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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 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.

Ακολουθεί προς ενημέρωση συνημμένη η αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Κοινοτήτων 
του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας σχετικά με την 
προαναφερθείσα πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Κοινοτήτων

υποβληθείσα στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα με 

το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας

Σχέδιο οδηγίας για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (7263/11)

Πλαίσιο της Συνθήκης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την αρχή της επικουρικότητας

1. Η αρχή της επικουρικότητας προέκυψε από την επιθυμία να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο 

το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες της ΕΕ. Η εν λόγω αρχή ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της ΣΕΕ:

«Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική 

της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της 

προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο 

και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της 

προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης».

2. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ «μεριμνούν συνεχώς για την τήρηση»1 της αρχής της επικουρικότητας όπως 

ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας.

3. Αντιστοίχως, η Επιτροπή προβαίνει σε ευρείες διαβουλεύσεις πριν υποβάλει πρόταση νομοθετικής πράξης, 

και κατά τις διαβουλεύσεις αυτές πρέπει να συνεκτιμάται, κατά περίπτωση, η περιφερειακή και τοπική 

διάσταση.2

4. Δυνάμει του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2, κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης πρέπει να περιλαμβάνει 

«εμπεριστατωμένη έκθεση» βάσει της οποίας μπορεί να κριθεί η τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και 

της αναλογικότητας. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιέχει:

— στοιχεία εκτίμησης των δημοσιονομικών επιπτώσεων της πρότασης·

— εφόσον πρόκειται για οδηγία, στοιχεία εκτίμησης των συνεπειών της πράξης στην εθνική και, ενδεχομένως, 

στην περιφερειακή νομοθεσία, και

                                               
1 Άρθρο 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 2.
2 Άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 2.
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— ποιοτική και, οσάκις είναι δυνατόν, ποσοτική τεκμηρίωση των λόγων που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 

ένας στόχος της Ένωσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης.

Η εμπεριστατωμένη έκθεση πρέπει επίσης να αποδεικνύει ότι λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να είναι το τυχόν 

οικονομικό ή διοικητικό βάρος που βαρύνει την ΕΕ, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, 

τους οικονομικούς φορείς και τους πολίτες το ελάχιστο δυνατό και ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο.

5. Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 και του άρθρου 12β της ΣΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια μεριμνούν για την 

τήρηση της αρχής της επικουρικότητας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρωτόκολλο αριθ. 2, 

συγκεκριμένα τη διαδικασία αιτιολογικής γνώμης.

Προηγούμενο πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας

6. Το προηγούμενο πρωτόκολλο σχετικά με τη εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, το οποίο προσαρτήθηκε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, παρείχε χρήσιμη καθοδήγηση σχετικά 

με το πώς έπρεπε να εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Αυτές οι οδηγίες εξακολουθούν να αποτελούν 

σημαντικό δείκτη της τήρησης της επικουρικότητας:

«Η κοινοτική δράση είναι αιτιολογημένη όταν πληρούνται και οι δύο πτυχές της αρχής της 

επικουρικότητας: οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς με τη 

δράση των κρατών μελών στα πλαίσια του εθνικού τους συνταγματικού συστήματος και δύνανται 

συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα με δράση εκ μέρους της Κοινότητας.

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν εξετάζεται κατά πόσον 

πληρούται ο προαναφερόμενος όρος:

• το υπό εξέταση θέμα έχει διεθνικές πτυχές οι οποίες δεν μπορούν να ρυθμιστούν ικανοποιητικά 

με τη δράση των κρατών μελών,

• οι δράσεις μόνο των κρατών μελών ή η έλλειψη κοινοτικής δράσης έρχονται σε σύγκρουση με τις 

απαιτήσεις της Συνθήκης (όπως η ανάγκη διόρθωσης των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού ή η 

αποφυγή συγκεκαλυμμένων περιορισμών του εμπορίου ή η ενίσχυση της οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής) ή βλάπτουν σημαντικά κατ' άλλον τρόπο τα συμφέροντα των κρατών 

μελών,
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• η δράση σε κοινοτικό επίπεδο συνεπάγεται σαφή πλεονεκτήματα λόγω της κλίμακας στην οποία 

θα διεξαχθεί ή των αποτελεσμάτων της, σε σύγκριση με τη δράση στο επίπεδο των κρατών 

μελών».3

Πρόταση

7. Η προτεινόμενη οδηγία επιδιώκει την καθιέρωση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών 

(ΚΕΒΦΕ). Η ΚΕΒΦΕ θα εισαγάγει ένα και μόνο σύνολο εναρμονισμένων κανόνων για τον υπολογισμό της 

φορολογικής βάσης για φορολογητέα κέρδη εταιρειών με έδρα στα κράτη μέλη της ΕΕ, και θα επιτρέπει σε 

ομίλους εταιρειών να υπολογίζουν το συνολικό τους ενοποιημένο κέρδος σε ολόκληρη την ΕΕ για 

φορολογικούς σκοπούς.

8. Αυτό το κέρδος θα κατανέμεται στη συνέχεια στις εταιρείες του ομίλου βάσει ενός μαθηματικού τύπου 

επιμερισμού που θα περιλαμβάνει τις πωλήσεις, τις δαπάνες μισθοδοσίας, τον αριθμό των εργαζομένων και τα 

στοιχεία ενεργητικού σε κάθε κράτος μέλος. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα φορολογούν τα κέρδη που έχουν 

κατανεμηθεί στις εταιρείες που βρίσκονται στο εσωτερικό τους.

9.  Η κατανομή των κερδών σε αυτήν τη βάση θα αποτελέσει μια σημαντική αλλαγή από την υπάρχουσα 

κατάσταση — σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, εφαρμόζεται χωριστή λογιστική σε κάθε κράτος μέλος 

προκειμένου να καθοριστεί ο τόπος του εισοδήματος και κατά συνέπεια ο οφειλόμενος φόρος. Η πρόταση θα 

οδηγήσει σε ανακατανομή της φορολογικής βάσης μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία όμως θα συνεχίζουν να 

καθορίζουν τους δικούς τους συντελεστές φορολογίας εταιρειών.

10. Εάν εγκριθεί, η οδηγία θα πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διαχειρίζονται δύο χωριστά φορολογικά συστήματα, το υπάρχον εθνικό σύστημά τους, το οποίο καλύπτεται από 

την υφιστάμενη νομοθεσία, και την ΚΕΒΦΕ. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό δεν 

θα απαιτήσει την προσαρμογή στην ισχύουσα νομοθεσία του Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα αυξήσει το κόστος:

νέες δαπάνες που σχετίζονται με την ανάγκη συντονισμού με άλλες διοικήσεις, και εφάπαξ δαπάνες όπως η 

κατάρτιση των υπαλλήλων και η αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής.

Εκτίμηση επιπτώσεων

11. Η πρόταση της Επιτροπής συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων και 

την ίδια την εκτίμηση επιπτώσεων. Η εκτίμηση επιπτώσεων ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Γενικής 

                                               
3 Άρθρο 5.
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Γραμματείας για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και, ως εκ τούτου, περιλαμβάνει: «i) επισκόπηση της διαδικασίας 

διαβουλεύσεων· ii) περιγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων· iii) αναφορά των στόχων της πολιτικής· και iv) 

σύγκριση εναλλακτικών επιλογών πολιτικής, με τις οποίες θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι στόχοι που 

προαναφέρθηκαν».4 Περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα πέντε μελετών που διεξήχθησαν για λογαριασμό 

της Επιτροπής. Οι τέσσερις εναλλακτικές επιλογές πολιτικής είναι οι εξής: η προτεινόμενη προαιρετική 

ΚΕΒΦΕ, μια υποχρεωτική ΚΕΒΦΕ, μια προαιρετική κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (δηλαδή, διατήρηση της 

χωριστής λογιστικής αντί για ενοποίηση των φορολογικών αποτελεσμάτων) και μια υποχρεωτική κοινή βάση 

φορολογίας εταιρειών.

12. Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της επιλογής που προτιμά η Επιτροπή, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο 

συμμετάσχει μαζί με τα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη, το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου επί της βάσης 

φορολογίας εταιρειών ολόκληρης της ΕΕ θα αυξηθεί από 20,3% σε 20,5%.

13. Σε επίπεδο ΕΕ, η εκτίμηση επιπτώσεων δείχνει αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις (-0,74% έως -0,87%),

την απασχόληση (0% έως -0,01%) και το ΑΕγχΠ (-0,15% έως -0,17%), με οριακό κέρδος μόνο όσον αφορά την 

ευημερία (+0,02%).

14. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, η εκτίμηση επιπτώσεων δείχνει αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις (-0,77% 

έως -0,93%), την απασχόληση (-0,03% έως -0,04%) και το ΑΕγχΠ (-0,02% έως -0,05%), με οριακό κέρδος 

μόνο όσον αφορά την ευημερία (0 έως +0,02%).

15. Η Επιτροπή παραδέχεται ότι είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι ακριβείς επιπτώσεις της πρότασης στα 

φορολογικά έσοδα των επιμέρους κρατών μελών. Η πρόταση θα οδηγήσει σε ουσιαστική αναδιανομή της 

βάσης φορολογίας εταιρειών μεταξύ των κρατών μελών, βάσει συντελεστών κατανομής. Η αιτιολογική έκθεση 

αναφέρει ότι:

«πράγματι, 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. Από την άποψη αυτή, είναι 

δύσκολο να προβλέψει κανείς τις ακριβείς επιπτώσεις σε καθένα από τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, 

ως εξαίρεση από τη γενική αρχή, όταν το αποτέλεσμα του επιμερισμού της φορολογικής βάσης μεταξύ 

                                               
4 Αιτιολογική έκθεση, σελίδα 7.
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κρατών μελών δεν αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια ρήτρα 

διασφάλισης προβλέπει εναλλακτική μέθοδο».5

Η άποψη της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου

16. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πιστεύει ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στις εκτιμήσεις της 

Επιτροπής για τις επιπτώσεις της πρότασης στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην εκτίμηση επιπτώσεων συνολικά.

Δεν δέχεται ότι είναι απαραίτητη η καθιέρωση ΚΕΒΦΕ για την επίτευξη των ευρύτερων στόχων της πρότασης ή 

ότι 27 διαφορετικά εθνικά συστήματα φορολογίας εταιρειών παρακωλύουν ευγενώς την εύρυθμη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. Δεν είναι πεπεισμένη ότι η ΚΕΒΦΕ είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της απλότητας και 

της αποτελεσματικότητας των συστημάτων φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ. Θεωρεί ότι τα φορολογικά εμπόδια 

στη διασυνοριακή δραστηριότητα που ισχυρίζεται ότι θα αντιμετωπίσει η πρόταση —κόστος συμμόρφωσης, 

διπλή φορολογία και υπερφορολόγηση— μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλους τρόπους, όπως μέσω άτυπου 

συντονισμού ή διμερών λύσεων. Κατά συνέπεια, δεν έχει πειστεί ακόμη ότι η Επιτροπή παρέσχε επαρκώς 

ισχυρά επιχειρήματα για το ότι απαιτείται δράση σε επίπεδο ΕΕ και ότι η πρόταση συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· όταν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, η κυβέρνηση 

θα πιέσει την Επιτροπή για οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση μπορεί να παράσχει όσον αφορά την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Πτυχές της οδηγίας που δεν συνάδουν με την αρχή της επικουρικότητας

17. Η Βουλή των Κοινοτήτων θεωρεί ότι το σχέδιο οδηγίας για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 

εταιρειών δεν συμμορφώνεται ούτε ως προς τις διαδικαστικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην Επιτροπή 

από το πρωτόκολλο αριθ. 2 ούτε με την αρχή της επικουρικότητας όσον αφορά τις ακόλουθες πτυχές.

i) Μη εκπλήρωση των διαδικαστικών υποχρεώσεων

18. Η ενότητα 2.4 της εκτίμησης επιπτώσεων (σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα) δεν 

περιλαμβάνει «εμπεριστατωμένη έκθεση» για να καταστεί δυνατό να κριθεί η τήρηση της αρχής της 

επικουρικότητας (και της αναλογικότητας), όπως απαιτείται από το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2. Η 

περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων αναφέρει ότι η εκτίμηση επιπτώσεων ακολούθησε τις κατευθυντήριες 

γραμμές της Γενικής Γραμματείας για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων, οι οποίες δεν φαίνεται να περιλαμβάνουν την 

                                               
5 Σελίδα 6.
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εκπόνηση εμπεριστατωμένης έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 (βλ. την παράγραφο 

11 παραπάνω). Η ενότητα 2.4 απέχει πολύ από το επίπεδο των λεπτομερειών που απαιτούνται για να 

τεκμηριωθεί η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, ενώ επίσης περιέχει άσκοπες αναφορές σχετικά με τη νομική 

βάση και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

«2.4. Επικουρικότητα και αναλογικότητα

Το δικαίωμα της Κοινότητας [sic] να αναλαμβάνει δράση στον τομέα της άμεσης φορολογίας ορίζεται 

στο άρθρο 115 της ΣΛΕΕ, όπου προβλέπεται ότι «το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα προτάσει της 

Επιτροπής 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». Επιπλέον, οι προβλεπόμενες επιλογές πολιτικής συνάδουν με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Όπως επισημάνθηκε στις προηγούμενες ενότητες, το τρέχον πλαίσιο με 27 διαφορετικά εθνικά συστήματα 

φορολογίας εταιρειών παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν να παράσχουν μια ολοκληρωμένη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Η ασυντόνιστη δράση, η 

οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται από κάθε κράτος μέλος χωριστά, θα αναπαρήγαγε την τρέχουσα 

κατάσταση, καθώς οι φορολογούμενοι θα χρειάζονταν και πάλι να απευθύνονται σε τόσες φορολογικές 

διοικήσεις όσες και οι δικαιοδοσίες στις οποίες έχουν υποχρέωση καταβολής φόρου. Η κοινοτική δράση 

είναι απαραίτητη ενόψει της θέσπισης ενός νομικού πλαισίου με κοινούς κανόνες. Η Επιτροπή ανέλαβε 

πρωτοβουλία έχοντας κατά νου ότι, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα 

να καθορίζουν το ύψος και τη σύνθεση των φορολογικών εσόδων τους.

Τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρωτοβουλίας είναι και κατάλληλα και 

αναγκαία για την επίτευξη του επιθυμητού σκοπού (άρα σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας). Οι 

ολοκληρωμένες προτάσεις που εξετάζονται στο παρόν έγγραφο δεν συνεπάγονται εναρμόνιση των 

συντελεστών φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ και, κατά συνέπεια, δεν περιορίζουν την ικανότητα των 

κρατών μελών να επηρεάζουν το επιθυμητό ύψος των εσόδων από τη φορολογία εταιρειών. Δεν 

παρεμβαίνουν στις εθνικές επιλογές όσον αφορά τον βαθμό της επέμβασης του δημόσιου τομέα και τη 

σύνθεση των φορολογικών εσόδων. Προτείνουν έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη συλλογική 

διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν από την κατάτμηση των εθνικών συστημάτων φορολογίας 

εταιρειών με σκοπό μια πιο αποδοτική εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με τη γενική κατανόηση της αρχής της 
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επικουρικότητας, προσφέρουν λύσεις που επιτρέπουν τη συλλογική αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της 

αγοράς που προκύπτουν από την ξεχωριστή λειτουργία 27 εθνικών φορολογικών συστημάτων».6

19. Η παραδοχή στο άρθρο 5 της ΣΕΕ είναι ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα 

στον πολίτη της ΕΕ. Τυχόν απόκλιση από αυτήν την παραδοχή δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά να 

δικαιολογείται με επαρκείς λεπτομέρειες και σαφήνεια ώστε ο πολίτης της ΕΕ να μπορεί να κατανοήσει τους 

ποιοτικούς και ποσοτικούς λόγους που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι δικαιολογημένη η ανάληψη δράσης 

σε επίπεδο ΕΕ και όχι σε εθνικό επίπεδο. Στην εκτίμηση επιπτώσεων που εκπόνησε, η Επιτροπή αθέτησε την 

υποχρέωσή της να παρουσιάσει εμπεριστατωμένη έκθεση σχετικά με την επικουρικότητα, σύμφωνα με το άρθρο

5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2.

ιι) Μη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας

20. Η πρώτη αιτιολογική σκέψη της πρότασης ορίζει τον νομοθετικό στόχο:

«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».7

21. Η συμμόρφωση αυτού του στόχου με την αρχή της επικουρικότητας κρίνεται υπό το πρίσμα της 

καθοδήγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 6 παραπάνω.

22. Στην εκτίμηση επιπτώσεων, διατυπώνεται η υπόθεση, αντί να παρέχονται σαφή στοιχεία υπό τη μορφή 

ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, ότι το υπό εξέταση ζήτημα έχει διεθνικές πτυχές που δεν μπορούν να 

ρυθμιστούν ικανοποιητικά μέσω της ανάληψης δράσης από τα κράτη μέλη, παραδείγματος χάρη μέσω ενός 

άτυπου συντονισμού όπως προτείνεται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

23. Ομοίως, στην εκτίμηση επιπτώσεων διατυπώνεται η υπόθεση, αντί να παρέχονται σαφή στοιχεία υπό τη 

μορφή ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, ότι η ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη μόνο ή μη ανάληψη δράσης 

                                               
6 Σελίδες 15-16.
7 Σελίδα 11 της πρότασης.
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από την ΕΕ θα ερχόταν σε αντίθεση με τις απαιτήσεις των Συνθηκών της ΕΕ, στην προκειμένη περίπτωση της 

εσωτερικής αγοράς. Ενώ είναι σαφές ότι τα διαφορετικά καθεστώτα φορολογίας των εταιρειών επιβαρύνουν 

επιπροσθέτως τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη της ΕΕ, και ότι μια 

ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών θα μετρίαζε τα εν λόγω βάρη, αυτό δεν είναι το ίδιο με τον ισχυρισμό

της Επιτροπής ότι τα συγκεκριμένα βάρη ισοδυναμούν με παρακώλυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

«Τα φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες της ΕΕ όταν επεκτείνονται πέραν των εθνικών 

συνόρων μπορούν να οριστούν ως εμπόδια που αυξάνουν το κόστος οδηγώντας σε περιορισμούς εισόδου 

στην αγορά. Η άρση των εμποδίων αυτών είναι συναφής προς μια πολιτική ελευθέρωσης που πρέπει να 

αναλυθεί στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης στην εσωτερική αγορά».8

Τα στοιχεία στην εκτίμηση επιπτώσεων είναι ανεπαρκή για να δικαιολογήσουν αυτήν την πρόταση βάσει του 

ισχυρισμού ότι είναι «συναφής προς μια πολιτική ελευθέρωσης που πρέπει να αναλυθεί στο πλαίσιο της 

ελευθερίας εγκατάστασης στην εσωτερική αγορά».

24. Τα στοιχεία υπό τη μορφή ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών στην εκτίμηση επιπτώσεων είναι ανεπαρκή για 

να καταδείξουν ότι η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ συνεπάγεται σαφή πλεονεκτήματα λόγω της κλίμακας 

στην οποία θα διεξαχθεί ή των αποτελεσμάτων της, σε σύγκριση με τη δράση στο επίπεδο των κρατών μελών. 

Παρότι η μείωση του κόστους φορολογικής συμμόρφωσης εκτιμάται ότι κυμαίνεται στο 7%, η εκτίμηση 

επιπτώσεων δείχνει αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις, την απασχόληση και το ΑΕγχΠ στο επίπεδο της ΕΕ, 

με οριακό κέρδος μόνο όσον αφορά την ευημερία. Τα πλεονεκτήματα για τα κράτη μέλη είναι εξίσου 

αμφισβητήσιμα: μια ρήτρα διασφάλισης κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα για 

εναλλακτική μέθοδο επιμερισμού όταν η ανακατανομή της φορολογικής βάσης μεταξύ κρατών μελών 

θεωρείται άδικη σε ένα κράτος μέλος.

25. Για τους λόγους αυτούς, η Βουλή των Κοινοτήτων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η παρούσα πρόταση δεν 

τηρεί την αρχή της επικουρικότητας.

                                               
8. Ενότητα 2.3 της εκτίμησης επιπτώσεων «Περίληψη των προβλημάτων και του βασικού σεναρίου», σελίδα 14.


