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20.3.2019 A8-0170/85

Τροπολογία 85
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι η οδηγία 
2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με 
τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά 
πλαίσια των κρατών μελών απαιτεί να 
μεριμνούν τα κράτη μέλη για την έγκαιρη 
και τακτική δημοσίευση δημοσιονομικών 
δεδομένων για όλους τους υποτομείς της 
γενικής κυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με τον αντίκτυπο των 
φορολογικών δαπανών στα έσοδα· 
εκφράζει την ανησυχία του ότι η 
υποχρέωση αυτή δεν τηρείται από την 
πλειονότητα των κρατών μελών· καλεί 
την Επιτροπή να αξιολογήσει την 
εφαρμογή της απαίτησης αυτής και να 
χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες, 
ώστε να εκτιμήσει το κόστος των 
φορολογικών κινήτρων σε κάθε κράτος 
μέλος·

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/86

Τροπολογία 86
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. επισημαίνει ότι, μέχρι σήμερα, 
μολονότι η Επιτροπή προβαίνει σε 
εκτίμηση του φορολογικού χάσματος 
στην ΕΕ, μόνο δεκαπέντε κράτη μέλη 
προβαίνουν σε εκτίμηση του δικού τους 
φορολογικού χάσματος· καλεί κάθε 
κράτος μέλος να προβεί, υπό την 
καθοδήγηση της Επιτροπής, σε 
αναλυτική εκτίμηση του φορολογικού 
χάσματος, η οποία δεν θα αφορά μόνο 
τον ΦΠΑ, αλλά θα περιλαμβάνει και 
εκτίμηση του κόστους όλων των 
φορολογικών κινήτρων·
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20.3.2019 A8-0170/87

Τροπολογία 87
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τους 
πλέον πρόσφατους υπολογισμούς, το 
κόστος της φοροδιαφυγής στην ΕΕ 
ανέρχεται σε περίπου 825 
δισεκατομμύρια EUR ετησίως1α·
__________________
1α Richard Murphy, ‘The European Tax 
Gap’, 2019 - 
http://www.taxresearch.org.uk/Documents
/EUTaxGapJan19.pdf
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20.3.2019 A8-0170/88

Τροπολογία 88
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. καλεί την Επιτροπή να 
δημοσιεύσει νομοθετική δέσμη για τη 
ρύθμιση του φορολογικού σχεδιασμού και 
την απαγόρευση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού, ιδίως με την 
εφαρμογή αυστηρών κανόνων για την 
απαγόρευση των καταχρήσεων, οι οποίοι 
θα ισχύουν εντός και εκτός της ΕΕ·

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/89

Τροπολογία 89
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. σημειώνει ότι η ΕΕ θέσπισε φόρο 
εξόδου από μια χώρα στην οδηγία ATAD 
Ι, πράγμα που επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
φορολογούν την οικονομική αξία του 
κεφαλαιουχικού κέρδους που 
δημιουργείται στην επικράτειά της ακόμη 
και όταν το κέρδος αυτό δεν έχει ακόμη 
πραγματοποιηθεί τη στιγμή της εξόδου· 
θεωρεί ότι η αρχή της φορολόγησης των 
κερδών που πραγματοποιούνται στα κράτη 
μέλη πριν από την απομάκρυνσή τους από 
την Ένωση θα πρέπει να ενισχυθεί, για 
παράδειγμα μέσω της συντονισμένης 
παρακράτησης φόρων στην πηγή επί των 
τόκων και των δικαιωμάτων, προκειμένου 
να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά και να 
αποφευχθεί η μη φορολόγηση κερδών που 
εξέρχονται από την ΕΕ· καλεί το 
Συμβούλιο να επαναλάβει τις 
διαπραγματεύσεις για την πρόταση σχετικά 
με τόκους και δικαιώματα41· σημειώνει ότι 
οι φορολογικές συμβάσεις συχνά μειώνουν 
τον συντελεστή παρακράτησης στην πηγή 
με σκοπό την αποφυγή της διπλής 
φορολόγησης42·

__________________
41 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 
11ης Νοεμβρίου 2011 για την καθιέρωση 
κοινού συστήματος φορολόγησης των 

36. σημειώνει ότι η ΕΕ θέσπισε φόρο 
εξόδου από μια χώρα στην οδηγία ATAD 
Ι, πράγμα που επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
φορολογούν την οικονομική αξία του 
κεφαλαιουχικού κέρδους που 
δημιουργείται στην επικράτειά της ακόμη 
και όταν το κέρδος αυτό δεν έχει ακόμη 
πραγματοποιηθεί τη στιγμή της εξόδου· 
θεωρεί ότι η αρχή της φορολόγησης των 
κερδών που πραγματοποιούνται στα κράτη 
μέλη πριν από την απομάκρυνσή τους από 
την Ένωση θα πρέπει να ενισχυθεί, για 
παράδειγμα μέσω της συντονισμένης 
παρακράτησης φόρων στην πηγή επί των 
τόκων και των δικαιωμάτων, προκειμένου 
να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά και να 
αποφευχθεί η μη φορολόγηση κερδών που 
εξέρχονται από την ΕΕ· καλεί το 
Συμβούλιο να επαναλάβει τις 
διαπραγματεύσεις για την πρόταση σχετικά 
με τόκους και δικαιώματα41, μεταξύ άλλων 
και για ένα ελάχιστο επίπεδο φορολογίας· 
σημειώνει ότι οι φορολογικές συμβάσεις 
συχνά μειώνουν τον συντελεστή 
παρακράτησης στην πηγή με σκοπό την 
αποφυγή της διπλής φορολόγησης42·

__________________
41 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 
11ης Νοεμβρίου 2011 για την καθιέρωση 
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τόκων και των δικαιωμάτων που 
καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων 
εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών, 
COM(2011) 0714.
42 Hearson M. The European Union’s Tax 
Treaties with Developing Countries– 
Leading By Example?, 27 Σεπτεμβρίου 
2018.

κοινού συστήματος φορολόγησης των 
τόκων και των δικαιωμάτων που 
καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων 
εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών, 
COM(2011) 0714.
42 Hearson M. The European Union’s Tax 
Treaties with Developing Countries– 
Leading By Example?, 27 Σεπτεμβρίου 
2018.
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20.3.2019 A8-0170/90

Τροπολογία 90
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 86

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

86. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι ο Επίτροπος που είναι 
αρμόδιος για τη φορολογία δεν 
αναγνωρίζει την ανάγκη να επεκταθεί το 
υπάρχον σύστημα για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ εθνικών 
φορολογικών αρχών·

86. επισημαίνει ότι ο Επίτροπος που 
είναι αρμόδιος για τη φορολογία προτιμά 
αυτή τη στιγμή να αξιολογήσει τις 
συνέπειες των πολυάριθμων νομοθετικών 
πράξεων που τίθενται τώρα σε ισχύ, 
προτού αποφασίσει αν θα επεκταθεί 
περαιτέρω το υπάρχον σύστημα για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών 
φορολογικών αρχών·
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20.3.2019 A8-0170/91

Τροπολογία 91
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 113 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

113α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι 
εταιρείες μπορούν να συνάπτουν 
συμφωνίες με κυβερνήσεις για να μην 
πληρώνουν σχεδόν κανέναν φόρο σε μια 
δεδομένη χώρα, μολονότι 
δραστηριοποιούνται σε σημαντικό βαθμό 
στη χώρα αυτή· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, τη φορολογική απόφαση της 
ολλανδικής φορολογικής αρχής όσον 
αφορά τη Royal Dutch Shell plc, 
απόφαση η οποία φαίνεται να παραβιάζει 
την ολλανδική φορολογική νομοθεσία και 
ελήφθη με αποκλειστική αιτιολογία την 
εγκατάσταση της έδρας της εταιρείας 
στις Κάτω Χώρες μετά την ενοποίηση 
των δύο πρώην μητρικών εταιρειών, με 
αποτέλεσμα την απαλλαγή της από τον 
ολλανδικό παρακρατηθέντα φόρο επί των 
μερισμάτων· επισημαίνει ότι, 
ταυτόχρονα, πρόσφατες έρευνες φαίνεται 
να καταδεικνύουν ότι η εταιρεία δεν 
καταβάλλει ούτε φόρο επί των κερδών 
στις Κάτω Χώρες· καλεί εκ νέου την 
Επιτροπή να διερευνήσει αυτή την 
υπόθεση των ενδεχομένως παράνομων 
κρατικών ενισχύσεων·
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20.3.2019 A8-0170/92

Τροπολογία 92
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 216

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

216. υπενθυμίζει ότι η υποχρέωση 
εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη 
και η υποχρέωση δέουσας επιμέλειας είναι 
σημαντικές και ότι πρέπει να 
εξακολουθούν να υφίστανται καθόλη τη 
διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης και 
ότι πρέπει να παρακολουθούνται με 
ιδιαίτερη προσοχή οι συναλλαγές των 
πελατών για ύποπτες ή ασυνήθιστες 
δραστηριότητες· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την υποχρέωση των υπόχρεων 
οντοτήτων να ενημερώνουν πάραυτα τις 
εθνικές ΜΧΠ, με δική τους πρωτοβουλία, 
για πράξεις που είναι ύποπτες για 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, συναφή βασικά 
αδικήματα ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες του 
Κοινοβουλίου, η AMLD5 συνεχίζει, ως 
έσχατη λύση, να επιτρέπει στα φυσικά 
πρόσωπα που έχουν θέση ανώτερου 
διοικητικού στελέχους να καταχωρίζονται 
ως πραγματικοί δικαιούχοι εταιρείας ή 
καταπιστεύματος, ενώ ο πραγματικός 
δικαιούχος δεν είναι γνωστός ή υπάρχουν 
υποψίες για αυτόν·

216. υπενθυμίζει ότι η υποχρέωση 
εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη 
και η υποχρέωση δέουσας επιμέλειας είναι 
σημαντικές και ότι πρέπει να 
εξακολουθούν να υφίστανται καθόλη τη 
διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης και 
ότι πρέπει να παρακολουθούνται με 
ιδιαίτερη προσοχή οι συναλλαγές των 
πελατών για ύποπτες ή ασυνήθιστες 
δραστηριότητες· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την υποχρέωση των υπόχρεων 
οντοτήτων να ενημερώνουν πάραυτα τις 
εθνικές ΜΧΠ, με δική τους πρωτοβουλία, 
για πράξεις που είναι ύποπτες για 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, συναφή βασικά 
αδικήματα ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες του 
Κοινοβουλίου, η AMLD5 συνεχίζει, ως 
έσχατη λύση, να επιτρέπει στα φυσικά 
πρόσωπα που έχουν θέση ανώτερου 
διοικητικού στελέχους να καταχωρίζονται 
ως πραγματικοί δικαιούχοι εταιρείας ή 
καταπιστεύματος, ενώ ο πραγματικός 
δικαιούχος δεν είναι γνωστός ή υπάρχουν 
υποψίες για αυτόν· καλεί την Επιτροπή, 
επί τη ευκαιρία της προσεχούς 
αναθεώρησης των ενωσιακών κανόνων 
για την καταπολέμηση της 
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νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, να προβεί σε σαφή 
αξιολόγηση του αντικτύπου της διάταξης 
αυτής στη διαθεσιμότητα αξιόπιστων 
πληροφοριών όσον αφορά την 
πραγματική κυριότητα στα κράτη μέλη, 
και να προτείνει την κατάργησή της εάν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η διάταξη τείνει 
να γίνεται αντικείμενο κατάχρησης με 
στόχο τη συγκάλυψη της ταυτότητας των 
πραγματικών δικαιούχων·

Or. en


