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Τροπολογία 1
Monica Luisa Macovei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

επισημαίνει ότι το συνολικό κόστος της 
φοροδιαφυγής στην ΕΕ είναι υψηλότερο 
από το σύνολο των προϋπολογισμών 
υγειονομικής περίθαλψης της Ένωσης και 
ότι εάν πατασσόταν το φαινόμενο της 
φοροδιαφυγής, το σύνολο των 
ελλειμμάτων της ΕΕ θα μπορούσε να 
καλυφθεί εντός 8,8 ετών*·

επισημαίνει ότι οι απώλειες λόγω 
φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής 
ανέρχονται σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο 
ευρώ ετησίως για όλη την ΕΕ, σύμφωνα 
με εκτιμήσεις της Επιτροπής·
υπογραμμίζει ότι το συνολικό κόστος της 
φοροδιαφυγής στην ΕΕ είναι υψηλότερο 
από το σύνολο των προϋπολογισμών 
υγειονομικής περίθαλψης της Ένωσης και 
ότι εάν πατασσόταν το φαινόμενο της 
φοροδιαφυγής, το σύνολο των 
ελλειμμάτων της ΕΕ θα μπορούσε να 
καλυφθεί εντός 8,8 ετών1·

Or. en

Τροπολογία 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

επισημαίνει ότι το συνολικό κόστος της 
φοροδιαφυγής στην ΕΕ είναι υψηλότερο 
από το σύνολο των προϋπολογισμών 
υγειονομικής περίθαλψης της Ένωσης και 
ότι εάν πατασσόταν το φαινόμενο της 
φοροδιαφυγής, το σύνολο των 
ελλειμμάτων της ΕΕ θα μπορούσε να 

επισημαίνει ότι το συνολικό κόστος της 
φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην ΕΕ 
είναι υψηλότερο από το σύνολο των 
προϋπολογισμών υγειονομικής περίθαλψης 
της Ένωσης και ότι εάν πατασσόταν το 
φαινόμενο της φοροδιαφυγής και 
φοροαποφυγής, το σύνολο των 
ελλειμμάτων της ΕΕ θα μπορούσε να 

                                               
1 Κάλυψη του ευρωπαϊκού φορολογικού χάσματος, Έκθεση της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας 

Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του Richard Murphy FCA, Διευθυντή, Tax 
Research UK.
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καλυφθεί εντός 8,8 ετών*· καλυφθεί εντός 8,8 ετών1·

Or. en

Τροπολογία 3
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. τονίζει ότι μέσω ενός διαφανούς και 
απλού φορολογικού συστήματος μπορούν 
να περιοριστούν τα γραφειοκρατικά και 
διοικητικά εμπόδια και να μειωθεί με 
αυτόν τον τρόπο το κόστος της είσπραξης 
των φόρων·

Or. de

Τροπολογία 4
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επισημαίνει ότι ο περιορισμός των 
φορολογικών προνομίων παρέχει 
περιθώρια για ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση 
ενός απλού, κατανοητού και δίκαιου 
φορολογικού συστήματος·

Or. de

                                                                                                                                                  
1 Κάλυψη του ευρωπαϊκού φορολογικού χάσματος, Έκθεση της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας 
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του Richard Murphy FCA, Διευθυντή, Tax 
Research UK.
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Τροπολογία 5
Jan Mulder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι ο ορισμός των 
φορολογικών παραδείσων είναι πλέον 
ξεπερασμένος και ότι υπάρχουν 
(ημι)νόμιμοι τρόποι αποφυγής ή 
περιορισμού της φορολογικής υποχρέωσης 
που καθίστανται όλο και πιο συνήθεις στα 
κράτη μέλη: επί παραδείγματι, οι 
μεταφορές κεφαλαίων μέσω εταιρειών 
«ταχυδρομικής θυρίδας» στις Κάτω 
Χώρες ή μέσω αυτών, εκτιμάται ότι 
ανέρχονται ετησίως σε 8 δισ. ευρώ·

2. σημειώνει ότι ο ορισμός των 
φορολογικών παραδείσων είναι πλέον 
ξεπερασμένος και ότι υπάρχουν 
(ημι)νόμιμοι τρόποι αποφυγής ή 
περιορισμού της φορολογικής υποχρέωσης 
που καθίστανται όλο και πιο συνήθεις στα 
κράτη μέλη 

Or. en

Τροπολογία 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι ο ορισμός των 
φορολογικών παραδείσων είναι πλέον 
ξεπερασμένος και ότι υπάρχουν 
(ημι)νόμιμοι τρόποι αποφυγής ή 
περιορισμού της φορολογικής υποχρέωσης 
που καθίστανται όλο και πιο συνήθεις στα 
κράτη μέλη: επί παραδείγματι, οι 
μεταφορές κεφαλαίων μέσω εταιρειών 
«ταχυδρομικής θυρίδας» στις Κάτω Χώρες 
ή μέσω αυτών, εκτιμάται ότι ανέρχονται 
ετησίως σε 8 δισ. ευρώ·

2. σημειώνει ότι ο ορισμός των 
φορολογικών παραδείσων είναι πλέον 
ξεπερασμένος και ότι υπάρχουν 
(ημι)νόμιμοι τρόποι αποφυγής ή 
περιορισμού της φορολογικής υποχρέωσης 
που καθίστανται όλο και πιο συνήθεις στα 
κράτη μέλη: επί παραδείγματι, οι 
μεταφορές κεφαλαίων μέσω εταιρειών 
«ταχυδρομικής θυρίδας» στις Κάτω Χώρες 
ή μέσω αυτών εκτιμάται ότι ανέρχονται 
ετησίως σε 8 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός 
ότι το ολλανδικό κοινοβούλιο ενέκρινε 
πρόσφατα ψήφισμα1 με το οποίο 
καταδικάζει τον χαρακτηρισμό των Κάτω 

                                               
1 ψήφισμα Van Vliet αριθ. 35 (25087)
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Χωρών ως φορολογικού παραδείσου·

Or. en

Τροπολογία 7
Marta Andreasen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι ο ορισμός των 
φορολογικών παραδείσων είναι πλέον 
ξεπερασμένος και ότι υπάρχουν 
(ημι)νόμιμοι τρόποι αποφυγής ή 
περιορισμού της φορολογικής υποχρέωσης 
που καθίστανται όλο και πιο συνήθεις στα 
κράτη μέλη: επί παραδείγματι, οι 
μεταφορές κεφαλαίων μέσω εταιρειών 
«ταχυδρομικής θυρίδας» στις Κάτω Χώρες 
ή μέσω αυτών, εκτιμάται ότι ανέρχονται 
ετησίως σε 8 δισ. ευρώ·

2. σημειώνει ότι νόμιμοι τρόποι αποφυγής 
ή περιορισμού της φορολογικής 
υποχρέωσης καθίστανται όλο και πιο 
συνήθεις στα κράτη μέλη ως άμεση και 
σκόπιμη συνέπεια της λειτουργίας της 
ενιαίας αγοράς: επί παραδείγματι, οι 
μεταφορές κεφαλαίων μέσω εταιρειών 
«ταχυδρομικής θυρίδας» στις Κάτω Χώρες 
ή μέσω αυτών, υποστηρίζεται ότι 
ανέρχονται ετησίως σε 8 δισ. ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 8
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η μαζική φοροδιαφυγή 
εκ μέρους μεγάλων εταιρειών έχει 
καταστροφικό αντίκτυπο στην φορολογική 
πειθαρχία των μικρότερων εταιρειών 
ακόμη και των φυσικών προσώπων, 
καθόσον καθιστά την φοροδιαφυγή 
αποδεκτό πρότυπο· 

3. επισημαίνει ότι η μαζική φοροδιαφυγή 
εκ μέρους μεγάλων εταιρειών έχει 
καταστροφικό αντίκτυπο στην φορολογική 
πειθαρχία των μικρότερων εταιρειών 
ακόμη και των φυσικών προσώπων, 
καθόσον καθιστά την φοροδιαφυγή 
αποδεκτό πρότυπο· τονίζει ότι η 
φοροδιαφυγή και η φορολογική απάτη 
ευνοούνται από πολύπλοκα και αδιαφανή 
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φορολογικά συστήματα και ότι η 
περίπλοκη φορολογική νομοθεσία παρέχει 
στις εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα τη 
δυνατότητα, μέσω ευέλικτης ερμηνείας 
των φορολογικών νόμων, να μειώνουν τη 
φορολογική τους επιβάρυνση εις βάρος 
άλλων·

Or. de

Τροπολογία 9
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η μαζική φοροδιαφυγή 
εκ μέρους μεγάλων εταιρειών έχει 
καταστροφικό αντίκτυπο στην φορολογική 
πειθαρχία των μικρότερων εταιρειών 
ακόμη και των φυσικών προσώπων, 
καθόσον καθιστά την φοροδιαφυγή 
αποδεκτό πρότυπο·

3. επισημαίνει ότι η μαζική φοροδιαφυγή 
εκ μέρους μεγάλων εταιρειών έχει 
καταστροφικό αντίκτυπο στη φορολογική 
πειθαρχία των μικρότερων εταιρειών 
ακόμη και των φυσικών προσώπων, 
καθόσον καθιστά τη φοροδιαφυγή 
αποδεκτό πρότυπο, και μεταξύ άλλων 
ευθύνεται για την επιβολή πρόσθετων 
φορολογικών επιβαρύνσεων στα φυσικά 
πρόσωπα και τις εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η μαζική φοροδιαφυγή 
εκ μέρους μεγάλων εταιρειών έχει 
καταστροφικό αντίκτυπο στην φορολογική 
πειθαρχία των μικρότερων εταιρειών 
ακόμη και των φυσικών προσώπων, 
καθόσον καθιστά την φοροδιαφυγή 

3. επισημαίνει ότι η μαζική φοροδιαφυγή 
και φοροαποφυγή εκ μέρους μεγάλων 
εταιρειών έχει καταστροφικό αντίκτυπο 
στη φορολογική πειθαρχία των μικρότερων 
εταιρειών ακόμη και των φυσικών 
προσώπων, καθόσον καθιστά τη 
φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή αποδεκτό 
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αποδεκτό πρότυπο· πρότυπο.

Or. en

Τροπολογία 11
Marta Andreasen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η μαζική φοροδιαφυγή
εκ μέρους μεγάλων εταιρειών έχει 
καταστροφικό αντίκτυπο στην 
φορολογική πειθαρχία των μικρότερων 
εταιρειών ακόμη και των φυσικών 
προσώπων, καθόσον καθιστά την 
φοροδιαφυγή αποδεκτό πρότυπο·

3. σημειώνει ότι η φοροαποφυγή εκ 
μέρους μεγάλων εταιρειών μπορεί να έχει 
επιβλαβή αντίκτυπο στη φορολογική 
πειθαρχία των ΜΜΕ και των φυσικών 
προσώπων, τα οποία είναι λιγότερο σε 
θέση να εκμεταλλευτούν τις διαθέσιμες 
δυνατότητες, και ενδέχεται να συμβάλει 
στο να καταστεί η φοροδιαφυγή 
αποδεκτή επιλογή για τις ΜΜΕ και τα 
φυσικά πρόσωπα·

Or. en

Τροπολογία 12
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι οι εταιρείες που 
χρησιμοποιούν τη φοροδιαφυγή ως 
επιχειρηματική στρατηγική (πολλές εκ 
των οποίων είναι μικρότερες και πιο 
ευέλικτες) αποκτούν αθέμιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με 
εξωστρεφείς εταιρείες οι οποίες δεν 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν παρόμοιες 
πρακτικές, με αποτέλεσμα τελικά να 
υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα των 
κρατών μελών·
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Or. en

Τροπολογία 13
Monica Luisa Macovei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα τεράστια ποσά που καταβάλλονται στην 
Ένωση βάσει συμφωνιών από μεγάλες 
εταιρείες καπνού δεν αξιοποιήθηκαν για 
μέτρα και προγράμματα καταπολέμησης 
της απάτης αλλά «κατασχέθηκαν κατά 
90%» από τα κράτη μέλη, που τα 
ενέγραψαν ως έσοδα στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς τους·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
από τα τεράστια ποσά που καταβάλλονται 
στην Ένωση βάσει συμφωνιών από 
μεγάλες εταιρείες καπνού μόνο το 9,7% 
αξιοποιείται για μέτρα και προγράμματα 
καταπολέμησης της απάτης, ενώ το 
υπόλοιπο 90,3% εγγράφεται ως έσοδο
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των 
κρατών μελών, χωρίς να κατευθύνεται 
συγκεκριμένα προς προγράμματα και 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
καταπολέμηση της απάτης·

Or. en

Τροπολογία 14
Marta Andreasen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα τεράστια ποσά που καταβάλλονται 
στην Ένωση βάσει συμφωνιών από 
μεγάλες εταιρείες καπνού δεν 
αξιοποιήθηκαν για μέτρα και
προγράμματα καταπολέμησης της 
απάτης αλλά «κατασχέθηκαν κατά 90%» 
από τα κράτη μέλη, που τα ενέγραψαν ως 
έσοδα στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς τους·

4. σημειώνει ότι τα ποσά που 
καταβάλλονται στην Ένωση βάσει 
συμφωνιών από μεγάλες εταιρείες καπνού 
σε μεγάλο βαθμό επιστράφηκαν ορθώς 
στα κράτη μέλη, όπου θα μπορέσουν να 
συμβάλουν ως ένα βαθμό στη μείωση του 
ελλείμματος·
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Or. en

Τροπολογία 15
Marta Andreasen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Eπισημαίνει ότι η φοροδιαφυγή στον 
τομέα του ΦΠΑ έχει άμεσο αντίκτυπο, 
αφενός στις οικονομίες των κρατών μελών 
και. αφετέρου, τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, «η φοροδιαφυγή στον τομέα του 
ΦΠΑ επηρεάζει τα οικονομικά 
συμφέροντα των κρατών μελών. Έχει 
αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
καθώς έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ιδίων πόρων βάσει του ΦΠΑ. Η απώλεια 
αυτή αντισταθμίζεται από τον ίδιο πόρο 
ΑΕΕ, με συνέπεια τη στρέβλωση των 
συνεισφορών των επιμέρους κρατών 
μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Εκτός 
αυτού, η φορολογική απάτη υπονομεύει τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
παρακωλύει τον θεμιτό ανταγωνισμό»*·

5. σημειώνει, ωστόσο ότι, καθώς ο ΦΠΑ 
αποτελεί «ίδιο πόρο», η φοροδιαφυγή 
στον τομέα αυτόν έχει άμεσο αντίκτυπο, 
αφενός στις οικονομίες των κρατών μελών 
και αφετέρου στον προϋπολογισμό της ΕΕ· 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, «η φοροδιαφυγή στον τομέα του 
ΦΠΑ επηρεάζει τα οικονομικά 
συμφέροντα των κρατών μελών. Έχει 
αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
καθώς έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ιδίων πόρων βάσει του ΦΠΑ. Η απώλεια 
αυτή αντισταθμίζεται από τον ίδιο πόρο 
ΑΕΕ, με συνέπεια τη στρέβλωση των 
συνεισφορών των επιμέρους κρατών 
μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Εκτός 
αυτού, η φορολογική απάτη υπονομεύει τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
παρακωλύει τον θεμιτό ανταγωνισμό»1·

Or. en

Τροπολογία 16
Jan Mulder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι από τότε που 7. επισημαίνει ότι από τότε που θεσπίστηκε 

                                               
1 Ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 13/2011, σελ. 11, παράγραφος 5.
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θεσπίστηκε ο ΦΠΑ, το μοντέλο είσπραξής 
του παρέμεινε αμετάβλητο· επισημαίνει ότι 
το μοντέλο αυτό είναι ξεπερασμένο, 
δεδομένων των μεγάλων αλλαγών που 
έχουν επισυμβεί στο τεχνολογικό και 
οικονομικό περιβάλλον, και συνεπώς, 
οδήγησε σε σημαντικές απώλειες όσον 
αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, το 
ΦΠΑ και τα ειδικά τέλη κατανάλωσης·

ο ΦΠΑ, το μοντέλο είσπραξής του 
παρέμεινε αμετάβλητο· επισημαίνει ότι το 
μοντέλο αυτό είναι ξεπερασμένο, 
δεδομένων των μεγάλων αλλαγών που 
έχουν επισυμβεί στο τεχνολογικό και 
οικονομικό περιβάλλον, και συνεπώς, 
οδήγησε σε σημαντικές απώλειες όσον 
αφορά το ΦΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 17
Marta Andreasen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι από τότε που 
θεσπίστηκε ο ΦΠΑ, το μοντέλο είσπραξής 
του παρέμεινε αμετάβλητο· επισημαίνει
ότι το μοντέλο αυτό είναι ξεπερασμένο, 
δεδομένων των μεγάλων αλλαγών που 
έχουν επισυμβεί στο τεχνολογικό και 
οικονομικό περιβάλλον, και συνεπώς, 
οδήγησε σε σημαντικές απώλειες όσον 
αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, το 
ΦΠΑ και τα ειδικά τέλη κατανάλωσης·

7. επισημαίνει ότι από τότε που 
θεσπίστηκε ο ΦΠΑ, το μοντέλο είσπραξής 
του παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό
αμετάβλητο· σημειώνει ότι το μοντέλο 
αυτό είναι ξεπερασμένο, δεδομένων των 
μεγάλων αλλαγών που έχουν επισυμβεί 
στο τεχνολογικό και οικονομικό 
περιβάλλον· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
εξεταστούν άλλες δυνατότητες με 
χαμηλότερο κόστος συμμόρφωσης και 
περισσότερη δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 18
Monica Luisa Macovei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει ότι οι ελλείψεις στη 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 
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φορολογικών αρχών των κρατών μελών 
αποδυναμώνει την ορθή εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ όσον 
αφορά τον ΦΠΑ, διευκολύνει τους 
απατεώνες και τις δραστηριότητες 
οργανωμένου εγκλήματος και οδηγεί σε 
σημαντικές απώλειες, όπως αυτές που 
παρατηρούνται λόγω της ανομοιόμορφης 
εφαρμογής του τελωνειακού καθεστώτος 
42· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
συνέπειας στην επεξεργασία του αριθμού 
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε επίπεδο 
τελωνείου· θεωρεί ότι η ύπαρξη ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού φορολογικού 
μητρώου θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη 
διαφάνεια και ομοιομορφία στη 
διαχείριση του τελωνειακού καθεστώτος 
42· προτρέπει, κατά συνέπεια, την 
Επιτροπή να ξεκινήσει το συντομότερο 
δυνατόν εκτίμηση επιπτώσεων για το 
θέμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 19
Marta Andreasen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούσαν στην καταπολέμηση της 
απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, και 
συγκεκριμένα η πρόταση οδηγίας του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2006/112/EΚ για ένα κοινό 
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον 
αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης 
για την καταπολέμηση της απάτης στον 
τομέα του ΦΠΑ (COM(2012)0428) και η 
πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/EΚ 
όσον αφορά την προαιρετική και 

8. σημειώνει ότι οι δύο σημαντικές 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στην 
καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του 
ΦΠΑ, και συγκεκριμένα η πρόταση 
οδηγίας του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/EΚ για 
ένα κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης 
αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας 
αντίδρασης για την καταπολέμηση της 
απάτης στον τομέα του ΦΠΑ 
(COM(2012)0428) και η πρόταση οδηγίας 
του Συμβουλίου για τροποποίηση της 
οδηγίας 2006/112/EΚ όσον αφορά την 
προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του 
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προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού 
αντίστροφης επιβάρυνσης για τις 
παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την 
παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι 
πιθανόν να αποτελέσουν αντικείμενο 
απάτης (COM(2009)0511), εξακολουθούν 
να βρίσκονται μπλοκαρισμένες στο 
Συμβούλιο·

μηχανισμού αντίστροφης επιβάρυνσης για 
τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την 
παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι 
πιθανόν να αποτελέσουν αντικείμενο 
απάτης (COM(2009)0511), εξακολουθούν 
να βρίσκονται μπλοκαρισμένες στο 
Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 20
Marta Andreasen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η ορθή λειτουργία του 
τελωνειακού συστήματος έχει άμεσες 
επιπτώσεις στον υπολογισμό του ΦΠΑ·
εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία του για 
το γεγονός ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι στην 
ΕΕ δεν λειτουργούν κανονικά, με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές 
απώλειες στην είσπραξη ΦΠΑ*·θεωρεί 
απαράδεκτο το γεγονός ότι, στα 
περισσότερα κράτη μέλη, οι φορολογικές 
αρχές δεν έχουν άμεση πρόσβαση στα 
τελωνειακά δεδομένα και δεν είναι 
δυνατός ο αυτόματος έλεγχος 
διασταύρωσης με τα φορολογικά στοιχεία· 
επισημαίνει ότι το οργανωμένο έγκλημα 
έχει πολύ καλή επίγνωση των αδυναμιών 
του υπάρχοντος συστήματος·

9. σημειώνει ότι η ορθή λειτουργία του 
τελωνειακού συστήματος έχει άμεσες 
επιπτώσεις στον υπολογισμό του ΦΠΑ·
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι στην ΕΕ 
ενδέχεται να μη λειτουργούν κανονικά, με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές 
απώλειες στην είσπραξη ΦΠΑ1·θεωρεί 
απαράδεκτο το γεγονός ότι, στα 
περισσότερα κράτη μέλη, οι φορολογικές 
αρχές δεν έχουν άμεση πρόσβαση στα 
τελωνειακά δεδομένα και δεν είναι 
δυνατός ο αυτόματος έλεγχος 
διασταύρωσης με τα φορολογικά στοιχεία· 
επισημαίνει ότι το οργανωμένο έγκλημα 
έχει πολύ καλή επίγνωση των αδυναμιών 
του υπάρχοντος συστήματος·

Or. en

                                               
1 Το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική έκθεση αριθ. 13/2011, διαπίστωνε ότι η εφαρμογή της τελωνειακής 
διαδικασίας 42 αντιστοιχούσε από μόνη της, το 2009, σε κατ’ εκτίμηση απώλειες σχεδόν 2,2 δισ. ευρώ όσον 
αφορά τα επτά κράτη μέλη που ελέγχθηκαν, ποσό που αντιστοιχούσε στο 29% του θεωρητικά εφαρμοζόμενου 
ΦΠΑ επί της φορολογητέας ύλης όλων των εισαγωγών που διενεργήθηκαν με βάση την τελωνειακή διαδικασία 
42, το 2009, στα εν λόγω επτά κράτη μέλη της ΕΕ.
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Τροπολογία 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. συμφωνεί με τα ευρήματα του ΟΟΣΑ 
στην έκθεση «Αντιμετώπιση της 
διάβρωσης της βάσης και της μεταφοράς 
κερδών»1 όσον αφορά την ανάγκη 
επανερμηνείας της έννοιας της μόνιμης 
εγκατάστασης ως κύριας βάσης 
φορολόγησης· θεωρεί ότι, ως γενική 
αρχή, η φορολόγηση θα πρέπει να 
πραγματοποιείται στο μέρος όπου 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
που παράγουν εισόδημα (αρχή της 
«προέλευσης του πλούτου»)·

Or. en

Τροπολογία 22
Monica Luisa Macovei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι 
απαραίτητη η ενίσχυση του νομικού 
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κατάσχεση και δήμευση 
περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ άλλων 
σε υποθέσεις που δεν βασίζονται σε 
καταδίκη, σύμφωνα με την αρχή «της 
παρακολούθησης της διαδρομής του 
χρήματος», μέσω της κατάσχεσης 
περιουσιακών στοιχείων που 
αποδεικνύεται ότι προέρχονται από 

                                               
1 OECD (2013) Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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έγκλημα ή χρησιμοποιούνται για τη 
διάπραξη εγκλήματος με βάση κριτήρια 
αστικού δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 23
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 α (νέα). επισημαίνει ότι, λαμβάνοντας 
υπόψη την έκθεση της OLAF για το 2011 
και την επισκόπηση της προόδου σε 
δικαστικές διαδικασίες για την περίοδο 
2006-2011, σύμφωνα με την οποία σε 
πάνω από τις μισές διαδικασίες εκκρεμεί 
δικαστική απόφαση, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή σε υποθέσεις που 
αφορούν απάτη σε τελωνεία, τομέας ο 
οποίος είναι ανάμεσα στους τομείς με τα 
υψηλότερα ποσοστά συστηματικής 
διαφθοράς στην Ευρώπη1· 

Or. en

Τροπολογία 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. υποστηρίζει την έκκληση από 
πλευράς ΟΟΣΑ και G20 για ένα 

                                               
1 Θεματικό κείμενο σχετικά με τομείς συστημικής διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση των κρατών μελών και με 
τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών της επιπτώσεων στην ΕΕ, Επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη 
διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Νοέμβριος 2012
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παγκόσμιο και συνολικό σχέδιο δράσης 
το οποίο θα βασίζεται σε μια εις βάθος 
ανάλυση των αναγνωρισμένων 
πρακτικών διάβρωσης της βάσης και 
μεταφοράς κερδών, με σκοπό την 
πρόταση συγκεκριμένων λύσεων για την 
εκ νέου ευθυγράμμιση των διεθνών 
προτύπων με το τρέχον παγκόσμιο 
επιχειρηματικό περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 25
Monica Luisa Macovei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. υπογραμμίζει ότι η ανεξάρτητη 
ερευνητική δημοσιογραφία θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται, δεδομένου ότι είναι 
ζωτικής σημασίας στην αποκάλυψη 
συστημάτων απάτης, της διαφθοράς και 
του οργανωμένου εγκλήματος·

Or. en

Τροπολογία 26
Jan Mulder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επισημαίνει τις δυνατότητες που 
προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
όσον αφορά την αύξηση της διαφάνειας 
και την καταπολέμηση της απάτης και της 
διαφθοράς και, συνακόλουθα, τη 
διαφύλαξη των δημόσιων πόρων· 
υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη υστερεί έναντι 

11. επισημαίνει τις δυνατότητες που 
προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
όσον αφορά την αύξηση της διαφάνειας 
και την καταπολέμηση της απάτης και της 
διαφθοράς και, συνακόλουθα, τη 
διαφύλαξη των δημόσιων πόρων· τονίζει 
ότι απαιτείται νομοθεσία που θα καθιστά 
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των βιομηχανικών της εταίρων, μεταξύ 
άλλων, λόγω της έλλειψης 
διαλειτουργικότητας των συστημάτων*· 
επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
εντείνει τις προσπάθειές της για την 
καθιέρωση μορφών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης της επόμενης γενεάς που 
θα προσδώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στα 
δημόσια οικονομικά·

δυνατή τη συνεχή καινοτομία·
υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη υστερεί έναντι 
των βιομηχανικών της εταίρων, μεταξύ 
άλλων, λόγω της έλλειψης 
διαλειτουργικότητας των συστημάτων1· 
επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
εντείνει τις προσπάθειές της για την 
καθιέρωση μορφών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης της επόμενης γενεάς που 
θα προσδώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στα 
δημόσια οικονομικά·

Or. en

Τροπολογία 27
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επισημαίνει τις δυνατότητες που 
προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
όσον αφορά την αύξηση της διαφάνειας 
και την καταπολέμηση της απάτης και της 
διαφθοράς και, συνακόλουθα, τη 
διαφύλαξη των δημόσιων πόρων· 
υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη υστερεί έναντι 
των βιομηχανικών της εταίρων, μεταξύ 
άλλων, λόγω της έλλειψης 
διαλειτουργικότητας των συστημάτων*· 
επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
εντείνει τις προσπάθειές της για την 
καθιέρωση μορφών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης της επόμενης γενεάς που 
θα προσδώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στα 
δημόσια οικονομικά·

11. επισημαίνει τις δυνατότητες που 
προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
όσον αφορά την αύξηση της διαφάνειας 
και την καταπολέμηση της απάτης και της 
διαφθοράς και, συνακόλουθα, τη 
διαφύλαξη των δημόσιων πόρων· 
υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη υστερεί έναντι 
των βιομηχανικών της εταίρων, μεταξύ 
άλλων, λόγω της έλλειψης 
διαλειτουργικότητας των συστημάτων2· 
επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
εντείνει τις προσπάθειές της για την 
καθιέρωση μορφών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης της επόμενης γενεάς που 
θα προσδώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στα 
δημόσια οικονομικά και θα ενθαρρύνουν 
τη σύνδεση σε πραγματικό χρόνο των 

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη 
(COM(2010)245)
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη 
(COM(2010)245)
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επιχειρηματικών συναλλαγών με τις 
φορολογικές αρχές για την καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής·

Or. en

Τροπολογία 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει συγκεκριμένα το πρόβλημα 
των υβριδικών αποκλίσεων μεταξύ 
διαφορετικών φορολογικών συστημάτων 
στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12β. καλεί τα κράτη μέλη να απόσχουν 
από τη σύναψη διμερών φορολογικών 
συμφωνιών με τρίτες χώρες και 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για τη σύναψη 
φορολογικών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ 
συνολικά και τρίτων χωρών· ζητεί επίσης 
από την Επιτροπή να εξετάσει εάν οι 
υφιστάμενες διμερείς φορολογικές 
συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και 
τρίτων χωρών προωθούν τη 
φοροαποφυγή εταιρειών από άλλα κράτη 
μέλη, και να υποβάλει προτάσεις, 
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συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης 
τυχόν τέτοιων συμφωνιών, για την 
αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος·

Or. en

Τροπολογία 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12γ. προτείνει, εντωμεταξύ, να απαιτείται 
η υποβολή του κειμένου μιας διμερούς 
φορολογικής συμφωνίας, πριν από την 
υπογραφή ή τελική σύναψη αυτής, στην 
Επιτροπή, η οποία θα διατυπώνει 
δημόσια και αιτιολογημένη γνώμη εντός 
ενός μηνός·

Or. en

Τροπολογία 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12δ. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό 
να υποβάλλονται εκθέσεις κατά χώρα από 
τις εταιρείες που ασκούν διασυνοριακές 
δραστηριότητες και τονίζει ότι αυτό 
ισχύει επίσης για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα·

Or. en
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Τροπολογία 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12ε. ενθαρρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναπτύξουν διάλογο 
σχετικά με τρόπους περαιτέρω 
προσέγγισης των νομοθεσιών που 
αφορούν την εταιρική φορολογική βάση, 
μεταξύ άλλων με σκοπό την 
αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, και να 
ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με αυτές τις
συζητήσεις και τα συμπεράσματά τους·

Or. en

Τροπολογία 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12στ. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για τον αποκλεισμό εταιρειών 
από διαγωνισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, εφόσον 
έχουν κριθεί ένοχες για φοροδιαφυγή· 

Or. en


