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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Σύζηαζε C10a: Νένη θαλόλεο πνπ δηέπνπλ 

ηηο εηαηξείεο παξνρήο θνξνινγηθώλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπκβνπιώλ  

Τν Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην δεηεί από ηελ 

Επξωπαϊθή Επηηξνπή: 

• λα θαηαξηίζεη έλαλ ππνρξεωηηθό 

Επξωπαϊθό Δενληνινγηθό Κώδηθα 

Σπκπεξηθνξάο πνπ ζα ηζρύεη γηα ηνλ 

θιάδν ηεο παξνρήο θνξνινγηθώλ 

ζπκβνπιώλ (αθνινπζώληαο ην 

παξάδεηγκα ηεο Δαλίαο) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο θαζεζηώηνο 

ελωζηαθνύ αζύκβαηνπ γηα ηνπο 

ζπκβνύινπο ζε θνξνινγηθά ζέκαηα (θαη, 

όπνπ αξκόδεη, γηα ηηο ηξάπεδεο) ώζηε λα 

πξνιακβάλνληαη ζπγθξνύζεηο 

ζπκθεξόληωλ κεηαμύ ππεξεζηώλ πνπ 

παξέρνληαη ζηνλ δεκόζην θαη ζηνλ 

ηδηωηηθό ηνκέα· 

 

  

  

   λα δξνκνινγήζεη έξεπλα πξνθεηκέλνπ 

λα εθηηκεζεί ε θαηάζηαζε ηεο 

ζπγθέληξωζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

παξνρήο θνξνινγηθώλ ζπκβνπιώλ θαη 

λα θαζνξηζηεί εάλ πξνθύπηεη 

ζηξέβιωζε ηνπ αληαγωληζκνύ, θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζπγθεθξηκέλν 
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πξνβιεκαηηζκό ωο πξνο ην αλ ν 

ζπλδπαζκόο ηεο παξνρήο 

θνξνινγηθώλ ζπκβνπιώλ θαη ηεο 

ειεγθηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ ίδηα 

επηρείξεζε νδεγεί ζε ζπγθξνύζεηο 

ζπκθεξόληωλ· 

 

  λα πξνηείλεη κέηξα, ζην θωο απηήο 

ηεο έξεπλαο, ώζηε λα 

αληηκεηωπηζηνύλ νπνηεζδήπνηε 

αλεζπρίεο απνξξένπλ -θάηη πνπ ζα 

κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη ηνλ 

δηαρωξηζκό ηωλ ειεγθηηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ από ηηο ππεξεζίεο 

θνξνινγηθήο ζπκκόξθωζεο κέζα 

ζηελ ίδηα επηρείξεζε, είηε κε ηε 

ρξήζε ζηεγαλώλ, είηε κέζω ηεο 

ππνρξεωηηθήο δηάζπαζήο ηνπο ζε 

ρωξηζηέο εηαηξείεο· 
  λα επηβάιεη απηέο θπξώζεηο ζε 

εηαηξείεο θνξνινγηθώλ ζπκβνπιώλ, 

ρξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα, 

εηαηξείεο ινγηζηηθήο, δηθεγνξηθέο 

εηαηξείεο ή άιινπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύο ζπκβνύινπο 

πνπ έρεη απνδεηρηεί ε ζπλελνρή ηνπο 

ζηελ πινπνίεζε παξάλνκεο 

θνξνινγηθήο απάηεο ή θνξνδηαθπγήο 

-κεηαμύ ηωλ νπνίωλ ε επηβνιή 

πξνζηίκωλ, ε ζηέξεζε πξόζβαζεο ζε 

θεθάιαηα από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο 

ΕΕ, ε απαγόξεπζε νπνηνπδήπνηε 

ζπκβνπιεπηηθνύ ξόινπ ζηα ζεζκηθά 

όξγαλα ηεο ΕΕ θαη, ζε πεξηπηώζεηο 

αθξαίωλ ή επαλεηιεκκέλωλ 

παξαβάζεωλ, ε αλαζηνιή ή ε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο 

επηρεηξεκαηηθήο, ηξαπεδηθήο ή 

ζπκβνπιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
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