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PR_CNS_art55am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Διαβούλευση – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0121),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0092/2011),

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που διαβίβασαν στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου 
(αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, η Ολλανδική Γερουσία, η Σουηδική Βουλή, το Βουλγαρικό 
Κοινοβούλιο, η Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, η Πολωνική 
Εθνοσυνέλευση, το Κοινοβούλιο της Μάλτας, το Κοινοβούλιο της Σλοβακίας, η Βουλή 
των Εκπροσώπων της Ιρλανδίας, και η Βουλή των Εκπροσώπων της Ρουμανίας, και στις 
οποίες δηλώνεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(A7-0000/2011),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί από το Συμβούλιο να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το 
Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της 
Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι εταιρείες που επιθυμούν να 
αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα 
πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της 
Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και 
στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης 
27 διαφορετικών συστημάτων φορολογίας 
των εταιρειών. Τα εν λόγω εμπόδια και 
στρεβλώσεις παρακωλύουν την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Δημιουργούν αντικίνητρα για επενδύσεις 
στην Ένωση και αντιμάχονται τις 
προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην 
ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 
3 Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 –
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» . 
Συγκρούονται επίσης με τις απαιτήσεις
μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς με 
υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.

(1) Οι εταιρείες που επιθυμούν να 
αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα 
πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της 
Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και
στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης 
27 διαφορετικών συστημάτων φορολογίας 
των εταιρειών. Τα εν λόγω εμπόδια και 
στρεβλώσεις παρακωλύουν την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Δημιουργούν αντικίνητρα για επενδύσεις 
στην Ένωση και αντιμάχονται τις 
προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην 
ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 
3 Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 –
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», το 
σύμφωνο για το Ευρώ +, καθώς και την 
οικονομική, δημοσιονομική και 
φορολογική ολοκλήρωση που απαιτείται  . 
για την υλοποίηση μιας κοινωνικής 
οικονομίας της αγοράς με υψηλό βαθμό 
ανταγωνιστικότητας

Or. nl

Αιτιολόγηση

Actualisering.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι οι διαφορές στους 
φορολογικούς συντελεστές δεν 
δημιουργούν τα ίδια εμπόδια, το σύστημα 
(η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας 

(5) Δεδομένου ότι οι διαφορές στους 
φορολογικούς συντελεστές δεν 
δημιουργούν τα ίδια εμπόδια, το σύστημα 
(η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας 
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Εταιρειών - ΚΕΒΦΕ) δεν χρειάζεται να 
θίξει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των 
εθνικών συντελεστών φορολογίας των 
εταιρειών.

Εταιρειών - ΚΕΒΦΕ) δεν χρειάζεται να 
θίξει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των 
εθνικών συντελεστών φορολογίας των 
εταιρειών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη 
διατηρούν τη δυνατότητα να θεσπίζουν 
ορισμένα κίνητρα για τις επιχειρήσεις, 
ειδικότερα με τη μορφή έκπτωσης φόρου.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Spreekt voor zich.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
προοίμιο εναρμόνισης των συντελεστών 
φορολογίας των επιχειρήσεων των 
κρατών μελών. Εάν αποδειχτεί ωστόσο 
ότι μια ορισμένη εναρμόνιση των 
συντελεστών θα συντελούσε στην 
οικονομική αποδοτικότητα, στην 
αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα 
της φορολογίας εταιρειών, η επιλογή αυτή 
θα μπορέσει να εξετασθεί κατά την 
αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι η εναρμόνιση των συντελεστών φορολογίας δεν είναι στην ημερήσια 
διάταξη, δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε στο μέλλον.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Το εύρος της φορολογικής βάσης, η 
ενοποίηση και η διακριτική ευχέρεια που 
διαθέτουν τα κράτη μέλη σχετικά με τους 
εθνικούς φορολογικούς συντελεστές τους, 
εξασφαλίζουν ότι η ΚΕΒΦΕ συνιστά μια 
φορολογικά ουδέτερη πράξη. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Spreekt voor zich.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 β) Στο μέτρο όπου η χρήση της 
ΚΕΒΦΕ θα επηρέαζε τα φορολογικά 
έσοδα περιφερειακών ή τοπικών αρχών, 
τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
θεσπίσουν διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα 
με το συνταγματικό τους καθεστώς και 
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή οργάνωση ορισμένων κρατών μελών δεν συνιστά εμπόδιο στη θέσπιση της 
ΚΕΒΦΑ. 
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το σύστημα θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα γενικό κανόνα 
απαγόρευσης των καταχρήσεων, ο οποίος 
θα συμπληρώνεται από μέτρα που 
αποσκοπούν στον περιορισμό 
συγκεκριμένων τύπων καταχρηστικών 
πρακτικών. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν περιορισμούς στη 
δυνατότητα έκπτωσης από το φορολογητέο 
εισόδημα των τόκων που καταβάλλονται 
σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι οποίες 
εδρεύουν για φορολογικούς σκοπούς σε 
χώρα χαμηλής φορολογίας εκτός της 
Ένωσης που δεν ανταλλάσσει πληροφορίες 
με το κράτος μέλος της καταβάλλουσας 
εταιρείας βάσει συμφωνίας ανάλογης με 
την οδηγία 2011/16/EE σχετικά με τη 
διοικητική συνεργασία στον τομέα της 
φορολογίας και με την κατάργηση της 
οδηγίας 77/799/ΕΟΚ και βάσει κανόνων 
σχετικά με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές 
εταιρείες.

(20) Το σύστημα θα πρέπει να 
περιλαμβάνει έναν αποτελεσματικό γενικό 
κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων, ο 
οποίος θα συμπληρώνεται από μέτρα που 
αποσκοπούν στον περιορισμό 
συγκεκριμένων τύπων καταχρηστικών 
πρακτικών. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν περιορισμούς στη 
δυνατότητα έκπτωσης από το φορολογητέο 
εισόδημα των τόκων που καταβάλλονται 
σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι οποίες 
εδρεύουν για φορολογικούς σκοπούς σε 
χώρα χαμηλής φορολογίας εκτός της 
Ένωσης που δεν ανταλλάσσει πληροφορίες 
με το κράτος μέλος της καταβάλλουσας 
εταιρείας βάσει συμφωνίας ανάλογης με 
την οδηγία 2011/16/EE σχετικά με τη 
διοικητική συνεργασία στον τομέα της 
φορολογίας και με την κατάργηση της 
οδηγίας 77/799/ΕΟΚ και βάσει κανόνων 
σχετικά με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές 
εταιρείες.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αυτονόητη.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 α) Η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει 
μια εντελώς νέα προσέγγιση μιας 
ουσιαστικής πτυχής της φορολογίας 
εταιρειών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
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πραγματοποιηθεί μια ενδελεχής ανάλυση 
και αξιολόγηση, μόλις καταστεί δυνατή η 
ουσιαστική προσέγγισή τους. Λόγω του 
ρυθμού που συνεπάγεται η θέσπιση και η 
έμπρακτη εφαρμογή της φορολογίας 
εταιρειών, είναι αδύνατον να 
πραγματοποιηθεί σοβαρή αξιολόγηση 
πριν από την πάροδο πενταετίας από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι τάσσονται υπέρ μιας αξιολόγησης μετά την πάροδο τριετίας. Ωστόσο, η προθεσμία 
αυτή δεν ενδείκνυται ελλείψει πλήρους κύκλου, έχοντας υπόψη την αλληλοδιαδοχή των 
πράξεων για το κλείσιμο του οικονομικού έτους, τη φορολογική δήλωση, το φορολογικό έλεγχο 
και την πληρωμή των φόρων. 

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 β) Η ανάλυση που πραγματοποιείται 
βάσει της ρήτρας επανεξέτασης θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:  Τον προαιρετικό 
χαρακτήρα της ΚΕΒΦΕ, τον περιορισμό 
της εναρμόνισης στη φορολογική βάση, 
τον τύπο επιμερισμού και τη χρησιμότητα 
για τις ΜΜΕ.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αυτονόητη.
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80 Άρθρο 80

Γενικός κανόνας απαγόρευσης 
καταχρήσεων

Γενικός κανόνας απαγόρευσης 
καταχρήσεων

Τεχνητές συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται με αποκλειστικό
σκοπό την αποφυγή της φορολογίας 
αγνοούνται για τον υπολογισμό της 
φορολογικής βάσης.

Τεχνητές συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται με κύριο σκοπό την 
αποφυγή της φορολογίας αγνοούνται για 
τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
γνήσιες οικονομικές δραστηριότητες, στο 
πλαίσιο των οποίων η φορολογούμενη 
εταιρεία είναι σε θέση να επιλέξει μεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων δυνατών συναλλαγών, 
που έχουν το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα, 
αλλά οδηγούν σε διαφορετικά 
φορολογητέα ποσά.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
γνήσιες οικονομικές δραστηριότητες, στο 
πλαίσιο των οποίων η φορολογούμενη 
εταιρεία είναι σε θέση να επιλέξει μεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων δυνατών συναλλαγών, 
που έχουν το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα, 
αλλά οδηγούν σε διαφορετικά 
φορολογητέα ποσά.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο γενικός κανόνας λαμβάνει ευλόγως υπόψη τόσο τα γεγονότα όσο και τις  προθέσεις. Ωστόσο, 
η εισηγήτρια κρίνει ότι στην περίπτωση τεχνητών συναλλαγών (γεγονότα), θα πρέπει να αρκεί η 
εμφανής πρόθεση φοροδιαφυγής.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 133 Άρθρο 133
Επανεξέταση Επανεξέταση

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
επανεξετάζει την εφαρμογή της και 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
επανεξετάζει την εφαρμογή της και 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 



PE475.870v01-00 12/18 PR\882669EL.doc

EL

με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών.

με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται οπωσδήποτε
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αυτονόητη.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 133 Άρθρο 133
Επανεξέταση Επανεξέταση

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
επανεξετάζει την εφαρμογή της και 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών.

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
επανεξετάζει την εφαρμογή της και 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα
ανάλυση του προαιρετικού χαρακτήρα 
της ρύθμισης και των επιπτώσεων του 
μηχανισμού που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο XVI της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με την κατανομή των 
φορολογικών βάσεων μεταξύ των κρατών 
μελών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή μιας κοινής ενοποιημένης βάσης είναι τόσο ριζικά νέα στην ΕΕ, ώστε είναι 
προτιμότερο να δοκιμασθεί  πρώτα σε εθελοντική βάση. Παράλληλα, ο προαιρετικός 
χαρακτήρας θα ωθήσει περισσότερο τα κράτη μέλη να δεχθούν την ΚΕΒΦΕ (της οποίας η 
έγκριση εξαρτάται από την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου). Θα πρέπει ωστόσο να είμαστε 
έτοιμοι να αξιολογήσουμε τον εν λόγω προαιρετικό χαρακτήρα μετά την πάροδο πενταετίας και 
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στη συνέχεια. 

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 133 Άρθρο 133

Επανεξέταση Επανεξέταση
Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
επανεξετάζει την εφαρμογή της και 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών.

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
επανεξετάζει την εφαρμογή της και 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα
ανάλυση σχετικά με τη σκοπιμότητα μιας 
επέκτασης της εναρμόνισης της 
φορολογικής βάσης σε εναρμόνιση των 
συντελεστών φορολογίας, καθώς και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
μηχανισμού που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο XVI της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με την κατανομή των 
φορολογικών βάσεων μεταξύ των κρατών 
μελών. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της θέσπισης μιας κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τη φορολογία των 
εταιρειών, θα πρέπει να γίνει αρχή από τη φορολογική βάση και να αφεθεί στα κράτη μέλη η 
ευθύνη για τον καθορισμό των συντελεστών φορολογίας. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η 
πτυχή αυτή κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων του εν λόγω καθεστώτος.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 133 Άρθρο 133
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Επανεξέταση Επανεξέταση
Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
επανεξετάζει την εφαρμογή της και 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών.

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
επανεξετάζει την εφαρμογή της και 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών. Η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης μελέτη σχετικά με 
τη χρησιμοποίηση του εν λόγω 
καθεστώτος από τις ΜΜΕ, καθώς και τη 
χρησιμότητά του για τις τελευταίες αυτές.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ είναι οι μεγαλύτεροι εργοδότες και οι μεγαλύτεροι δημιουργοί απασχόλησης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση Δεδομένου ότι το κείμενο αναφέρεται μόνο σε πρόταση για ΚΕΒΦΕ και όχι, 
αντίθετα από ό,τι αναμενόταν, σε παράλληλη πρόταση φορολογικής βάσης για ΜΜΕ που 
ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες βάσει των κανόνων που ισχύουν στο κράτος 
προέλευσης, η πραγματική εφαρμογή της ΚΕΒΦΕ και η προσβασιμότητά της για τις ΜΜ,  θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Περιεχόμενο της πρότασης

Η οδηγία σχετικά με μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (στο εξής: ΚΕΒΦΕ) 
θεσπίζει κοινούς κανόνες για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης των εταιρειών που 
ασκούν τις δραστηριότητές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το εν λόγω κοινό φορολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει ένα πλήρες σύνολο κανόνων για τον 
υπολογισμό των μεμονωμένων φορολογικών αποτελεσμάτων κάθε εταιρείας ή 
υποκαταστήματος, την ενοποίηση των εν λόγω αποτελεσμάτων (κέρδη και απώλειες) για τα 
μέλη του ομίλου, και τον επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής βάσης, όταν είναι 
θετική,  μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.

Ο επιμερισμός της ενοποιημένης φορολογικής βάσης πραγματοποιείται με βάση μαθηματικό 
τύπο επιμερισμού τριών παραμέτρων όμοιας βαρύτητας: πωλήσεις, εργασία, στοιχεία 
ενεργητικού. 

Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει το δικό του φορολογικό συντελεστή στο μερίδιο της  
φορολογικής βάσης που του ανήκει. Η εναρμόνιση αφορά μόνο τον υπολογισμό και τον 
επιμερισμό της φορολογικής βάσης.  Ο υπολογισμός των συντελεστών φορολογίας 
εξακολουθεί να είναι υπόθεση των κρατών μελών.  

Επίσης, η εναρμόνιση δεν αφορά ούτε τους εθνικούς κανόνες που διέπουν τη 
χρηματοοικονομική λογιστική.

Η ΚΕΒΦΕ είναι προαιρετική. Όλες οι επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, ασκούσες ή όχι 
διασυνοριακή δραστηριότητα, θα μπορούν να εφαρμόσουν την ΚΕΒΦΕ. Δεν θα υπάρχει 
ωστόσο καμία υποχρέωση εφαρμογής της. Μια εταιρεία που επιλέγει την ΚΕΒΦΕ, 
πραγματοποιεί επιλογή για πέντε έτη η οποία, πλην καταγγελίας τρεις μήνες πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας, παρατείνεται αυτομάτως για περίοδο τριών ετών. 

Το κείμενο προβλέπει επίσης κανόνες για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων και καθορίζει 
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση της ΚΕΒΦΕ από τα κράτη μέλη 
βάσει της προσέγγισης «υπηρεσία μιας στάσης». 

Η οδηγία παρέχει στην Επιτροπή, για απεριόριστη διάρκεια, τη δυνατότητα να εγκρίνει τις 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σε 4 τομείς.

Η οδηγία περιέχει μια ρήτρα επανεξέτασης, η οποία παραπέμπει ρητώς στην εφαρμογή του 
τύπου που επιτρέπει την ανακατανομή της φορολογικής βάσης.

τέλος, κατά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
διαβιβάσουν στην Επιτροπή έναν πίνακα αντιστοιχίας.

Θέση της εισηγήτριας
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Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι η ΚΕΒΦΕ είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την 
ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, καθώς και για την ευρωπαϊκή οικονομική 
ολοκλήρωση που είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα της ευρωζώνης . Η σημερινή κρίση 
δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο, αλλά να χρησιμεύσει ως καταλύτης για την καθιέρωση 
της ΚΕΒΦΕ.
Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι τα συμπεράσματα των 
ευρωπαϊκών συναντήσεων κορυφής ή των συναντήσεων κορυφής της ευρωζώνης που 
προηγήθηκαν της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, παραπέμπουν ρητώς στην ΚΕΒΦΕ. 
Υπογραμμίζει επίσης ότι σε κοινή επιστολή της 18ης Αυγούστου 2011 που απηύθυναν στον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Καγκελάριος της Γερμανίας και  ο Γάλλος 
Πρόεδρος ζητούσαν να περατωθούν οι διαπραγματεύσεις για την ΚΕΒΦΕ έως το τέλος του 
2012, αναφέροντας ρητά (και ως μέσο πίεσης;) ότι έχουν αναλάβει σε διμερή βάση την 
εκπόνηση διακυβερνητικής γαλλο-γερμανικής πρωτοβουλίας.

Η ως άνω θετική στάση έναντι της ΚΕΒΦΕ θα είναι αναμφισβήτητα ευάρεστη στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωρίζοντας ότι κατά τα τελευταία χρόνια, το Σώμα έχει 
επανειλημμένως ζητήσει τη θέσπιση ενός παρόμοιου καθεστώτος. 
Κατόπιν τούτου, η εισηγήτρια επιθυμεί να υποστηρίξει την παρούσα πρόταση οδηγίας επί της 
ουσίας, καλώντας το Συμβούλιο να συνεχίσει χωρίς καθυστέρηση την εξέταση του κειμένου 
και να καταλήξει σε θετική απόφαση. 

Ορισμένα εθνικά κοινοβούλια εξέφρασαν αντιρρήσεις για δήθεν παραβίαση της αρχής της 
επικουρικότητας εκ μέρους της Επιτροπής. Οι εν λόγω αντιρρήσεις δεν πείθουν την 
εισηγήτρια. Προκειμένου να αρθούν οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται στην εσωτερική 
αγορά, η μόνη λύση συνίσταται στην πρόταση ενός συνόλου κοινών κανόνων οι οποίοι να 
περιλαμβάνουν κοινές διοικητικές διαδικασίες και διαχείριση βάσει της προσέγγισης 
«υπηρεσία μιας στάσης».  Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια υποστηρίζει την Επιτροπή στην 
απόφασή της να μην επανεξετάσει την πρόταση. 

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, τα κύρια πλεονεκτήματα της θέσπισης της ΚΕΒΦΕ 
συνίστανται:

 σε μια μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια που επιτείνει τη νομιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα του φορολογικού καθεστώτος· 

 σε μείωση του κόστους συμμόρφωσης και των διοικητικών διαδικασιών, γεγονός που 
επιτρέπει να ενισχυθεί το δυναμικό ανάπτυξης των επιχειρήσεων με διασυνοριακή 
δράση, να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της ενιαίας αγοράς για τους ξένους επενδυτές 
και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, για τις επιχειρήσεις που δεν 
ασκούν, μέχρι σήμερα, διασυνοριακή δραστηριότητα· 

 στην ελπίδα ότι, στο εξής, οι αποφάσεις κατανομής στην εσωτερική αγορά θα 
λαμβάνονται πιο συχνά βάσει φορολογικά ουδέτερων κοινωνικών και οικονομικών 
κριτηρίων·  

 στη μείωση των φορολογικών δυσλειτουργιών από δύο απόψεις:  μείωση της 
φορολογικής απάτης και διαφυγής και μείωση της διπλής φορολογίας.

Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή στην ΚΕΒΦΕ, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα 
αποκομιζόμενα πλεονεκτήματα. Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται ότι θα ήταν ελκυστικότερο να 
καταστεί το καθεστώς αυτό υποχρεωτικό και όχι προαιρετικό.  Παρά ταύτα, επειδή η 
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καθιέρωση μιας ενοποιημένης φορολογικής βάσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ιδέα 
τόσο νέα, τόσο επαναστατική και σε τελευταία ανάλυση σχετικά πειραματική, και επειδή η 
οικονομική συγκυρία δεν είναι ίσως ιδανική για να επιβληθεί σε όλες τις επιχειρήσεις, μικρές 
και μεγάλες, μια τέτοια αναστάτωση, η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ του να διατηρηθεί ο 
προαιρετικός χαρακτήρας της ΚΕΒΦΕ. Προτείνει ωστόσο να επανεξετασθεί η επιλογή αυτή 
μετά από μια ορισμένη προθεσμία και προτείνει να τροποποιηθεί αναλόγως η ρήτρα 
επανεξέτασης.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της ΚΕΒΦΕ, θα ήταν ευκταίο να 
καθιερωθεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ μιας 
(προαιρετικής ΚΕΒΦΕ) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί ενός (υποχρεωτικού) 
τύπου στενότερης συνεργασίας. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο δεν μπορέσει να επιτύχει 
μια αποδεκτή συμφωνία με όλα τα κράτη μέλη, θα καταστεί αναπόφευκτη μια ενισχυμένη 
συνεργασία. Θα πρέπει τότε να επιδιωχθεί η συμμετοχή όλων των κρατών που ανήκουν στην 
ευρωζώνη ή πρόκειται να προσχωρήσουν σ’ αυτή και των οποίων απαιτείται μια περαιτέρω 
οικονομική ολοκλήρωση για διαφόρους λόγους.

Ένα άλλο σημείο συζήτησης είναι το εύρος της εναρμόνισης. Η εισηγήτρια δέχεται ότι 
υπάρχουν πλεονεκτήματα στην προσέγγιση των συντελεστών φορολογίας (ελάχιστος 
συντελεστής ή περιοχή τιμών). Παράλληλα όμως αναγνωρίζει ότι δεν είναι απαραίτητη για 
την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ότι σε μια περίοδο όπου όλα τα κράτη μέλη 
προσπαθούν να εξυγιάνουν τα δημόσια οικονομικά τους, δεν ενδείκνυται η πρόταση μιας 
ριζικής εναρμόνισης. Ωστόσο, εάν μετά ένα ορισμένο χρονικό διάστημα διαπιστωθεί ότι ο 
φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών είναι μάλλον επιζήμια και όχι 
«επωφελής», θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα περαιτέρω δράσης. Αν και η παρούσα οδηγία 
δεν αποτελεί προοίμιο εναρμόνισης των συντελεστών φορολογίας των επιχειρήσεων, η 
εισηγήτρια προτείνει να περιληφθεί ωστόσο το θέμα του συντελεστή φορολογίας στη ρήτρα 
επανεξέτασης.

Η εισηγήτρια είναι θερμός οπαδός της αρχής της ενοποίησης, τόσο χάριν 
αποτελεσματικότητας της εσωτερικής αγοράς, όσο και ελκυστικότητας της ΚΕΒΦΕ για τις 
επιχειρήσεις. Πέραν τούτου, έχοντας υπόψη ότι στο καθεστώς της ΚΕΒΦΕ η φορολογική 
βάση είναι ευρύτερη από ό,τι οι μέσες φορολογικές βάσεις των κρατών μελών και ότι οι 
συντελεστές φορολογίας εξακολουθούν να ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα τελευταία αυτά 
δεν θα πρέπει να θεωρούν την ενοποίηση ως εμπόδιο. 

Το εύρος της φορολογικής βάσης, η φορολογική κυριαρχία των κρατών μελών και η 
ενοποίηση επιτρέπουν στην ΚΕΒΦΕ να είναι «φορολογικά ουδέτερη», τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τα δημόσια οικονομικά.

Ο σταθερός τύπος επιμερισμού  που προβλέπει η οδηγία δεν έχει καμία επίπτωση στη 
φορολογική βάση, αλλά μόνο στον επιμερισμό της μεταξύ των κρατών μελών. Ο εν λόγω 
επιμερισμός θα πρέπει να είναι νομικά ασφαλής, προβλέψιμος, οικονομικά κατάλληλος και 
ακριβοδίκαιος. Αυτός είναι ο στόχος για τον οποίο επιλέγηκαν οι τρεις καθοριστικές 
παράμετροι της πρότασης: τα δεδομένα είναι γνωστά και απορρέουν από τα λογιστικά βιβλία, 
δεν μπορούν εύκολα να παραποιηθούν και επιτρέπουν την αποκόμιση κερδών.  Η 
παράμετρος «εργασία» χωρίζεται ευλόγως σε «δαπάνες μισθοδοσίας» και σε «αριθμό 
προσωπικού», ώστε να εξισωθούν κατά μεγάλο μέρος οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ 
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κρατών μελών. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια υποστηρίζει τον τύπο επιμερισμού, αλλά 
συμμερίζεται τη γνώμη της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο τύπος αυτός θα πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο ρήτρας επανεξέτασης. 

Εξυπακούεται ότι η εισηγήτρια συμφωνεί με την αρχή της «υπηρεσίας μιας στάσης» και με 
την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών διοικήσεων.. Διερωτάται μόνο 
κατά πόσο ο ορισμός της κύριας φορολογικής διοίκησης λαμβάνει δεόντως υπόψη την 
οικονομική πραγματικότητα και εάν θα επιτρέψει να εξασφαλισθεί ο αναγκαίος βαθμός 
επιμερισμού μεταξύ των κρατών μελών.

Τέλος, η εισηγήτρια δεν φέρει αντίρρηση όσον αφορά την ανεξαρτησία της ΚΕΒΦΕ έναντι 
των λογιστικών κανόνων. Μια εναλλακτική λύση θα συνίστατο σε ένα καθεστώς βασισμένο 
στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Στην περίπτωση αυτή, ο 
καθορισμός της φορολογικής βάση θα ανατίθετο έμμεσα στον ιδιωτικό τομέα και το 
συνεπαγόμενο καθεστώς θα ήταν ακατάλληλο για τις ΜΜΕ. 


