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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) 
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη 
βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού 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 του κοινοβουλίου του Βασιλείου 
της Σουηδίας (Riksdag) σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Σουηδίας (Riksdag)

Υπό το πρίσμα του ελέγχου της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας στην πρόταση 
οδηγίας της Επιτροπής για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
(COM(2011)121) που περιέχεται στην έκθεση της επιτροπής φορολογικών υποθέσεων
2010/11: SkU37 «Έλεγχος τήρησης της αρχής της επικουρικότητας της πρότασης οδηγίας για 
την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)», το κοινοβούλιο της Σουηδίας 
Riksdag κρίνει ότι το υφιστάμενο σχέδιο περιέχει στοιχεία που συνεπάγονται ότι η πρόταση 
στο σύνολό της δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Στην αιτιολογική έκθεση 2010/11:FPM96 η κυβέρνηση παραθέτει την αξιολόγησή της ως 
προς το ζήτημα της επικουρικότητας. Υπενθυμίζεται ότι εμπίπτει στις εθνικές αρμοδιότητες 
εκάστου κράτους μέλους να διασφαλίζει το κράτος πρόνοιας μέσω της είσπραξης και χρήσης 
φορολογικών εσόδων όπως κρίνει δέον. Η φορολόγηση των επιχειρήσεων εμφανίζει στενή 
σύνδεση τόσο με άλλους τομείς της φορολογίας όσο και με τις οικονομικές και πολιτικές 
συνθήκες των κρατών μελών. Από αυτήν την άποψη, τα κράτη μέλη είναι σε καλύτερη θέση 
από ό,τι η ΕΕ να καθορίζουν και να επιβλέπουν τα ίδια τη φορολόγηση των επιχειρήσεων για 
την επίτευξη πολιτικών και οικονομικών στόχων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο
ΕΕ. Τα εθνικά συστήματα φορολόγησης επιχειρήσεων εν γένει σχεδιάζονται κατά τρόπο που 
να αρμόζει στην επιχειρηματική δομή εκάστου επιμέρους κράτους μέλους (τραπεζικός και 
χρηματοοικονομικός κλάδος, βιομηχανία, γεωργία, κ.λπ.). Ως εκ τούτου, εύλογος είναι ο 
ισχυρισμός ότι υπάρχει κίνδυνος η ΚΕΒΦΕ να πλήξει την ανταγωνιστικότητα και επομένως 
να επιδράσει αρνητικά στην παραγωγικότητα εντός της ΕΕ. Επιπλέον, η νομική βάση της 
πρότασης είναι το άρθρο 115 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι το Συμβούλιο εκδίδει οδηγίες για 
την προσέγγιση των νομοθετικών διατάξεων οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση στην 
εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ορισμένα μέρη της πρότασης 
συμφωνούν περισσότερο με την έκθεση της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα η 
τροποποίηση της κατανομής των φορολογικών εσόδων ανάλογα με την κλείδα κατανομής. Οι 
δεσμεύσεις ή παραχωρήσεις που θα αναλάβει ένα κράτος μέλος σε σύγκριση με άλλα κράτη 
μέλη όσον αφορά την κατανομή των φορολογικών εσόδων είναι κατά κύριο λόγο ένα ζήτημα 
επί του οποίου πλέον αρμόδιο να αποφασίσει είναι το εκάστοτε κράτος μέλος. Ούτε 
απαιτείται τροποποίηση της κατανομής φορολογικών εσόδων μεταξύ των κρατών μελών για 
την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εντούτοις, η κυβέρνηση συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πολλά από τα οφέλη που προκύπτουν από την ΚΕΒΦΕ για τις επιχειρήσεις
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με θέσπιση νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό αφορά,
μεταξύ άλλων, την πρόβλεψη απλοποιήσεων διοικητικών διαδικασιών και τη μείωση των 
απαιτούμενων εγγράφων εντός της ΕΕ, τον κίνδυνο διπλής φορολόγησης και τη δυνατότητα 
διασυνοριακής αντιστάθμισης των ζημιών. Μολονότι μπορούν να προβληθούν αντιρρήσεις 
έναντι τμημάτων της πρότασης ως προς την επικουρικότητα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι 
συνολικά δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτησης της εκτίμησης της Επιτροπής ότι η πρόταση 
συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.
Παρά τις αντιρρήσεις στην πρόταση που μπορούν να προβληθούν για λόγους 
επικουρικότητας, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η σημασία του καλύτερου συντονισμού 
στον τομέα της φορολόγησης των επιχειρήσεων. Η πρόταση της Επιτροπής εμφανίζει σε 
πολλά τμήματά της αξιόλογα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις στην ΕΕ 
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και κατ’ επέκταση και για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την ευημερία στο σύνολο της 
Ένωσης. Ωστόσο, το Riksdag κρίνει ότι η κυβέρνηση δεν συμπεραίνει απόλυτα ότι μέρη της
πρότασης δεν επιδέχονται αντιρρήσεις ως προς την αρχή της επικουρικότητας. Μια 
υπέρμετρα εκτενής εφαρμογή των νομοθετικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης μακροπρόθεσμα 
θα επιφέρει τη διάβρωση της κυριαρχίας των κρατών μελών όσον αφορά την τήρηση 
επαρκών φορολογικών εσόδων για τη χρηματοδότηση του κράτους πρόνοιας. Το Riksdag
κρίνει ότι οι εν λόγω αντιρρήσεις θα πρέπει να οδηγήσουν, ως εκ τούτου, στο συμπέρασμα 
ότι η πρόταση της Επιτροπής, στην παρούσα μορφή της, δεν είναι διατυπωμένη σε όλα της τα 
σημεία κατά τρόπο που να θεωρείται ότι συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.


