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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Τα τελευταία έτη, το πρόβλημα της 

φοροαποφυγής όσον αφορά τους φόρους 

εισοδήματος εταιρειών έχει ενταθεί 

σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί 

μείζονα προτεραιότητα τόσο σε επίπεδο 

Ένωσης όσο και παγκοσμίως. Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε στα 

συμπεράσματά του της 18ης Δεκεμβρίου 

2014 την επείγουσα ανάγκη να δοθεί 

ώθηση στις προσπάθειες για την 

καταπολέμηση της φοροαποφυγής τόσο σε 

παγκόσμιο όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. 

Η Επιτροπή έθεσε ως προτεραιότητα στις 

ανακοινώσεις της με τίτλο «Πρόγραμμα 

εργασίας της Επιτροπής για το 2016 - Δεν 

είναι ώρα για εφησυχασμό»16 και 

«Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για 

το 2015 - Νέο ξεκίνημα»17 την ανάγκη 

μετάβασης σε ένα σύστημα στο πλαίσιο 

του οποίου η χώρα στην οποία παράγονται 

τα κέρδη θα αποτελεί επίσης τη χώρα 

φορολόγησης. Η Επιτροπή έθεσε επίσης 

ως προτεραιότητα την ανάγκη 

ανταπόκρισης στο αίτημα των κοινωνιών 

μας για δικαιοσύνη και φορολογική 

διαφάνεια. 

(1) Τα τελευταία έτη, ιδίως μετά την 

αποκάλυψη διαφόρων φορολογικών 

σκανδάλων, η φοροαποφυγή όσον αφορά 

τους φόρους εισοδήματος εταιρειών 

βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και 
έχει οδηγήσει σε έντονα και δίκαια 

αιτήματα ώστε οι κυβερνήσεις, τόσο σε 

εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

διεθνούς συνεργασίας, να λάβουν 

συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα 

για να θέσουν τέλος σε αυτό το 

φαινόμενο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

αναγνώρισε στα συμπεράσματά του της 

18ης Δεκεμβρίου 2014 την επείγουσα 

ανάγκη να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες 

για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής 

τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ενωσιακό 

επίπεδο. Η Επιτροπή έθεσε ως 

προτεραιότητα στις ανακοινώσεις της με 

τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής 

για το 2016 - Δεν είναι ώρα για 

εφησυχασμό»16 και «Πρόγραμμα εργασίας 

της Επιτροπής για το 2015 - Νέο 

ξεκίνημα»17 την ανάγκη μετάβασης σε ένα 

σύστημα στο πλαίσιο του οποίου η χώρα 

στην οποία παράγονται τα κέρδη θα 
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αποτελεί επίσης τη χώρα φορολόγησης. Η 

Επιτροπή έθεσε επίσης ως προτεραιότητα 

την ανάγκη ανταπόκρισης στο αίτημα των 

κοινωνιών μας για δικαιοσύνη και 

φορολογική διαφάνεια. Ωστόσο, και παρά 

τις προθέσεις που έχουν διατυπωθεί, 

εξακολουθεί να επείγει η λήψη μέτρων. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015) 610 final της 27ης 

Οκτωβρίου 2015. 

16 COM(2015) 610 final της 27ης 

Οκτωβρίου  2015. 

17 COM(2014) 910 final της 16ης 

Δεκεμβρίου 2014. 

17 COM(2014) 910 final της 16ης 

Δεκεμβρίου 2014. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Το κοινό θα πρέπει να είναι σε 

θέση να υποβάλλει σε έλεγχο όλες τις 

δραστηριότητες ενός ομίλου όταν ο όμιλος 

αυτός διαθέτει ορισμένες εγκαταστάσεις 

εντός της Ένωσης. Για ομίλους που 

ασκούν δραστηριότητες εντός της Ένωσης 

μόνο μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων ή 

υποκαταστημάτων, οι θυγατρικές και τα 

υποκαταστήματα θα πρέπει να 

δημοσιεύουν και να καθιστούν 

προσβάσιμη τη δήλωση που αφορά την 

τελική μητρική επιχείρηση. Ωστόσο, για 

λόγους που άπτονται της αναλογικότητας 

και της αποτελεσματικότητας, η 

υποχρέωση δημοσίευσης και διασφάλισης 

της προσβασιμότητας της δήλωσης αυτής 

θα πρέπει να περιορίζεται σε μεσαίες ή 

μεγάλες θυγατρικές που είναι 

εγκατεστημένες στην Ένωση, ή σε 

υποκαταστήματα αντίστοιχου μεγέθους τα 

οποία έχουν ανοίξει σε κράτος μέλος. Το 

πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2013/34/ΕΕ 

θα πρέπει συνεπώς να επεκταθεί 

αντίστοιχα, ώστε να καλύπτει 

υποκαταστήματα τα οποία έχει ανοίξει σε 

κράτος μέλος μια επιχείρηση με έδρα 

(6) Το κοινό θα πρέπει να είναι σε 

θέση να υποβάλλει σε έλεγχο όλες τις 

δραστηριότητες ενός ομίλου όταν ο όμιλος 

αυτός διαθέτει ορισμένες εγκαταστάσεις σε 

κράτη μέλη της Ένωσης. Για ομίλους που 

ασκούν δραστηριότητες σε κράτη μέλη της 

Ένωσης μόνο μέσω θυγατρικών 

επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων, οι 

θυγατρικές και τα υποκαταστήματα θα 

πρέπει επίσης να δημοσιεύουν και να 

καθιστούν προσβάσιμη μια δήλωση. Η 

υποχρέωση δημοσίευσης και διασφάλισης 

της προσβασιμότητας της δήλωσης αυτής 

θα πρέπει να αφορά όλες τις θυγατρικές 

που είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη 

ή όλα τα υποκαταστήματα τα οποία έχουν 

ανοίξει σε κράτος μέλος. Το πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας 2013/34/ΕΕ θα 

πρέπει συνεπώς να επεκταθεί αντίστοιχα, 

ώστε να καλύπτει υποκαταστήματα τα 

οποία έχει ανοίξει σε κράτος μέλος μια 

επιχείρηση με έδρα εκτός της Ένωσης η 

οποία έχει ενοποιημένο καθαρό κύκλο 

εργασιών που υπερβαίνει τα 40 000 000 

EUR. 
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εκτός της Ένωσης. 
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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 δικαιοδοσία 

σε αναλυτική βάση και ανεξάρτητα από 

το αν η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα σε 

κράτος μέλος ή όχι. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Προκειμένου να προσδιοριστούν 

ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες για 

τις οποίες θα πρέπει να παρασχεθεί 

υψηλό επίπεδο ανάλυσης, η εξουσία 

έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 

290 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή όσον αφορά την 

κατάρτιση ενός κοινού καταλόγου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εν λόγω 

φορολογικές δικαιοδοσίες. Ο εν λόγω 

κατάλογος πρέπει να καταρτιστεί με βάση 

ορισμένα κριτήρια, τα οποία 

καθορίζονται βάσει του παραρτήματος 1 

της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με μια εξωτερική 

στρατηγική για πραγματική φορολόγηση 

(COM(2016) 24 final τελικό). Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 

Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 

κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες 

της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 

διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα 

με τις αρχές που προβλέπονται στη 

διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 

διαγράφεται 
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της νομοθεσίας όπως εγκρίθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και την Επιτροπή, και της οποίας 

αναμένεται η επίσημη υπογραφή. 

Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 

όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και 

οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά έχουν πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων. 

Or. en 
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Άρθρο 1 –παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48β – 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 μεγάλων ομίλων, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 

7, που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο, 

καθώς και από τις μεγάλες επιχειρήσεις, 

όπως ορίζονται από το άρθρο 3 

παράγραφος 4, που διέπονται από το 

εθνικό τους δίκαιο και δεν αποτελούν 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις, να καταρτίζουν 

και να δημοσιεύουν δήλωση στοιχείων 

φορολογίας εισοδήματος σε ετήσια βάση. 

Or. en 

 

 


