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 ***III πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (ηξίηε αλάγλσζε) 

 

(Η ελδεηθλπόκελε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηε λνκηθή βάζε πνπ πξνηείλεηαη 

ζην ζρέδην πξάμεο.) 

 

 

 

 

 

Τποπολογίερ ζε ζσέδιο ππάξηρ 

 

Τξνπνινγίεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζε δύν ζηήιεο 
 

Η δηαγξαθή θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ 

ένηονοςρ σαπακηήπερ θαη ζηηο δύν ζηήιεο. Σν λέν θείκελν ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ ζηε δεμηά ζηήιε. 

 

Η πξώηε θαη ε δεύηεξε γξακκή ηεο επηθεθαιίδαο θάζε ηξνπνινγίαο 

πξνζδηνξίδνπλ ην ζρεηηθό ηκήκα ηνπ εμεηαδόκελνπ ζρεδίνπ πξάμεο. Δάλ κία 

ηξνπνινγία αλαθέξεηαη ζε ήδε πθηζηάκελε πξάμε ηελ νπνία ην ζρέδην 

πξάμεο απνζθνπεί λα ηξνπνπνηήζεη, ε επηθεθαιίδα πεξηέρεη επηπιένλ θαη κία 

ηξίηε θαη κία ηέηαξηε γξακκή πνπ πξνζδηνξίδνπλ αληίζηνηρα ηελ πθηζηάκελε 

πξάμε θαη ηε δηάηαμή ηεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ηξνπνινγία. 

 

Τξνπνινγίεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ κε κνξθή ελνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ 

 

Σα λέα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζεκαίλνληαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ 

σαπακηήπερ. Σα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ απαιείθνληαη ζεκαίλνληαη κε ην 

ζύκβνιν ▌ ή κε δηαγξαθή. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ πνπ ππνδειώλνπλ ην λέν θείκελν θαη κε 

δηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ αληηθαζίζηαηαη. 

Καη’ εμαίξεζε, δελ ζεκαίλνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο απζηεξά ηερληθήο θύζεο 

πνπ επηθέξνπλ νη ππεξεζίεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηειηθνύ θεηκέλνπ. 
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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζρεηηθά κε ηελ πξόηαζε απόθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ ππνγξαθή, εμ νλόκαηνο ηεο 

Επξωπαϊθήο Έλωζεο, ηνπ ηξνπνπνηεηηθνύ πξωηνθόιινπ ηεο ζπκθωλίαο κεηαμύ ηεο 

Επξωπαϊθήο Κνηλόηεηαο θαη ηεο Δεκνθξαηίαο ηνπ Αγίνπ Μαξίλνπ, πνπ πξνβιέπεη 

κέηξα ηζνδύλακα κε ηα ζεζπηδόκελα ζηελ νδεγία 2003/48/ΕΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηε 

θνξνιόγεζε ηωλ ππό κνξθή ηόθωλ εηζνδεκάηωλ από απνηακηεύζεηο 

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE)) 

(Δηαβνύιεπζε) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ πξόηαζε απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ (COM(2015)0518), 

– έρνληαο ππόςε ην ζρέδην ηνπ ηξνπνπνηεηηθνύ πξσηνθόιινπ ηεο ζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ αλ Μαξίλν πνπ πξνβιέπεη κέηξα 

ηζνδύλακα κε ηα ζεζπηδόκελα ζηελ νδεγία 2003/48/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε 

θνξνιόγεζε ησλ ππό κνξθή ηόθσλ εηζνδεκάησλ από απνηακηεύζεηο (13448/2015), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 115 θαη ην άξζξν 218, παξάγξαθνο 6 δεύηεξν εδάθην ζηνηρείν 

β), θαη παξάγξαθνο 8 δεύηεξν εδάθην, ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ζύκθσλα κε ηα νπνία θιήζεθε από ην πκβνύιην λα γλσκνδνηήζεη (C8-

0370/2015), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 59, ην άξζξν 108 παξάγξαθνο 7 θαη ην άξζξν 50 παξάγξαθνο 

1 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

(A8-0025/2016), 

1. εγθξίλεη ηε ζύλαςε ηνπ ηξνπνπνηεηηθνύ πξσηνθόιινπ ηεο ζπκθσλίαο; 

2. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζην πκβνύιην, 

ζηελ Δπηηξνπή, θαζώο θαη ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ θαη 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ αλ Μαξίλν. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην αλ Μαξίλν ππέγξαςαλ ζπκθσλία ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2015 

ζρεηηθά κε ηελ απηόκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ πεξί ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ινγαξηαζκώλ, 

ε νπνία απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο δηεζλνύο θνξνινγηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκόξθσζεο. 

Η ζπκθσλία ζπληζηά ζεκαληηθό βήκα ζηηο ζπλερηδόκελεο πξνζπάζεηεο γηα πάηαμε ηεο 

θνξναπάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο θαη αλαβαζκίδεη ηε ζπκθσλία ηνπ 2004 πνπ εμαζθάιηδε 

όηη ην αλ Μαξίλν εθάξκνδε κέηξα ηζνδύλακα πξνο εθείλα πνπ πξνέβιεπε νδεγία ηεο ΔΔ 

ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ησλ εηζνδεκάησλ από απνηακηεύζεηο. 

Βάζεη ηεο ζπκθσλίαο, από ην 2017 θαη κεηά ε ΔΔ θαη ην αλ Μαξίλν ζα αληαιιάζζνπλ 

απηόκαηα πιεξνθνξίεο εθάζηε γηα ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο ινγαξηαζκνύο ησλ 

θνξνινγηθώλ θαηνίθσλ ηεο άιιεο. ηόρνο είλαη λα αληηκεησπηζηνύλ νη πεξηπηώζεηο ζηηο 

νπνίεο έλαο θνξνινγνύκελνο επηδηώθεη λα θξύςεη θεθάιαην πνπ αληηπξνζσπεύεη εηζόδεκα ή 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ γηα ηα νπνία δελ έρνπλ θαηαβιεζεί θόξνη. 

ηόρνο ηεο ζπκθσλίαο είλαη λα εμαζθαιίζεη όηη ην αλ Μαξίλν ζα εθαξκόδεη εληζρπκέλα 

κέηξα ηζνδύλακα πξνο εθείλα ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ κε ηε κνξθή πνπ απέθηεζε κεηά 

ηελ αλαβάζκηζή ηνπ ηνλ Γεθέκβξην 2014 (πνπ ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία γηα ηε δηνηθεηηθή 

ζπλεξγαζία, "DAC2") θαη όηη ζα ζπκκνξθσζεί κε ηελ απηόκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ 

πεξί ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ινγαξηαζκώλ ε νπνία πξνσζείηαη από ηα παγθόζκηα πξόηππα ηνπ 

ΟΟΑ ηνπ 2014. 

ύκθσλα κε ην ελ ιόγσ πξόηππν ηνπ ΟΟΑ, πεξαηηέξσ δηαηάμεηο έρνπλ ζηόρν λα 

δηαζθαιίζνπλ όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη δελ αθνξνύλ κόλνλ έζνδα όπσο ηόθνη 

θαη κεξίζκαηα, αιιά επίζεο ππόινηπα ινγαξηαζκώλ θαη έζνδα από πσιήζεηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο λέαο ζπκθσλίαο 

πξέπεη λα πξνβιεθζεί άλεπ όξσλ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαηόπηλ αηηήκαηνο, ζύκθσλα κε 

ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο ησλ εξγαζηώλ ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΔΔ ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. 

Χο απνηέιεζκα ηεο λέαο ζπκθσλίαο, νη εθνξίεο ζηα θξάηε κέιε θαη ζην αλ Μαξίλν ζα είλαη 

ζε ζέζε: 

- λα πξνζδηνξίδνπλ νξζώο θαη ρσξίο ακθηβνιία ηνπο ζρεηηθνύο θνξνινγνύκελνπο· 

- λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα επηβάιινπλ ηνπο θνξνινγηθνύο ηνπο λόκνπο ζε 

δηαζπλνξηαθέο θαηαζηάζεηο· 

- λα απνηηκνύλ ηελ πηζαλόηεηα δηάπξαμεο θνξνδηαθπγήο· 

- λα απνθεύγνπλ πεξηηηέο πεξαηηέξσ έξεπλεο. 

Η εηζεγήηξηα ραηξεηίδεη θαη ππνζηεξίδεη ηε ζπκθσλία.  

Η ΔΔ θαη ν Άγηνο Μαξίλνο έρνπλ ζπκθσλήζεη λα ηεζεί ε ζπκθσλία πξνζσξηλά ζε ηζρύ ηελ 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2016, ελ αλακνλή ηεο νινθιήξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ εζσηεξηθώλ 

δηαδηθαζηώλ ηνπο γηα ηελ επίζεκε έλαξμε ηζρύνο ηεο, θαη ε εηζεγήηξηα δεηεί κεη’ επηηάζεσο 

ηελ ηαρύηεξε δπλαηή ζύλαςε θαη θύξσζε ηεο ζπκθσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε 

κεηαβαηηθή θάζε όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξε. 
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