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28.6.2017 A8-0227/82 

Τροπολογία  82 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9α) Όταν οι πληροφορίες προς 

κοινοποίηση θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ευαίσθητες εμπορικές 

πληροφορίες από την επιχείρηση, η 

τελευταία θα πρέπει να είναι σε θέση να 

ζητεί άδεια από την αρμόδια αρχή της 

δικαιοδοσίας όπου είναι εγκατεστημένη, 

να μην αποκαλύπτει το πλήρες 

περιεχόμενο των πληροφοριών. Εάν η 

αρμόδια εθνική αρχή δεν είναι 

φορολογική αρχή, η αρμόδια φορολογική 

αρχή πρέπει να συμμετέχει στη λήψη της 

σχετικής απόφασης. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/83 

Τροπολογία  83 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προκειμένου να προστατεύονται οι 

εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και να 

διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, τα 

κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν μία ή 

περισσότερες ειδικές πληροφορίες που 

απαριθμούνται στο παρόν άρθρο να 

παραλείπονται προσωρινά από την 

έκθεση όσον αφορά τις δραστηριότητες 

σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες 

περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας όταν 

είναι τέτοιας φύσης που η δημοσιοποίησή 

τους θα ήταν σοβαρά επιζήμια για την 

εμπορική θέση των επιχειρήσεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 48β 

παράγραφος 1 και στο άρθρο 48β 

παράγραφος 3, στο οποίο αναφέρεται. Η 

παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την ορθή 

και ισορροπημένη κατανόηση της 

φορολογικής θέσης της επιχείρησης. Η εν 

λόγω παράλειψη αναγράφεται στην 

έκθεση, μαζί με μια δεόντως 

αιτιολογημένη εξήγηση για κάθε 

φορολογική δικαιοδοσία ως προς το γιατί 

συμβαίνει αυτό, και με αναφορά στην 

αρμόδια φορολογική δικαιοδοσία ή τις 

αρμόδιες φορολογικές δικαιοδοσίες. 



 

AM\1129719EL.docx  PE605.551v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Or. en 



 

AM\1129719EL.docx  PE605.551v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

28.6.2017 A8-0227/84 

Τροπολογία  84 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη θέτουν ως προϋπόθεση 

για την παράλειψη αυτή τη χορήγηση 

άδειας από την αρμόδια εθνική αρχή. Η 

επιχείρηση ζητεί κάθε έτος νέα άδεια από 

την αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένων 

των φορολογικών αρχών, η οποία 

λαμβάνει απόφαση επί τη βάσει νέας 

αξιολόγησης της κατάστασης. Κατά την 

έγκριση των εν λόγω παρεκκλίσεων, τα 

κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τηρείται το 

όριο φορολογικής υποχρέωσης που 

εφαρμόζεται σε κάθε περιοχή 

φορολογικής δικαιοδοσίας. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Τροπολογία  85 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όταν οι πληροφορίες που παραλείπονται 

δεν ευθυγραμμίζονται πλέον με την 

απαίτηση που ορίζεται στο εδάφιο 3α, 

γίνονται αμέσως δημόσια διαθέσιμες. 

Μετά το τέλος της περιόδου μη 

δημοσιοποίησης, η επιχείρηση οφείλει 

επίσης να γνωστοποιεί αναδρομικά το 

πλήρες περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες 

των πληροφοριών που απαιτούνται 

δυνάμει του παρόντος άρθρου για τα 

προηγούμενα έτη. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Τροπολογία  86 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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  

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 δ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εάν η Επιτροπή, μετά τη διενέργεια της 

αξιολόγησης των πληροφοριών που 

λαμβάνονται δυνάμει του εδαφίου 3γ,  

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 

απαίτηση που ορίζεται στο εδάφιο 3α δεν 

πληρούται, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση 

δημοσιοποιεί αμέσως τις πληροφορίες 

αυτές. Μετά το τέλος της περιόδου μη 

δημοσιοποίησης, η επιχείρηση οφείλει 

επίσης να γνωστοποιεί αναδρομικά το 

πλήρες περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες 

των πληροφοριών που απαιτούνται 

δυνάμει του παρόντος άρθρου για τα 

προηγούμενα έτη. 

Or. en 

 

 


