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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας σχετικά με 

την πρόταση 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 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 συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

Το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογική 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 

Επίσημη επιστολή του κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) 

2016/17:110 

A 002016 14.2.2017 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

 

προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

Δια της παρούσης σας υποβάλλω την αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου 

της Σουηδίας (Riksdag), όπως εμφανίζεται στο παράρτημα 2 της συνημμένης έκθεσης, και 

σας ενημερώνω ότι το Riksdag ενέκρινε σήμερα την πρόταση της Επιτροπής Πολιτικών 

Υποθέσεων για απόφαση του Riksdag επί της έκθεσης 2016/17:SkUl 7, Αξιολόγηση της 

πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη 

βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) υπό το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας. 

 

Στοκχόλμη, 14 Δεκεμβρίου 2016 

 

Urban Ahlin   Claes Mårtensson 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας 

 

Το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η βασική 

αρχή της φορολογικής κυριαρχίας των κρατών μελών όσον αφορά τους άμεσους φόρους. 

Είναι εθνική αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους να διασφαλίζει την ευημερία μέσω της 

είσπραξης και της κατάλληλης χρήσης των φορολογικών εσόδων. Η υπερβολικά ευρεία 

εφαρμογή των κανόνων που ορίζουν τη νομοθετική αρμοδιότητα της Ένωσης θα οδηγήσει 

τελικά στη διάβρωση της εθνικής κυριαρχίας όσον αφορά την είσπραξη και τη διατήρηση 

επαρκών φορολογικών εσόδων για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πρόνοιας. 

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι δεν είναι πιθανό να εγκριθεί στο σύνολό της η πρόταση 

για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, ως εκ τούτου, πρέπει να θεσπιστεί μέσω 

μιας διαδικασίας δύο φάσεων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρότεινε την αναστολή της 

πρότασης ενοποίησης στη δεύτερη φάση έως ότου επιτευχθεί στην πρώτη φάση πολιτική 

συμφωνία για ένα δεσμευτικό σύνολο κανόνων σχετικά με μια κοινή βάση φορολογίας 

εταιρειών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υπέβαλε δύο προτάσεις οδηγιών: μια πρόταση για μια 

κοινή βάση φορολογίας των εταιρειών και μια πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη βάση 

φορολογίας των εταιρειών (ΚΕΒΦΕ). 

Η πρόταση στο παρόν μέρος περιλαμβάνει κυρίως διατάξεις για την οριστική 

αντιστάθμιση ζημιών και κερδών και την κατανομή των κερδών. Η Επιτροπή, η οποία 

διενήργησε κοινή αξιολόγηση της επικουρικότητας και για τις δύο προτάσεις, την κοινή βάση 

φορολογίας εταιρειών και την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, επεσήμανε ότι 

η πρόταση αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην προώθηση της ανάπτυξης και των επενδύσεων, τη 

διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών, την επίτευξη απλουστευμένων διοικητικών 

διαδικασιών και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. 

Το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας σημειώνει καταρχάς ότι το γεγονός ότι 

οι στόχοι που έχει θέσει η Επιτροπή αφορούν το σύνολο της δέσμης μέτρων για τις 

επιχειρήσεις, δηλαδή και τις δύο υποβληθείσες προτάσεις οδηγιών, καθιστά δύσκολο να 

αξιολογηθεί κατά πόσο οι στόχοι της αντίστοιχης πρότασης μπορούν να επιτευχθούν 

αποτελεσματικότερα σε επίπεδο κρατών μελών ή σε επίπεδο Ένωσης. 

Η φορολογία εταιρειών συνδέεται στενά με άλλες πτυχές των φορολογικών θεμάτων 

και με τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες των κρατών μελών. Το κοινοβούλιο του 

Βασιλείου της Σουηδίας εκτιμά ότι η διαμόρφωση της φορολογίας εταιρειών πρέπει να 

γίνεται κατά τρόπο που να δίνει σε κάθε κράτος μέλος τα περιθώρια να λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν τη δομή των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, το κοινοβούλιο 

του Βασιλείου της Σουηδίας συμφωνεί με την άποψη της κυβέρνησης ότι αρχικά το κράτος 

μέλος είναι το πλέον κατάλληλο να καθορίζει τη διαμόρφωση της φορολογίας των εταιρειών. 

Όσον αφορά τον σχεδιασμό του προτεινόμενου μαθηματικού τύπου επιμερισμού, το 

κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας διαπιστώνει ότι το αποτέλεσμα της κατανομής των 

κερδών εξαρτάται από τις εθνικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος και, ως εκ 

τούτου, θα είναι διαφορετικό σε κάθε κράτος μέλος. Το κοινοβούλιο του Βασιλείου της 

Σουηδίας συμφωνεί επίσης με την κυβέρνηση ότι πολλά σημεία της πρότασης είναι 

διατυπωμένα με αόριστο και ανακριβή τρόπο, είναι δυσνόητα και χαρακτηρίζονται από 

ασάφειες, όπως, για παράδειγμα, ο τρόπος σύνδεσης της πρότασης με  

τις ήδη συναφθείσες φορολογικές συμβάσεις και οι συνέπειες της αποσύνδεσης της 

λογιστικής από το φορολογικό σύστημα. 

 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας εκτιμά ότι η 
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πρόταση της Επιτροπής για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 


