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Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

16.5.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(38/2011)

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 
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 της Εθνοσυνέλευσης της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
41η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αριθ. 153-18-48/12.05.2011

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 
εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), αριθ. 102-00-25/19.04.2011

I. Κατά τη συνεδρίαση της 11ης Μαΐου 2011, η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και 
εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων εξέτασε την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), СОМ(2011) 121 της 16.3.2011, η οποία 
περιλαμβάνεται ως σημείο αριθ. 28 στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Εθνοσυνέλευσης για τις 
υποθέσεις της ΕΕ (2011).

II. Η πρόταση για την ΚΕΒΦΕ θεσπίζει διάταξη για την επιβολή ενιαίου φόρου εταιρειών σε 
ομίλους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της ΕΕ. Στις συνδεδεμένες εταιρείες 
εκάστου ομίλου παρέχεται η δυνατότητα να υπολογίζουν κοινή φορολογική βάση σύμφωνα με 
κοινούς κανόνες για ολόκληρη την ΕΕ και να υποβάλλουν μία φορολογική δήλωση για ολόκληρο τον 
όμιλο στο κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει η μητρική εταιρεία του ομίλου (κύρια φορολογούμενη 
εταιρεία).

Η εν λόγω κοινή φορολογική βάση θα κατανέμεται μεταξύ όλων των εταιρειών του ομίλου 
σύμφωνα με μαθηματικό τύπο τριών παραμέτρων. Με αυτόν τον τρόπο, το κράτος μέλος στο οποίο 
είναι εγκατεστημένη κάθε εταιρεία θα εφαρμόζει τον δικό του συντελεστή στο μερίδιό του επί της 
φορολογικής βάσης της οικείας φορολογούμενης εταιρείας.

Θεσπίζεται νέο διοικητικό πλαίσιο, βάσει του οποίου ο όμιλος των συνδεδεμένων εταιρειών, 
οι οποίες είναι μόνιμα εγκατεστημένες στην επικράτεια διαφορετικών κρατών μελών, θα υπάγεται, 
για τους σκοπούς της φορολόγησης των εταιρειών, στις διαχειριστικές και ελεγκτικές αρχές των 
αρμόδιων φορέων ενός μόνο κράτους μέλους, ενώ οι διαφορές που θα προκύπτουν ενδεχομένως σε 
αυτό το πλαίσιο θα επιλύονται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων του εν λόγω κράτους μέλους.

III. Σύμφωνα με τη θέση που διατύπωσε το υπουργικό συμβούλιο, η Δημοκρατία της 
Βουλγαρίας τάσσεται κατά της καθιέρωσης κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών στο
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Βουλγαρία εκτιμά ότι η θέσπιση μηχανισμού κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας 
εταιρειών για όλα τα κράτη μέλη θα στερήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα που της προσδίδουν οι διαφοροποιημένοι φορολογικοί κανόνες και συντελεστές, 
γεγονός το οποίο θα στρέψει τη ροή ξένων επενδύσεων από την ΕΕ προς τρίτες χώρες με ευνοϊκότερο 
φορολογικό καθεστώς.

Ταυτόχρονα, θα αυξηθεί το κόστος διαχείρισης της φορολογίας εταιρειών, τόσο για τις 
διοικητικές αρχές των κρατών μελών όσο και για τις επιχειρήσεις.

Η πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει απαράδεκτα για τη Βουλγαρία στοιχεία, εκ των οποίων το 
πλέον προβληματικό είναι ο προτεινόμενος μηχανισμός για τον προσδιορισμό της κοινής 
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ενοποιημένης βάσης. Κατά την εκτίμηση της Βουλγαρίας, οι τρεις παράμετροι του μαθηματικού 
τύπου για τον προσδιορισμό της βάσης δεν συνιστούν αντικειμενικά κριτήρια, δεδομένου ότι 
παρέχουν τη δυνατότητα υπολογισμού του μεριδίου κάθε εταιρείας του ομίλου στην κοινή βάση. Ο 
προτεινόμενος μηχανισμός επιμερισμού δεν αποτυπώνει επαρκώς ούτε τις ιδιαιτερότητες των 
διαφορετικών οικονομιών ούτε τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την οικονομική 
ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο.

Παρόλο που το σχέδιο της οδηγίας δεν προβλέπει την εναρμόνιση μεταξύ των φορολογικών 
συντελεστών, οι δυσμενείς επιπτώσεις της θέσπισης ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τα 
επιμέρους κράτη μέλη μπορούν να αντισταθμιστούν μόνο με την τροποποίηση του φορολογικού 
συντελεστή. Τούτο, με τη σειρά του, θα στερήσει στην πράξη από τα κράτη μέλη ένα σημαντικό μέσο 
για τη ρύθμιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και τη δυνατότητα εξασφάλισης ισοσκελισμένων 
προϋπολογισμών.

Εξίσου προβληματικό είναι και το προτεινόμενο κοινό διοικητικό πλαίσιο. Η Βουλγαρία είναι 
της άποψης ότι η πρόταση οδηγίας δεν εξετάζει ενδελεχώς τις διοικητικές διαδικασίες. Δεν 
επισημαίνονται οι τεράστιες διαφορές κατά την εφαρμογή των διαδικασιών για τη διαχείριση των 
φόρων εταιρειών στα διάφορα κράτη μέλη, ούτε και οι αποκλίσεις ως προς τη διάρθρωση, τη σύνθεση 
και την οργάνωση του έργου των φορολογικών αρχών. Η καθιέρωση δύο παράλληλων δικονομικών 
καθεστώτων για τη διαχείριση της φορολογίας εταιρειών θα οδηγήσει αφενός σε σημαντική αύξηση 
του κόστους για τις διοικητικές αρχές και τις επιχειρήσεις και αφετέρου στην ενδεχόμενη εισαγωγή 
διακρίσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης και είσπραξης των ίδιων τύπων οφειλομένων φόρων μεταξύ 
των διαφόρων ομίλων φορολογουμένων εταιρειών. Η φορολογία εταιρειών στη Βουλγαρία διέπεται 
από τις διατάξεις του νόμου περί της φορολογίας εταιρειών και του κώδικα είσπραξης δημοσίων 
εσόδων (ΚΕΔΕ). Η έγκριση της εν λόγω οδηγίας θα τροποποιήσει εκ βάθρων τις διατάξεις περί της 
φορολογίας των κερδών και των εσόδων των εταιρειών, ανεξαρτήτως εάν ανήκουν σε ευρωπαϊκό 
όμιλο ή όχι. Το ίδιο θα συμβεί και με τη θέσπιση νέου διοικητικού πλαισίου για τον ΚΕΔΕ.

IV. Η εν λόγω πρόταση οδηγίας συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής 
προϋπολογισμού και οικονομικών της 4ης Μαΐου 2011.

Η επιτροπή προϋπολογισμού και οικονομικών ενέκρινε ομόφωνα τη θέση που διατύπωσε το 
υπουργικό συμβούλιο σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την ΚΕΒΦΕ, και 
σύμφωνα με την οποία η Δημοκρατία της Βουλγαρίας τάσσεται κατά της καθιέρωσης κοινής 
ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιτροπή προϋπολογισμού και οικονομικών εκτιμά ότι η πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου 
για την ΚΕΒΦΕ δεν συνάδει με τη φορολογική πολιτική και τα εθνικά συμφέροντα της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Η επιτροπή επισημαίνει ότι η πρόταση δεν συνάδει ούτε με τις αρχές της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καθόρισε επαρκείς ποιοτικούς και ποσοτικούς 
δείκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να δείξουν ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα επιμέρους κράτη μέλη, όπως απαιτείται από το άρθρο 5, παράγραφος 3, 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Όσον 
αφορά την αρχή της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4, της ΣΕΕ, η 
επιτροπή προϋπολογισμού και οικονομικών είναι της άποψης ότι η πρόταση οδηγίας βαίνει πέραν του 
μέτρου που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης, καθώς οδηγεί στην 
επιβάρυνση των κρατών μελών με επιπρόσθετο διοικητικό και οικονομικό φόρτο.

Η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων επικροτεί τη θέση 
που διατύπωσε το υπουργικό συμβούλιο, σύμφωνα με την οποία η Δημοκρατία της Βουλγαρίας
τάσσεται κατά της καθιέρωσης κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών στο επίπεδο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατόπιν τεκμηριωμένων διαβουλεύσεων επί της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για 
την ΚΕΒΦΕ, η Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας διατυπώνει, διά της επιτροπής 
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ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων, την αιτιολογημένη γνώμη που 
παρατίθεται κάτωθι, η οποία θα διαβιβασθεί στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα:

1. Κατά την εξέταση των επίκαιρων θεμάτων του ευρωπαϊκού θεματολογίου σχετικά με τη 
νέα οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ και την ενιαία εσωτερική αγορά, καθώς και τις συντονισμένες 
δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων έχει εκφράσει 
επανειλημμένως τη θέση της έναντι της άσκησης κοινής φορολογικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ:
χρήζει συνετής προσέγγισης, ούτως ώστε οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις να μην έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην προβλεψιμότητα, τη σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα του 
επιχειρηματικού κλάδου.

2. Η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων εκτιμά ότι η 
πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την ΚΕΒΦΕ δεν συνάδει με τις αρχές της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας, και τούτο για τους ακόλουθους λόγους:

Επί της αρχής της επικουρικότητας:

• η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων εκτιμά ότι η 
πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας 
εταιρειών δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, 
της ΣΕΕ·

• η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων θεωρεί ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καθόρισε επαρκείς ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες οι οποίοι θα 
μπορούσαν να δείξουν ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα επιμέρους κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας·

• η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων φρονεί ότι η 
φορολογική βάση σε κάθε κράτος μέλος αντανακλά τις ιδιαιτερότητες της οικείας διάρθρωσης της 
παραγωγής. Για τις οικονομίες που παρουσιάζουν υστέρηση, όπως η βουλγαρική, ο παράγοντας της 
διαδικασίας γεφύρωσης του χάσματος κρίνεται κεφαλαιώδους σημασίας. Στο παρόν στάδιο, η 
θέσπιση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ θα επέσυρε «επιπτώσεις 
ψαλίδας» μεταξύ των κρατών μελών, στοιχείο που θα συνιστούσε φραγμό στις εντατικές προσπάθειες 
για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς·

• η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων επικροτεί 
μεν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απλοποίηση των κοινών κανόνων περί της 
φορολογίας των εταιρειών, αλλά εκφράζει με σαφήνεια την αντίληψή του, σύμφωνα με την οποία η 
θέσπιση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών σε ολόκληρη την ΕΕ θα στερήσει 
τόσο από τα επιμέρους κράτη μέλη όσο και από την ΕΕ συνολικά τα βασικά ανταγωνιστικά τους 
πλεονεκτήματα. Ο φόρος εταιρειών αποτελεί θεμελιώδες μέσο για την τόνωση της οικονομικής 
ανάπτυξης και της απασχόλησης, και, ως εκ τούτου, εμπίπτει στο πεδίο των εθνικών αρμοδιοτήτων·

• η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων πιστεύει ότι, 
για ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Βουλγαρία, η εφαρμογή του μαθηματικού τύπου 
των τριών παραμέτρων, που προτείνεται στην οδηγία, αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του 
συνολικού ποσοστού (μεγέθους) της φορολογικής βάσης, η οποία θα επιφέρει, με τη σειρά της, την 
άσκηση έμμεσων πιέσεων στον φορολογικό συντελεστή τους. Σύμφωνα με πρώιμους υπολογισμούς 
του Υπουργείου Οικονομικών, ο φορολογικός συντελεστής της τάξης του 10% που εφαρμόζεται επί 
του παρόντος στη Βουλγαρία θα πρέπει να αυξηθεί περίπου κατά 3 με 4 ποσοστιαίες μονάδες, 
προκειμένου να αντισταθμιστούν οι ζημίες στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού για την 
αντίστοιχη θέση·

• η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων θεωρεί ότι η 
παρούσα πρόταση οδηγίας δεν επιλύει το πρόβλημα των τιμών μεταβίβασης (transfer pricing) αλλά 
ότι το μετατοπίζει απλώς μεταξύ των ομίλων και των τρίτων μερών. Επιπροσθέτως, κρίνεται σκόπιμο 
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να σημειωθεί ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις εξακολουθούν να εμπίπτουν 
στο πεδίο λήψης εθνικών αποφάσεων·

• η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων εκτιμά ότι 
στον συγκεκριμένο τομέα θα μπορούσαν να ληφθούν μόνο μέτρα συντονισμού μεταξύ των εθνικών 
φορολογικών συστημάτων, χωρίς όμως να προβλέπεται ενοποίηση της φορολογικής βάσης.

Κατά συνέπεια, η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων 
είναι της άποψης ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης.

Επί της αρχής της αναλογικότητας:

• Η πρόταση οδηγίας δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο
άρθρο 5, παράγραφος 4, της ΣΕΕ, διότι δημιουργεί επιπρόσθετο διοικητικό και οικονομικό φόρτο 
για τα κράτη μέλη, μέσω της καθιέρωσης δύο διαφορετικών συστημάτων φορολογίας εταιρειών, 
και βαίνει, κατ’ αυτόν τον τρόπο, πέραν του μέτρου που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των 
στόχων της Συνθήκης·

• το σχέδιο οδηγίας προβλέπει τον πλήρη διαχωρισμό μεταξύ των φορολογικών και 
λογιστικών κανόνων, μέσω της καθιέρωσης φορολογικού ισοζυγίου με φορολογητέα έσοδα και 
φορολογητέες δαπάνες, επί του οποίου θα προσδιορίζεται η κοινή βάση φορολογίας. Η διαχείριση 
των δύο παράλληλων καθεστώτων φορολογίας εταιρειών θα οδηγήσει σε ουσιαστική αύξηση του 
κόστους τόσο για τις διοικητικές αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις, λόγω της υποχρέωσης 
καταβολής των οφειλομένων φόρων και της εφαρμογής νέας φορολογικής λογιστικής·

• η έγκριση της εν λόγω οδηγίας θα τροποποιήσει εκ βάθρων τις διατάξεις περί της 
φορολογίας των κερδών και των εσόδων των εταιρειών, ανεξαρτήτως εάν ανήκουν σε ευρωπαϊκό 
όμιλο ή όχι. Το ίδιο θα συμβεί και με τη θέσπιση νέου συναφούς νομοθετικού πλαισίου. Περαιτέρω, 
θα κριθεί αναγκαία η εισαγωγή εννοιών διεθνούς φορολογίας στις εθνικές φορολογικές νομοθεσίες, 
έννοιες οι οποίες δεν εφαρμόζονται επί του παρόντος στη χώρα, και οι οποίες θα επιβαρύνουν με 
πρόσθετο φόρτο τις επιχειρήσεις και τις διοικητικές αρχές·

• η πρόταση οδηγίας ενδέχεται να έχει δυσμενή αντίκτυπο και στον εθνικό 
προϋπολογισμό, ενώ η τήρηση της αρχής της προφύλαξης δεν θα είναι πιθανότατα ικανή να 
αντισταθμίσει την αδικαιολόγητη περιστολή της δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Σε αυτήν την 
περίπτωση, ο εθνικός προϋπολογισμός των κρατών μελών θα στερείται φορολογικών εσόδων, τα 
οποία εντάσσονται στον δημοσιονομικό προγραμματισμό του αντίστοιχου έτους, και βάσει των 
οποίων τα κράτη εφαρμόζουν τις εθνικές πολιτικές τους. Επιπροσθέτως, η πρόταση οδηγίας επιτρέπει 
τη μη εναρμόνιση των φορολογικών περιόδων με τις ημερολογιακές περιόδους, καθώς και τη 
διαφοροποίησή τους μεταξύ των εταιρειών του ίδιου ομίλου. Τούτο αναμένεται να προκαλέσει 
μείζονες διοικητικές και τεχνικές δυσκολίες και να καταστήσει δαπανηρότερες τις φορολογικές 
και λογιστικές υπηρεσίες για τις εταιρείες·

• παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την πεποίθηση ότι οι προτεινόμενες δράσεις 
αναμένεται να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για τις επενδύσεις στο πλαίσιο της ενιαίας 
αγοράς, τόσο για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας όσο και για άλλα κράτη μέλη, οι επιπτώσεις τους 
στον τομέα θα είναι αρνητικές· ως εκ τούτου, η πρόταση οδηγίας δεν παρέχει την πλέον αναλογική 
λύση για τα προβλήματα που διαπιστώνονται στην ενιαία αγορά.

Η παρούσα έκθεση και η σχετική γνωμοδότηση εγκρίθηκαν με 12 ψήφους υπέρ.
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