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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας
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 Εθνικού Συμβουλίου της 
Σλοβακικής Δημοκρατίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

25η συνεδρίαση

106

Ψήφισμα
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής

Δημοκρατίας

12 Μαΐου 2011

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής
Δημοκρατίας,
αφού συζήτησε την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση
φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ),

A. τονίζει ότι

πάγια θέση της Σλοβακικής Δημοκρατίας είναι η μη εναρμόνιση των άμεσων φόρων σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B. δηλώνει ότι

ο καθορισμός των φορολογικών συντελεστών εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ. επισημαίνει ότι

τα συνολικά φορολογικά έσοδα προκύπτουν από τον συνδυασμό του εύρους της 
φορολογικής βάσης και των φορολογικών συντελεστών·

Δ. πιστεύει ότι

η πρόταση οδηγίας θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την αύξηση του ΑΕγχΠ και την 
απασχόληση και, ως εκ τούτου, να μειώσει το συνολικό επίπεδο ευημερίας σε πολλά κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επιπλέον, δεν είναι πεπεισμένη ότι η πρόταση οδηγίας 
συμβάλλει στην απλούστευση και την αποδοτικότητα των φορολογικών συστημάτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά, αντιθέτως, θα επέφερε αύξηση των δαπανών που σχετίζονται με τη 
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θέσπιση ενός νέου συστήματος με μια κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, καθώς και πιθανό 
διοικητικό φόρτο·

Ε. τονίζει ότι

στην εκτίμηση επιπτώσεών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβαίνει σε ανάλυση του 
πραγματικού αντικτύπου της εφαρμογής της οδηγίας στα δημοσιονομικά έσοδα των κρατών 
μελών·

ΣΤ. είναι της γνώμης ότι

η δήλωση για την οδηγία που υποβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου σχετικά
με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας δεν αρκεί για να
αιτιολογήσει τη συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υπέβαλε μια πρόταση η οποία δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με ικανοποιητικό τρόπο·

Ζ. θεωρεί ότι

η πρόταση οδηγίας αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας και, ως εκ τούτου, δυνάμει του 
άρθρου 12 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του πρωτοκόλλου σχετικά με τον ρόλο 
των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου 
σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και 
υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη σε παράρτημα·

Η. αναθέτει

στον πρόεδρο της επιτροπής

να ενημερώσει τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας, τον 
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονομικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας, 
τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το εγκριθέν ψήφισμα.

/υπογραφή/

Παράρτημα στο ψήφισμα αριθ. 106 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 
Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας

1. Πρώτα από όλα θα πρέπει να αναφερθεί ότι μια στάση αντίθεσης στην εναρμόνιση των 
άμεσων φόρων εξυπηρετεί τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά συμφέροντα της Σλοβακικής 
Δημοκρατίας σε διάφορα επίπεδα στην ΕΕ. Ήταν μάλιστα πρόταση του σλοβάκου 
πρωθυπουργού να τονίζεται ρητώς σε ξεχωριστή πρόταση στα συμπεράσματα της συνόδου 
κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ευρωζώνης, που διεξήχθη στις 
11.3.2011, ότι η άμεση φορολογία θα πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών. 
Επιπλέον, στη «Δήλωση κυβερνητικού προγράμματος για την περίοδο 2010-2014» η 
κυβέρνηση της Σλοβακικής Δημοκρατίας δεσμεύθηκε να μην συναινέσει στην εναρμόνιση 
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της φορολογίας στην ΕΕ στον τομέα της φορολογίας εισοδήματος. Η φορολογική κυριαρχία 
στον τομέα της άμεσης φορολογίας θεωρείται, μαζί με την ανεξάρτητη δημοσιονομική 
πολιτική, καίριο συστατικό της εθνικής κυριαρχίας.

2. Θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή στις δαπάνες που σχετίζονται με τη 
θέσπιση ενός νέου συστήματος με κοινή φορολογική βάση για τις εταιρείες και μια πιθανή 
αύξηση του διοικητικού φόρτου. Διαβεβαιώνουμε ότι ένα σύστημα που θα βασίζεται στην 
αρχή της εθελούσιας συμμετοχής εμφανίζει σημαντικά μειονεκτήματα.

3. Μια άλλη δυσμενής πτυχή είναι η πιθανή μείωση της ευελιξίας των κρατών μελών της ΕΕ 
να αντιδρούν στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και επιχειρηματικά περιβάλλοντα 
μέσω της φορολογικής πολιτικής, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Προτείνεται να θεσπιστεί το 
σύστημα ΚΕΒΦΕ με τη μορφή οδηγίας, καθιστώντας έτσι την εφαρμογή τροποποιήσεων πιο 
χρονοβόρα από ό,τι ισχύει σήμερα με τις εθνικές νομοθεσίες.

4. Θα θέλαμε επίσης να δηλώσουμε ότι η έγκριση της εν λόγω οδηγίας είναι πιθανόν να 
επιδράσει αρνητικά στην ανάπτυξη του ΑΕγχΠ και της απασχόλησης και επίσης αναμένουμε 
αρνητικό αντίκτυπο στα έσοδα των προϋπολογισμών των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υπέβαλε μια νομοθετική πρόταση της οποίας οι επιπτώσεις δεν μπορούν να 
προσδιορισθούν ποσοτικά με ικανοποιητικό τρόπο.

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την αποκλειστική τροποποίηση του υπολογισμού της 
φορολογικής βάσης, αποφεύγοντας την εναρμόνιση των συντελεστών, ενώ εμείς τονίζουμε 
ότι τα συνολικά φορολογικά έσοδα είναι αποτέλεσμα συνδυασμού αμφότερων των 
παραγόντων, δηλαδή του εύρους της φορολογικής βάσης και των φορολογικών συντελεστών.

6. Ουσιαστικό ελάττωμα της πρότασης οδηγίας θεωρούμε το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν 
περιλαμβάνει στην εκτίμηση επιπτώσεών της ανάλυση του πραγματικού αντικτύπου της 
επιβολής ΚEΒΦΕ στα δημοσιονομικά έσοδα των κρατών μελών, ενώ κάνει λόγο για την 
περιπλοκότητα αυτού του υπολογισμού, δεδομένου ότι τα τελικά φορολογικά έσοδα θα 
εξαρτηθούν από τις «επιλογές της εθνικής πολιτικής όσον αφορά τις πιθανές προσαρμογές 
του μείγματος διαφόρων φορολογικών μέσων ή των φορολογικών συντελεστών που 
εφαρμόζονται». Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο καθεστώς 
φορολογίας εταιρειών χωρίς να γνωρίζει τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στους προϋπολογισμούς 
των κρατών μελών.

7. Μια άλλη πτυχή που απαιτεί προσοχή είναι το κόστος που σχετίζεται με τη θέσπιση ενός 
προαιρετικού συστήματος KΕΒΦΕ για τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών. Το γεγονός 
ότι το καθεστώς ΚΕΒΦΕ πρέπει να είναι προαιρετικής φύσεως αφενός προσφέρει 
πλεονεκτήματα για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακή βάση, οι οποίες θα 
μπορούσαν να επωφεληθούν από ένα τέτοιο καθεστώς, αλλά αφετέρου δημιουργεί 28 
φορολογικά συστήματα παράλληλης λειτουργίας (εάν θεσπισθεί το σύστημα ΚEΒΦΕ 
παράλληλα με τα 27 υφιστάμενα εθνικά φορολογικά συστήματα). Ως εκ τούτου, μπορούμε να 
εικάσουμε ότι το εν λόγω μέτρο δεν θα επιφέρει την επιθυμητή μείωση του διοικητικού 
κόστους για τις επιχειρήσεις, ούτε θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική είσπραξη φορολογίας 
εισοδήματος εταιρειών, καθώς θα απαιτεί πρόσθετες δαπάνες για τη διαχείριση ενός διπλού 
συστήματος και την είσπραξη της φορολογίας εισοδήματος εταιρειών.


