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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 

φορολογικές δικαιοδοσίες συμβάλλουν 

ενεργά στον σχεδιασμό επιθετικών 

φορολογικών πολιτικών για πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες για 

να αποφεύγουν με αυτόν τον τρόπο τη 

φορολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

παρά τις δεσμεύσεις των εν λόγω 

δικαιοδοσιών να ανταλλάσσουν αυτόματα 

φορολογικές πληροφορίες με άλλες 

χώρες, ο θεσμοθετημένος ή πραγματικός 

συντελεστής φορολογίας εταιρειών σε 

ορισμένες δικαιοδοσίες είναι μηδενικός ή 

σχεδόν μηδενικός· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες 

συμπεριλαμβάνονται στις μαύρες λίστες 

πολλών κρατών μελών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι συγκεκριμένα φορολογικά 

καθεστώτα ορισμένων δικαιοδοσιών 

αξιολογήθηκαν από την ομάδα «Κώδικας 

δεοντολογίας» για τη φορολογία των 

επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την επιβολή 

μεταρρυθμίσεων στις χώρες αυτές· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένες 

φορολογικές δικαιοδοσίες συμβάλλουν 

ενεργά στον σχεδιασμό επιθετικών 

φορολογικών πολιτικών για λογαριασμό 

πολυεθνικών επιχειρήσεων οι οποίες 

αποφεύγουν με αυτόν τον τρόπο τη 

φορολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

συντελεστής φορολογίας εταιρειών σε 

ορισμένες δικαιοδοσίες είναι μηδενικός ή 

σχεδόν μηδενικός· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η πολυπλοκότητα των διαφόρων 

φορολογικών συστημάτων οδηγεί σε 

έλλειψη διαφάνειας με αρνητικές 

συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο· 
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5. θεωρεί ότι η οδηγία για τη διοικητική 

συνεργασία, έχοντας υποβληθεί σε δύο 

συνεχόμενες και ειδικές τροποποιήσεις 

όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών για φορολογικές αποφάσεις 

τύπου «tax ruling» και την υποβολή 

εκθέσεων ανά χώρα, θα πρέπει να 

επανεξεταστεί στο σύνολό της, ιδίως, 

μεταξύ άλλων, προκειμένου να μειωθούν 

και ενδεχομένως να εξαλειφθούν οι 

τρέχουσες εξαιρέσεις από την αρχή της 

ανταλλαγής πληροφοριών· 

5. θεωρεί ότι η οδηγία για τη διοικητική 

συνεργασία, έχοντας υποβληθεί σε 

διάφορες συνεχόμενες και ειδικές 

τροποποιήσεις όσον αφορά την αυτόματη 

ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές 

αποφάσεις τύπου «tax ruling» και την 

υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, θα πρέπει να 

αναδιατυπωθεί στο σύνολό της, ιδίως, 

μεταξύ άλλων, προκειμένου να μειωθούν 

και ενδεχομένως να εξαλειφθούν οι 

τρέχουσες εξαιρέσεις από την αρχή της 

ανταλλαγής πληροφοριών· 
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78. ζητεί τη δημιουργία ενός παγκόσμιου 

μητρώου περιουσιακών στοιχείων με όλα 

τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται 

στην κατοχή ιδιωτών, επιχειρήσεων και 

οντοτήτων όπως καταπιστεύματα και 

ιδρύματα, το οποίο να είναι πλήρως 

προσβάσιμο από τις φορολογικές αρχές και 

να περιλαμβάνει κατάλληλες εγγυήσεις για 

την προστασία της εμπιστευτικότητας των 

πληροφοριών που περιέχει· 

78. ζητεί την εκπόνηση μελέτης σχετικά 

με τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός 

παγκόσμιου μητρώου 

χρηματοοικονομικών στοιχείων με όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην 

κατοχή ιδιωτών, επιχειρήσεων και 

οντοτήτων όπως καταπιστεύματα και 

ιδρύματα, το οποίο να είναι πλήρως 

προσβάσιμο από τις φορολογικές αρχές και 

να περιλαμβάνει κατάλληλες εγγυήσεις για 

την προστασία της εμπιστευτικότητας των 

πληροφοριών που περιέχει· 
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