθα 

επιχειρήματα. 

 

Η θέσπιση ενός νέου καθεστώτος θα συνοδευτεί από υψηλό κόστος. Εν προκειμένω, θα 

προκύψει μια επιπλέον υποχρέωση όσον αφορά τις φορολογικές συμφωνίες που βασίζονται 

στο ισχύον καθεστώς και όχι στην προτεινόμενη κατάσταση που θα περιλαμβάνει ένα 

επιπλέον σύστημα. Και αυτό θεωρείται ανεπιθύμητο από τους αντιπροσώπους της παράταξης 

PVV και όχι αναλογικό προς τα επιδιωκόμενα οφέλη. 

 

Πέραν τούτου, η προτεινόμενη κλείδα κατανομής του ενοποιημένου κοινού (διασυνοριακού) 

κέρδους είναι ασύμφορη για τα κράτη μέλη με ευρύ τομέα υπηρεσιών, επειδή το πρότυπο 
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κατανομής δεν περιλαμβάνει παράγοντες όπως τα άυλα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, οι Κάτω Χώρες θα ζημιώνονταν κατά 

δυσανάλογο τρόπο. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης D66 τάσσονται υπέρ μιας εναρμονισμένης ευρωπαϊκής 

βάσης φορολογίας των εταιρειών. Οι αντιπρόσωποι θεωρούν επίσης ότι η πρόταση ΚΒΦΕ 

είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας. Αυτό δεν καταργεί την κριτική που ασκούν 

οι αντιπρόσωποι στη μορφή της πρότασης της ΕΕ για την ΚΒΦΕ και την ΚΕΒΦΕ. Για 

παράδειγμα, η ΚΒΦΕ περιλαμβάνει μια στενότερη βάση για τη φορολογία των εταιρειών από 

ό,τι η ισχύουσα βάση των Κάτω Χωρών, δεν αντιστοιχεί στις ισχύουσες φορολογικές 

συμβάσεις και οι αντιπρόσωποι θεωρούν ότι υπάρχουν προκλήσεις σχετικά με την εφαρμογή 

της πρότασης. 

 

Όσον αφορά την πρόταση για μια ενιαία βάση, την ΚΕΒΦΕ, οι αντιπρόσωποι εκφράζουν 

ακόμα μεγαλύτερες επιφυλάξεις ως προς τη μορφή της. Η προτεινόμενη κλείδα κατανομής 

που χρησιμοποιείται για την ΚΕΒΦΕ δεν συνεπάγεται πλεονεκτήματα για τις Κάτω Χώρες. 

Μια κλείδα κατανομής πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις μικρότερες χώρες που 

διαθέτουν μεγάλο τομέα καινοτόμων υπηρεσιών. Παρά τις επικρίσεις που ασκούν στη μορφή 

της πρότασης, οι αντιπρόσωποι της παράταξης D66 θεωρούν ότι και η ΚΕΒΦΕ είναι 

σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης αυτής τάσσονται υπέρ μιας ευρωπαϊκής αντιμετώπισης της 

φοροαποφυγής. Είναι δε της γνώμης ότι η φοροαποφυγή μπορεί να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αντιπρόσωποι της παράταξης D66 δεν 

βλέπουν επομένως κανέναν λόγο να δοθεί κίτρινη κάρτα στην ΚΒΦΕ ή την ΚΕΒΦΕ. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης ChristenUnie έχουν λάβει γνώση των προτεινόμενων 

οδηγιών του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΒΦΕ) και για κοινή 

ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ). Οι εν λόγω αντιπρόσωποι αναγνωρίζουν 

ότι η φοροαποφυγή συνιστά διασυνοριακό πρόβλημα που χρήζει διασυνοριακής 

αντιμετώπισης. Συνεπώς, οι αντιπρόσωποι αναγνωρίζουν την προστιθέμενη αξία των 

ευρωπαϊκών συμφωνιών. Οι αντιπρόσωποι ασκούν κριτική στον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζεται η φοροαποφυγή στις προτεινόμενες οδηγίες. Εν προκειμένω, πρέπει να 

σημειωθεί ότι η κριτική που ασκείται στην ΚΕΒΦΕ έχει περισσότερο θεμελιώδη χαρακτήρα 

από αυτήν που ασκείται στην ΚΒΦΕ. Ο ευρωπαϊκός συμψηφισμός των κατανεμημένων 

κερδών και ζημιών μιας πολυεθνικής επιχείρησης, όπως προτείνεται στην ΚΕΒΦΕ, είναι για 

τους εν λόγω αντιπροσώπους υπερβολικός και αποτελεί αδικαιολόγητη καταστρατήγηση της 

αρχής της επικουρικότητας. Παρότι η ΚΒΦΕ χρήζει περαιτέρω βελτίωσης, οι εκπρόσωποι 

της παράταξης ChristenUnie δεν θεωρούν ότι είναι αντίθετη με την αρχή της 

επικουρικότητας. Κατά τη γνώμη τους, η περαιτέρω εναρμόνιση της φορολογίας των κερδών 

είναι αναπόφευκτη προκειμένου να αντιμετωπιστεί αφενός η φοροαποφυγή και να εξαλειφθεί 

αφετέρου η πορεία διαρκούς υποβάθμισης που παρατηρείται στον τομέα της φορολογίας των 

κερδών. Κατά την άποψή τους, κίτρινη κάρτα μπορεί να δοθεί στην ΚΕΒΦΕ αλλά όχι και 

στην ΚΒΦΕ. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης GroenLinks θεωρούν ότι τόσο η πρόταση της ΕΕ για την 

οδηγία για ΚΒΦΕ όσο και εκείνη για την οδηγία για ΚΕΒΦΕ είναι σύμφωνες με την αρχή της 

επικουρικότητας. Οι αντιπρόσωποι τονίζουν ότι η θέση της κυβέρνησης εν προκειμένω 

διαφέρει σημαντικά από τη θέση της παράταξης GroenLinks και παίρνουν αποστάσεις από 
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την αρνητική στάση της κυβέρνησης αναφορικά με τη συμφωνία με την αρχή της 

επικουρικότητας. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης GroenLinks θεωρούν τη φοροαποφυγή, ακριβώς όπως και η 

Επιτροπή, ένα κατά κύριο λόγο διασυνοριακό πρόβλημα. Θα μπορούσε κάποιος να 

ισχυριστεί ότι η εθνική κυριαρχία των επιμέρους κρατών μελών δέχεται ήδη πιέσεις, διότι η 

διασυνοριακή μεταφορά των κερδών αποτελεί εύκολη διαδικασία, στην οποία τα φορολογικά 

συστήματα δεν μπορούν να αντιδράσουν με αποτέλεσμα συνεπώς η φορολογική βάση να 

αντιμετωπίζει ήδη διάβρωση. Η συνέχιση του φαινομένου της φοροαποφυγής επηρεάζει 

επομένως την ικανότητα λήψης αποφάσεων των κρατών μελών. Αυτό απαιτεί μια διεθνή 

προσέγγιση και η ΕΕ αποτελεί τον λογικό φορέα για κάτι τέτοιο. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης GroenLinks θεωρούν επίσης ότι αποτελεί λογική συνέπεια 

της εκτεταμένης ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς να οδηγεί η εναρμόνιση της ρύθμισης 

της πώλησης προϊόντων και στην εναρμόνιση της ρύθμισης των κερδών από αυτή την 

πώληση. 

 

Ακόμα, οι αντιπρόσωποι θεωρούν ότι είναι περίεργο το γεγονός ότι η συμμόρφωση με την 

αρχή της επικουρικότητας οδηγιών που σχετίζονται με τα έσοδα κρίνεται αρνητικά, τη στιγμή 

που η ΕΕ έχει ήδη στο παρελθόν θεσπίσει εκτεταμένους κανόνες που αφορούν τις δαπάνες 

και το δημοσιονομικό ισοζύγιο στο πλαίσιο του ΣΣΑ (Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης). Οι αντιπρόσωποι θεωρούν λογικό να συναφθούν συμφωνίες που θα αφορούν και 

την πλευρά των εσόδων. 

 

Οι αντιπρόσωποι θεωρούν επίσης ότι υπάρχει συμμόρφωση και με την αρχή της 

αναλογικότητας. Η ολλανδική κυβέρνηση θεωρεί ότι οι οδηγίες δεν είναι αναγκαίες και 

δημιουργούν πολύ μεγάλο αριθμό κανόνων. Οι αντιπρόσωποι της παράταξης GroenLinks 

θεωρούν ότι είναι αναγκαίες και ότι τα μέτρα είναι αναλογικά. Ο σημερινός βαθμός 

φοροαποφυγής καθιστά επείγουσα και επιβεβλημένη ανάγκη τη θέσπιση αυστηρής 

νομοθεσίας και τον διαφανή συντονισμό της. Παρόλα αυτά, οι αντιπρόσωποι κρίνουν ότι θα 

ήταν εύλογο να απλοποιηθεί η θέσπιση των οδηγιών, π.χ. μέσω της διαγραφής από την 

πρόταση της δυνατότητας επιλογής των εταιρειών. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης GroenLinks ασκούν ωστόσο κριτική στο περιεχόμενο των 

οδηγιών. Για παράδειγμα, δεν θεωρούν λογική την ένταξη κατώτατων ορίων στις οδηγίες, 

π.χ. όσον αφορά τους συντελεστές. Θεωρούν περίεργο το ότι η Επιτροπή δεν έχει την ίδια 

άποψη, προκειμένου να αποτραπεί η πορεία διαρκούς υποβάθμισης αναφορικά με τους 

συντελεστές. Ακόμα, θεωρούν ότι πρέπει να επιστηθεί μεγαλύτερη προσοχή στον καθορισμό 

της έκπτωσης φόρου για δαπάνες για Ε&Α, καθώς και της έκπτωσης φόρου επί των ίδιων 

κεφαλαίων. 

 

Επιπλέον, οι αντιπρόσωποι της παράταξης GroenLinks ασκούν κριτική στην κλείδα 

κατανομής που περιλαμβάνεται στην οδηγία για την ΚΕΒΦΕ. Προσβλέπουν σε εναλλακτικές 

προτάσεις από την Επιτροπή ως προς το σημείο αυτό, όπου θα υπάρχουν προβλέψεις π.χ. για 

τα άυλα στοιχεία ενεργητικού και τις υπηρεσίες. Επίσης οι αντιπρόσωποι εκφράζουν την 

απορία τους για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί η Επιτροπή την εφαρμοσιμότητα της 

υλοποίησης, και κατά πόσον θεωρεί ότι όλα τα κράτη μέλη είναι δεόντως σε θέση να 

εφαρμόσουν τέτοιου είδους φορολογικές ρυθμίσεις. Επομένως, μολονότι οι αντιπρόσωποι 
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θεωρούν ότι η οδηγία ΚΕΦΒΕ είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας, είναι της 

γνώμης ότι από άποψη περιεχομένου, μένει ακόμα να γίνουν πολλές βελτιώσεις. 

 

Αξιολόγηση της νομικής βάσης 

 

Αναφορικά με τη νομική βάση, οι αντιπρόσωποι της παράταξης VVD επιθυμούν να 

αναφέρουν ρητά ότι οι εν λόγω οδηγίες πρέπει να εγκριθούν με ομοφωνία από το Συμβούλιο. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης PvdA θεωρούν ότι η ορθή βάση για τις προτάσεις είναι το 

άρθρο 115 της ΣΛΕΕ. Η ΚΒΦΕ και η ΚΕΒΦΕ μπορούν, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως, να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης SP θεωρούν ότι η παρούσα πρόταση εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του άρθρου 115 της ΣΛΕΕ. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης CDA θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στηριχτεί 

στη σωστή νομική βάση. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης PVV θεωρούν ότι η ΣΛΕΕ δεν παρέχει τη νομική βάση για 

τη θέσπιση των προτάσεων. Η ΣΛΕΕ δεν παρέχει σε παρέχει σε καμία περίπτωση βάση για 

μέτρα στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Η άμεση φορολογία εμπίπτει στην εθνική 

κυριαρχία των κρατών μελών. Η ΣΛΕΕ περιλαμβάνει μεν στα άρθρα 110 έως και 113 

διατάξεις που αφορούν τον τομέα της έμμεσης φορολογίας. Ωστόσο, η παρούσα πρόταση 

αφορά τη φορολογία των εταιρειών, η οποία θεωρείται άμεση φορολογία. 

 

Ούτε το άρθρο 115 της ΣΛΕΕ αποτελεί ορθή νομική βάση για τις προτεινόμενες οδηγίες, 

διότι αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και όχι την άμεση φορολογία. Ακόμα και 

λαμβανομένων υπόψη των συμπεριφορών που επιχειρούν να καταπολεμήσουν οι 

προτεινόμενες οδηγίες, πρέπει και πάλι να εξεταστεί η άμεση επίπτωση αυτών στη λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς. Ειδικότερα, δεν υπάρχει άμεση επίπτωση, όπως απαιτείται με βάση 

το άρθρο 115 της ΣΛΕΕ. 

 

Ακόμα επισημαίνεται ότι το ενδεχόμενο εφαρμογής του άρθρου 115 της ΣΛΕΕ σημαίνει ότι η 

εν λόγω οδηγία πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο ομόφωνα. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης D66 αξιολόγησαν θετικά τη νομική βάση αμφότερων των 

προτάσεων της ΕΕ. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης ChristenUnie δεν υπέβαλαν καμία παρατήρηση σχετικά με 

την παραπομπή στο άρθρο 115 της ΣΛΕΕ για τις δύο αυτές οδηγίες. 

 

Οι αντιπρόσωποι της παράταξης GroenLinks αξιολόγησαν θετικά τη νομική βάση και 

συμφωνούν με τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρούν απολύτως λογικό ότι 

στις περιπτώσεις που η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς πρέπει να διέπεται από 

συγκεκριμένους κανόνες, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτούς και η φορολογία της εν 

λόγω αγοράς. Συμφωνούν με την Επιτροπή ότι με τον τρόπο αυτό, το σύστημα καθίσταται 

ανθεκτικότερο απέναντι σε επιθετικές φορολογικές στρατηγικές. Επίσης, διαβλέπουν στις 

προτάσεις αυτές τη δυνατότητα βελτίωσης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

 


