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21.2.2018 A8-0016/43 

Τροπολογία  43 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Matt Carthy, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Patrick Le Hyaric, 

Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, 

Στέλιος Κούλογλου, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina 

Ronja Kari, Miguel Viegas, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες που αφορούν φορολογικές 

καταχρήσεις στον τομέα των δηλωτέων 

διασυνοριακών ρυθμίσεων, 

συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων 

φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, θα 

πρέπει να ενθαρρύνονται να τις 

αναφέρουν στις αρχές και να 

συνεργάζονται με αυτές και θα πρέπει να 

προστατεύονται πλήρως από τις αρχές με 

κάθε δυνατό τρόπο, με βάση το νομικό 

πλαίσιο κάθε κράτους μέλους. 
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21.2.2018 A8-0016/44 

Τροπολογία  44 

Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Σοφία 

Σακοράφα, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Στέλιος Κούλογλου, Lola 

Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η γνωστοποίηση ρυθμίσεων 

δυνητικά επιθετικού φορολογικού 

σχεδιασμού διασυνοριακής διάστασης 

μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στις 

προσπάθειες διαμόρφωσης ενός 

περιβάλλοντος δίκαιης φορολόγησης στην 

εσωτερική αγορά. Υπό αυτό το πρίσμα, η 

επιβολή υποχρέωσης στους ενδιαμέσους 

να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές για 

ορισμένες διασυνοριακές ρυθμίσεις που θα 

μπορούσαν ενδεχομένως να 

χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 

φοροαποφυγής συνιστά ένα βήμα προς τη 

σωστή κατεύθυνση. Για να αναπτυχθεί μια 

πιο ολοκληρωμένη πολιτική, είναι 

επιπλέον σημαντικό, ως δεύτερο βήμα 

μετά τη γνωστοποίηση, να προβαίνουν οι 

φορολογικές αρχές σε ανταλλαγή 

πληροφοριών με τις ομόλογες αρχές άλλων 

κρατών μελών. Οι εν λόγω διευθετήσεις θα 

πρέπει επίσης να ενισχύουν την 

αποτελεσματικότητα του Κοινού 

Προτύπου Αναφοράς. Είναι ζωτικής 

σημασίας ακόμη να δοθεί στην Επιτροπή 

πρόσβαση σε επαρκή όγκο πληροφοριών, 

ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την ορθή 

λειτουργία της παρούσας οδηγίας. Η εν 

(6) Η γνωστοποίηση ρυθμίσεων 

δυνητικά επιθετικού φορολογικού 

σχεδιασμού διασυνοριακής διάστασης 

μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στις 

προσπάθειες διαμόρφωσης ενός 

περιβάλλοντος δίκαιης φορολόγησης στην 

εσωτερική αγορά. Υπό αυτό το πρίσμα, η 

επιβολή υποχρέωσης στους ενδιαμέσους, 

τους ελεγκτές και τους φορολογουμένους 
να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές για 

ορισμένες διασυνοριακές ρυθμίσεις που θα 

μπορούσαν ενδεχομένως να 

χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 

φοροαποφυγής συνιστά ένα βήμα προς τη 

σωστή κατεύθυνση. Για να αναπτυχθεί μια 

πιο ολοκληρωμένη πολιτική, είναι 

επιπλέον σημαντικό, ως δεύτερο βήμα 

μετά τη γνωστοποίηση, να προβαίνουν οι 

φορολογικές αρχές σε ανταλλαγή 

πληροφοριών με τις ομόλογες αρχές άλλων 

κρατών μελών. Οι εν λόγω διευθετήσεις θα 

πρέπει επίσης να ενισχύουν την 

αποτελεσματικότητα του Κοινού 

Προτύπου Αναφοράς. Είναι ζωτικής 

σημασίας ακόμη να δοθεί στην Επιτροπή 

πρόσβαση σε επαρκή όγκο πληροφοριών, 

ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την ορθή 
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λόγω πρόσβαση της Επιτροπής σε 

πληροφορίες δεν απαλλάσσει τα κράτη 

μέλη από την υποχρέωσή τους να 

κοινοποιούν κάθε κρατική ενίσχυση στην 

Επιτροπή. 

λειτουργία της παρούσας οδηγίας. Η εν 

λόγω πρόσβαση της Επιτροπής σε 

πληροφορίες δεν απαλλάσσει τα κράτη 

μέλη από την υποχρέωσή τους να 

κοινοποιούν κάθε κρατική ενίσχυση στην 

Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

υποχρεούται να δημοσιεύει ανά τρίμηνο 

κατάλογο των γνωστοποιούμενων 

ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων του 

φορολογούμενου και του ενδιάμεσου που 

συμμετέχουν στη  ρύθμιση. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/45 

Τροπολογία  45 
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Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso 

Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Για να διασφαλιστεί η εύρυθμη 

λειτουργία της εσωτερικής αγορά και να 

αποφευχθούν τυχόν νομοθετικά κενά στο 

προτεινόμενο πλαίσιο κανόνων, η 

υποχρέωση γνωστοποίησης θα πρέπει να 

επιβληθεί σε όλους τους παράγοντες που 

συμμετέχουν συνήθως στην κατάρτιση, 

την προώθηση στην αγορά, την οργάνωση 

ή τη διαχείριση της εφαρμογής δηλωτέας 

διασυνοριακής συναλλαγής ή σειράς 

συναφών συναλλαγών, καθώς σε όσους 

παρέχουν συνδρομή ή συμβουλές. Δεν θα 

πρέπει να παραβλέπεται ακόμη το γεγονός 

ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η 

υποχρέωση γνωστοποίησης δεν είναι 

ενδεχομένως δυνατό να επιβληθεί σε 

ενδιάμεσο λόγω της κάλυψής του από το 

επαγγελματικό απόρρητο που 

προστατεύει την επικοινωνία μεταξύ 

δικηγόρων και πελατών ή όταν δεν 

υπάρχει ενδιάμεσος διότι, για 

παράδειγμα, ο φορολογούμενος 

καταρτίζει και εφαρμόζει τον μηχανισμό 

εσωτερικά. Είναι επομένως ζωτικής 

σημασίας, σε τέτοιες περιπτώσεις, να μην 

χάνεται η ευκαιρία λήψης πληροφοριών 

(8) Για να διασφαλιστεί η εύρυθμη 

λειτουργία της εσωτερικής αγορά και να 

αποφευχθούν τυχόν νομοθετικά κενά στο 

προτεινόμενο πλαίσιο κανόνων, η 

υποχρέωση γνωστοποίησης θα πρέπει να 

επιβληθεί στους φορολογούμενους και σε 

όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν 

συνήθως στην κατάρτιση, την προώθηση 

στην αγορά, την οργάνωση ή τη διαχείριση 

της εφαρμογής δηλωτέας διασυνοριακής 

συναλλαγής ή σειράς συναφών 

συναλλαγών, καθώς σε όσους παρέχουν 

συνδρομή ή συμβουλές. Η υποχρέωση 

υποβολής στοιχείων έχει επίσης 

αποτρεπτικό αποτέλεσμα και η επιβολή 

απαίτησης γνωστοποίησης στον 

φορολογούμενο θα διασφαλίσει ότι ο 

χρήστης ενός δυνητικά επιθετικού 

φορολογικού σχεδιασμού έχει επίγνωση 
του γεγονότος ότι ο σχεδιασμός θα 

ελεγχθεί και ότι ενδέχεται να ακυρωθεί 
και/ή να οδηγήσει στην επιβολή κύρωσης. 

Στις περιπτώσεις εξωχώριου παράγοντα 

προώθησης, η υποχρέωση 

γνωστοποίησης θα πρέπει να βαρύνει 

τόσο τον φορολογούμενο όσο και τον 
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από τις φορολογικές αρχές για 

φορολογικές ρυθμίσεις που σχετίζονται 

ενδεχομένως με επιθετικό φορολογικό 

σχεδιασμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

είναι συνεπώς αναγκαίο να μετατοπίζεται 

η υποχρέωση γνωστοποίησης στον 

φορολογούμενο που ωφελείται από τη 

ρύθμιση. 

εξωχώριο ενδιάμεσο. Όταν υπάρχουν 

ανησυχίες όσον αφορά την επιβολή και/ή 

πρακτικές δυσκολίες όσον αφορά την 

εξασφάλιση της συμμόρφωσης 

εξωχώριων παραγόντων προώθησης, θα 

πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 

επιβολής κυρώσεων, 

συμπεριλαμβανομένης, επί παραδείγματι, 

της στέρησης του δικαιώματος ανάληψης 

δημόσιων συμβάσεων. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/46 

Τροπολογία  46 

Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Σοφία 

Σακοράφα, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Στέλιος Κούλογλου, Lola 

Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso 
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εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Προκειμένου να βελτιωθούν οι 

προοπτικές αποτελεσματικότητας της 

παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις σε 

περίπτωση παραβίασης των εθνικών 

διατάξεων δυνάμει των οποίων 

εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία και να 

διασφαλίσουν την επιβολή των εν λόγω 

κυρώσεων στην πράξη, καθώς και τον 

αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα 

τους. 

(13) Προκειμένου να βελτιωθούν οι 

προοπτικές αποτελεσματικότητας της 

παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις σε 

περίπτωση παραβίασης των εθνικών 

διατάξεων δυνάμει των οποίων 

εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία και να 

διασφαλίσουν την επιβολή των εν λόγω 

κυρώσεων στην πράξη, καθώς και τον 

αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα 

τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

θεσπίσουν ένα σύστημα προκειμένου να 

κατονομάζονται δημόσια οι παράγοντες 

προώθησης και οι φορολογούμενοι που 

δεν γνωστοποιούν πρακτικές 

φοροαποφυγής στις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές. Σε ακραίες και 

επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις, θα 

πρέπει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα 

ανάκλησης της άδειας άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας της 

οικείας επιχείρησης, όπως συνιστά στο 

άρθρο 165 της τελικής έκθεσης της 

ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σχετικά με τις φορολογικές 

αποφάσεις τύπου «tax ruling». 
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