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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Τα τελευταία έτη, το πρόβληµα της 

φορολογικής απάτης και της 
φοροδιαφυγής έχει ενταθεί σηµαντικά και 

η επίλυσή του αποτελεί µείζονα 

προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 

σε παγκόσµιο επίπεδο. Επειδή τα αδήλωτα 

και αφορολόγητα εισοδήµατα µειώνουν 

σηµαντικά τα εθνικά φορολογικά έσοδα, 

απαιτείται να βελτιωθεί επειγόντως η 

αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα 

της είσπραξης των φόρων. Η αυτόµατη 

ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί ένα 

σηµαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό, 

και η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της τής 

6ης ∆εκεµβρίου 2012 που περιελάµβανε 

ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της 

καταπολέµησης της φορολογικής απάτης 

και της φοροδιαφυγής
8
 υπογράµµισε την 

ανάγκη να προωθηθεί αποφασιστικά η 

αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών ως το 

ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές πρότυπο 

διαφάνειας και ανταλλαγής φορολογικών 

(1) Τα τελευταία έτη, το πρόβληµα της 

φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασµού έχει ενταθεί σηµαντικά και η 
επίλυσή του αποτελεί µείζονα 

προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 

σε παγκόσµιο επίπεδο, ειδικά σε καιρούς 
κρίσης. Επειδή τα αδήλωτα και 
αφορολόγητα εισοδήµατα µειώνουν 

σηµαντικά τα εθνικά φορολογικά έσοδα, 

δηµιουργούν συνθήκες αθέµιτου 
ανταγωνισµού και οδηγούν σε απώλειες, 
απαιτείται να βελτιωθεί επειγόντως η 

αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα 

της είσπραξης των φόρων. Χρειάζεται να 
υπάρχουν αποτελεσµατικά συστήµατα για 
να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της 
είσπραξης φόρων και να προσδιορίζεται 
ποιου κράτους µέλους η φορολογική 
νοµοθεσία είναι εφαρµοστέα. Η αυτόµατη 
ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί ένα 

σηµαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό, 
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πληροφοριών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

της 22ας Μαΐου 2013 ζήτησε την επέκταση 

της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών 

σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσµιο επίπεδο µε 

σκοπό την καταπολέµηση της φορολογικής 

απάτης, της φοροδιαφυγής και του 

επιθετικού φορολογικού σχεδιασµού. 

και η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της τής 

6ης ∆εκεµβρίου 2012 που περιελάµβανε 

ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της 

καταπολέµησης της φορολογικής απάτης 

και της φοροδιαφυγής8 υπογράµµισε την 

ανάγκη να προωθηθεί αποφασιστικά η 

αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών ως το 

ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές πρότυπο 

διαφάνειας και ανταλλαγής φορολογικών 

πληροφοριών. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 21ης 
Μαΐου 2013 σχετικά µε την 
καταπολέµηση της φορολογικής απάτης, 
της φοροδιαφυγής και των φορολογικών 
παραδείσων9 και το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 ζήτησαν 
την επέκταση της αυτόµατης ανταλλαγής 

πληροφοριών σε ευρωπαϊκό και σε 

παγκόσµιο επίπεδο µε σκοπό την 

καταπολέµηση της φορολογικής απάτης, 

της φοροδιαφυγής και του επιθετικού 

φορολογικού σχεδιασµού. 

_____________ ____________ 

8
 COM(2012)722 τελικό. 

8
 COM(2012)0722 τελικό. 

9 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-
PROV(2013)0205. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Στο παρελθόν, η φορολογική 
πολιτική εθεωρείτο ως εξ ολοκλήρου 
θέµα εθνικής αρµοδιότητας, στο οποίο η 
Ένωση δεν είχε ρόλο. Σήµερα, η 
παγκοσµιοποίηση συνεπάγεται την 
εξέταση των φορολογικών ζητηµάτων και 
σε ενωσιακό επίπεδο. Αντί να έχουµε 
σειρά διµερών συµφωνιών µεταξύ των 
διαφόρων κρατών µελών θα ήταν 
αποτελεσµατικότερο και χρησιµότερο να 
συντονίζει η Επιτροπή την ανταλλαγή 
των φορολογικών πληροφοριών εξ 
ονόµατος των κρατών µελών. Τα 
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διάφορα πρότυπα που αφορούν την 
αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών 
ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Αυτό 
αποδεικνύεται αχρείαστα πολύπλοκο και 
επιβάλλει κόστος αχρείαστα υψηλό τόσο 
στα κράτη µέλη όσο και στα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της 
Ένωσης. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Στις προτεινόµενες τροποποιήσεις 
της παρούσας οδηγίας λείπει ένας 
αριθµός απαραίτητων εξηγήσεων και 
ορισµών, στοιχείο που περιπλέκει πολύ 
την κατανόηση του ρυθµιστικού πλαισίου 
και τη συνολική θεώρηση των 
αντικτύπων της πρότασης. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να συνταχθούν οι 
ορισµοί κατά τρόπο ώστε να 
συντονιστούν µε τις εργασίες του ΟΟΣΑ 
επί του θέµατος. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Όπως τονίστηκε στο αίτηµα του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, είναι σκόπιµο να 

προωθηθεί η επέκταση της αυτόµατης 

ανταλλαγής πληροφοριών που ήδη 

προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 

της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. Η ανάληψη 

πρωτοβουλίας από την ΕΕ διασφαλίζει µια 

συνεκτική, συνεπή και ολοκληρωµένη 

προσέγγιση από όλα τα κράτη µέλη, όσον 

αφορά την αυτόµατη ανταλλαγή 

πληροφοριών στην εσωτερική αγορά, η 
οποία θα οδηγούσε σε µείωση του 
κόστους τόσο για τις φορολογικές 

(3) Όπως τονίστηκε στο αίτηµα του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, είναι σκόπιµο να 

προωθηθεί η επέκταση της αυτόµατης 

ανταλλαγής πληροφοριών που ήδη 

προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 

της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. Η ανάληψη 

πρωτοβουλίας από την ΕΕ διασφαλίζει µια 

συνεκτική, συνεπή και ολοκληρωµένη 

προσέγγιση από όλα τα κράτη µέλη όσον 

αφορά την αυτόµατη ανταλλαγή 

πληροφοριών στην εσωτερική αγορά, και 
είναι σηµαντική προκειµένου να 
βελτιωθεί η αποδοτικότητα των 
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υπηρεσίες όσο και για τις επιχειρήσεις. φορολογικών συστηµάτων και να 
ενισχυθεί η εσωτερική αγορά, στην οποία 
η συνύπαρξη 28 εθνικών φορολογικών 
συστηµάτων θέτει ζητήµατα διπλής 
φορολόγησης και στρέβλωσης του 
ανταγωνισµού. Η ανταλλαγή 
πληροφοριών επί ίσοις όροις δεν θα 
αποβεί µόνο προς όφελος των κρατών 
µελών, αλλά και η Ένωση θα µπορεί να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προαγωγή 
παρόµοιων προτύπων διεθνώς. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
εφαρµόζουν διοικητική συνεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών η οποία να µην 
παραβιάζει τα διαδικαστικά δικαιώµατα 
των φορολογουµένων και το δικαίωµά 
τους στην ιδιωτικότητα. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3β) Σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΟΣΑ 
της 19ης Ιουνίου 2013 και τη δήλωση της 
Οµάδας G20 που εκδόθηκε στην Αγία 
Πετρούπολη στις 6 Σεπτεµβρίου 2013, η 
αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών 
πρέπει να εδράζεται σε κοινό παγκόσµιο 
πρότυπο το οποίο θα εγγυάται επαρκή 
εµπιστευτικότητα και κατάλληλη 
χρησιµοποίηση των ανταλλασσόµενων 
πληροφοριών. Η επέκταση της 
αυτόµατης ανταλλαγής φορολογικών 
πληροφοριών θα αποτελεί τη συµβολή 
της Ένωσης στις εργασίες του ΟΟΣΑ και 
θα πρέπει να αυξάνει τις πιθανότητες 
θέσπισης ενός συνεπούς παγκόσµιου 
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συστήµατος βασισµένου στο νέο πρότυπο 
του ΟΟΣΑ, που προβλέπεται να 
παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο του 2014. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3γ) Όταν διαβιβάζονται δεδοµένα στις 
φορολογικές αρχές µε σκοπό την 
ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλα κράτη, 
έχει σηµασία να ορίζεται επακριβώς ο 
τρόπος µε τον οποίον οι αρχές αυτές 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα 
συγκεκριµένα δεδοµένα. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Το γεγονός ότι ορισµένα κράτη µέλη 

έχουν συνάψει ή έχουν εκδηλώσει την 

πρόθεση να συνάψουν συµφωνίες µε τις 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σχετικά 

µε τον νόµο περί φορολογικής 

συµµόρφωσης αλλοδαπών λογαριασµών 

(γνωστό ως "FATCA") σηµαίνει ότι αυτά 

τα κράτη παρέχουν ή θα παρέχουν 

ευρύτερη συνεργασία κατά την έννοια του 

άρθρου 19 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ και, 

είναι ή θα είναι υποχρεωµένα να παρέχουν 

εξίσου ευρύτερη συνεργασία προς τα άλλα 

κράτη µέλη. 

(4) Το γεγονός ότι ορισµένα κράτη µέλη 

έχουν συνάψει ή έχουν εκδηλώσει την 

πρόθεση να συνάψουν συµφωνίες µε τις 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σχετικά 

µε τον νόµο περί φορολογικής 

συµµόρφωσης αλλοδαπών λογαριασµών 

(γνωστό ως "FATCA") σηµαίνει ότι αυτά 

τα κράτη παρέχουν ή θα παρέχουν 

ευρύτερη συνεργασία κατά την έννοια του 

άρθρου 19 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ και, 

είναι ή θα είναι υποχρεωµένα να παρέχουν 

εξίσου ευρύτερη συνεργασία προς τα άλλα 

κράτη µέλη. Είναι σηµαντικό να 
επεκταθεί η αυτόµατη ανταλλαγή 
πληροφοριών ώστε να αντιστοιχεί στον 
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό στις 
πληροφορίες που ανταλλάσσονται 
σύµφωνα µε το µοντέλο των διµερών 
συµφωνιών FATCA. 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Για να µειωθούν οι αµφισηµίες και 
οι ασυνέπειες και να επιτευχθεί 
χαµηλότερο κόστος, είναι ουσιαστικό η 
υλοποίηση τη παρούσας οδηγίας να 
συντονίζεται µε την υλοποίηση των 
συµφωνιών FATCA. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η σύναψη παράλληλων και µη 

συντονισµένων συµφωνιών από τα κράτη 

µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 19 της οδηγίας 

2011/16/ΕΕ θα οδηγούσε σε στρεβλώσεις 

επιζήµιες για την οµαλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. Η επέκταση της 

αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών µε 

βάση µια ενωσιακή νοµοθετική πράξη θα 

απάλλασσε τα κράτη µέλη από την 

υποχρέωση να επικαλούνται αυτή τη 

διάταξη µε σκοπό τη σύναψη διµερών ή 

πολυµερών συµφωνιών για το ίδιο θέµα 

λόγω της έλλειψης σχετικής ενωσιακής 

νοµοθεσίας. 

(5) Η σύναψη παράλληλων και µη 

συντονισµένων συµφωνιών από τα κράτη 

µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 19 της οδηγίας 

2011/16/ΕΕ θα οδηγούσε σε στρεβλώσεις 

επιζήµιες για την οµαλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και για την ενωσιακή 
προσέγγιση συνολικά. Η επέκταση της 
αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών µε 

βάση µια ενωσιακή νοµοθετική πράξη θα 

απάλλασσε τα κράτη µέλη από την 

υποχρέωση να επικαλούνται αυτή τη 

διάταξη µε σκοπό τη σύναψη διµερών ή 

πολυµερών συµφωνιών για το ίδιο θέµα 

λόγω της έλλειψης σχετικής ενωσιακής 

νοµοθεσίας. Ως εκ τούτου η Ένωση θα 
µπορούσε να βρεθεί σε καλύτερη 
διαπραγµατευτική θέση για να επιδιώξει 
αυστηρότερα πρότυπα ανταλλαγής 
φορολογικών πληροφοριών σε παγκόσµιο 
επίπεδο. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Εντός του ΟΟΣΑ βρίσκονται σε 
εξέλιξη εργασίες µε σκοπό την 
επεξεργασία διµερών και πολυµερών 
πρότυπων συµφωνιών ανταλλαγής 
πληροφοριών. ∆ιεξάγονται επίσης 
διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στις 
Ηνωµένες Πολιτείες και µεγάλο αριθµό 
κρατών για την εφαρµογή του FATCA 
µέσω διµερών συµφωνιών. Οι 
τροποποιήσεις που προτείνονται στην 
οδηγία 2011/16/EE του Συµβουλίου της 
15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά µε τη 
διοικητική συνεργασία στον τοµέα της 
φορολογίας ρυθµίζουν εν πολλοίς την 
ανταλλαγή πληροφοριών στην οποία 
παραπέµπουν ο FATCA και οι εργασίες 
του ΟΟΣΑ. Η Επιτροπή πρέπει να 
καταστήσει σαφείς τις σχέσεις που 
υφίστανται µεταξύ αυτών των 
ρυθµιστικών διατάξεων για να 
εξασφαλιστεί ότι οι τροποποιήσεις αυτές 
θα µπορούν να εφαρµοστούν από τις 
εθνικές φορολογικές αρχές και τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που έχουν 
ευθύνη για την εφαρµογή τους. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Οι νέες κατηγορίες εισοδήµατος και 
κεφαλαίου στις οποίες η παρούσα οδηγία 
επιβάλλει την ανταλλαγή πληροφοριών θα 
πρέπει να καθορίζονται συναρτήσει της 
εθνικής νοµοθεσίας του κράτους µέλους 
που κοινοποιεί τις πληροφορίες. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Στόχος της ισχύουσας παροχής στις 
εθνικές φορολογικές αρχές των 
πληροφοριών που σχετίζονται µε τα 
εισοδήµατα από κεφάλαιο και υπηρεσίες 
είναι, µεταξύ άλλων, να χρησιµεύσουν ως 
βάση για φορολόγηση και για ανταλλαγές 
πληροφοριών µε άλλα κράτη. Εάν 
τροποποιηθεί τώρα η υποχρέωση 
πληροφόρησης και οι πληροφορίες 
αντλούνται µε µοναδικό σκοπό να 
ανταλλάσσονται, έχει ουσιαστική 
σηµασία να καταστεί σαφής ο τρόπος µε 
τον οποίον οι εθνικές φορολογικές αρχές 
θα µπορούν να χρησιµοποιούν αυτές τις 
πληροφορίες. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η αναθεώρηση του όρου της 

διαθεσιµότητας, που θα πραγµατοποιηθεί 

το 2017, θα πρέπει να επεκταθεί και στις 

πέντε κατηγορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 

2011/16/ΕΕ, ώστε να εξεταστεί η 

περίπτωση ανταλλαγής πληροφοριών από 

όλα τα κράτη µέλη για όλες αυτές τις 

κατηγορίες. 

(9) Η αναθεώρηση του όρου της 

διαθεσιµότητας, που θα πραγµατοποιηθεί 

το 2017, θα πρέπει να επεκταθεί και στις 

τέσσερις κατηγορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 

2011/16/ΕΕ, ώστε να εξεταστεί η 

περίπτωση ανταλλαγής πληροφοριών από 

όλα τα κράτη µέλη για όλες αυτές τις 

κατηγορίες. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Κάθε κράτος µέλος πρέπει να 
θεσπίσει κυρώσεις για παραβάσεις της 
παρούσας οδηγίας και πρέπει να λαµβάνει 
κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση της 
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συµµόρφωσης προς αυτήν. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές 

που αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον 
Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(10) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές 

που αναγνωρίζονται ειδικότερα στο άρθρο 
16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 8 
του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της 
ευαισθησίας των δεδοµένων που θα 
συλλέγονται, χρειάζεται να δοθεί 
ιδιαίτερη έµφαση στον σεβασµό των 
δικαιωµάτων στην ιδιωτικότητα και στην 
εύλογη προσδοκία εµπιστευτικότητας, 
ιδίως κατά τη διάρκεια ενδεχόµενων 
διαδικασιών έρευνας. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3α – εδάφιο 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3a. Η αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους 

κοινοποιεί, µε αυτόµατη ανταλλαγή, στην 

αρµόδια αρχή κάθε άλλου κράτους µέλους 

πληροφορίες σχετικά µε τις φορολογικές 

περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2014 

όσον αφορά τα εξής στοιχεία που 

καταβάλλονται, εξασφαλίζονται ή 

διακρατούνται από κάποιο 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα προς άµεσο ή 

έµµεσο όφελος του πραγµατικού 

δικαιούχου ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο 

και κατοικεί στο εν λόγω άλλο κράτος 

µέλος: 

3α. Σύµφωνα µε την εθνική της 
νοµοθεσία, η αρµόδια αρχή κάθε κράτους 
µέλους κοινοποιεί, µε αυτόµατη 

ανταλλαγή, στην αρµόδια αρχή κάθε 

άλλου κράτους µέλους πληροφορίες, εάν 
διατίθενται, σχετικά µε τις φορολογικές 
περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2014 

όσον αφορά τα εξής στοιχεία που 

καταβάλλονται, εξασφαλίζονται ή 

διακρατούνται από κάποιο 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα προς άµεσο ή 

έµµεσο όφελος του πραγµατικού 

δικαιούχου ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο 

και κατοικεί στο εν λόγω άλλο κράτος 
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µέλος: 

Αιτιολόγηση 

Η νέα παράγραφος 3 α του άρθρου 8, η οποία ορίζει τις νέες κατηγορίες που υπόκεινται στην 

ανταλλαγή πληροφοριών, δεν περιέχει, εν αντιθέσει προς την παράγραφο 1, ερµηνευτική ρήτρα, 

γεγονός το οποίο µπορεί να προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στην έµπρακτη εφαρµογή των 

υποχρεώσεων που ορίζει η οδηγία. Έχοντας υπόψη τις δυσκολίες ερµηνείας και τις αµφισηµίες 

των σχετικών εννοιών, πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο 8 παράγραφος 3α µια ρήτρα που να 

παραπέµπει στην εθνική νοµοθεσία για τις νέες κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου που 

υπόκεινται στην αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

 βα) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείµενο: 

4. Πριν από την 1η Ιουλίου 2016, τα κράτη 

µέλη παρέχουν στην Επιτροπή σε ετήσια 

βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον 

όγκο των αυτόµατων ανταλλαγών και, στο 

µέτρο του δυνατού, πληροφορίες σχετικά 

µε τις διοικητικές και άλλες συναφείς 

δαπάνες και οφέλη που συνδέονται µε τις 

πραγµατοποιηθείσες ανταλλαγές καθώς 

και οποιεσδήποτε µεταβολές, τόσο για τις 

φορολογικές αρχές όσο και για τους 

τρίτους. 

«4. Πριν από την 1η Ιουλίου 2016, τα 
κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή σε 

ετήσια βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά 

µε τον όγκο των αυτόµατων ανταλλαγών 

και, στο µέτρο του δυνατού, πληροφορίες 

σχετικά µε τις διοικητικές και άλλες 

συναφείς δαπάνες και οφέλη που 

συνδέονται µε τις πραγµατοποιηθείσες 

ανταλλαγές καθώς και οποιεσδήποτε 

µεταβολές, τόσο για τις φορολογικές αρχές 

όσο και για τους τρίτους. Η Επιτροπή 
ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά µε τις πληροφορίες που 
ελήφθησαν.» 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Πριν από την 1η Ιουλίου 2017, η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση που 

5. Πριν από την 1η Ιουλίου 2017, η 

Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 



 

 

 PE519.424/ 11 

 EL 

περιλαµβάνει ανασκόπηση και αξιολόγηση 

των στατιστικών στοιχείων και 

πληροφοριών που έχουν ληφθεί, για 

θέµατα όπως οι διοικητικές και λοιπές 

σχετικές δαπάνες για την αυτόµατη 

ανταλλαγή πληροφοριών και τα οφέλη από 

αυτήν καθώς και οι σχετικές πρακτικές 

πτυχές. Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή 

υποβάλλει πρόταση προς το Συµβούλιο 

όσον αφορά τις κατηγορίες εισοδήµατος 

και κεφαλαίου και/ή τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 

συµπεριλαµβανοµένης της προϋπόθεσης 

ότι πρέπει να είναι διαθέσιµες πληροφορίες 

που αφορούν άτοµα τα οποία κατοικούν σε 

άλλα κράτη µέλη ή τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3α ή και τα 

δύο. 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση που 
περιλαµβάνει ανασκόπηση και αξιολόγηση 

αντικτύπου των στατιστικών στοιχείων και 
πληροφοριών που έχουν ληφθεί, για 

θέµατα όπως οι διοικητικές και λοιπές 

σχετικές δαπάνες για την αυτόµατη 

ανταλλαγή πληροφοριών και τα οφέλη από 

αυτήν καθώς και οι σχετικές πρακτικές 

πτυχές. Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή 

υποβάλλει πρόταση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο όσον 
αφορά τις κατηγορίες εισοδήµατος και 

κεφαλαίου, τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 1, ή και τα δύο, 
συµπεριλαµβανοµένης της προϋπόθεσης 

ότι πρέπει να είναι διαθέσιµες πληροφορίες 

που αφορούν άτοµα τα οποία κατοικούν σε 

άλλα κράτη µέλη ή τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3α ή και τα 

δύο. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους 
κοινοποιεί στην αρµόδια αρχή κάθε τυχόν 

άλλου κράτους µέλους, µε αυτόµατη 

ανταλλαγή, πληροφορίες που αφορούν 

φορολογικές περιόδους από την 1η 

Ιανουαρίου 2017 και εξής σχετικά µε 

άτοµα που κατοικούν σε αυτό το άλλο 

κράτος µέλος, όσον αφορά όλες τις 
κατηγορίες εισοδήµατος και κεφαλαίου της 

παραγράφου 1, όπως αυτές ορίζονται στην 

εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους που 

κοινοποιεί τις πληροφορίες, 

α) η αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους 
κοινοποιεί στην αρµόδια αρχή κάθε τυχόν 

άλλου κράτους µέλους, µε αυτόµατη 

ανταλλαγή, πληροφορίες που αφορούν 

φορολογικές περιόδους από την 1η 

Ιανουαρίου 2017 και εξής σχετικά µε 

άτοµα που κατοικούν σε αυτό το άλλο 

κράτος µέλος, όσον αφορά τουλάχιστον 
τρεις από τις συγκεκριµένες κατηγορίες 
εισοδήµατος και κεφαλαίου της 

παραγράφου 1, όπως αυτές ορίζονται στην 

εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους που 

κοινοποιεί τις πληροφορίες, 

Αιτιολόγηση 

∆εν διαθέτουν όλα τα κράτη µέλη πληροφορίες που να σχετίζονται µε όλες τις κατηγορίες 

εισοδήµατος και κεφαλαίου που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. Κατά συνέπεια, και 

έχοντας υπόψη την ποικιλοµορφία των φορολογικών καθεστώτων των κρατών µελών, η 
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προβλεπόµενη διαγραφή του όρου της διαθεσιµότητας για τις κατηγορίες που ορίζονται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 1 θα µπορούσε να προκαλέσει υπέρµετρες δαπάνες σχετικές µε την 

προσαρµογή των συστηµάτων ανταλλαγής πληροφοριών, κάτι που αντιβαίνει στην αρχή της 

αναλογικότητας. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 α (νέο) 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Στο άρθρο 18, παρεµβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 

 «2α. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κυρώσεις 
για παραβάσεις της παρούσας οδηγίας 
και λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για τη 
διασφάλιση της συµµόρφωσης προς 
αυτήν. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.» 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 β (νέο) 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 19 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 19α 

 Εντολή για διαπραγµατεύσεις µε τρίτες 
χώρες 

 Από … [ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] µόνον η Επιτροπή 
διαπραγµατεύεται τη σύναψη συµφωνιών 
µε τρίτες χώρες σχετικά µε την αυτόµατη 
ανταλλαγή πληροφοριών (ΑΑΠ) εξ 
ονόµατος της Ένωσης. Από την 
ηµεροµηνία αυτή τα κράτη µέλη δεν 
συνάπτουν διµερείς συµφωνίες.» 
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Αιτιολόγηση 

Με δεδοµένο το παγκόσµιο πλαίσιο και τις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί στην Οµάδα G20, 

καθώς και τις εργασίες του ΟΟΣΑ για εναρµόνιση της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών, η 

ΕΕ χρειάζεται να οµιλεί µε µία µόνο φωνή, στη δε Επιτροπή πρέπει να δοθεί το δικαίωµα να 

διαπραγµατεύεται µε τρίτα κράτη εξ ονόµατος της ΕΕ. Τούτο θα τεθεί σε ισχύ µόνο την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτής της νέας οδηγίας, ώστε να µην καταστήσει περιττές ισχύουσες 

συµφωνίες, π.χ. σχετικά µε τον FATCA. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 γ (νέο) 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. Στο άρθρο 22 παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 «γα) να διαθέτουν όλους τους 
ανθρώπινους, τεχνολογικούς και 
χρηµατοδοτικούς πόρους που είναι 
αναγκαίοι για την υλοποίηση της 
παρούσας οδηγίας, δεδοµένων της 
ποσότητας και του πολυσύνθετου 
χαρακτήρα των πληροφοριών που 
υπόκεινται στην αυτόµατη ανταλλαγή 
από 1ης Ιανουαρίου 2015.» 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 δ (νέο) 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

 1δ. Στο άρθρο 23, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται µε το εξής: 

3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή µια ετήσια αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας της αυτόµατης 

ανταλλαγής πληροφοριών στην οποία 

παραπέµπει το άρθρο 8, καθώς και των 

πρακτικών αποτελεσµάτων τα οποία 

«3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή µια ετήσια αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας της αυτόµατης 

ανταλλαγής πληροφοριών στην οποία 

παραπέµπει το άρθρο 8, καθώς και των 

πρακτικών αποτελεσµάτων τα οποία 
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επετεύχθησαν. Η µορφή και οι όροι 

κοινοποίησης αυτής της ετήσιας 

αξιολόγησης εγκρίνονται από την 

Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 26 

παράγραφος 2. 

επετεύχθησαν. Η µορφή και οι όροι 

κοινοποίησης αυτής της ετήσιας 

αξιολόγησης εγκρίνονται από την 

Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 26 

παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενηµερώνει 
σε ετήσια βάση το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά µε τις αξιολογήσεις 
που πραγµατοποίησαν τα κράτη µέλη.» 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 ε (νέο) 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 25 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

 1ε. Το άρθρο 25 αντικαθίσταται µε το 
ακόλουθο κείµενο: 

Άρθρο 25 

Προστασία δεδοµένων 

Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας υπόκειται στις 

εκτελεστικές διατάξεις της οδηγίας 

95/46/ΕΚ. Ωστόσο, τα κράτη µέλη, για τον 

σκοπό της ορθής εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας, περιορίζουν την εµβέλεια των 

υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1, 

των άρθρων 12 και 21 της οδηγίας 

95/46/ΕΚ στο βαθµό που απαιτείται 

προκειµένου να διασφαλισθούν τα 

συµφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 

13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της εν λόγω 

οδηγίας. 

«Άρθρο 25 

Προστασία δεδοµένων 

1. Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών δυνάµει 
της παρούσας οδηγίας υπόκειται στις 

εκτελεστικές διατάξεις της οδηγίας 

95/46/ΕΚ. Ωστόσο, τα κράτη µέλη, για τον 

σκοπό της ορθής εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας, περιορίζουν την εµβέλεια των 

απαγορεύσεων και δικαιωµάτων που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1, 

των άρθρων 12 και 21 της οδηγίας 

95/46/ΕΚ στο βαθµό που απαιτείται ειδικά 
προκειµένου να διασφαλισθούν τα 

συµφέροντα που αναφέρονται µέσα στο 

άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της εν 

λόγω οδηγίας. 

 2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κατάλληλα 
µέτρα για την προστασία των 
ανταλλασσόµενων πληροφοριών από µη 
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση τρίτων ή 
τρίτων χωρών σε αυτές.» 

 

 

 

 

 


