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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας του 
Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) 
(COM(2011)0121 – C7 0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Κυρία πρόεδρε,

Με επιστολή της 12ης Ιανουαρίου 2012, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού, να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη νομική βάση που 
είναι κατάλληλη για την έγκριση της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά την 
κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ).

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση με βάση το άρθρο 115 της ΣΛΕΕ. Η αίτησή σας αφορά το
κατά πόσον «θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί ως νομική βάση το άρθρο 136 ΣΛΕΕ».

Με επιστολή της 23ης Ιανουαρίου 2012, η Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου προέβη σε
λεπτομερή εξέταση του ζητήματος και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν δικαιολογείται η 
τροποποίηση της νομικής βάσης της πρότασης προσθέτοντας το άρθρο 136 ΣΛΕΕ, και ότι το 
άρθρο 115 ΣΛΕΕ αποτελεί την ορθή νομική βάση. 

Ιστορικό

I. Η πρόταση

Η πρόταση αποσκοπεί στη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εταιρειών στην εσωτερική
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αγορά στον τομέα της φορολογίας θεσπίζοντας ένα σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία 
των εταιρειών. Ειδικότερα, προτείνει να θεσπιστεί μία ΚΕΒΦΕ ως ένα σύστημα κοινών
κανόνων για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης των εταιρειών που έχουν τη 
φορολογική τους έδρα στην ΕΕ και των υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών που 
βρίσκονται στην ΕΕ. Η ΚΕΒΦΕ θα αποτελεί ένα προαιρετικό σύστημα διαθέσιμο για
εταιρείες όλων των μεγεθών. Σύμφωνα με την ΚΕΒΦΕ, οι όμιλοι εταιρειών θα εφαρμόζουν
ένα και μόνο σύνολο φορολογικών κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση, ούτως ώστε να έχουν 
δοσοληψίες με μία μόνο φορολογική διοίκηση. Η πρόταση περιλαμβάνει ένα πλήρες σύνολο
κανόνων για τη φορολογία των εταιρειών. Η εταιρεία που επιλέγει να υπαχθεί στην ΚΕΒΦΕ
παύει να υπόκειται στις εθνικές ρυθμίσεις περί φορολογίας εταιρειών όσον αφορά όλα τα 
θέματα που ρυθμίζονται από τους κοινούς κανόνες. 

II. Οι υπό εξέταση νομικές βάσεις

1. Νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στο άρθρο 115 ΣΛΕΕ το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 115

Με την επιφύλαξη του άρθρου 114, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με
ειδική νομοθετική διαδικασία, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει οδηγίες για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση 
στην εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς».

Η επιλογή της νομικής βάσης επεξηγείται από την Επιτροπή στην αιτιολογική έκθεση ως 
εξής:

«Η νομοθεσία σχετικά με τους άμεσους φόρους εμπίπτει στο άρθρο 115 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). Η διάταξη αυτή ορίζει ότι τα νομικά μέτρα προσέγγισης δυνάμει του 
εν λόγω άρθρου περιβάλλονται τον νομικό τύπο της οδηγίας».

2. Προτεινόμενη τροποποίηση της νομικής βάσης
Εξ ονόματος της ECON ζητήσατε τη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων όσον αφορά
την προσθήκη του άρθρου 136 ως νομικής βάσης, σύμφωνα με το ακόλουθο σκεπτικό: «Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εφαρμογή και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, υπάρχουν δύο 
εναλλακτικές επιλογές προκειμένου να συμμετάσχει ένας μικρότερος αριθμός κρατών μελών: 
- η συνήθης ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, ή
- ειδικά μέτρα για εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ, με βάση το άρθρο 
136 ΣΛΕΕ».

Στην ECON κατατέθηκε τροπολογία με την αιτιολόγηση αυτή που μεταβάλλει τη νομική 
βάση αναλόγως. 

Το άρθρο 136 ΣΛΕΕ έχει ως εξής: 

«Άρθρο 136
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1. Προκειμένου να συμβάλει στην καλή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με 
τις οικείες διατάξεις των Συνθηκών, το Συμβούλιο θεσπίζει, σύμφωνα με την οικεία διαδικασία 
μεταξύ των προβλεπόμενων στα άρθρα 121 και 126, εξαιρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 
126, παράγραφος 14, μέτρα για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ προκειμένου: 

(α) να ενισχυθεί ο συντονισμός και η εποπτεία της δημοσιονομικής τους πειθαρχίας, 

(β) να χαράσσονται, ως προς τα εν λόγω κράτη μέλη, οι προσανατολισμοί οικονομικής
πολιτικής, μεριμνώντας ώστε να είναι συμβατοί με τους καθοριζόμενους για το σύνολο της 
Ένωσης, και να διασφαλίζεται η εποπτεία τους. 

2. Για τα μέτρα της παραγράφου 1, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη του Συμβουλίου που 
εκπροσωπούν κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. 

Η ειδική πλειοψηφία των εν λόγω μελών ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 238, παράγραφος 3, 
σημείο a)».

Το άρθρο 121 ΣΛΕΕ περιέχει διατάξεις για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των
κρατών μελών, και το άρθρο 126 ΣΛΕΕ καθορίζει την ακολουθητέα διαδικασία σε 
περιπτώσεις υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων. 

III. Ανάλυση

Ορισμένες αρχές ανακύπτουν από τη νομολογία του Δικαστηρίου όσον αφορά την επιλογή 
της νομικής βάσης. Πρώτον, λόγω των συνεπειών της νομικής βάσης για την ουσιαστική
αρμοδιότητα και τη διαδικασία, η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης ενέχει 
σπουδαιότητα συνταγματικού χαρακτήρα1. Δεύτερον, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος
2 ΣΛΕΕ, κάθε θεσμικό όργανο δρα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται 
από τις Συνθήκες2. Τρίτον, σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της 
νομικής βάσεως μιας κοινοτικής πράξεως πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία 
επιδεκτικά δικαστικού ελέγχου, στα οποία συγκαταλέγονται, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο 
της πράξεως»3. Τέλος, όσον αφορά τις πολλαπλές νομικές βάσεις, εφόσον η πράξη επιδιώκει
συγχρόνως πολλούς στόχους ή έχει πολλές συνιστώσες, που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ
τους, χωρίς ο ένας να είναι δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τον άλλο, η πράξη πρέπει να 
στηρίζεται στις αντίστοιχες διαφορετικές διατάξεις της Συνθήκης4. Ωστόσο, η χρησιμοποίηση
διττής νομικής βάσης αποκλείεται στην περίπτωση που οι διαδικασίες που προβλέπονται για
καθεμία από τις νομικές αυτές βάσεις είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους και/ή η σώρευση 
νομικών βάσεων μπορεί να θίξει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου5.

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρότασης είναι «η αντιμετώπιση ορισμένων βασικών 
                                               
1 Γνώμη 2/00 Πρωτόκολλο της Καρθαγένης [2001] E.C.R. I-9713, παράγραφος 5; υπόθεση C-370/07 Επιτροπή 
κατά Συμβουλίου παράγραφοι. 46-49; Γνώμη 1/08, Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των 
υπηρεσιών [2009] Συλλογή I-11129, παράγραφος 110.
2 Υπόθεση C-403/05 Κοινοβούλιο κατά Επιτροπής [2007] Συλλογή I-9045, παράγραφος 49, και η νομολογία που 
αναφέρεται σε αυτή.
3 Βλ. πρόσφατη υπόθεση C-411/06 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2009] Συλλογή I-7585.
4 Υπόθεση C-165/87 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1988] Συλλογή 5545, παράγραφος 11; υπόθεση C-178/03 
Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2006] Συλλογή I-107, παράγραφοι 43-56.
5 Υπόθεση C-178/03 Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2006] Συλλογή I-207, 
παράγραφος 57.
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φορολογικών εμποδίων για την ανάπτυξη στην ενιαία αγορά»1. Το πεδίο εφαρμογής της
καθορίζεται στο άρθρο 1 ως εξής: «Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται σύστημα κοινής βάσης 
για τη φορολογία ορισμένων εταιρειών και ομίλων εταιρειών, καθώς και οι κανόνες που 
αφορούν τον υπολογισμό και τη χρησιμοποίηση της εν λόγω βάσης».

Η ΣΛΕΕ περιέχει δύο νομικές βάσεις σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών εντός της εσωτερικής αγοράς: το 
άρθρο 114 ΣΛΕΕ εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που έχουν σαν αντικείμενο «την εγκαθίδρυση 
και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς», και το άρθρο 115 σύμφωνα με το οποίο τα εν λόγω 
μέτρα «έχουν άμεση επίπτωση στην εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς». Το
άρθρο 114, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ προβλέπει την έκδοση «οποιουδήποτε μέτρου» από το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
που απαιτεί ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 115 ΣΛΕΕ το 
Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει τις οδηγίες ομόφωνα μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Στην πράξη, το άρθρο 115 εφαρμόζεται πρωτίστως στους τομείς τους οποίους
το άρθρο 114, παράγραφος 2 εξαιρεί από την εφαρμογή του άρθρου 114, παράγραφος 1. Μία
από τις εξαιρέσεις αυτές αφορά «τις φορολογικές διατάξεις». Συνεπώς το άρθρο 115 αποτελεί
την κατάλληλη νομική βάση που θα πρέπει να επιλεγεί για το προτεινόμενο μέτρο. 

Όσον αφορά το κατά πόσον θα πρέπει να περιληφθεί το άρθρο 136 ΣΛΕΕ ως νομική βάση, 
θα πρέπει να εφαρμοστούν τα κριτήρια περί πολλαπλών νομικών βάσεων, ήτοι θα πρέπει να 
είναι εντοπίσιμος ένας δεύτερος στόχος ή συνιστώσα στο πλαίσιο του άρθρου 136 ΣΛΕΕ ο 
οποίος να συνδέεται άρρηκτα και να είναι ίσης βαρύτητας με τον πρώτο. Η πρόταση δεν 
περιέχει ειδικά μέτρα για τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ προκειμένου να 
διασφαλίσει την καλή λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Εξάλλου, οι 
διαδικασίες των άρθρων 121 και 126 ΣΛΕΕ είναι τελείως διαφορετικές και συνεπώς 
ασυμβίβαστες με τη διαδικασία διαβούλευσης η οποία προτείνεται για την παρούσα πράξη. 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε το προαναφερόμενο ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της 
στις 26 Ιανουαρίου 2012. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, αποφάσισε συνεπώς, με 22 ψήφους
υπέρ και μία αποχή2, να συστήσει όπως ως κατάλληλη νομική βάση για την οδηγία του
Συμβουλίου σχετικά με μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών θεωρηθεί το 
άρθρο 115 ΣΛΕΕ, και να μην συμπεριληφθεί το άρθρο 136 ΣΛΕΕ ως νομική βάση. 

Με εκτίμηση,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Αιτιολογική έκθεση, σελ 1.
2 Ήσαν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία: Klaus-Heiner Lehne (Πρόεδρος), Raffaele Baldassarre 
(Αντιπρόεδρος), Evelyn Regner (Αντιπρόεδρος), Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Eva Ortiz Vilella, 
Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard 
Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Dimitar 
Stoyanov, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Dagmar Roth-Behrendt, Jan Philipp 
Albrecht, Eva Lichtenberger.


