
CM\868974EL.doc PE466.992

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

31.5.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(45/2011)

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ρουμανίας σχετικά με 
την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)
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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.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων 
της Ρουμανίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ρουμανικό κοινοβούλιο
Βουλή των 

Αντιπροσώπων

Βουκουρέστι, 18 Μαΐου 2011

   

Αιτιολογημένη γνώμη
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου

για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2011)0121)

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα το άρθρο 5, καθώς και το 
άρθρο 12 της ΣΕΕ και τα πρωτόκολλα αριθ.1 και αριθ. 2 που προσαρτώνται στη Συνθήκη,

έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρουμανίας, όπως αναδημοσιεύτηκε, και ιδίως το άρθρο 148 
αυτού,

έχοντας υπόψη την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων αριθ. 11/2011,

έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Προϋπολογισμού, 
Χρηματοπιστωτικών και Τραπεζικών Υποθέσεων κατά τη συνεδρίασή της στις 10 Μαΐου
2011,

έχοντας υπόψη τη θέση της ρουμανικής κυβέρνησης όπως εκφράζεται από το Υπουργείο 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων,

η Βουλή των Αντιπροσώπων, ασκώντας το δικαίωμα εποπτείας που διαθέτει όσον αφορά τη 
συμμόρφωση προς τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας της πρότασης 
οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) 
(COM(2011)0121), που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2011, 
ενέκρινε την ακόλουθη αιτιολογημένη γνώμη:

Περιγραφή και σκοπός

1. Σκοπός της πρότασης οδηγίας είναι, μέσω των προβλεπόμενων μέτρων και κυρίως μέσω 
της δημιουργίας μιας κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις εταιρείες, να βελτιωθεί 
η οικονομική αποδοτικότητα της κατανομής του παραγωγικού κεφαλαίου στην ΕΕ με τη 
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μείωση των φορολογικών στρεβλώσεων στις επενδυτικές αποφάσεις και, ως εκ τούτου, 
αυξάνοντας τις δυνατότητες πραγματοποίησης διασυνοριακών επενδύσεων.

Η νομική βάση που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το άρθρο 115 ΣΛΕΕ, δυνάμει 
του οποίου το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα σύμφωνα με ειδική νομοθετική 
διαδικασία, μπορεί να εκδίδει οδηγίες για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση στην 
εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Η αξιολόγηση της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας βασίστηκε στην εξέταση των 
δύο κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 5 ΣΕΕ:

- το κριτήριο της ανεπάρκειας της εθνικής δράσης (οι στόχοι της προβλεπόμενης 
δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη) και·

- το κριτήριο της προστιθέμενης αξίας της δράσης σε επίπεδο ΕΕ (οι στόχοι της 
προτεινόμενης δράσης λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης 
δράσης μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης).

Επίσης αξιολογήθηκαν οι συνέπειες στη φορολογική ανεξαρτησία των κρατών μελών 
λόγω της εφαρμογής της οδηγίας, καθώς και η καταλληλότητα της επιλεγείσας νομικής 
βάσης.

Κριτήριο ανεπαρκούς εθνικής δράσης

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατείνεται ότι η εθνική δράση θα ήταν ανεπαρκής και 
επισημαίνει ότι τα 27 διαφορετικά εθνικά συστήματα φορολογίας εταιρειών παρακωλύουν 
την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ότι η επιμέρους δράση των κρατών μελών 
δεν μπορεί να παράσχει λύση στο εν λόγω ζήτημα.

Η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τεκμηριώσει την υποβολή από μέρους της τής 
πρότασης οδηγίας επίσης προϋποθέτει διεξοδική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης. Η 
αξιολόγηση αυτή έπρεπε να λάβει υπόψη, ως εναλλακτική επιλογή, το κατά πόσον η 
βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών (και των 
φορολογικών τους αρχών) θα βοηθούσε στην αποτροπή της διπλής φορολογίας και άλλων 
διασυνοριακών φορολογικών εμποδίων, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία της 
ΕΕ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών στον 
τομέα της άμεσης φορολογίας.

Κριτήριο προστιθέμενης αξίας της δράσης σε επίπεδο ΕΕ

3. Το κριτήριο της προστιθέμενης αξίας δεν τεκμηριώνεται με σαφή και ποσοτικοποιημένη 
παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της δράσης που πρόκειται να ληφθεί σε επίπεδο ΕΕ:

- η ανάλυση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαλύπτει τις αμελητέες –ή 
ακόμη και δυσμενείς– επιπτώσεις στην ΕΕ συνολικά λόγω της θέσπισης κοινής 
ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις εταιρείες (το γενικό μοντέλο ισορροπίας 
CORTAX)·
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- η φόρμουλα που ακολουθήθηκε για την κατανομή της φορολογικής βάσης εφαρμόζει 
τρία κριτήρια –εργασία, στοιχεία ενεργητικού και πωλήσεις– που θα μπορούσε να 
θεωρηθεί μη ισορροπημένη, αναντίστοιχη ή άνιση. Η προτεινόμενη φόρμουλα θα 
επιδράσει δυσμενώς στα έσοδα ορισμένων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
Ρουμανίας·

- στο επεξηγηματικό σημείωμα, η Επιτροπή δηλώνει ότι η πρόταση δεν αποσκοπεί να 
επηρεάσει την κλίμακα ή την κατανομή των βάσεων φορολογίας για τις εταιρείες 
στην ΕΕ. Κατά συνέπεια, δεν έχουν τεθεί στόχοι όσον αφορά την κατανομή ή την 
ουδετερότητα των εσόδων για τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
περιορίζεται να διευκρινίσει ότι «δεν θα πρέπει να αντλούνται γενικά συμπεράσματα 
όσον αφορά τον τελικό αντίκτυπο στα έσοδα ή στη δημοσιονομική θέση των διαφόρων 
κρατών μελών, καθώς 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». Αυτές οι επιλογές εθνικής 
πολιτικής θα λάβουν ουσιαστικά τη μορφή των προσαρμογών από κράτη μέλη με 
στόχο τη διατήρηση των φορολογικών τους εσόδων, και θα προκαλέσουν αλυσιδωτή 
αντίδραση ενώ κάθε προσαρμογή θα προξενεί άλλου είδους αντιδράσεις. Η εφαρμογή 
της οδηγίας ενδέχεται να διαμορφώσει μια ατμόσφαιρα αβεβαιότητας και έλλειψης 
προβλεψιμότητας που θα επιδράσει αρνητικά στις επενδύσεις·

- Οι θετικές επιδράσεις στις διεθνικές επιχειρήσεις είναι διττές:

○ μια μείωση του κόστους συμμόρφωσης, με αποτέλεσμα καθαρά κέρδη 
αποδοτικότητας για όλους τους οικονομικούς παράγοντες (ιδιωτικές εταιρείες, κράτος, 
νοικοκυριά)·

○ καταβολή χαμηλότερων φόρων και ως εκ τούτου αυξημένα καθαρά κέρδη για τις 
εταιρείες, δεδομένων των πιθανοτήτων ενοποίησης των ζημιών και εσωτερίκευσης 
των τιμών με την εξάλειψη της τιμολόγησης διεθνικών συναλλαγών σύμφωνα με 
την αρχή των «ίσων αποστάσεων». Αυτές οι θετικές επιπτώσεις δεν είναι, ωστόσο, 
αποτέλεσμα καθαρών κερδών αποδοτικότητας, αλλά μιας πραγματικής μεταφοράς 
δημόσιου χρήματος, που υπόκειται σε πιέσεις φορολογικής ενοποίησης, στους 
ισολογισμούς κερδών και ζημιών των εταιρειών. Δεν έχει γίνει αξιολόγηση των 
επιπτώσεων αυτής της μεταφοράς, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα μια μείωση των 
δημόσιων εσόδων, στη γενική ευμάρεια.

- Η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η εφαρμογή της οδηγίας είναι πιθανό να 
προκαλέσουν (σημαντικό) πρόσθετο οικονομικό και διοικητικό κόστος για τις 
εθνικές φορολογικές αρχές λόγω της παράλληλης ύπαρξης δύο διαφορετικών 
φορολογικών συστημάτων για τη διαχείριση του ίδιου φόρου και λόγω της ανάγκης 
θέσπισης και ενοποίησης της διοικητικής δομής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 
αρχών.

- Αντισταθμίζοντας τα μη πειστικά αποτελέσματα ως προς τη γενική ευμάρεια στην ΕΕ 
που παρέχει το μοντέλο CORTAX, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει τα μακροπρόθεσμα 
δυναμικά οφέλη μιας συνεχούς ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, η οποία θα 
αντικαταστήσει τις εθνικές επενδύσεις με διασυνοριακές, και θα καταστήσει την ΕΕ πιο 
ελκυστική στο σύνολό της για τους διεθνείς επενδυτές. Πρόκειται για μια απλή υπόθεση, 
για την οποία δεν παρέχεται καμία έγκυρη απόδειξη. Επιπλέον, ο ισχυρισμός της 
Επιτροπής ότι θα υπάρξουν δυναμικές επιπτώσεις βασίζεται στα υποθετικά οφέλη της 
αύξησης της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών χάρη στην ολοκλήρωση της 
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εσωτερικής αγοράς. Η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών είναι μεν ουσιαστική, αλλά 
δεν θα αντανακλάται απαραίτητα σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα των οικονομιών 
συνολικά. Ένας θετικός συσχετισμός μεταξύ της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών 
και της συνολικής ευημερίας των κρατών μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, τέτοιοι ισχυρισμοί πρέπει να τεκμηριώνονται αναλυτικά 
και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνει η Επιτροπή.

Επιπτώσεις στη φορολογική κυριαρχία των κρατών μελών

4. Η Επιτροπή θεωρεί ότι εάν τα κράτη μέλη διατηρήσουν τον έλεγχο των συντελεστών 
φορολογίας, τότε διατηρούν και τη φορολογική τους κυριαρχία, άρα τηρείται η αρχή της 
επικουρικότητας.

Τα φορολογικά έσοδα των κρατών εξαρτώνται τόσο από την ονομαστική αξία των 
συντελεστών φορολογίας όσο και από τη φορολογική βάση. Η φορολογική κυριαρχία στον 
τομέα της φορολογίας των εταιρειών προϋποθέτει τη διατήρηση του ελέγχου τόσο επί της 
φορολογικής βάσης όσο και επί των φορολογικών συντελεστών. Ο περιορισμός των 
δυνατοτήτων άσκησης αυτού του ελέγχου ισοδυναμεί με απώλεια φορολογικής κυριαρχίας.

Η εφαρμογή της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας θα έχει άμεσες επιπτώσεις στη 
φορολογική βάση κάθε κράτους μέλους, καθώς και έμμεσες επιπτώσεις στους 
φορολογικούς συντελεστές, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να τους προσαρμόσουν 
για να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις της αλλαγής της φορολογικής βάσης στα φορολογικά 
έσοδα.

Κατά συνέπεια, η εφαρμογή της οδηγίας θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντικό περιορισμό της 
φορολογικής κυριαρχίας των κρατών μελών.

Ως εκ τούτου, τα επιχειρήματα που προβάλλει η Επιτροπή είναι αντιφατικά και δεν 
τεκμηριώνονται επαρκώς.

Νομική βάση

5. Υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ της ανάγκης άρσης των φορολογικών εμποδίων στην ενιαία 
αγορά και της φορολογικής κυριαρχίας των κρατών μελών. Το ερώτημα είναι κατά πόσον 
μπορεί να αιτιολογηθεί ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στον τομέα της 
φορολογίας των εταιρειών στο όνομα της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς (άρθρο 115 ΣΛΕΕ). 
Μέχρι σήμερα, η νομοθετική δράση της ΕΕ στον τομέα της άμεσης φορολογίας περιοριζόταν 
σε συγκεκριμένους τομείς. Η εν λόγω πρόταση έχει στόχο να επεκτείνει σημαντικά τη δράση 
της ΕΕ στον τομέα της φορολογίας εταιρειών. Η ανάγκη νομοθετικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ 
θα πρέπει συνεπώς να αιτιολογείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Η Επιτροπή δεν παρέχει 
πειστική αιτιολόγηση ως προς το ότι η επιλογή στην οποία προβαίνει το κάθε κράτος μέλος 
σχετικά με τους φορολογικούς του κανόνες πρέπει να περιορίζεται με βάση τις προτεινόμενες 
γραμμές.

Στο πλαίσιο της ΕΕ, η έννοια της επικουρικότητας έχει μια δυναμική (ή αμφιλεγόμενη) φύση, 
όπως ορίζεται στο σημείο 3 του πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Άμστερνταμ: «Η 
επικουρικότητα αποτελεί δυναμική έννοια και θα πρέπει να εφαρμόζεται υπό το πρίσμα των 
στόχων που παρατίθενται στη Συνθήκη. Επιτρέπει την επέκταση της δράσης της Κοινότητας, 
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εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της, όταν τούτο επιβάλλεται από τις περιστάσεις, και 
αντιστρόφως, τον περιορισμό ή τη διακοπή τους όταν αυτή δεν δικαιολογείται πλέον». 

Η έννοια της επικουρικότητας θα επέτρεπε συνεπώς στη δράση της ΕΕ να επεκταθεί, εντός 
των ορίων των αρμοδιοτήτων της. Το άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΕ ορίζει ότι, σύμφωνα με την 
αρχή της δοτής αρμοδιότητας, η Ένωση ενεργεί μόνον εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων 
που της απονέμουν τα κράτη μέλη με τις Συνθήκες. Όσον αφορά την υπό εξέταση πρόταση 
οδηγίας, η νομική βάση της οποίας είναι το άρθρο 115 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή υποχρεούται να 
παρέχει ποιοτική και ποσοτική αιτιολόγηση της επέκτασης της δράσης της ΕΕ, από άποψη 
επικουρικότητας.

Για τους λόγους αυτούς, το Μόνιμο Προεδρείο της ρουμανικής Βουλής των Αντιπροσώπων 
αποφάσισε να εκδώσει την αιτιολογημένη γνώμη ότι η πρόταση οδηγίας δεν συνάδει με 
την αρχή της επικουρικότητας.

Η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη απευθύνεται στους προέδρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

      (υπογραφή)

Roberta Alma Anastase

        Πρόεδρος του κοινοβουλίου της Ρουμανίας


