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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «Πρόταση οδηγίας
του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 90/434/ΕΟΚ της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά µε το κοινό
φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών
που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών µελών»
[COM(2003) 613 τελικό — 2003/0239 COD]
(2004/C 110/09)
Στις 28 Οκτωβρίου 2003, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή» στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, κατήρτισε τη γνωµοδότησή τους στις 9 Φεβρουαρίου 2004,
µε βάση εισηγητική έκθεση του κ. RAVOET.
Κατά την 406η σύνοδο ολοµελείας της, της 25ης και 26ης Φεβρουαρίου 2004 (συνεδρίαση της
25ης Φεβρουαρίου 2004), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 114 ψήφους υπέρ, 1
κατά και 2 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Η στρατηγική της Επιτροπής στον τοµέα της φορολογίας
των επιχειρήσεων
1.1 Η παρούσα πρόταση αποτελεί µία από τις συνιστώσες της
στρατηγικής της Επιτροπής για τη φορολογία των επιχειρήσεων που
υπεβλήθη το 2001 (1), στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή εντόπισε
έναν ορισµένο αριθµό φορολογικών εµποδίων που παρακωλύουν τη
διασυνοριακή οικονοµική δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά και
ανακοίνωσε τα µέτρα που προτίθεται να λάβει, βραχυπρόθεσµα και
πιο µακροπρόθεσµα, για την εξάλειψή τους.
1.2 Η εν λόγω στρατηγική προβλέπει ορισµένα εξειδικευµένα
µέτρα επί θεµάτων όπως η επέκταση του πεδίου εφαρµογής των
οδηγιών περί µερισµάτων, τόκων και πληρωµών δικαιωµάτων
εκµετάλλευσης και συγχωνεύσεων, η διασυνοριακή αντιστάθµιση
των ζηµιών, οι τιµές µεταβίβασης, καθώς και οι συµβάσεις όσον
αφορά τη διπλή φορολογία.
1.3 Η Επιτροπή εκτιµά ότι, πιο µακροπρόθεσµα, οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να φορολογούνται σύµφωνα µε
ενοποιηµένη φορολογική βάση η οποία να καλύπτει το σύνολο των
δραστηριοτήτων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τρόπο ώστε να
αποφευχθεί η επαχθής αναποτελεσµατικότητα που προκύπτει επί
του παρόντος λόγω της συνύπαρξης 15 (και συντόµως 25) διαφορετικών φορολογικών καθεστώτων.
1.4 Στη γνωµοδότησή της µε θέµα «Η άµεση φορολογία των
επιχειρήσεων» που υιοθετήθηκε το 2002 (2), η ΕΟΚΕ υποστήριξε τις
προτάσεις της Επιτροπής οι οποίες αποσκοπούσαν στη βραχυπρόθεσµη κατάργηση πάσης µορφής διπλής φορολογίας, καθώς και
άλλων φορολογικών εµποδίων στα οποία προσκρούουν οι επιχειρήσεις που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της εσωτερικής αγοράς.
1.5 Όσον αφορά το απώτερο µέλλον, η ΕΟΚΕ επικροτεί τη
φιλοδοξία περί εσωτερικής αγοράς χωρίς φορολογικά εµπόδια.
Εκτιµά ότι τούτο δεν µπορεί παρά να αποτελέσει ένα µέσο για την
καθιέρωση κοινών αρχών προς όφελος µίας εσωτερικής αγοράς
στην οποία θα πρέπει να επικρατούν συνθήκες θεµιτού ανταγωνι(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, «Προς µια εσωτερική αγορά
χωρίς φορολογικά εµπόδια: Στρατηγική για τη φορολογία των επιχειρήσεων σύµφωνα µε ενοποιηµένη φορολογική βάση που να καλύπτει το
σύνολο των δραστηριοτήτων τους στην Ένωση.» COM(2001) 582
τελικό.
2
( ) ΕΕ αριθ. 241 της 7.10.2002.

σµού. Οι προαναφερθείσες κοινές αρχές θα πρέπει, επίσης, να
συµβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της απλούστευσης, της
ανταγωνιστικότητας, και της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης.
1.6 Η στρατηγική που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή το 2001
αποτέλεσε αντικείµενο µίας πρώτης γενικής αξιολόγησης τον
Νοέµβριο του 2003 (3), κατά την οποία η Επιτροπή συµπεραίνει ότι
η στρατηγική δύο επιπέδων για τη φορολογία των επιχειρήσεων
παραµένει, µετά από δύο έτη εργασιών, η καλύτερη προσέγγιση για
την αντιµετώπιση των φορολογικών προβληµάτων που τίθενται
σήµερα στην εσωτερική αγορά, καθώς και ότι η Επιτροπή έφερε εις
πέρας τις υποσχεθείσες ενέργειες και πρωτοβουλίες. Το συµπέρασµα
αυτό επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψη
για τη Φορολογία των Επιχειρήσεων που διοργανώθηκε στη Ρώµη
στις 5 και 6 ∆εκεµβρίου 2003 (4).
2. Εξειδικευµένα µέτρα της στρατηγικής Επιτροπής για το
εγγύς µέλλον
2.1 Η υιοθέτηση προτάσεων οι οποίες αποσκοπούν κατά κύριο
λόγο στη χρονική αναπροσαρµογή και στην επέκταση του πεδίου
εφαρµογής των οδηγιών περί «µητρικών-θυγατρικών εταιρειών» και
περί «συγχωνεύσεων» συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των βραχυπρόθεσµων στόχων που έθεσε η Επιτροπή για τη στρατηγική της στον
τοµέα της φορολογίας των επιχειρήσεων, τον Οκτώβριο του 2001.
2.2 Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την υιοθέτηση και το συνακόλουθο εκσυγχρονισµό της πρότασης οδηγίας περί «τόκων και
πληρωµών δικαιωµάτων εκµετάλλευσης» που ενσωµατώθηκε στη
«δέσµη φορολογικών µέτρων», η οποία περιελάµβανε τον κώδικα
δεοντολογίας, την οδηγία περί «αποταµίευσης» και την οδηγία περί
«τόκων και πληρωµών δικαιωµάτων εκµετάλλευσης».
2.3 Η πρόταση οδηγίας για τον εκσυγχρονισµό της οδηγίας
περί «µητρικών-θυγατρικών εταιρειών» υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο ECOFIN στις 22 ∆εκεµβρίου 2003. Το τελικό κείµενο της οδηγίας δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα στις 13 Ιανουαρίου
2004 (5).
(3) Ανακοίνωση της 24ης Νοεµβρίου 2003, «Μία εσωτερική αγορά χωρίς
φορολογικά εµπόδια των επιχειρήσεων - επιτεύγµατα, τρέχουσες πρωτοβουλίες και εναποµένοντα προβλήµατα» COM 2003 (726) τελικό.
(4) Βλέπε : www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/company_tax/conference_rome.htm
(5) Οδηγία 2003/123/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 2003 για
την τροποποίηση της οδηγίας 90/435/EΟΚ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις µητρικές και τις θυγατρικές
εταιρείες διαφορετικών κρατών µελών, ΕΕ αριθ. L 7 της 13.1.2004.
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2.4 Η οδηγία περί «τόκων και πληρωµών δικαιωµάτων εκµετάλλευσης» υιοθετήθηκε στις 3 Ιουνίου 2003 (6) και πρέπει να έχει
µεταφερθεί στα εθνικά δίκαια έως την 1η Ιανουαρίου 2004. Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για τον εκσυγχρονισµό της εν λόγω
οδηγίας στις 30 ∆εκεµβρίου 2003 (7) στην οποία αναµένεται να
ενσωµατωθούν οι σηµαντικές βελτιώσεις που επήλθαν στο πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας περί «µητρικών-θυγατρικών εταιρειών».
2.5 Η πρόταση οδηγίας περί «συγχωνεύσεων» είναι η τελευταία
εκ των τριών προτάσεων οδηγίας που αποµένει προς υιοθέτηση από
το Συµβούλιο. Η εν λόγω πρόταση οδηγίας στηρίζεται σε µία
σηµαντική και αξιόλογη προσπάθεια για τη διενέργεια διαβουλεύσεων η οποία οδήγησε στον εντοπισµό του συνόλου των φορολογικών προβληµάτων που σχετίζονται µε τις διασυνοριακές πράξεις
αναδιάρθρωσης.
3. Πρόταση εκσυγχρονισµού της οδηγίας σχετικά µε το «το
κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών»
3.1 Η ισχύουσα οδηγία (90/434/ΕΟΚ) προβλέπει την αναβολή
της φορολόγησης της υπεραξίας που απορρέει από διασυνοριακές
πράξεις αναδιάρθρωσης εταιρειών, µε τη µορφή συγχωνεύσεων,
διασπάσεων, εισφορών ενεργητικού και ανταλλαγών µετοχών.
3.2 Το εν λόγω καθεστώς αναβολής της φορολόγησης διασφαλίζει τη φορολογική ουδετερότητα των πράξεων αναδιάρθρωσης
µε τη χορήγηση προσωρινής απαλλαγής: η φορολόγηση της υπεραξίας αναβάλλεται έως τη µεταγενέστερη εκχώρηση των µεταβιβαζόµενων στοιχείων ενεργητικού. Ως εκ τούτου:
— τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εισφέρουσας εταιρείας µεταβιβάζονται στη λήπτρια (αποκτώσα) εταιρεία στη
φορολογική τους αξία
— η διανοµή των µετοχών της λήπτριας εταιρείας προς τους εταίρους της εισφέρουσας εταιρείας δεν πρέπει να επιφέρει καµία
φορολόγηση των εν λόγω εταίρων (ειδάλλως, θα υπήρχε οικονοµική διπλή φορολόγηση).
3.3 Εποµένως, η προαναφερθείσα οδηγία της 23ης Ιουλίου
1990 προβλέπει ήδη, σε ορισµένες περιπτώσεις, λύση για τα διασυνοριακά εµπόδια που δηµιουργούνται από το υψηλό φορολογικό
κόστος που συνδέεται µε τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας ότι κατά την υλοποίηση µίας διασυνοριακής πράξης δεν
θα δηµιουργηθούν σηµαντικότερες φορολογικές οφειλές από ό,τι
εάν η πράξη αυτή είχε αναληφθεί εντός του ίδιου κράτους µέλους.
3.4 Η πρόταση εκσυγχρονισµού της οδηγίας αυτής αντικαθιστά
µία πρόταση του 1993, η οποία αποσύρθηκε από την Επιτροπή,
και αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση τόσο του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας όσο και των µεθόδων που προβλέπονται για την αναβολή της φορολόγησης, µε ταυτόχρονη διασφάλιση
των δηµοσιονοµικών συµφερόντων των κρατών µελών. Επιπλέον, η
προαναφερθείσα πρόταση συµπληρώνει µια πρόταση δέκατης οδηγίας στον τοµέα του εταιρικού δικαίου η οποία αποβλέπει στη διευκόλυνση των συγχωνεύσεων µεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών
µελών.
3.5 Οι βασικές συνιστώσες της νέας πρότασης εκσυγχρονισµού
της οδηγίας περί «συγχωνεύσεων» είναι οι ακόλουθες:
3.5.1
Με την πρόταση αυτή επιδιώκεται η προσαρµογή της οδηγίας περί «συγχωνεύσεων» σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην οδηγία περί «µητρικών-θυγατρικών εταιρειών», οι
οποίες αφορούν ειδικότερα τα εξής:
(6) Οδηγία της 3ης Ιουνίου 2003 (2003/49/ΕΚ) για τη θέσπιση κοινού
συστήµατος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωµάτων που
καταβάλλονται µεταξύ των συνδεδεµένων εταιρειών διαφορετικών
κρατών µελών, ΕΕ αριθ. L 157 της 26.6.2003, σ. 49.
7
( ) COM (2003) 841 τελικό.
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— µείωση από 25 % σε 10 % του ελάχιστου ορίου συµµετοχής
που απαιτείται για να θεωρηθεί µια εταιρεία ως µητρική ή ως
θυγατρική ·
— αναπροσαρµογή του πίνακα των εταιρειών στις οποίες εφαρµόζεται η οδηγία, προκειµένου να επεκταθεί σε νέες νοµικές
µορφές οντοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των συνεταιρισµών,
των αµοιβαίων εταιρειών, ορισµένων εταιρειών που δεν βασίζονται σε κεφάλαια, των ταµιευτηρίων, των ταµείων και των
ενώσεων µε εµπορική δραστηριότητα. Ο νέος πίνακας περιλαµβάνει, επίσης, την ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) και την ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (SCE), οι οποίες µπορούν να
αρχίσουν να ιδρύονται αντιστοίχως από το 2004 και το 2006.
Η περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας περί
«συγχωνεύσεων» επιτυγχάνεται µε την επέκταση του καταλόγου
οντοτήτων που επισυνάπτεται στην οδηγία κατά τρόπο ώστε να
καλυφθούν νέες νοµικές µορφές. Πρόκειται ουσιαστικά για τον ίδιο
κατάλογο µε εκείνον που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της οδηγίας
εκσυγχρονισµού της οδηγίας περί «µητρικών-θυγατρικών εταιρειών»,
ο οποίος αναµένεται επίσης να υιοθετηθεί και στο πλαίσιο της οδηγίας εκσυγχρονισµού της οδηγίας περί «τόκων και πληρωµών
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης».
3.5.2 Επιπλέον, η πρόταση επεκτείνει το ευεργέτηµα της οδηγίας (καθεστώς αναβολής της φορολόγησης) στις εταιρείες που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής και υπόκεινται στο φόρο ως φορολογούµενες εταιρείες στο κράτος µέλος της πραγµατικής έδρας
τους, αλλά θεωρούνται ως φορολογικά διαφανείς σε διαφορετικό
κράτος µέλος.
3.5.2.1 Χωρίς να θέτει υπό αµφισβήτηση το καθεστώς της
φορολογικής διαφάνειας, η πρόταση οδηγίας προβλέπει ότι το εν
λόγω διαφορετικό κράτος µέλος δεν θα επιτρέπεται να φορολογεί
τους κατοικούντες σε αυτό φορολογουµένους του οι οποίοι διατηρούν συµφέροντα στη συγκεκριµένη εταιρεία κατά τις συναλλαγές
που καλύπτονται από την οδηγία. Οι φορολογούµενοι αυτοί είναι
δυνατό να φορολογούνται επ' ευκαιρία µεταγενέστερης εκχώρησης
των µεταβιβαζόµενων στοιχείων ενεργητικού.
3.5.3 Η πρόταση επεκτείνει, επίσης, το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας στις πράξεις απόσχισης, δηλαδή στις πράξεις περιορισµένης
ή µερικής διάσπασης που επιτρέπουν τη διατήρηση της εισφέρουσας εταιρείας. Συνεπώς, το καθεστώς της φορολογικής αναβολής
θα εφαρµόζεται και στην περίπτωση της απόσχισης.
3.5.3.1 Ως µερική διάσπαση ή «απόσχιση» νοείται η πράξη κατά
την οποία η εταιρεία µεταβιβάζει, χωρίς να διαλυθεί, µέρος των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της που εντάσσονται, σε έναν
ή περισσότερους κλάδους δραστηριοτήτων, σε λήπτρια εταιρεία. Σε
αντάλλαγµα, η τελευταία µεταβιβάζει τίτλους, που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιό της, στους εταίρους της εισφέρουσας εταιρείας.
3.5.4 Η πρόταση εξασφαλίζει φορολογική ουδετερότητα κατά
τη µεταφορά της έδρας µίας ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) ή µίας
ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE) από το ένα κράτος
µέλος στο άλλο. Κατ' αυτόν τον τρόπο, προβλέπεται ένα καθεστώς
αναβολής της φορολόγησης µε το οποίο αποφεύγεται, σε ανάλογη
περίπτωση, η άµεση φορολόγηση των υπεραξιών που προκύπτουν
από τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία εξακολουθούν να προσαρτώνται στη µόνιµη εγκατάσταση η οποία βρίσκεται εφεξής στο
κράτος µέλος στο οποίο η εν λόγω εταιρεία εφορολογείτο πριν από
τη µεταφορά της καταστατικής της έδρας. Αυτό το φορολογικό
καθεστώς θα αφορά επίσης τις προβλέψεις ή τα αποθεµατικά που
διέθετε η εταιρεία πριν από τη µεταφοράς της έδρας της, την
πιθανή ανάληψη των απωλειών και την ύπαρξη µόνιµης εγκατάστασης σε ένα τρίτο κράτος µέλος.
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3.5.4.1
Η προαναφερθείσα δυνατότητα µεταφοράς της καταστατικής έδρας προβλέπεται ρητώς από το καταστατικό των εταιρειών
αυτών µε στόχο την προάσπιση της θεµελιώδους ελευθερίας που
συνιστά το δικαίωµα εγκατάστασης και είναι, εποµένως, επιτακτική
ανάγκη να µην παρεµποδισθεί η εν λόγω ελευθερία εξαιτίας φορολογικών διατάξεων.
3.5.5
Στην πρόταση διευκρινίζεται ότι το καθεστώς αναβολής
της φορολόγησης µπορεί επίσης να εφαρµοσθεί σε περίπτωση που
µία εταιρεία αποφασίζει να µετατρέψει ένα υποκατάστηµά της στο
εξωτερικό σε θυγατρική εταιρεία.
3.5.5.1
Η αναβολή της φορολόγησης που προβλέπεται από την
οδηγία συναρτάται µε την προσάρτηση των στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού που µεταβιβάζονται στη µόνιµη εγκατάσταση της
εισφέρουσας εταιρείας, γεγονός το οποίο δεν συµβαίνει όταν υποκατάστηµα ξένης εταιρείας µετατρέπεται σε θυγατρική της ίδιας
εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση τα µεταβιβαζόµενα στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού προσαρτώνται στη λήπτρια εταιρεία
(στη νέα θυγατρική εταιρεία). ∆εδοµένου ότι οι πράξεις για τη
µετατροπή υποκαταστήµατος σε θυγατρική εταιρεία είναι σύµφωνες
προς τους στόχους της οδηγίας και δεν πλήττουν τα φορολογικά
δικαιώµατα του ενδιαφεροµένου κράτους µέλους (τα στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού εξακολουθούν να υπάγονται στην ίδια
φορολογική δικαιοδοσία) κρίνεται σκόπιµο να διευκρινισθεί ότι οι
πράξεις αυτές εµπίπτουν πράγµατι στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.
3.5.6
Η πρόταση επεκτείνει επίσης το ευεργέτηµα της οδηγίας
στις πράξεις ανταλλαγής µετοχών, όταν η πλειοψηφία των
δικαιωµάτων ψήφου της αποκτώσας εταιρείας αποκτάται από εταίρους που δεν είναι φορολογούµενοι κάτοικοι κράτους µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.5.7
Τέλος, µε την πρόταση θεσπίζονται ενδεδειγµένοι κανόνες
για την αποτροπή της οικονοµικής διπλής φορολόγησης η οποία
οφείλεται στην εφαρµογή διαφορετικών κανόνων για την εκτίµηση
της αξίας των µετοχών και των στοιχείων ενεργητικού στα διάφορα
κράτη µέλη στην περίπτωση τόσο της εισφοράς στοιχείων ενεργητικού όσο και της ανταλλαγής µετοχών.
3.5.7.1
Εφόσον η φορολογία της υπεραξίας που προέρχεται
από τα στοιχεία ενεργητικού βαρύνει µεταγενέστερα την αποκτώσα
εταιρεία, θεωρήθηκε επιβεβληµένη η εναρµόνιση των εθνικών φορολογικών κανόνων που διέπουν την εκτίµηση της αξίας των µετοχών
που λαµβάνονται έπειτα από εισφορά στοιχείων ενεργητικού ή από
ανταλλαγή µετοχών. Ως εκ τούτου, προβλέπεται ότι στις µετοχές
αυτές θα αποδίδεται η «πραγµατική» αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού πριν από την εισφορά στοιχείων ενεργητικού ή
η «πραγµατική» αξία που είχαν οι ληφθείσες µετοχές κατά τη στιγµή
της ανταλλαγής των µετοχών (εντούτοις προβλέπεται µία εξαίρεση
στην περίπτωση που η αποκτώσα εταιρεία κατέχει δικές της
µετοχές).
4. Γενικές παρατηρήσεις
4.1 Η οδηγία περί «συγχωνεύσεων», της 23ης Ιουλίου 1990,
αποσκοπεί στη διασφάλιση της αναγκαίας ουδετερότητας των διασυνοριακών πράξεων αναδιάρθρωσης των εταιρειών, µε ταυτόχρονη
διασφάλιση των δηµοσιονοµικών συµφερόντων των κρατών µελών.
4.2 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τον εκσυγχρονισµό της εν λόγω οδηγίας περί «συγχωνεύσεων»
διότι επιφέρουν απολύτως αναγκαίες και ενδεδειγµένες τροποποιήσεις στην οδηγία της 23ης Ιουλίου 1990, χωρίς να προκαλούν
ουσιαστικά καµία δυσµενή επίπτωση για τις επιχειρήσεις έναντι της
υφιστάµενης κατάστασης και χωρίς να επιβάλουν κάποια καινούρια
φορολογική υποχρέωση ή διατύπωση στις επιχειρήσεις.
4.3 Ο στόχος της πρότασης εκσυγχρονισµού της οδηγίας έγκειται στη βελτίωση και στην επέκταση του προβλεπόµενου καθεστώ-
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τος αναβολής της φορολόγησης των υπεραξιών που προκύπτουν
από αναδιαρθρώσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο το πεδίο εφαρµογής
της οδηγίας επεκτείνεται εφεξής ρητά σε περισσότερες µορφές εταιρειών (µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η ευρωπαϊκή εταιρεία
(SE) και η ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (SCE)), καθώς και οι
µορφές εταιρειών που προτιµούνται εν γένει από τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις).
4.4 Με την επέκταση του καθεστώτος φορολογικής ουδετερότητας στην ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) και στην ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (SCE) συµπεριλαµβανοµένου και του ενδεχόµενου
µεταφοράς της καταστατικής έδρας που αποτελεί ίδιον του
καθεστώτος αυτών των δύο µορφών εταιρείας η πρόταση οδηγίας
θα συµβάλει στη δηµιουργία και στη διοίκηση επιχειρήσεων µε
ευρωπαϊκή διάσταση, αποδεσµευµένων από τα εµπόδια που θέτει
επί του παρόντος η περιορισµένη εδαφική εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας και του εταιρικού δικαίου στα διάφορα κράτη
µέλη.
4.5 Οι τροποποιήσεις αυτές, στο σύνολό τους, θα δώσουν τη
δυνατότητα στις επιχειρήσεις συµπεριλαµβανοµένων και ολοένα και
περισσότερων ΜΜΕ να επωφεληθούν πλήρως των πλεονεκτηµάτων
της ενιαίας αγοράς (µε την ισόρροπη φορολόγηση των εθνικών και
διασυνοριακών δράσεων η οποία θα διασφαλίσει την ουδετερότητα
των αποφάσεων περί επενδύσεων και αναδιαρθρώσεων), γεγονός το
οποίο αναµένεται να συµβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και να επηρεάσει θετικά τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την καταπολέµηση της ανεργίας.
5. Ειδικές παρατηρήσεις
5.1 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ θα ήταν σκόπιµο να γενικευθεί η
ρήτρα η οποία προβλέπει ότι κάθε νέα µορφή εταιρείας που θα
δηµιουργείται σε ένα κράτος µέλος θα συµπεριλαµβάνεται αυτοµάτως στο κατάλογο µε τις µορφές εταιρειών του εν λόγω κράτους
µέλους, ο οποίος επισυνάπτεται στην οδηγία. Κατ' αυτόν τον τρόπο
θα καθίστατο δυνατή η επίλυση των προβληµάτων που ανακύπτουν
εξαιτίας της µη προσαρµογής του προαναφερθέντος καταλόγου.
5.2 Η ΕΟΚΕ θεωρεί επίσης ότι είναι ουσιώδες να πραγµατοποιηθεί ο εκσυγχρονισµός των οδηγιών περί «συγχωνεύσεων», περί
«µητρικών-θυγατρικών εταιρειών» και περί «τόκων και πληρωµών
δικαιωµάτων εκµετάλλευση» κατά τρόπο συνεκτικό, για τον προσδιορισµό τόσο του πεδίου εφαρµογής (παραδείγµατος χάρη όσον
αφορά τον κατάλογο των µορφών εταιρειών που επισυνάπτονται
στις οδηγίες) όσο και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται
για να ισχύσει το προβλεπόµενο φορολογικό καθεστώς (όπως συµβαίνει, παραδείγµατος χάρη, στην περίπτωση της µείωσης σε 10 %
του ελάχιστου ορίου συµµετοχής που προβλέπεται εφεξής από την
οδηγία εκσυγχρονισµού της οδηγίας περί «µητρικών-θυγατρικών
εταιρειών»).
5.3 Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι η επέκταση του πεδίου εφαρµογής (σε άλλες µορφές εταιρειών και σε άλλες πράξεις αναδιάρθρωσης) δεν είναι πλήρης και, άρα, ούτε ικανοποιητική δεδοµένου
ότι:
— δεν περιλαµβάνει όλα τα είδη φόρων που προβλέπονται για τις
πράξεις αναδιάρθρωσης (και, ειδικότερα, τα τέλη καταχώρισης ή
τους φόρους εισφοράς
— το καθεστώς αναβολής της φορολόγησης σε περίπτωση µεταφοράς της καταστατικής έδρας περιορίζεται στην ευρωπαϊκή
εταιρεία (SE) και στην ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (SCE),
παρά το γεγονός ότι στη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου αναγνωρίζεται —µε την απόφαση που ελήφθη για την
υπόθεση Centros (8)— η ελευθερία εγκατάστασης και επιλογής
του τόπου εγκατάστασης της εταιρικής έδρας για όλες τις
µορφές εταιρειών.
(8) Υπόθεση αριθ. C 212/97 της 9ης Μαρτίου 1999.

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5.4 Τέλος, η ΕΟΚΕ εµµένει στην πλήρη διασφάλιση της φορολογικής ουδετερότητας των διασυνοριακών πράξεων αναδιάρθρωσης,
κυρίως όσον αφορά την µεταφορά των ζηµιών και την προστασία
των εξοµοιωµένων λογαριασµών και των αποθεµατικών.
6. Συµπεράσµατα
6.1 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας περί «συγχωνεύσεων»
διότι, αφενός, επιφέρουν απολύτως αναγκαίες και ενδεδειγµένες
τροποποιήσεις στην εν λόγω οδηγία και, αφετέρου, θα δώσουν τη
δυνατότητα στις επιχειρήσεις — µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβά-
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νεται πλέον η ευρωπαϊκή εταιρεία (SE), η ευρωπαϊκή συνεταιριστική
εταιρεία (SCE) και ολοένα και µεγαλύτερος αριθµός ΜΜΕ — να
επωφεληθούν πλήρως των πλεονεκτηµάτων της ενιαίας αγοράς,
γεγονός το οποίο αναµένεται να συµβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και να επηρεάσει θετικά τη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης και την καταπολέµηση της ανεργίας.
6.2 Η ΕΟΚΕ καλεί ωστόσο την Επιτροπή να επανεξετάσει
ορισµένες βασικές συνιστώσες, οι οποίες παραµένουν σε εκκρεµότητα και επισηµαίνονται στις ειδικές παρατηρήσεις που διατυπώνει η ΕΟΚΕ.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2004.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH

