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ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών 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 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 Γερουσία των Κάτω Χωρών διαβίβασε στο Κοινοβούλιο τη συνημμένη αιτιολογημένη 

γνώμη σχετικά με την προαναφερθείσα πρόταση οδηγίας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 

είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

κ. Jean-Claude Juncker  

B - 1049 Βρυξέλλες 

Βέλγιο 

 

Ημερομηνία: 21 Δεκεμβρίου 2016 

Θέμα:  Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τις προτάσεις της ΕΕ (COM(2016)683), 

(COM(2016)685) και (COM(2016)687) 

Αριθ. αναφοράς: 160408u 

 

Αξιότιμε κ. Juncker, 

 

Η  Γερουσία των Κάτω Χωρών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη προς τούτο διαδικασία, 

εξέτασε τις παρακάτω προτάσεις ως προς την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας: 

 Πρόταση οδηγίας για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ - 

Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) (COM(2016)683)1·

 Πρόταση οδηγίας για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΒΦΕ - Common 

Corporate Tax Base - CCTB) (COM(2016)685)2·
 Πρόταση οδηγίας όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες 

χώρες (COM(2016)687)3.

 

Στο πλαίσιο αυτό, εφάρμοσε το άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 2 της 

Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. 

 

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμώ να σας ενημερώσω για τη γνώμη της Γερουσίας των 

Κάτω Χωρών. Η ίδια επιστολή έχει αποσταλεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

Συμβούλιο και στην κυβέρνηση των Κάτω Χωρών. 

 

Η πλειοψηφία της Γερουσίας είναι της άποψης ότι οι προτάσεις οδηγιών: για κοινή 

ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ - Common Consolidated Corporate Tax 

Base - CCCTB) (COM(2016)683)4, για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΒΦΕ - Common 

Corporate Tax Base - CCTB) (COM(2016)685)5 και όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη 

μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (COM(2016)687)6 δεν συνάδουν με την αρχή 

της επικουρικότητας. 
 

                                                 
1 Βλ. φάκελο Ε 160043 στην ιστοσελίδα  www.europapoort.nl 
2 Βλ. φάκελο Ε 160044 στην ιστοσελίδα  www.europapoort.nl 
3 Βλ. φάκελο Ε 160046 στην ιστοσελίδα  www.europapoort.nl 
4 Πρόκειται για τις ακόλουθες πολιτικές ομάδες: VVD (13 έδρες), CDA (12 έδρες), PVV (9 έδρες), SP (9  

έδρες), ChristenUnie (3 έδρες), PvdD (2 έδρες), SGP (2 έδρες) και 50Plus (2 έδρες). 
5 Πρόκειται για τις ακόλουθες πολιτικές ομάδες: VVD (13 έδρες), CDA (12 έδρες), PVV (9 έδρες), SP (9  έδρες), 

ChristenUnie (3 έδρες), PvdD (2 έδρες), SGP (2 έδρες) και 50Plus (2 έδρες). 
6 Πρόκειται για τις ακόλουθες πολιτικές ομάδες: de VVD (13 έδρες), CDA (12 έδρες), PVV (9 έδρες), 

ChristenUnie (3 έδρες), SGP (2 έδρες) και 50Plus (2  έδρες). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Οι πολιτικές ομάδες που προέβησαν κατά πλειοψηφία στην εκτίμηση αυτή βασίζουν την 

άποψή τους όσον αφορά την επικουρικότητα και την αναλογικότητα των υπό εξέταση 

προτάσεων στα ακόλουθα επιχειρήματα: 

 

Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ - Common Consolidated 

Corporate Tax Base - CCCTB) (COM(2016)683) 
 

Παλαιότερα, το 2011, η ολλανδική κυβέρνηση έχει ήδη υποβάλει σε κριτική αξιολόγηση την 

πρόταση οδηγίας που αποτελεί την προηγούμενη έκδοση των δύο προτάσεων οδηγιών σχετικά 

με την κοινή (ενοποιημένη) βάση φορολογίας εταιρειών. Η αξιολόγηση αυτή οδήγησε τότε σε 

αρνητική εκτίμηση όσον αφορά την επικουρικότητα. Οι υπό εξέταση προτάσεις οδηγιών 

πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια των διαδικασιών που θα πρέπει ακόμα να 

διεκπεραιωθούν. Το πρόβλημα είναι πολυδιάστατο και οι συνέπειες για το δημόσιο ταμείο δεν 

είναι επαρκώς σαφείς. Η πλειοψηφία της Γερουσίας συμμερίζεται την άποψη της κυβέρνησης 

ότι η πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Η γνώμη της κυβέρνησης έχει 

ως εξής: 

«Η κυβέρνηση κρίνει ότι η πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Η κυβέρνηση 

δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για ενοποίηση και ανακατανομή των κερδών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ υφίστανται ήδη - αποκλίνουσες από αυτή την κλείδα κατανομής 

- συμφωνίες σχετικά με ενδοομιλικές μεταβιβαστικές τιμολογήσεις βάσει των οποίων τα κέρδη 

κατανέμονται σε διεθνές επίπεδο.»1 

 

Εξάλλου, η πλειοψηφία της Γερουσίας εκφράζει αρνητική γνώμη σχετικά με την 

επικουρικότητα της πρότασης για τους ακόλουθους λόγους: 
 Δεν υπάρχει λόγος  εντός της ΕΕ να επιβληθεί η υποχρεωτική ενοποίηση για τις επιχειρήσεις 

με κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατ. EUR·
 Δεν  υπάρχουν αποδεδειγμένα πλεονεκτήματα για την εσωτερική αγορά και στο πλαίσιο 

του ΟΟΣΑ ισχύουν ήδη συμφωνίες όσον αφορά  ενδοομιλικές μεταβιβαστικές τιμολογήσεις·
 Η εκτίμηση αντίκτυπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε μη ρεαλιστικές υποθέσεις 

(πιο συγκεκριμένα ότι 16 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ολλανδία, θα αυξήσουν το 
συντελεστή τους για την φορολογία των εταιρειών)·

 Ο κίνδυνος είναι υπερβολικά μεγάλος να οδηγήσει αυτό εντέλει σε λιγότερα έσοδα από την 
φορολογία των εταιρειών στην Ολλανδία·

 Η σχέση με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δεν είναι καθόλου προφανής·
 Η πρόταση δεν περιλαμβάνει  κατώτατο συντελεστή φορολογίας των εταιρειών, των 20% 

π.χ..

 

Η πλειοψηφία της Γερουσίας κρίνει περαιτέρω ότι η πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της 

αναλογικότητας, για τους εξής λόγους: 
 Η πρόταση είναι υπερβολικά πολύπλοκη και οδηγεί σε περίπλοκη εφαρμογή (τρία 

παράλληλα συστήματα)·
 Η κλείδα κατανομής δεν είναι ευνοϊκή για μια χώρα όπως η Ολλανδία η οικονομία της 

οποίας εστιάζεται σε εμπόριο και παροχή υπηρεσιών (κύκλος εργασιών, πάγια στοιχεία 
ενεργητικού, συνδυασμός  μισθολογικού κόστους και αριθμού εργαζομένων)· 

 Στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ υφίστανται ήδη συμφωνίες σχετικά με ενδοομιλικές μεταβιβαστικές 
τιμολογήσεις βάσει των οποίων κατανέμονται τα κέρδη.

 

                                                 
1 Kamerstukken (κοινοβουλευτικά έγγραφα) II 2016-2017, 34 604, αριθ. 4, σ. 11 
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Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΒΦΕ - Common Corporate Tax Base - CCTB) 

(COM(2016)685) 

 

Η πλειοψηφία της Γερουσίας συμμερίζεται την άποψη της κυβέρνησης ότι η πρόταση δεν 

συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Η γνώμη της κυβέρνησης έχει ως εξής: 
 

«Η κυβέρνηση κρίνει ότι η πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Η κυβέρνηση 

υποστηρίζει τους στόχους στους οποίους αποβλέπει η πρόταση, δηλ. την ενίσχυση της 

εσωτερικής αγοράς και τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις επιχειρήσεις εντός της ΕΕ 

καθώς και την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής . Εντούτοις, οι προτάσεις δεν συμβάλλουν ή 

συμβάλλουν ελάχιστα στην επίτευξη των στόχων αυτών. 

Η Επιτροπή αναφέρει ότι μόνο σε επίπεδο ΕΕ είναι δυνατόν να καθοριστεί κοινή φορολογική 

βάση για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. Από τις προτάσεις δεν προκύπτει, κατά την γνώμη 

της κυβέρνησης, ότι μια ευρωπαϊκή λύση έχει προστιθέμενη αξία για όλους τους 

ενδιαφερόμενους παράγοντες. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα εν μέρει προαιρετικό σύστημα 

συνεπάγεται ότι οι αρχές πρέπει να διαχειρίζονται δυο διαφορετικά φορολογικά συστήματα 

σχετικά με την φορολογία των εταιρειών αντί ενός. Αυτό έχει σαφώς αρνητικές επιπτώσεις στην 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. Σημειωτέο επίσης ότι κατά την ολλανδική προεδρία της ΕΕ 

εγκρίθηκε η οδηγία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, που οδήγησε ήδη σε πολύ μεγάλο 

βαθμό σε εναρμόνιση της φορολογικής βάσης στα κράτη μέλη, με σκοπό την πρόληψη 

καταχρήσεων. Τα μέτρα κατά των καταχρήσεων που είναι παρόμοια με αυτά στην οδηγία για την 

καταπολέμηση της φοροαποφυγής επαναλαμβάνονται στην πρόταση ΚΒΦΕ. Τα λοιπά μέτρα της 

πρότασης ΚΒΦΕ δεν συμβάλλουν ή συμβάλλουν ελάχιστα στην επίτευξη του στόχου αυτού. Δεν 

είναι σαφές εάν και κατά πόσο η παρούσα πρόταση προσφέρει συμπληρωματικά μέσα για να 

καταπολεμηθούν καταστάσεις καταχρήσεων.»1 

 

Η πλειοψηφία της Γερουσίας κρίνει περαιτέρω ότι η πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της 

επικουρικότητάς, για τους εξής επιπρόσθετους λόγους: 
 Οι στόχοι της ενίσχυσης του ευνοϊκού κλίματος για τις επιχειρήσεις εντός της ΕΕ και της 

καταπολέμησης της φοροαποφυγής δεν επιτυγχάνονται·
 Η οδηγία ATAD ( για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν 

άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς) θα οδηγήσει ήδη στην ευκταία εναρμόνιση 
της βάσης (σε μεγάλο βαθμό μέσω της εφαρμογής της δέσμης μέτρων BEPS (για τη 
διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση κερδών)· 

 Η πρόταση υπονομεύει την ολλανδική έννοια του φορολογικού κέρδους, περιορίζει την 
απαλλαγή από τη συμμετοχή και θέτει τέρμα στο φορολογικό σύστημα που ευνοεί την 
καινοτομία·

 Η πρόταση υπερβαίνει χωρίς λόγο όσα προβλέπονται στη δέσμη μέτρων (BEPS) του ΟΟΣΑ.

 

Η πλειοψηφία της Γερουσίας κρίνει ότι η πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της 

αναλογικότητας, για τους εξής λόγους: 

 Η πρόταση είναι υπερβολικά πολύπλοκη και οδηγεί σε περίπλοκη εφαρμογή (τρία 

παράλληλα συστήματα)·
 Η προσωρινή και περιορισμένη δυνατότητα μετακύλισης ζημιών ενδέχεται να αποτελέσει 

αφορμή  για τεχνητή εισαγωγή απωλειών από άλλα κράτη μέλη.

 

                                                 
1 Kamerstukken (κοινοβουλευτικά έγγραφα) II 2016-2017, 34 604, αριθ. 4, σ. 11 
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Πρόταση οδηγίας όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με 

τρίτες χώρες (COM(2016)687) 

 

Η πρόταση οδηγίας για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες 

αποβλέπει στην ουσία στην καταπολέμηση της επιθετικής φοροαποφυγής, αλλά μπορεί 

ενδεχομένως και να θίγει δομές που είναι σημαντικές για την απασχόληση στην Ολλανδία και 

για την ελκυστικότητα της Ολλανδίας ως χώρας εγκατάστασης, ειδικότερα για αμερικανικές 

επιχειρήσεις. Η πλειοψηφία της Γερουσίας κρίνει ότι η πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της 

επικουρικότητας, για τους εξής συγκεκριμένους λόγους: 
 Η πρόταση θίγει το ολλανδικό σύστημα φορολόγησης·
 Η πρόταση υπερβαίνει τους στόχους που προβλέπονται από τον ΟΟΣΑ·
 Η πρόταση οδηγεί σε επιβολή φόρου (ή στην απόρριψη της δυνατότητας έκπτωσης), ενώ 

δημιουργείται προστιθέμενη αξία σε τρίτη χώρα. Εκεί πρέπει να επιβάλλεται ο φόρος. 

Πρόκειται για ανταγωνιστικό μειονέκτημα για επιχειρήσεις τρίτων χωρών που 

επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητες στην εσωτερική αγορά.

 

Η πλειοψηφία της Γερουσίας κρίνει, τέλος, ότι η πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της 

αναλογικότητας, για τους εξής λόγους: 
 Μια παγκόσμια αντιμετώπιση (ΟΟΣΑ - BEPS- δράση 2) είναι προτιμότερη·
 Η πρόταση έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για την Ολλανδία (κυρίως όσον αφορά τις 

επενδύσεις αμερικανικών επιχειρήσεων και την απασχόληση που δημιουργούν)·
 Είναι προτιμότερο να περιμένουμε την φορολογική πολιτική της νέας αμερικανικής 

κυβέρνησης καθότι είναι πολύ πιθανόν τα υβριδικά μέσα μελλοντικά να είναι λιγότερο 
ελκυστικά από την σκοπιά της Αμερικής.

 

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Γερουσία των Κάτω Χωρών κρίνει, κατά πλειοψηφία, 

ότι οι προτάσεις οδηγιών για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ - 

Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) (COM(2016)683), για κοινή βάση 

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

όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες 

(COM(2016)687) αντιβαίνουν προς την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της 

αναλογικότητας. 

 

Ο Πρόεδρος της Γερουσίας των Κάτω Χωρών, 

 

κ. A. Broekers-Knol 

 


