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Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο ή κάθε σώμα εθνικού 
κοινοβουλίου μπορεί, εντός προθεσμίας οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης 
ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να απευθύνει προς τους προέδρους του Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους 
οποίους εκτιμά ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.  

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Εκπροσώπων 
του Βασιλείου των Κάτω Χωρών σχετικά με την ως άνω πρόταση .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη

Επικουρικότητα

Το Σώμα θεωρεί ότι δεν αποδεικνύεται επαρκώς ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 
πλεονεκτήματα σε σχέση με επιμέρους δράσεις των κρατών μελών μεμονωμένα. Ως εκ 
τούτου, το Σώμα θεωρεί ότι η πρόταση δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας.

Η ευημερία στην ΕΕ ως σύνολο
Η θέσπιση της προτεινόμενης οδηγίας ΚΕΒΦΕ 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. Με τη στάθμιση αυτή, η 
Κάτω Βουλή διαπιστώνει ότι το κέρδος από άποψη ευημερίας για την ΕΕ ως σύνολο είναι 
πολύ περιορισμένο. Το Σώμα διαπιστώνει μάλιστα ότι η θέσπιση της προτεινόμενης οδηγίας 
ΚΕΒΦΕ επηρεάζει αρνητικά το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) στο σύνολο της ΕΕ. Από 
τη μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής επιτροπής απορρέει συγκεκριμένα ότι η προτεινόμενη 
οδηγία ΚΕΒΦΕ αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του ΑΕΠ σε επίπεδο ΕΕ κατά 0,2%.

Η ευημερία  στα μεμονωμένα κράτη μέλη
Για ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων οι Κάτω Χώρες, η θέσπιση της οδηγίας 
ΚΕΒΦΕ επηρεάζει αρνητικά το γενικό επίπεδο ευημερίας. Για τα περισσότερα κράτη μέλη, η 
προτεινόμενη οδηγία σημαίνει μείωση του ΑΕΠ. Στην περίπτωση των Κάτω Χωρών, η 
μείωση του ΑΕΠ ενδέχεται να φθάσει το 1,69%, που αντιστοιχεί στην απώλεια  11 έως 12 
δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, το Σώμα εκφράζει την ανησυχία ότι με τη θέσπιση της 
προτεινόμενης οδηγίας, το επίπεδο επενδύσεων στις Κάτω Χώρες θα μειωθεί κατά 1,84%.

Δημοσιονομικό έλλειμμα και φορολογική κυριαρχία των κρατών μελών
Η θέσπιση της οδηγίας ΚΕΒΦΕ θα οδηγήσει σε δημοσιονομικό έλλειμμα. Η προτεινόμενη 
μείωση της φορολογικής βάσης θα οδηγήσει - ceteris paribus – σε μείωση των φορολογικών 
εσόδων στις Κάτω Χώρες και σε άλλα κράτη μέλη. Έχοντας υπόψη την επισφαλή 
δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών, μια τέτοια πρόταση έρχεται σε ακατάλληλη 
στιγμή.

Στην αιτιολογική έκθεση που περιέχει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι 
η επίπτωση επί των εσόδων των κρατών μελών θα εξαρτηθεί σε τελική ανάλυση από τις 
επιλογές της εθνικής πολιτικής όσον αφορά τις πιθανές προσαρμογές του μείγματος 
διαφόρων φορολογικών μέσων ή των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται. Κατά 
την άποψη της Κάτω Βουλής, με τη λύση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεισέρχεται στον
τομέα της έμμεσης φορολογίας. Το θέμα αυτό ανήκει στην κυριαρχία των κρατών μελών.

Στον τομέα της φορολογίας η Κάτω Βουλή συνηγορεί υπέρ μιας επιφυλακτικής στάσης των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τούτο δε τόσο για πρακτικούς λόγους όσο και για λόγους αρχής.
Το Σώμα κρίνει την πρόταση αυτή ανεπιθύμητη, επειδή, στον τομέα της άμεσης φορολογίας, 
θα συνεπάγετο μετακύληση από το εθνικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αναλογικότητα

Η Κάτω Βουλή κρίνει ότι η δράση της ΕΕ υπερβαίνει το δέον για την επίτευξη των στόχων 
της Συνθήκης, ως εκ τούτου δε θεωρεί ότι η πρόταση δεν τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

Τούτο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η πρόταση οδηγεί σε δύο διαφορετικά συστήματα 
φορολογίας εταιρειών. Για τα κράτη μέλη, αυτό σημαίνει αύξηση του κόστους εφαρμογής, 
δεδομένου ότι θα πρέπει να διατηρηθούν και τα δύο συστήματα. Οι συνεπαγόμενες 
οικονομικές και διοικητικές επιβαρύνσεις, θα ήταν αναλογικές μόνο εάν αντισταθμίζοντας 
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από ουσιαστικά πλεονεκτήματα, γεγονός που δεν συμβαίνει κατά την άποψη της Κάτω 
Βουλής.

Η θέσπιση ενός νέου συστήματος συνεπάγεται επίσης υψηλό κόστος, καθώς και επιπρόσθετο 
φόρτο εργασίας όσον αφορά τις φορολογικές συμβάσεις που βασίζονται στο σημερινό 
σύστημα και όχι στην προτεινόμενη κατάσταση που περιλαμβάνει ένα επιπλέον σύστημα. 
Τούτο κρίνεται επίσης από την Κάτω Βουλή μη ευκταίο και  μη ανάλογο των προβλεπομένων 
πλεονεκτημάτων.

Πέραν τούτου, η προτεινόμενη κλείδα κατανομής του ενοποιημένου κοινού (διασυνοριακού) 
κέρδους είναι ασύμφορη για τα κράτη μέλη με σημαντικό τομέα υπηρεσιών, επειδή το 
πρότυπο κατανομής δεν περιλαμβάνει παράγοντες όπως τα άυλα και τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ενεργητικού. Ως εκ τούτου, συγκεκριμένα, οι Κάτω Χώρες θα ζημιώνονταν κατά 
δυσανάλογο τρόπο.

Νομική βάση

Στην Κάτω Βουλή διχάζονται οι απόψεις όσον αφορά την επιλεγείσα νομική βάση.

Ορισμένες πολιτικές ομάδες κρίνουν ότι το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκή Ένωσης συνιστά την κατάλληλη νομική βάση για την προτεινόμενη οδηγία, 
επειδή αφορά στην λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επ’ αυτού, υπογραμμίζεται ότι στην 
περίπτωση αυτή η οδηγία θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο με ομοφωνία.

Άλλες πολιτικές ομάδες θεωρούν ότι η Συνθήκη δεν προσφέρει την κατάλληλη νομική βάση 
για την υποβολή της εν λόγω πρότασης, υπογραμμίζοντας ότι η Συνθήκη, στο σύνολό της, 
δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για μέτρα στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Επισημαίνουν 
επίσης ότι οι άμεσοι φόροι υπάγονται στην κυρίαρχη αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Συμπέρασμα

Οι ως άνω παρατηρήσεις αφορούν στη θέση των πολιτικών ομάδων που εκπροσωπούν από 
κοινού μια ευρεία πλειοψηφία της Κάτω Βουλής. Ορισμένες άλλες ομάδες θεωρούν ότι η 
θέσπιση της οδηγίας ΚΕΒΦΕ θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως θετικές συνέπειες.. 
Παρατηρούν ότι οι εταιρείες που ασκούν τις δραστηριότητές τους σε διάφορα κράτη μέλη θα 
μπορούν στο εξής να ικανοποιηθούν με ένα φορολογικό σύστημα. Τούτο θα επέτρεπε τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου των εν λόγω επιχειρήσεων έως και κατά 7%. Παράλληλα, θα
μπορούσε να αποφευχθεί το να εκτεθούν οι επιχειρήσεις σε διπλή φορολογία ή αντίθετα να 
απαλλαχθούν από οιονδήποτε φόρο. Εις ό,τι αφορά την απλοποίηση της είσπραξης του φόρου 
και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής η οδηγία προσφέρει πλεονεκτήματα. Επιπλέον, η
προτεινόμενη οδηγία μπορεί να αποτελέσει ένα καλό μέσον προκειμένου να τεθεί τέρμα στην 
απειλή της "εξίσωσης προς τα κάτω" μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη φορολογία 
εταιρειών. Κατά την άποψη των ως άνω πολιτικών ομάδων, η πτυχή αυτή θα πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο εμπεριστατωμένης έρευνας.

Μία μόνο πολιτική ομάδα διαπιστώνει ότι ο συντελεστής φόρου εταιρειών μπορεί να
προσαρμοσθεί από τα κράτη μέλη προς τα άνω ή προς τα κάτω, χάριν εξουδετέρωσης των 
δημοσιονομικών επιπτώσεων.
Ορισμένες πολιτικές ομάδες κρίνουν ότι η οδηγία ΚΕΒΦΕ τηρεί την αρχή της 
αναλογικότητας, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητές τους σε 
διάφορα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
στην προτεινόμενη ρύθμιση, ενώ άλλες δεν θίγονται από αυτή. Σύμφωνα με τις ομάδες αυτές, 
για τις φορολογικές αρχές η μείωση του διοικητικού φόρτου, είναι κατά πολύ ανώτερη του 
κόστους εφαρμογής.


