
 

AM\1129711EL.docx  PE605.551v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.6.2017 A8-0227/59 

Τροπολογία  59 

Laura Ferrara, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και 

υποκαταστήματα 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Για να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο 

ανάλυσης που θα παρέχει τη δυνατότητα 

στους πολίτες να αξιολογούν καλύτερα τον 

τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις συμβάλλουν στην ευημερία 

κάθε κράτους μέλους, τα στοιχεία θα 

πρέπει να κατανέμονται ανά κράτος μέλος. 

Επιπλέον, τα στοιχεία σχετικά με τις 

δραστηριότητες των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων θα πρέπει επίσης να 

παρουσιάζονται με υψηλό επίπεδο 

ανάλυσης όσον αφορά ορισμένες 

φορολογικές δικαιοδοσίες που προκαλούν 

ιδιαίτερα προβλήματα. Για όλες τις άλλες 

πράξεις σε τρίτες χώρες, τα στοιχεία θα 

πρέπει να παρέχονται με έναν συνολικό 

αριθμό. 

(9) Για να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο 

ανάλυσης που θα παρέχει τη δυνατότητα 

στους πολίτες να αξιολογούν καλύτερα τον 

τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις συμβάλλουν στην ευημερία 

κάθε κράτους μέλους, τα στοιχεία θα 

πρέπει να κατανέμονται ανά κράτος μέλος. 

Επιπλέον, τα στοιχεία σχετικά με τις 

δραστηριότητες των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων θα πρέπει επίσης να 

παρουσιάζονται με υψηλό επίπεδο 

ανάλυσης όσον αφορά ορισμένες 

φορολογικές δικαιοδοσίες που προκαλούν 

ιδιαίτερα προβλήματα. Για όλες τις πράξεις 

σε τρίτες χώρες, τα στοιχεία θα πρέπει να 

παρέχονται με αναλυτικούς αριθμούς. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.6.2017 A8-0227/60 

Τροπολογία  60 

Laura Ferrara, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και 

υποκαταστήματα 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 –   παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Κεφάλαιο 10 α – άρθρο 48 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τελικές 

μητρικές επιχειρήσεις που διέπονται από 

το εθνικό τους δίκαιο και διαθέτουν 

ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που 

υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR, καθώς 

και από τις επιχειρήσεις που διέπονται από 

το εθνικό τους δίκαιο και δεν αποτελούν 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις και διαθέτουν 

καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει 

τα 750 000 000 EUR, να καταρτίζουν και 

να δημοσιεύουν δήλωση στοιχείων 

φορολογίας εισοδήματος σε ετήσια βάση. 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τελικές 

μητρικές επιχειρήσεις των μεγάλων 

ομίλων που διέπονται από το εθνικό τους 

δίκαιο και οι οποίες υπερβαίνουν σε 

ετήσια ενοποιημένη βάση, τα όρια 

τουλάχιστον των δύο από τα τρία 

ακόλουθα κριτήρια: α) σύνολο 

ισολογισμού: 20 000 000 EUR· β) καθαρό 

ύψος κύκλου εργασιών: 40 000 000 EUR· 

γ) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη 

διάρκεια της χρήσης: 250, καθώς και από 

τις μεγάλες επιχειρήσεις που διέπονται από 

το εθνικό τους δίκαιο και δεν αποτελούν 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά 

την ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού υπερβαίνουν τα όρια 

τουλάχιστον των δύο από τα τρία 

ακόλουθα κριτήρια: α) σύνολο 

ισολογισμού: 20 000 000 EUR· β) καθαρό 

ύψος κύκλου εργασιών: 40 000 000 EUR· 

γ) μέσος όρος εργαζομένων κατά τη 

διάρκεια της χρήσης: 250, να καταρτίζουν 

και να δημοσιεύουν δήλωση στοιχείων 

φορολογίας εισοδήματος σε ετήσια βάση. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.6.2017 A8-0227/61 

Τροπολογία  61 

Laura Ferrara, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και 

υποκαταστήματα 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 –   παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Κεφάλαιο 10 α – άρθρο 48 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις μεσαίες 

και μεγάλες θυγατρικές επιχειρήσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 

και 4, οι οποίες διέπονται από το εθνικό 

τους δίκαιο και ελέγχονται από μια τελική 

μητρική επιχείρηση η οποία έχει 

ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που 

υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR και η 

οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους 

μέλους, να δημοσιεύουν τη δήλωση 

στοιχείων φορολογίας εισοδήματος αυτής 

της τελικής μητρικής επιχείρησης σε 

ετήσια βάση. 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τελικές 

μητρικές επιχειρήσεις που αναφέρονται 

στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4, οι οποίες 

διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και 

ελέγχονται από μια τελική μητρική 

επιχείρηση η οποία υπερβαίνει σε ετήσια 

ενοποιημένη βάση, τα όρια τουλάχιστον 

των δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια: 

 α) σύνολο ισολογισμού: 20 000 000 EUR· 

 β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40 000 

000 EUR· 

 γ) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη 

διάρκεια της χρήσης: 250, 

 και η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο 

κράτους μέλους, να δημοσιεύουν τη 

δήλωση στοιχείων φορολογίας 

εισοδήματος αυτής της τελικής μητρικής 

επιχείρησης σε ετήσια βάση. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.6.2017 A8-0227/62 

Τροπολογία  62 

Laura Ferrara, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και 

υποκαταστήματα 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 –   παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Κεφάλαιο 10 α – άρθρο 48 β – παράγραφος 5 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η επιχείρηση που άνοιξε το 

υποκατάστημα είναι είτε συνδεδεμένη 

επιχείρηση ομίλου που ελέγχεται από 

τελική μητρική επιχείρηση η οποία δεν 

διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους και 

διαθέτει ενοποιημένο καθαρό κύκλο 

εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 

EUR είτε επιχείρηση που δεν αποτελεί 

συνδεδεμένη επιχείρηση και διαθέτει 

καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει 

τα 750 000 000 EUR· 

α) η επιχείρηση που άνοιξε το 

υποκατάστημα είναι είτε συνδεδεμένη 

επιχείρηση ομίλου που ελέγχεται από 

τελική μητρική επιχείρηση η οποία δεν 

διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους και 

υπερβαίνει σε ετήσια ενοποιημένη βάση, 

τα όρια τουλάχιστον των δύο από τα τρία 

ακόλουθα κριτήρια: α) σύνολο 

ισολογισμού: 20 000 000 EUR· β) καθαρό 

ύψος κύκλου εργασιών: 40 000 000 EUR· 

γ) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη 

διάρκεια της χρήσης: 250; είτε επιχείρηση 

που δεν αποτελεί συνδεδεμένη επιχείρηση 

και υπερβαίνει σε ετήσια ενοποιημένη 

βάση, τα όρια τουλάχιστον των δύο από 

τα τρία ακόλουθα κριτήρια: α) σύνολο 

ισολογισμού: 20 000 000 EUR· β) καθαρό 

ύψος κύκλου εργασιών: 40 000 000 EUR· 

γ) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη 

διάρκεια της χρήσης: 250; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/63 

Τροπολογία  63 

Laura Ferrara, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και 

υποκαταστήματα 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 –   παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Κεφάλαιο 10 α – άρθρο 48 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) λεπτομέρειες σχετικά με τα 

ακίνητα που αποτελούν μέρος του 

ενεργητικού· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.6.2017 A8-0227/64 

Τροπολογία  64 

Laura Ferrara, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και 

υποκαταστήματα 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 –   παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Κεφάλαιο 10 α – άρθρο 48 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) το καθαρό ποσό των κερδών και 

των ζημιών προ φόρων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.6.2017 A8-0227/65 

Τροπολογία  65 

Laura Ferrara, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και 

υποκαταστήματα 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 –   παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Κεφάλαιο 10 α – άρθρο 48 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) λεπτομέρειες σχετικά με τις 

ληφθείσες δημόσιες επιδοτήσεις και τις 

τυχόν δωρεές σε πολιτικούς, πολιτικές 

οργανώσεις ή πολιτικά ιδρύματα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.6.2017 A8-0227/66 

Τροπολογία  66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και 

υποκαταστήματα 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 –   παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Κεφάλαιο 10 α – άρθρο 48 γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η δήλωση παρουσιάζει επίσης τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 

χωριστά για κάθε φορολογική δικαιοδοσία 

η οποία, στο τέλος του προηγούμενου 

οικονομικού έτους, περιλαμβάνεται στον 

κοινό κατάλογο της Ένωσης σχετικά με 

ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες που 

καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48ζ, 

εκτός εάν η δήλωση επιβεβαιώνει ρητώς, 

με την επιφύλαξη της ευθύνης που 

αναφέρεται στο άρθρο 48ε κατωτέρω, ότι 

οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις ενός ομίλου 

που διέπονται από το δίκαιο της εν λόγω 

φορολογικής δικαιοδοσίας δεν 

πραγματοποιούν άμεσα συναλλαγές με 

καμία συνδεδεμένη επιχείρηση του ίδιου 

ομίλου που διέπεται από το δίκαιο 

κράτους μέλους. 

Η δήλωση παρουσιάζει επίσης τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 

χωριστά για κάθε φορολογική δικαιοδοσία 

η οποία, στο τέλος του προηγούμενου 

οικονομικού έτους, βρίσκεται εκτός της 

Ένωσης. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.6.2017 A8-0227/67 

Τροπολογία  67 

Laura Ferrara, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και 

υποκαταστήματα 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 –   παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Κεφάλαιο 10 α – άρθρο 48 γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2 

συγκεντρωτικά για τις άλλες φορολογικές 

δικαιοδοσίες. 

διαγράφεται 

Or. en 

 


