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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(2) Τν Επξωπαϊθό Σπκβνύιην, ζηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ ηεο 18εο Δεθεκβξίνπ 

2014, ηόληζε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε λα 

δνζεί ώζεζε ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξναπνθπγήο θαη ηνπ 

επηζεηηθνύ θνξνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηόζν 

ζε παγθόζκην όζν θαη ζε ελωζηαθό 

επίπεδν. Τνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο 

δηαθάλεηαο, ην Επξωπαϊθό Σπκβνύιην 

εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

πξόζεζε ηεο Επηηξνπήο λα ππνβάιεη 

πξόηαζε γηα ηελ απηόκαηε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ όζνλ αθνξά θνξνινγηθέο 

απνθάζεηο ζηελ Έλωζε. 

(2) Τν Επξωπαϊθό Σπκβνύιην, ζηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ ηεο 18εο Δεθεκβξίνπ 

2014, ηόληζε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε λα 

δνζεί ώζεζε ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξναπνθπγήο θαη ηνπ 

επηζεηηθνύ θνξνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηόζν 

ζε παγθόζκην επίπεδν όζν θαη ζε επίπεδν 

ΕΕ. Τνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο 

δηαθάλεηαο, ην Επξωπαϊθό Σπκβνύιην 

εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

πξόζεζε ηεο Επηηξνπήο λα ππνβάιεη 

πξόηαζε γηα ηελ απηόκαηε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ όζνλ αθνξά θνξνινγηθέο 

απνθάζεηο ζηελ Έλωζε. Σπλεπώο, είλαη 

ιππεξό ην γεγνλόο όηη ην Σπκβνύιην 

Ecofin πηνζέηεζε κηα ιηγόηεξν 

δεζκεπηηθή ζέζε από εθείλε ηνπ θεηκέλνπ 

ηεο Επηηξνπήο θαη ηεο γλωκνδόηεζεο 

ηεο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ θαη 

Ννκηζκαηηθώλ Θεκάηωλ, πεξηνξίδνληαο 

ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηηο ξπζκίζεηο γηα 

ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ. 

Or. fr 

Αηηηνιόγεζε 

Η ζέζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ECOFIN ηεο 6 Οθησβξίνπ αθπξώλεη ελ κέξεη ηελ αλαδξνκηθόηεηα θαη 

κεηαζέηεη ηελ έλαξμε ηζρύνο, αθήλνληαο ζηα πιένλ ελεξγά θξάηε ζηνλ ηνκέα ησλ θνξνινγηθώλ 

απνθάζεσλ ηύπνπ «tax ruling», ηνλ ρξόλν λα νξγαλσζνύλ γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ αξρείσλ θαη 
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ηελ εμάιεηςε ησλ πιένλ θξαπγαιέσλ θαηαρξήζεσλ. 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Η αξκόδηα αξρή θξάηνπο κέινπο 

θνηλνπνηεί επίζεο πιεξνθνξίεο ζηηο 

αξκόδηεο αξρέο όιωλ ηωλ άιιωλ θξαηώλ 

κειώλ θαζώο θαη ζηελ Επξωπαϊθή 

Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο εθ ηωλ πξνηέξωλ 

δηαζπλνξηαθέο απνθάζεηο πνπ εθδόζεθαλ 

θαη ηηο εθ ηωλ πξνηέξωλ ζπκθωλίεο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιόγεζεο πνπ 

ζπλήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα πεξηόδνπ 

πνπ αξρίδεη δέθα έηε πξηλ από ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηεο παξνύζαο νδεγίαο, αιιά νη 

νπνίεο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο. 

2. Η αξκόδηα αξρή θξάηνπο κέινπο 

θνηλνπνηεί επίζεο πιεξνθνξίεο ζηηο 

αξκόδηεο αξρέο όιωλ ηωλ άιιωλ θξαηώλ 

κειώλ θαζώο θαη ζηελ Επξωπαϊθή 

Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο εθ ηωλ πξνηέξωλ 

δηαζπλνξηαθέο απνθάζεηο πνπ εθδόζεθαλ 

θαη ηηο εθ ηωλ πξνηέξωλ ζπκθωλίεο 

ελδννκηιηθήο ηηκνιόγεζεο πνπ 

ζπλήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα πεξηόδνπ 

πνπ αξρίδεη δέθα έηε πξηλ από ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηεο παξνύζαο νδεγίαο, αιιά νη 

νπνίεο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία έγθξηζήο ηεο. Καηόπηλ 

αηηήκαηνο άιινπ θξάηνπο κέινπο, 

δηαβηβάδεη ην ζύλνιν ηωλ απνθάζεωλ θαη 

ηωλ πξνεγνύκελωλ ζπκθωληώλ, ρωξίο 

πξνϋπνζέζεηο όζνλ αθνξά ηελ 

εκεξνκελία ή ηελ ηζρύ. 

Or. fr 

Αηηηνιόγεζε 

Απέλαληη ζηα ζθάλδαια ησλ θνξνινγηθώλ απνθάζεσλ κε θαηαρξεζηηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο 

πξαθηηθέο επηζεηηθήο θνξνινγηθήο βειηηζηνπνίεζεο πνπ νξγαλώλνληαη από νξηζκέλα θξάηε ηεο 

ΕΕ, δελ αξθεί κηα απάληεζε γηα ην κέιινλ.  Πξνθεηκέλνπ ηα θξάηε πνπ εζίγεζαλ λα είλαη ζε 

ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηε βιάβε πνπ ππέζηεζαλ θαη, ελδερνκέλσο, λα πξνβνύλ ζηελ αλάθηεζε ησλ 
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πνζώλ, πξέπεη λα έρνπλ πιήξε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζηηο 

απνθάζεηο πνπ εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη έρνπλ ιεθζεί ιηγόηεξν από δέθα έηε πξηλ από ηελ 

έλαξμε ηζρύνο ηεο νδεγίαο. 

 

 


