
 

AM\1146561EL.docx  PE616.043v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

21.2.2018 A8-0016/47 

Τροπολογία  47 

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 

Permuy 

εξ ονόματος 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 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 8ααα – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιβάλει 

στους ενδιαμέσους την υποχρέωση να 

υποβάλλουν πληροφορίες στις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές για δηλωτέα 

διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά τέτοιων 

ρυθμίσεων εντός πέντε εργάσιμων ημερών 

από την επομένη της ημερομηνίας κατά 

την οποία η δηλωτέα διασυνοριακή 

ρύθμιση ή σειρά τέτοιων ρυθμίσεων 

καθίσταται διαθέσιμη προς εφαρμογή από 

τον ενδιάμεσο σε έναν ή περισσότερους 

φορολογουμένους κατόπιν επικοινωνίας με 

τον ή τους εν λόγω φορολογουμένους, ή 

όταν έχει ήδη εφαρμοστεί το πρώτο βήμα 

μιας σειράς ρυθμίσεων. 

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιβάλει 

στους φορολογουμένους και στους 

ενδιαμέσους την υποχρέωση να 

υποβάλλουν πληροφορίες στις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές για δηλωτέα 

διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά τέτοιων 

ρυθμίσεων εντός πέντε εργάσιμων ημερών 

από την επομένη της ημερομηνίας κατά 

την οποία η δηλωτέα διασυνοριακή 

ρύθμιση ή σειρά τέτοιων ρυθμίσεων 

καθίσταται διαθέσιμη προς εφαρμογή από 

τον ενδιάμεσο σε έναν ή περισσότερους 

φορολογουμένους κατόπιν επικοινωνίας με 

τον ή τους εν λόγω φορολογουμένους, ή 

όταν έχει ήδη εφαρμοστεί το πρώτο βήμα 

μιας σειράς ρυθμίσεων. 

Or. en 



 

AM\1146561EL.docx  PE616.043v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

21.2.2018 A8-0016/48 

Τροπολογία  48 

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 

Permuy 

εξ ονόματος 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 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 8ααα – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να χορηγήσει στους 

ενδιαμέσους δικαίωμα απαλλαγής από 

την υποβολή πληροφοριών σχετικά με 

δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά 

τέτοιων ρυθμίσεων, όταν το εθνικό δίκαιο 

του εν λόγω κράτους μέλους προβλέπει 

ότι καλύπτονται από το επαγγελματικό 

απόρρητο που προστατεύει την 

επικοινωνία μεταξύ δικηγόρων και 

πελατών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 

υποχρέωση υποβολής πληροφοριών για 

τέτοια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων βαρύνει 

τον φορολογούμενο και οι ενδιάμεσοι 

ενημερώνουν τους φορολογουμένους για 

τη μετατόπιση σε αυτούς της εν λόγω 

υποχρέωσης λόγω του απορρήτου. 

Οι κανόνες εμπιστευτικότητας και 

επαγγελματικού απορρήτου που 

προβλέπει το εθνικό δίκαιο των κρατών 

μελών δεν πρέπει να έχουν ως 

αποτέλεσμα την προστασία συστημάτων 

διασυνοριακής φοροαποφυγής, ή 

συστημάτων στα οποία ο ρόλος των 

δικηγόρων και των λογιστών 

προσομοιάζει περισσότερο με εκείνον των 

χρηματοοικονομικών φορέων. Σε 

περιπτώσεις στις οποίες ένας ενδιάμεσος 

επικαλείται  το επαγγελματικό απόρρητο 

που προστατεύει την επικοινωνία μεταξύ 

δικηγόρων και πελατών με βάση το δίκαιο 

του εν λόγω κράτους μέλους, η 

υποχρέωση υποβολής πληροφοριών για 

τέτοια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων βαρύνει 

τον φορολογούμενο και οι ενδιάμεσοι 

ενημερώνουν τους φορολογουμένους για 

τη μετατόπιση σε αυτούς της εν λόγω 

υποχρέωσης λόγω του απορρήτου. 
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21.2.2018 A8-0016/49 

Τροπολογία  49 

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 

Permuy 

εξ ονόματος 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 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 8ααα – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ενδιάμεσοι δύνανται να έχουν 

δικαίωμα απαλλαγής δυνάμει του πρώτου 

εδαφίου μόνο εφόσον 

δραστηριοποιούνται εντός των ορίων των 

συναφών εθνικών κανόνων που διέπουν 

το επάγγελμά τους. 

διαγράφεται 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/50 

Τροπολογία  50 

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, Rina 

Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος 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 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 8ααα – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 α. Οποιεσδήποτε πληροφορίες 

σχετικά με διασυνοριακές ρυθμίσεις ή 

σειρές τέτοιων ρυθμίσεων που έχουν 

επιπτώσεις για τρίτες χώρες πρέπει 

επίσης να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές των χωρών αυτών, 

ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι 

οποίες συχνά έχουν πιο περιορισμένη 

πρόσβαση σε διεθνή συστήματα 

ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/51 

Τροπολογία  51 

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, Rina 

Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος 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 

Παράρτημα 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Παράρτημα IV – τμήμα Α – σημείο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α.  Οργάνωση πολυεθνικής δομής 

εταιρικών ομίλων με τη συμμετοχή 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε 

διαφορετικές χώρες, ούτως ώστε τα προς 

δήλωση κέρδη και οι προς καταβολή 

φόροι να απέχουν σημαντικά από τις 

πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες 

στην οικεία χώρα, ιδίως μέσω: 

 (i)  της μεταφοράς περιουσιακών 

στοιχείων, όπως τα δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας, σε μια οντότητα 

για την κατοχή ή διαχείριση χωρίς αυτή 

να επιτελεί ουσιαστικές λειτουργίες που 

να αφορούν την καινοτομία ή τη 

δημιουργικότητα· 

 (ii)  του καθορισμού μιας οικονομικής 

οντότητας ως παρόχου υπηρεσιών για τις 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις που παράγουν 

εισόδημα στον εν λόγω φορέα σημαντικά 

δυσανάλογο προς τις πραγματικές 

οικονομικές δραστηριότητες για τις 

οποίες είναι υπεύθυνη· 

 (iii)  του καθορισμού μιας οικονομικής 

οντότητας για τη διατήρηση κεφαλαίων 
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και δανείων ή άλλων επενδύσεων σε 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις, χωρίς αυτή να 

ασκεί άλλες οικονομικές δραστηριότητες· 

 (iv)  του καθορισμού μιας οντότητας 

ως εντολέα σε μια σύμβαση κατασκευής, 

σύμβαση κατανομής ή σύμβαση έρευνας 

και ανάπτυξης· 

 (v)  της αναδιάρθρωσης της 

παγκόσμιας αλυσίδας αξίας, ώστε η 

υψηλή προστιθέμενη αξία να τοποθετηθεί 

σε χώρες όπου να επωφεληθούν από 

χαμηλούς πραγματικούς συντελεστές.  

Or. en 

 

 


