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Τροπολογία  64 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 

αποκαλύφθηκε ότι η φορολογική αρχή 

της Δανίας δεν είχε αναλάβει δράση παρά 

το γεγονός ότι είχε λάβει επανειλημμένες 

προειδοποιήσεις ότι ξένες εταιρείες 

παραβίαζαν τη δανική φορολογική 

νομοθεσία και πλαστογραφούσαν έγγραφα 

για να ζητήσουν δολίως επιστροφή 

φόρων επί μερισμάτων, μια απάτη που 

εκτιμάται ότι κόστισε στη φορολογική 

αρχή της Δανίας πάνω από 1,5 

δισεκατομμύρια EUR1· 

__________________________ 

1 Ευρωπαϊκό δίκτυο για το χρέος και την 

ανάπτυξη, Tax Games - the Race to the Bottom: 

https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Τροπολογία  65 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

γερμανική κυβέρνηση φέρεται να έχει 

λάβει γνώση αυτών των δόλιων 

φορολογικών πρακτικών εδώ και μερικά 

χρόνια, αλλά ενημέρωσε τα άλλα κράτη 

μέλη μόλις το 2015· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το 

γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών 

δήλωσε ότι έχει λάβει γνώση 418 

διαφορετικών περιπτώσεων φορολογικής 

απάτης με το σύστημα CumEx, 

συνολικού ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων 

EUR· 

Or. en 
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Τροπολογία  66 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Η α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιρροή 

του επιχειρηματικού λόμπι, όπως 

καταδεικνύεται στη συγκεκριμένη 

υπόθεση αλλά και σε άλλες, είναι βαθιά 

ριζωμένη σε εθνικά και ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα, έχει καταγγελθεί δε ότι 

συμβουλευτικές ομάδες της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας κυριαρχούνται από 

εκπροσώπους του τραπεζικού τομέα2, και 

ότι οι μεγαλύτερες λογιστικές εταιρείες 

είναι «ενσωματωμένες» στη χάραξη 

πολιτικής της ΕΕ3· 

_______________________ 

2 Haar, Kenneth, Open door for forces of finance 

at the ECB (Ανοικτή πόρτα για τις οικονομικές 

δυνάμεις στην ΕΚΤ), Corporate Europe 

Observatory (Παρατηρητήριο της Ευρώπης των 

Πολυεθνικών), Οκτώβριος 2017: 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/attac

hments/open_door_for_forces_of_finance_report.

pdf 

3 Accounting for influence: how the Big Four are 

embedded in EU policy-making on tax avoidance 

(Ποιο ρόλο διαδραματίζουν οι «Μεγάλοι 

Τέσσερις» («Big Four») στη χάραξη πολιτικής 

της ΕΕ για την φοροαποφυγή), Corporate Europe 

Observatory (Παρατηρητήριο της Ευρώπης των 

Πολυεθνικών), Ιούλιος 2018: 

https://corporateeurope.org/power-

lobbies/2018/07/accounting-influence 

Or. en 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
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Τροπολογία  67 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Η β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 

ειδικού σκοπού (SPV) βρίσκονται στο 

επίκεντρο αυτών των αποκαλύψεων, 

καθώς επενδυτές τραπεζίτες και 

αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης 

κινδύνου δημιούργησαν φορείς ειδικού 

σκοπού οι οποίοι στη συνέχεια 

πωλήθηκαν σε επενδυτές από εμπόρους, 

με δάνεια που χορηγήθηκαν από 

τράπεζες, πολλαπλασιάζοντας με τον 

τρόπο αυτό τον όγκο των συναλλαγών επί 

έως και 20 φορές· 

Or. en 
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Τροπολογία  68 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΓ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 

Δεκέμβριο του 2017 η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πρότεινε νέες κατευθυντήριες 

γραμμές σχετικά με την παρακράτηση 

φόρου με στόχο να απλοποιηθούν οι 

διαδικασίες για τους διασυνοριακούς 

επενδυτές στην ΕΕ, ενθαρρύνοντας τα 

κράτη μέλη να υιοθετήσουν συστήματα 

ελάφρυνσης της παρακράτησης φόρου 

στην πηγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

νέος κώδικας δεοντολογίας για την 

παρακράτηση φόρου στην πηγή, στον 

οποίο γίνεται περιορισμένη μόνο αναφορά 

στον κίνδυνο απάτης και προτείνεται να 

λυθεί το πρόβλημα αυτό με συστήματα 

ΤΠ ή ελάφρυνση στην πηγή, επιταχύνει 

τις εθνικές διαδικασίες για την έγκριση 

αξιώσεων επιστροφής παρακρατούμενων 

φόρων· 

Or. en 
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Τροπολογία  69 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΓ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Επιτροπή υπογραμμίζει πως ο νέος 

κώδικας δεοντολογίας για την 

παρακράτηση φόρου στην πηγή θα 

εξαλείψει τον κίνδυνο δόλιων 

συμπεριφορών, όπως οι διπλές αιτήσεις 

επιστροφής φόρου και οι αδικαιολόγητες 

αξιώσεις επιστροφής φόρου ή αιτήσεις 

για ελάφρυνση· λαμβάνοντας, ωστόσο, 

υπόψη ότι, στο πλαίσιο του σκανδάλου 

cum-ex, είναι προφανές ότι χωρίς 

περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο οι φορολογικές 

διοικήσεις μπορούν να αποδώσουν στους 

ενδιαμέσους ευθύνες για τις πράξεις τους, 

θα μπορούσε όντως αυτή η ενθάρρυνση 

σχετικά με τη χρήση της ελάφρυνσης 

στην πηγή να αυξήσει τον κίνδυνο της 

διπλής μη φορολόγησης ή της μηδενικής 

φορολόγησης· 

Or. en 
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Τροπολογία  70 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 

οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες4, τα «φορολογικά 

εγκλήματα» που σχετίζονται με άμεσους 

και έμμεσους φόρους περιλαμβάνονται 

στον ευρύ ορισμό της «εγκληματικής 

δραστηριότητας» και θεωρούνται βασικά 

αδικήματα για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες· 

________________________ 

4 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 

Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή για τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, και την κατάργηση της 

οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής, ΕΕ L 141 της 

5.6.2015, σ. 73. 

Or. en 



 

AM\1170540EL.docx PE631.544v01-00 } 

 PE631.545v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Τροπ. 71 

Τροπολογία  71 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. ζητεί από τις ευρωπαϊκές 

εποπτικές αρχές να εξετάσουν το 

ενδεχόμενο απαγόρευσης βασιζόμενων 

στη φορολογία χρηματοπιστωτικών 

μέσων, δραστηριοτήτων ή πρακτικών, 

ιδίως όσον αφορά το αρμπιτράζ 

μερισμάτων, εάν οι ενεχόμενοι δεν 

καταφέρουν να αποδείξουν ότι οι εν λόγω 

πολύπλοκες χρηματοοικονομικές 

ρυθμίσεις έχουν ουσιαστικό οικονομικό 

σκοπό εκτός της φοροαποφυγής· 

Or. en 
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Τροπολογία  72 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3β. ζητεί να δοθεί στις εθνικές και 

στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές εντολή 

να εξετάζουν πρακτικές φοροαποφυγής, 

καθώς οι πρακτικές αυτές συνιστούν 

κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα και την ακεραιότητα της 

εσωτερικής αγοράς· 

Or. en 
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Τροπολογία  73 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπογραμμίζει ότι αυτές οι νέες 

αποκαλύψεις φαίνεται να υποδεικνύουν 

πιθανές ελλείψεις των υφιστάμενων 

συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών και 

συνεργασίας μεταξύ των αρχών των 

κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη να 

εφαρμόσουν με αποτελεσματικό τρόπο την 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών στον φορολογικό τομέα· 

4. υπογραμμίζει ότι αυτές οι νέες 

αποκαλύψεις φαίνεται να υποδεικνύουν 

πιθανές ελλείψεις των εθνικών 

φορολογικών νομοθεσιών και των 

υφιστάμενων συστημάτων ανταλλαγής 

πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ των 

αρχών των κρατών μελών· καλεί τα κράτη 

μέλη να εφαρμόσουν με αποτελεσματικό 

τρόπο την υποχρεωτική αυτόματη 

ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό 

τομέα· 

Or. en 
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Τροπολογία  74 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4. ζητεί να περιληφθεί στις ανά χώρα 

συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

ειδικό τμήμα σχετικά με τις νομοθετικές 

προσπάθειες των κρατών μελών για την 

άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων 

των πρακτικών αρμπιτράζ μερισμάτων 

και των κενών των φορολογικών 

καθεστώτων· 

Or. en 

 

 


