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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ....................................................................................................... 26 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών 

για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα 

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2016)0198), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η 

Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C8-0146/2016), 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της 

προτεινόμενης νομικής βάσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το ιρλανδικό 

κοινοβούλιο (Houses of the Oireachtas) και το σουηδικό κοινοβούλιο στο πλαίσιο του 

πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν 

συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 20161, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 55 του 

Κανονισμού, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0000/2017), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει 

με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

                                                 
1  ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 62. 
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3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Ένα δίκαιο και αποτελεσματικό 

σύστημα φορολόγησης των εταιρειών 

πρέπει να καταστεί ακρογωνιαίος λίθος 

της ενιαίας αγοράς, και μια συντονισμένη 

και εναρμονισμένη προσέγγιση όσον 

αφορά την εφαρμογή των εθνικών 

φορολογικών συστημάτων έχει ζωτική 

σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και η 

επιτυχία της ένωσης των κεφαλαιαγορών, 

και θα συμβάλει στην πρόληψη της 

φοροαποφυγής και της μεταφοράς 

κερδών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Ο ενισχυμένος δημόσιος έλεγχος 

των φόρων εισοδήματος εταιρειών τους 

οποίους καταβάλλουν οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

Ένωση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την 

περαιτέρω προαγωγή της εταιρικής 

ευθύνης, τη συμβολή στην ευημερία μέσω 

της καταβολής φόρων, την προώθηση του 

δικαιότερου φορολογικού ανταγωνισμού 

στο εσωτερικό της Ένωσης μέσω ενός πιο 

εμπεριστατωμένου δημόσιου διαλόγου και 

την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του 

κοινού στη δικαιοσύνη των εθνικών 

φορολογικών συστημάτων. Αυτός ο 

(5) Η φοροδιαφυγή και η 

φοροαποφυγή συνεπάγονται σημαντική 

απώλεια εσόδων για τα κράτη μέλη, η 

οποία περιορίζει την ικανότητά τους να 

επενδύουν σε ενέργειες για την προώθηση 

της απασχόλησης, την καταπολέμηση της 

φτώχειας και την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών συστημάτων υγείας για 

όλους. Ο ενισχυμένος δημόσιος έλεγχος 

των φόρων εισοδήματος εταιρειών τους 

οποίους καταβάλλουν οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

Ένωση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την 

περαιτέρω προαγωγή της εταιρικής 
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δημόσιος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω δήλωσης με πληροφορίες για τη 

φορολογία εισοδήματος, ανεξαρτήτως του 

τόπου εγκατάστασης της τελικής μητρικής 

επιχείρησης του πολυεθνικού ομίλου. 

ευθύνης, τη συμβολή στην ευημερία μέσω 

της καταβολής φόρων, την προώθηση του 

δικαιότερου φορολογικού ανταγωνισμού 

στο εσωτερικό της Ένωσης μέσω ενός πιο 

εμπεριστατωμένου δημόσιου διαλόγου και 

την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του 

κοινού στη δικαιοσύνη των εθνικών 

φορολογικών συστημάτων. Αυτός ο 

δημόσιος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω δήλωσης με πληροφορίες για τη 

φορολογία εισοδήματος, ανεξαρτήτως του 

τόπου εγκατάστασης της τελικής μητρικής 

επιχείρησης του πολυεθνικού ομίλου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η δήλωση στοιχείων φορολογίας 

εισοδήματος θα πρέπει να παρέχει στοιχεία 

που αφορούν όλες τις δραστηριότητες μιας 

επιχείρησης ή όλων των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων ενός ομίλου που ελέγχονται 

από μια τελική μητρική επιχείρηση. Οι 

πληροφορίες θα πρέπει να βασίζονται στις 

προδιαγραφές περί υποβολής εκθέσεων της 

δράσης 13 του σχεδίου BEPS και να 

περιορίζονται σε όσες είναι αναγκαίες 

ώστε να καθίσταται εφικτός ο 

αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος, 

ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η 

δημοσιότητα δεν θα προκαλεί 

δυσανάλογους κινδύνους ή 

μειονεκτήματα. Η δήλωση θα πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνει σύντομη 

περιγραφή της φύσης των 

δραστηριοτήτων. Αυτή η περιγραφή θα 

μπορούσε να βασίζεται στην 

κατηγοριοποίηση που παρατίθεται στον 

πίνακα 2 του κεφαλαίου V παράρτημα ΙΙΙ 

των «Κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ 

για την τεκμηρίωση της ενδοομιλικής 

(8) Η δήλωση στοιχείων φορολογίας 

εισοδήματος θα πρέπει να παρέχει στοιχεία 

που αφορούν όλες τις δραστηριότητες μιας 

επιχείρησης ή όλων των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων ενός ομίλου που ελέγχονται 

από μια τελική μητρική επιχείρηση. Οι 

πληροφορίες θα πρέπει να βασίζονται στις 

προδιαγραφές περί υποβολής εκθέσεων της 

δράσης 13 του σχεδίου BEPS. Η δήλωση 

θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει σύντομη 

περιγραφή της φύσης των 

δραστηριοτήτων. Αυτή η περιγραφή θα 

μπορούσε να βασίζεται στην 

κατηγοριοποίηση που παρατίθεται στον 

πίνακα 2 του κεφαλαίου V παράρτημα ΙΙΙ 

των «Κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ 

για την τεκμηρίωση της ενδοομιλικής 

τιμολόγησης». Η δήλωση πρέπει να 

περιλαμβάνει μια γενική προσέγγιση που 

παρέχει εξηγήσεις σε περίπτωση 

σημαντικών αποκλίσεων σε επίπεδο 

ομίλου μεταξύ των ποσών των φόρων που 

προέκυψαν και τα ποσά των φόρων που 

καταβάλλονται, λαμβάνοντας υπόψη τα 
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τιμολόγησης». Η δήλωση πρέπει να 

περιλαμβάνει μια γενική προσέγγιση που 

παρέχει εξηγήσεις σε περίπτωση 

σημαντικών αποκλίσεων σε επίπεδο 

ομίλου μεταξύ των ποσών των φόρων που 

προέκυψαν και τα ποσά των φόρων που 

καταβάλλονται, λαμβάνοντας υπόψη τα 

αντίστοιχα ποσά για τα προηγούμενα 

οικονομικά έτη. 

αντίστοιχα ποσά για τα προηγούμενα 

οικονομικά έτη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9 α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι ένα επαρκές επίπεδο 

ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών 

πόρων κατανέμεται εντός των 

φορολογικών διοικήσεων στην αυτόματη 

ανταλλαγή πληροφοριών, την 

επεξεργασία δεδομένων και την 

καταπολέμηση της φορολογικής απάτης 

και της φοροδιαφυγής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11 α) Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 

και οι υπάλληλοι πολυεθνικών 

επιχειρήσεων θα πρέπει να 

ενημερώνονται τακτικά και δεόντως για 

την κατάσταση της επιχείρησης, μεταξύ 

άλλων και σχετικά με τον αριθμό των 

εργαζομένων που απασχολούνται σε βάση 

ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης, το 

κέρδος που αποκομίστηκε και τον φόρο 

εισοδήματος που καταβλήθηκε, καθώς 

και τους στόχους και το σχέδιο της 

επιχείρησης για μελλοντικές επενδύσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Προκειμένου να προσδιοριστούν διαγράφεται 
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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 

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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Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13a)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 

εφαρμογής του άρθρου 48β παράγραφοι 

1, 3, 4 και 6 και του άρθρου 48γ 

παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, 

θα πρέπει επίσης να ανατεθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 

Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 

πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α.  

 ________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).  

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

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 

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 
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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. 

εθνικό τους δίκαιο και δεν αποτελούν 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις, να καταρτίζουν 

και να δημοσιεύουν δήλωση στοιχείων 

φορολογίας εισοδήματος σε ετήσια βάση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας 

εισοδήματος καθίσταται προσβάσιμη στο 

κοινό στον δικτυακό τόπο της επιχείρησης 

κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της. 

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας 

εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό 

υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο υπό μορφή 

ανοικτών δεδομένων και καθίσταται 

προσβάσιμη στο κοινό στον δικτυακό τόπο 

της επιχείρησης κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσής της σε τουλάχιστον μία από 

τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την 

ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση υποβάλλει 

τη δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το 

οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις μεσαίες 

και μεγάλες θυγατρικές επιχειρήσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 

και 4, οι οποίες διέπονται από το εθνικό 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 

θυγατρικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και 

ελέγχονται από μια τελική μητρική 
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τους δίκαιο και ελέγχονται από μια τελική 

μητρική επιχείρηση η οποία έχει 

ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που 

υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR και η 

οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους 

μέλους, να δημοσιεύουν τη δήλωση 

στοιχείων φορολογίας εισοδήματος αυτής 

της τελικής μητρικής επιχείρησης σε 

ετήσια βάση. 

επιχείρηση η οποία έχει ενοποιημένο 

καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 

40 000 000 EUR και η οποία δεν διέπεται 

από το δίκαιο κράτους μέλους, να 

δημοσιεύουν τη δήλωση στοιχείων 

φορολογίας εισοδήματος αυτής της τελικής 

μητρικής επιχείρησης σε ετήσια βάση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας 

εισοδήματος καθίσταται προσβάσιμη στο 

κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής 

της στον δικτυακό τόπο της θυγατρικής 

επιχείρησης ή στον δικτυακό τόπο 

συνδεδεμένης επιχείρησης. 

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας 

εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό 

υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο υπό μορφή 

ανοικτών δεδομένων και καθίσταται 

προσβάσιμη στο κοινό κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στον 

δικτυακό τόπο της θυγατρικής επιχείρησης 

ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης 

επιχείρησης σε τουλάχιστον μία από τις 

επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ίδια 

ημερομηνία, η επιχείρηση υποβάλλει τη 

δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο 

διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 
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Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48β – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας 

εισοδήματος καθίσταται προσβάσιμη στο 

κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής 

της στον δικτυακό τόπο του 

υποκαταστήματος ή στον δικτυακό τόπο 

συνδεδεμένης επιχείρησης. 

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας 

εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό 

υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο υπό μορφή 

ανοικτών δεδομένων και καθίσταται 

προσβάσιμη στο κοινό κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στον 

δικτυακό τόπο του υποκαταστήματος ή 

στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης 

επιχείρησης σε τουλάχιστον μία από τις 

επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ίδια 

ημερομηνία, η επιχείρηση υποβάλλει τη 

δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο 

διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48β – παράγραφος 5 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) η επιχείρηση που άνοιξε το 

υποκατάστημα είναι είτε συνδεδεμένη 

επιχείρηση ομίλου που ελέγχεται από 

τελική μητρική επιχείρηση η οποία δεν 

διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους και 

διαθέτει ενοποιημένο καθαρό κύκλο 

εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 

EUR είτε επιχείρηση που δεν αποτελεί 

συνδεδεμένη επιχείρηση και διαθέτει 

καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 

750 000 000 EUR· 

(α) η επιχείρηση που άνοιξε το 

υποκατάστημα είναι είτε συνδεδεμένη 

επιχείρηση ομίλου που ελέγχεται από 

τελική μητρική επιχείρηση η οποία δεν 

διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους και 

διαθέτει ενοποιημένο καθαρό κύκλο 

εργασιών που υπερβαίνει τα 40 000 000 

EUR είτε επιχείρηση που δεν αποτελεί 

συνδεδεμένη επιχείρηση και διαθέτει 

καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 

40 000 000 EUR· 

Or. en 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48β – παράγραφος 5 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) η τελική μητρική επιχείρηση που 

αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν διαθέτει 

μεσαία ή μεγάλη θυγατρική επιχείρηση 

κατά την έννοια της παραγράφου 3. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) σύντομη περιγραφή της φύσεως 

των δραστηριοτήτων· 

(α) το/τα όνομα/ονόματα, σύντομη 

περιγραφή της φύσεως των 

δραστηριοτήτων και τη γεωγραφική 

τοποθεσία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τον αριθμό των εργαζομένων· (β) τον αριθμό των εργαζομένων που 

απασχολούνται σε βάση ισοδυνάμων 

πλήρους απασχόλησης· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (β α) την αξία των περιουσιακών 

στοιχείων και το ετήσιο κόστος 

συντήρησης αυτών·  

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (β β) τις πωλήσεις και τις αγορές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (β γ) την αξία των επενδύσεων 

κατανεμημένη ανά φορολογική 

δικαιοδοσία· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) το ποσό του καθαρού κύκλου 

εργασιών, που περιλαμβάνει τον κύκλο 

εργασιών που πραγματοποιείται από 

συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη· 

(γ) το ποσό του καθαρού κύκλου 

εργασιών, συμπεριλαμβανομένης μιας 

διάκρισης μεταξύ του κύκλου εργασιών 

που πραγματοποιείται από συναλλαγές με 

συνδεδεμένα μέρη και του κύκλου 

εργασιών που πραγματοποιείται με μη 

συνδεδεμένα μέρη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (στ α) το δηλωθέν κεφάλαιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (στ β) τα υλικά περιουσιακά στοιχεία 

εκτός από ταμειακά διαθέσιμα ή 
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ταμειακά ισοδύναμα·  

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ζ α) τις ληφθείσες δημόσιες 

επιδοτήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ζ β) τον κατάλογο των θυγατρικών 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε 

κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας 

τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης και 

τα στοιχεία για τις θυγατρικές αυτές 

εταιρείες που αντιστοιχούν στις 

απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τη 

μητρική επιχείρηση, βάσει του παρόντος 

άρθρου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 
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Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ζ γ) όλες τις πληρωμές που 

καταβάλλονται σε κυβερνήσεις σε ετήσια 

βάση, όπως ορίζεται στο άρθρο 41 

παράγραφος 5. 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2 

χωριστά για κάθε κράτος μέλος. Όταν ένα 

κράτος μέλος περιλαμβάνει διάφορες 

περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας, οι 

πληροφορίες συνδυάζονται σε επίπεδο 

κράτους μέλους. 

Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2 

χωριστά για κάθε κράτος μέλος. Όταν ένα 

κράτος μέλος περιλαμβάνει διάφορες 

περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας, οι 

πληροφορίες αναγράφονται χωριστά για 

κάθε φορολογική δικαιοδοσία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η δήλωση παρουσιάζει επίσης τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 

χωριστά για κάθε φορολογική δικαιοδοσία 

η οποία, στο τέλος του προηγούμενου 

Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου, χωριστά για κάθε 

φορολογική δικαιοδοσία εκτός Ένωσης. 



 

PE597.646v02-00 20/28 PR\1116982EL.docx 

EL 

οικονομικού έτους, περιλαμβάνεται στον 

κοινό κατάλογο της Ένωσης σχετικά με 

ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες που 

καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48ζ, 

εκτός εάν η δήλωση επιβεβαιώνει ρητώς, 

με την επιφύλαξη της ευθύνης που 

αναφέρεται στο άρθρο 48ε κατωτέρω, ότι 

οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις ενός ομίλου 

που διέπονται από το δίκαιο της εν λόγω 

φορολογικής δικαιοδοσίας δεν 

πραγματοποιούν άμεσα συναλλαγές με 

καμία συνδεδεμένη επιχείρηση του ίδιου 

ομίλου που διέπεται από το δίκαιο 

κράτους μέλους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2 

συγκεντρωτικά για τις άλλες φορολογικές 

δικαιοδοσίες. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48γ – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η δήλωση στοιχείων φορολογίας 

εισοδήματος δημοσιεύεται και καθίσταται 

προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο σε 

5. Η δήλωση στοιχείων φορολογίας 

εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό 

υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο υπό μορφή 
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τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες 

της Ένωσης. 

ανοικτών δεδομένων και καθίσταται 

προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο σε 

τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες 

της Ένωσης.  Την ίδια ημερομηνία, η 

επιχείρηση υποβάλλει τη δήλωση και σε 

δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48ε – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 

μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και 

εποπτικών οργάνων των θυγατρικών 

επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 

48β παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας 

και το(τα) πρόσωπο(-α) που έχει(-ουν) 

οριστεί για τη διεκπεραίωση των 

διατυπώσεων δημοσιότητας που 

προβλέπονται στο άρθρο 13 της οδηγίας 

89/666/ΕΟΚ για το υποκατάστημα που 

αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφος 4 

της παρούσας οδηγίας και ενεργεί(-ούν) 

εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που 

τους ανατίθενται βάσει του εθνικού 

δικαίου, έχουν συλλογική ευθύνη να 

διασφαλίζουν ότι, στον βαθμό που είναι σε 

θέση να γνωρίζουν, η δήλωση στοιχείων 

φορολογίας εισοδήματος καταρτίζεται, 

δημοσιεύεται και καθίσταται προσβάσιμη 

σύμφωνα με τα άρθρα 48β, 48γ και 48δ. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 

μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και 

εποπτικών οργάνων των θυγατρικών 

επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 

48β παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας 

και το(τα) πρόσωπο(-α) που έχει(-ουν) 

οριστεί για τη διεκπεραίωση των 

διατυπώσεων δημοσιότητας που 

προβλέπονται στο άρθρο 13 της οδηγίας 

89/666/ΕΟΚ για το υποκατάστημα που 

αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφος 4 

της παρούσας οδηγίας και ενεργεί(-ούν) 

εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που 

τους ανατίθενται βάσει του εθνικού 

δικαίου, έχουν συλλογική ευθύνη να 

διασφαλίζουν ότι η δήλωση στοιχείων 

φορολογίας εισοδήματος καταρτίζεται, 

δημοσιεύεται και καθίσταται προσβάσιμη 

σύμφωνα με τα άρθρα 48β, 48γ και 48δ. 

Or. en 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48ζ  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 48ζ διαγράφεται 

Κοινός ενωσιακός κατάλογος ορισμένων 

φορολογικών δικαιοδοσιών 

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 49, σε ό,τι αφορά 

την κατάρτιση ενός κοινού ενωσιακού 

καταλόγου ορισμένων φορολογικών 

δικαιοδοσιών. Ο εν λόγω κατάλογος 

πρέπει να βασίζεται σε αξιολόγηση των 

φορολογικών δικαιοδοσιών που δεν 

πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

(1)  Διαφάνεια και ανταλλαγή 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της 

ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν 

αιτήσεως και αυτόματης ανταλλαγής 

πληροφοριών όσον αφορά 

χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς· 

 

(2)  Δίκαιος φορολογικός 

ανταγωνισμός· 

 

(3)  Πρότυπα που καθορίζονται από 

την ομάδα G20 και/ή τον ΟΟΣΑ· 

 

(4)  Άλλα σχετικά πρότυπα, 

συμπεριλαμβανομένων των διεθνών 

προτύπων που ορίζονται από την Ομάδα 

Χρηματοοικονομικής Δράσης. 

 

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον κατάλογο 

σε τακτά διαστήματα και, κατά 

περίπτωση, τον τροποποιεί ώστε να 

ληφθούν υπόψη νέες περιστάσεις. 

 

Or. en 
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Τροπολογία   33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 48 ι (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 48 ι 

 Κοινό υπόδειγμα για τη δήλωση 

 Η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων, το κοινό υπόδειγμα που 

αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφοι 1, 

3, 4 και 6 και στο άρθρο 48γ παράγραφος 

5. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 50 

παράγραφος 2. 

Or. en 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

Άρθρο 49 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Το άρθρο 49 τροποποιείται ως 

εξής: 

διαγράφεται 

(α)  Οι παράγραφοι 2 και 3 

αντικαθίστανται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

 

‘2.  Η εξουσία έκδοσης κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 

στο άρθρο 1 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 

παράγραφος 13, στο άρθρο 46 

παράγραφος 2 και στο άρθρο 48ζ 

ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 

από την ημερομηνία που αναφέρεται στο 

άρθρο 54. 

 

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 

στο άρθρο 1 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
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παράγραφος 13 και στο άρθρο 46 

παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά 

πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 

απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 

της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 

την επομένη της δημοσίευσης της 

απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 

θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων.» ’ 

(β)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 

παράγραφος 3α: 

 

‘3 α.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι 

οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 

διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 

της νομοθεσίας.» ’ 

 

(γ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

 

‘5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 1 

παράγραφος 2, του άρθρου 3 παράγραφος 

13, του άρθρου 46 παράγραφος 2 ή του 

άρθρου 48ζ τίθενται σε ισχύ μόνο αν δεν 

έχει διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 

Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών 

από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 

περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν προτίθενται να προβάλουν 

αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία 

παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.» ’ 

 

Or. en 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (CBCR) για τα εταιρικά στοιχεία που σχετίζονται με 

τη φορολογία αποτελεί βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής 

και φοροαποφυγής, καθώς και της εξίσωσης των φορολογικών συστημάτων προς τα κάτω. 

Ωστόσο, τα οφέλη της παρούσας οδηγίας θα επεκταθούν πολύ περισσότερο. Με την ολοένα 

και μεγαλύτερη κινητικότητα και τις παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές οικονομικές 

δραστηριότητες, η διαφάνεια όσον αφορά τη δημοσιοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για μια 

ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και εργαλείο για την ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης. 

 

Σήμερα, οι πολίτες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν εταιρικούς δημοσιευμένους λογαριασμούς 

ούτε για να καθορίσουν κατά πόσον λειτουργούν πολυεθνικές επιχειρήσεις στην περιοχή 

φορολογικής δικαιοδοσίας τους. Καθώς οι πολυεθνικές επιχειρήσεις γίνονται ολοένα και πιο 

πολύπλοκες και συχνά, δυστυχώς, ολοένα και λιγότερο διαφανείς, το πρόβλημα 

επιδεινώνεται. Οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ως εκ 

τούτου, η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα θα είναι ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος 

να πραγματοποιηθούν αλλαγές στην παγκόσμια εταιρική διαφάνεια προς όφελος των 

κοινωνιών μας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, των μετόχων, των φορολογικών αρχών, 

των επενδυτών και των οικονομολόγων, και θα τους παρέχει ένα μέσο για την απόδοση 

ευθυνών στις κυβερνήσεις και τις πολυεθνικές εταιρείες.  

 

Οι εισηγητές πιστεύουν ότι, πέραν των στόχων που σχετίζονται με τη φορολογία και την 

εταιρική λογοδοσία, η οδηγία αυτή αποτελεί επίσης μέσο για τη βελτίωση των δικαιωμάτων 

των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση. Η δημοσίευση υποβολή εκθέσεων 

ενισχύει τον διάλογο και προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων, δεδομένου 

ότι μπορεί να παρέχει αντικειμενικά και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των 

εταιρειών, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, σχετικά με τις ανάγκες προσαρμογής. 

Επίσης, προωθεί τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λειτουργία και το μέλλον της 

επιχείρησης και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά εδώ και καιρό τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα. 

Ήδη το 2011, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την υποβολή εκθέσεων ανά 

χώρα δηλώνοντας ότι η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι ζωτικής 

σημασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και θα ωφελούσε εξίσου 

τους επενδυτές σε όλους τους κλάδους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη χρηστή 

διακυβέρνηση παγκοσμίως. Το 2014, η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα αποτέλεσε 

μέρος της συζήτησης στο πλαίσιο της οδηγίας για την υποβολή μη χρηματοοικονομικών 

εκθέσεων.  Τέλος, όταν ο εισηγητής για τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων των μετόχων, 

Sergio Cofferati, άσκησε πιέσεις για τη θέσπιση δημόσιας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα στο 

πλαίσιο της λογιστικής οδηγίας, η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει ειδική πρόταση σχετικά 

με το θέμα αυτό υπό μορφή τροποποιητικής πράξης στη λογιστική οδηγία.  Η εν λόγω 

τροποποίηση της λογιστικής οδηγίας μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην υποβολή 

εταιρικών εκθέσεων. 

 

Οι εισηγητές προτείνουν την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τις πληροφορίες που θα 
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πρέπει να παρέχουν οι επιχειρήσεις και προτείνουν τις ακόλουθες βασικές βελτιώσεις στο 

κείμενο της Επιτροπής: 

 

• Με σκοπό τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η εισαγωγή νέων κατηγοριών 

επιχειρήσεων και ομίλων πρέπει να αποφεύγεται. Η εν λόγω τροποποίηση της λογιστικής 

οδηγίας θα πρέπει να εναρμονιστεί με τη λογική της λογιστικής οδηγίας. Τα κατώτατα όρια 

για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις έχουν καθοριστεί εδώ και 

καιρό. Η έννοια ανάγεται στην 4η οδηγία εταιρικού δικαίου του 1978. Η ανάγκη για την 

εισαγωγή ενός νέου κατώτατου ορίου δεν έχει μέχρι στιγμής αιτιολογηθεί ικανοποιητικά από 

την Επιτροπή.  Δεδομένου ότι οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να 

επενδύσουν σε εικονικές εταιρικές δομές και να μεταφέρουν τεχνητά τα κέρδη τους, 

ωθούνται προς ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των πολυεθνικών εταιρειών. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια υγιής ενιαία αγορά, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί ένα 

δίκαιο, αποτελεσματικό, διαφανές και φιλικό προς την ανάπτυξη κοινό σύστημα υποβολής 

εταιρικών εκθέσεων, το οποίο θα βασίζεται στην αρχή ότι τα κέρδη θα πρέπει να 

φορολογούνται στη χώρα στην οποία δημιουργούνται. Ως εκ τούτου, οι μεγάλοι όμιλοι, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7, και όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 4 θα πρέπει να υπόκεινται σε νέες απαιτήσεις δημοσιοποίησης.  

 

• Οι εισηγητές θεωρούν ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής 

της παρούσας οδηγίας στις πληροφορίες που σχετίζονται με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους 

φορολογικούς παραδείσους και, ως εκ τούτου, ακόμη και αν, καταρχήν, δεν θα ήταν 

αντίθετοι προς την ιδέα μιας ενωσιακής μαύρης λίστας φορολογικών παραδείσων που θα 

βασίζεται σε σαφή κριτήρια, προτείνουν ότι οι πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους σε κάθε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία 

δραστηριοποιούνται, επίσης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοσιοποίηση των εν λόγω 

πληροφοριών δεν συνιστά κύρωση για τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, αλλά μάλλον 

προϋπόθεση για τη δραστηριοποίηση σε μια ενιαία αγορά που λειτουργεί εύρυθμα.  

 

• Προκειμένου να ενισχυθεί ο δημόσιος έλεγχος και η παγκόσμια εταιρική διαφάνεια, 

οι εισηγητές εκτιμούν ότι οι πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν τις σχετικές 

πληροφορίες για όλες τις χώρες του κόσμου στις οποίες δραστηριοποιούνται, ώστε οι φόροι 

να καταβάλλονται εκεί όπου παράγονται τα κέρδη στην πραγματικότητα. Το αίτημα των 

εισηγητών για δημοσιοποίηση μη συγκεντρωτικών δεδομένων συνάδει με τη συνοχή της 

αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, καθώς αποσκοπεί στην προαγωγή της φορολογικής 

συμμόρφωσης και στην παροχή αποτελεσματικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε 

να αποκτούν πρόσβαση στα φορολογικά τους έσοδα. 

 

• Οι εισηγητές θεωρούν ότι είναι απαραίτητο ο μορφότυπος για τη δημοσιοποίηση να 

καθιστά δυνατή τη σύγκριση των στοιχείων και, ως εκ τούτου, προτείνουν την τυποποίηση 

της μορφής των εγγράφων υποβολής εκθέσεων για όλες τις εταιρείες που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. 

 

Εν κατακλείδι, οι εισηγητές θα ήθελαν να υπογραμμίσουν ότι μια συντονισμένη και 

εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των εταιρικών συστημάτων υποβολής 

εκθέσεων είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, 

οι εισηγητές επιθυμούν να τονίσουν για μία ακόμη φορά ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια των 

δραστηριοτήτων των πολυεθνικών επιχειρήσεων αποτελεί βασικό στοιχείο προκειμένου να 

τεθεί τέλος στη μεταφορά κερδών, που πραγματοποιείται μέσω διαφόρων μηχανισμών, όπως 
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EL 

οι εικονικές εταιρείες, τα φορολογικά καθεστώτα που ευνοούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 

και η μεταβιβαστική τιμολόγηση, καθώς επίσης και στις αθέμιτες πρακτικές φορολογικού 

ανταγωνισμού μεταξύ των νομικών συστημάτων, που συχνά έχουν χρησιμοποιηθεί εις βάρος 

των πολιτών, και ιδίως των φορολογούμενων, των εργαζομένων και των ΜΜΕ. 

 

 

 


