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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του ιρλανδικού κοινοβουλίου (Dáil Éireann ) της 
Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, 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 Dáil Éireann της 
Δημοκρατίας της Ιρλανδίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

DÁIL ÉIREANN
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (COM(2011)121)

1. Η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε επαρκώς τις διαδικαστικές απαιτήσεις (που περιέχονται στο 
πρωτόκολλο 2, άρθρο 5) να παράσχει εμπεριστατωμένη έκθεση με επαρκείς ποσοτικούς και 
ποιοτικούς δείκτες, ώστε να επιτραπεί στα εθνικά κοινοβούλια να αξιολογήσουν πλήρως όλες τις 
επιπτώσεις ως προς την επικουρικότητα σε μια διασυνοριακή πρόταση αυτού του είδους. Με 
ανεπαρκή στοιχεία είναι δύσκολο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η νομοθετική δράση της ΕΕ 
είναι αναγκαία και προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη από τη μεμονωμένη δράση των κρατών μελών.

2. Η πρόταση δεν πληροί τις απαιτήσεις συγκριτικής αποτελεσματικότητας στους ελέγχους 
αναγκαιότητας ή μεγαλύτερου οφέλους.

Από την πρόταση ή την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής δεν αποδεικνύεται ότι

α. η θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ είναι απολύτως δικαιολογημένη ως ο βέλτιστος τρόπος να 
επιτευχθούν οι γενικότεροι στόχοι της πρότασης. Δεν καταδεικνύεται ότι η ανάληψη 
δράσης μόνο από τα κράτη μέλη (δηλαδή, ο άτυπος συντονισμός ή οι διμερείς λύσεις) δεν 
μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική στην καταπολέμηση των φορολογικών εμποδίων 
στη διασυνοριακή δραστηριότητα τα οποία όπως φαίνεται θα αντιμετωπιστούν.

β. Τα 27 διαφορετικά εθνικά συστήματα φορολογίας εταιρειών παρακωλύουν εγγενώς την 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στην ουσία, η πρόταση θα καθιέρωνε ένα 
δεύτερο παράλληλο σύστημα σε κάθε κράτος μέλος, το οποίο δεν θα βελτίωνε την 
απλότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ.

γ. Μεγαλύτερο όφελος προκύπτει από το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής της πρότασης όπως 
δημοσιεύτηκε, το οποίο φαίνεται να προσανατολίζεται στις ανάγκες των πολύ μεγάλων 
εταιρειών, και όχι των μικρότερων επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν 
και στα 27 κράτη μέλη τα υφιστάμενα εμπόδια στη λειτουργία και τις εμπορικές 
συναλλαγές των νεοσύστατων ΜΜΕ. Αυτή η πτυχή απουσιάζει από την πρόταση και, για 
τον λόγο αυτόν, η πρόταση μπορεί να μην επιτύχει τους δεδηλωμένους στόχους της.
Πράγματι, αυτή η παράλειψη έχει προκαλέσει ορισμένες ανησυχίες ότι η πρόταση μπορεί 
να ταιριάζει περισσότερο στα μεγαλύτερα κράτη μέλη. Αυτό επιβεβαιώνεται από 
πορίσματα ερευνών σύμφωνα με τα οποία η Ιρλανδία περιλαμβάνεται σε μια ομάδα έξι 
χωρών (μαζί με την Πορτογαλία, την Πολωνία, τη Φινλανδία, την Τσεχική Δημοκρατία και 
τη Βουλγαρία) των οποίων οι επιχειρήσεις θα πληγούν σοβαρότερα από την ΚΕΒΦΕ.

3. Από την εκτίμηση επιπτώσεων καθίσταται σαφές ότι η πρόταση μπορεί να έχει σημαντικές και 
ενδεχομένως άνισες επιπτώσεις ως προς το κόστος μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών. Δεν 
έχουν διεξαχθεί συγκεκριμένες και ποσοτικοποιημένες αξιολογήσεις οι οποίες να δικαιολογούν 
ένα αποτέλεσμα πολιτικής αυτού του είδους, ιδίως έναντι του σαφούς κινδύνου μείωσης των 
δημοσιονομικών εσόδων από τη φορολογία των εταιρειών, μαζί με τις εκτιμώμενες μειώσεις του 
ΑΕγχΠ, της απασχόλησης και των άμεσων ξένων επενδύσεων που θα αντιμετωπίσουν ορισμένα 
κράτη μέλη.

4. Επομένως, μεγάλο μέρος της αιτιολόγησης της πρότασης βασίζεται σε υποθέσεις, ενώ 
διατίθενται ανεπαρκή στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής της νέας πολιτικής. Η ίδια η 
Επιτροπή το παραδέχεται αυτό στην αιτιολογική έκθεση, όπου δηλώνει 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 
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φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται. Από την άποψη αυτή, είναι δύσκολο να προβλέψει 
κανείς τις ακριβείς επιπτώσεις σε καθένα από τα κράτη μέλη».
Εντούτοις, η πρόταση θα θεσπίσει νομοθεσία για την αποτελεσματική ανακατανομή της βάσης 
φορολογίας εταιρειών της ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών, βάσει νέων συντελεστών κατανομής.
Η πρόταση ή η εκτίμηση επιπτώσεων δεν αντιμετωπίζει την εξής βασική αδυναμία: για ποιον
λόγο πρέπει τα 27 κράτη μέλη να νομοθετήσουν για αυτό το άνισο αποτέλεσμα πολιτικής;

5. Επίσης, η σύνδεση των οικονομικών επιπτώσεων της οδηγίας με αποφάσεις εθνικής πολιτικής 
σχετικά με την άμεση φορολογία ενδέχεται να καταστήσει δυσδιάκριτα τα όρια των ευθυνών 
βάσει αρμοδιότητας. Δυνάμει των Συνθηκών, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα στον τομέα της 
άμεσης φορολογίας εταιρειών. Δεν πρέπει να προτείνεται νομοθεσία της ΕΕ η οποία πλήττει 
εμμέσως την εθνική κυριαρχία ως μέσο αποκατάστασης τυχόν αρνητικών οικονομικών 
επιπτώσεων που προέρχονται από αυτήν.

17 Μαΐου 2011
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 103 ΤΟΥ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 105 ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
(COM(2011)121)

Εισαγωγή
1. Η αρχή της επικουρικότητας ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, της ΣΕΕ ως εξής:

«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».

Το άρθρο 5, παράγραφος 3, παρέχει επίσης ειδική αρμοδιότητα στα εθνικά κοινοβούλια να 
διασφαλίζουν ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εφαρμόζουν την αρχή σύμφωνα με το πρωτόκολλο 2 
σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

2. Ο έλεγχος που ορίζεται από το άρθρο 5, παράγραφος 3, της ΣΕΕ είναι, στην πραγματικότητα, μια 
άσκηση «συγκριτικής αποτελεσματικότητας»,η οποία περιλαμβάνει έναν έλεγχο «αναγκαιότητας» και 
έναν έλεγχο «μεγαλύτερων οφελών»:1

(i) Αναγκαιότητα – Είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης από την ΕΕ για την επίτευξη του 
στόχου της πρότασης; Μπορεί ο στόχος της πρότασης να επιτευχθεί μόνο, ή να επιτευχθεί 
σε επαρκή βαθμό, μέσω της ανάληψης δράσης από την ΕΕ;

                                               
1 Σημείωμα της Βουλής των Λόρδων, Επικουρικότητα: αξιολόγηση μιας πρότασης της ΕΕ (Νοέμβριος 
2009).
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(ii) Μεγαλύτερα οφέλη – Πρόκειται ο στόχος να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ – δηλαδή, 
θα παράσχει η δράση της ΕΕ μεγαλύτερα οφέλη σε σύγκριση με τη δράση σε επίπεδο 
κρατών μελών;

3. Προκειμένου να παρέχεται βοήθεια στα εθνικά κοινοβούλια κατά την αξιολόγηση της τήρησης της 
αρχής της επικουρικότητας, στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου 2 αναφέρεται ρητά ότι

«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 πράξης καθώς και, 
εφόσον πρόκειται για οδηγία, των συνεπειών της ως προς τις ρυθμίσεις που πρέπει να 
εφαρμοσθούν από τα κράτη μέλη...».

4. Κατά συνέπεια, καθίσταται πολύ σαφές από τις Συνθήκες ότι, όπως με οποιοδήποτε νέο σχέδιο 
νομοθετικής πράξης, έτσι και η πρόταση για την ΚΕΒΦΕ

• πρέπει να υποστηρίζεται από μια επαρκώς «εμπεριστατωμένη έκθεση» ώστε να είναι δυνατόν 
να κρίνουν τα εθνικά κοινοβούλια εάν τηρεί την αρχή της επικουρικότητας·

• πρέπει να πληροί σαφώς τα κριτήρια και του ελέγχου αναγκαιότητας και του ελέγχου
μεγαλύτερων οφελών·
• πρέπει, βάσει της αρχής της δοτής αρμοδιότητας που ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, της 

ΣΕΕ, να αποδεικνύει ότι η Ένωση ενεργεί
«μόνον εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της απονέμουν τα κράτη μέλη με τις Συνθήκες 
για την επίτευξη των στόχων που οι Συνθήκες αυτές ορίζουν».

Γνώμη της Ειδικής Επιτροπής
5. Η Ειδική Επιτροπή έλαβε ιδιαιτέρως υπόψη τις διατάξεις της Συνθήκης και εκφράζει την άποψη 

ότι η πρόταση για την ΚΕΒΦΕ δεν είναι σύμμορφη προς την αρχή της επικουρικότητας. Οι λόγοι 
παρατίθενται στις παρακάτω παραγράφους.

6. Η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε επαρκώς τις διαδικαστικές απαιτήσεις (που περιέχονται στο 
πρωτόκολλο 2, άρθρο 5) να παράσχει εμπεριστατωμένη έκθεση με επαρκείς ποσοτικούς και 
ποιοτικούς δείκτες, ώστε να επιτραπεί στα εθνικά κοινοβούλια να αξιολογήσουν πλήρως όλες τις 
επιπτώσεις ως προς την επικουρικότητα σε μια διασυνοριακή πρόταση αυτού του είδους. Με 
ανεπαρκή στοιχεία είναι δύσκολο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η νομοθετική δράση της ΕΕ 
είναι αναγκαία και προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη από τη μεμονωμένη δράση των κρατών μελών.

7. Η πρόταση δεν πληροί τις απαιτήσεις συγκριτικής αποτελεσματικότητας στους ελέγχους 
αναγκαιότητας ή μεγαλύτερου οφέλους.

Από την πρόταση ή την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής δεν αποδεικνύεται ότι

a. η θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ είναι απολύτως δικαιολογημένη ως ο βέλτιστος τρόπος να 
επιτευχθούν οι γενικότεροι στόχοι της πρότασης. Δεν καταδεικνύεται ότι η ανάληψη 
δράσης μόνο από τα κράτη μέλη (δηλαδή, ο άτυπος συντονισμός ή οι διμερείς λύσεις) δεν 
μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική στην καταπολέμηση των φορολογικών εμποδίων 
στη διασυνοριακή δραστηριότητα τα οποία όπως φαίνεται θα αντιμετωπιστούν.

b. Τα 27 διαφορετικά εθνικά συστήματα φορολογίας εταιρειών παρακωλύουν εγγενώς την 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στην ουσία, η πρόταση θα καθιέρωνε ένα 
δεύτερο παράλληλο σύστημα σε κάθε κράτος μέλος, το οποίο δεν θα βελτίωνε την 
απλότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ.
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c. Μεγαλύτερο όφελος προκύπτει από το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής της πρότασης όπως 
δημοσιεύτηκε, το οποίο φαίνεται να προσανατολίζεται στις ανάγκες των πολύ μεγάλων 
εταιρειών, και όχι των μικρότερων επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν 
και στα 27 κράτη μέλη τα υφιστάμενα εμπόδια στη λειτουργία και τις εμπορικές 
συναλλαγές των νεοσύστατων ΜΜΕ. Αυτή η πτυχή απουσιάζει από την πρόταση και, για 
τον λόγο αυτόν, η πρόταση μπορεί να μην επιτύχει τους δεδηλωμένους στόχους της.

Πράγματι, αυτή η παράλειψη έχει προκαλέσει ορισμένες ανησυχίες ότι η πρόταση μπορεί 
να ταιριάζει περισσότερο στα μεγαλύτερα κράτη μέλη. Αυτό επιβεβαιώνεται από 
πορίσματα ερευνών σύμφωνα με τα οποία η Ιρλανδία περιλαμβάνεται σε μια ομάδα έξι 
χωρών (μαζί με την Πορτογαλία, την Πολωνία, τη Φινλανδία, την Τσεχική Δημοκρατία 
και τη Βουλγαρία) των οποίων οι επιχειρήσεις θα πληγούν σοβαρότερα από την ΚΕΒΦΕ.

8. Από την εκτίμηση επιπτώσεων καθίσταται σαφές ότι η πρόταση μπορεί να έχει σημαντικές και 
ενδεχομένως άνισες επιπτώσεις ως προς το κόστος μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών. Δεν 
έχουν διεξαχθεί συγκεκριμένες και ποσοτικοποιημένες αξιολογήσεις οι οποίες να δικαιολογούν 
ένα αποτέλεσμα πολιτικής αυτού του είδους, ιδίως έναντι του σαφούς κινδύνου μείωσης των 
δημοσιονομικών εσόδων από τη φορολογία των εταιρειών, μαζί με τις εκτιμώμενες μειώσεις του 
ΑΕγχΠ, της απασχόλησης και των άμεσων ξένων επενδύσεων που θα αντιμετωπίσουν ορισμένα 
κράτη μέλη.

9. Επομένως, μεγάλο μέρος της αιτιολόγησης της πρότασης βασίζεται σε υποθέσεις, ενώ διατίθενται 
ανεπαρκή στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής της νέας πολιτικής. Η ίδια η Επιτροπή το 
παραδέχεται αυτό στην αιτιολογική έκθεση, όπου δηλώνει 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. Από την άποψη αυτή, είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς 
τις ακριβείς επιπτώσεις σε καθένα από τα κράτη μέλη».

Εντούτοις, η πρόταση θα θεσπίσει νομοθεσία για την αποτελεσματική ανακατανομή της βάσης 
φορολογίας εταιρειών της ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών, βάσει νέων συντελεστών κατανομής. Η 
πρόταση ή η εκτίμηση επιπτώσεων δεν αντιμετωπίζει την εξής βασική αδυναμία: για ποιον λόγο 
πρέπει τα 27 κράτη μέλη να νομοθετήσουν για αυτό το άνισο αποτέλεσμα πολιτικής;

10. Επίσης, η σύνδεση των οικονομικών επιπτώσεων της οδηγίας με αποφάσεις εθνικής πολιτικής 
σχετικά με την άμεση φορολογία ενδέχεται να καταστήσει δυσδιάκριτα τα όρια των ευθυνών 
βάσει αρμοδιότητας. Δυνάμει των Συνθηκών, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα στον τομέα της 
άμεσης φορολογίας εταιρειών. Δεν πρέπει να προτείνεται νομοθεσία της ΕΕ η οποία πλήττει 
εμμέσως την εθνική κυριαρχία ως μέσο αποκατάστασης τυχόν αρνητικών οικονομικών 
επιπτώσεων που προέρχονται από αυτήν.

Σύσταση της Ειδικής Επιτροπής
Η Ειδική Επιτροπή, δυνάμει της διάταξης 103 του εσωτερικού κανονισμού του ιρλανδικού 
κοινοβουλίου, στη συνεδρίασή της τής 11ης Μαΐου 2011, ενέκρινε την έκθεση, βάσει της διάταξης 
105 του εσωτερικού κανονισμού του κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου 
για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών. Η Ειδική Επιτροπή, δυνάμει της διάταξης 
105(3)(β), του εσωτερικού κανονισμού του ιρλανδικού κοινοβουλίου , προτείνει στο Dáil να εγκρίνει 
την αιτιολογημένη γνώμη που περιέχεται στις παραγράφους 6 έως 10 της παρούσας έκθεσης και 
συνιστά στον πρόεδρο να καταθέσει την πρόταση που περιέχεται στο παράρτημα Ι ενώπιον του Dáil 
δυνάμει της διάταξης 105(3)(γ) του εσωτερικού κανονισμού του κοινοβουλίου.


