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3. επηζεκαίλεη όηη, ελώ ε ζπκκόξθσζε 

πξνο ηα δηάθνξα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα 

θαζίζηαηαη δηαξθώο πνιππινθόηεξε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

δηαζπλνξηαθά, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε 

ςεθηνπνίεζε ηηο έρνπλ δηεπθνιύλεη λα 

νξγαλώζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο κέζσ 

ππεξάθηησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ θέληξσλ 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζύλζεηεο δνκέο 

πξνθεηκέλνπ λα κεηώζνπλ ηε ζπλνιηθή 

θνξνινγηθή ηνπο ζπλεηζθνξά· εθθξάδεη 

αλεζπρία γηα ην γεγνλόο όηη, ιόγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη θξίζεο ρξένπο θαη 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, ηα 

πεξηζζόηεξα θξάηε κέιε έρνπλ κεηώζεη 

ζεκαληηθά ην πξνζσπηθό ησλ 

θνξνινγηθώλ ηνπο δηνηθήζεσλ· ηνλίδεη όηη 

νη εζληθέο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο ζα 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθείο πόξνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ, πξνθεηκέλνπ λα δξνπλ 

απνηειεζκαηηθά γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ 

εληνπηζκό, θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

επηζεηηθνύ θνξνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο, πνπ 

πξνθαινύλ ζεκαληηθή δηάβξσζε ηεο 

θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο, θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ θαιύηεξε θαη 

δηθαηόηεξε είζπξαμε ησλ θόξσλ θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο· 

επηζεκαίλεη όηη κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο 

3. επηζεκαίλεη όηη, ελώ ε ζπκκόξθσζε 

πξνο ηα δηάθνξα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα 

θαζίζηαηαη δηαξθώο πνιππινθόηεξε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

δηαζπλνξηαθά, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε 

ςεθηνπνίεζε ηηο έρνπλ δηεπθνιύλεη λα 

νξγαλώζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο κέζσ 

ππεξάθηησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ θέληξσλ 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζύλζεηεο δνκέο 

πξνθεηκέλνπ λα κεηώζνπλ ηε ζπλνιηθή 

θνξνινγηθή ηνπο ζπλεηζθνξά· εθθξάδεη 

αλεζπρία γηα ην γεγνλόο όηη, ιόγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη θξίζεο ρξένπο θαη 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, ηα 

πεξηζζόηεξα θξάηε κέιε έρνπλ κεηώζεη 

ζεκαληηθά ην πξνζσπηθό ησλ 

θνξνινγηθώλ ηνπο δηνηθήζεσλ· ηνλίδεη όηη 

νη εζληθέο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο ζα 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθείο πόξνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ, πξνθεηκέλνπ λα δξνπλ 

απνηειεζκαηηθά γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ 

εληνπηζκό, θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

επηζεηηθνύ θνξνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο, πνπ 

πξνθαινύλ ζεκαληηθή δηάβξσζε ηεο 

θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο, θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ θαιύηεξε θαη 

δηθαηόηεξε είζπξαμε ησλ θόξσλ θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο· 

επηζεκαίλεη όηη κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο 
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ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ζηηο 

θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο απνθέξεη γηα ην 

δεκόζην ζεκαληηθά πεξηζζόηεξα έζνδα 

από ό,ηη ηοσ ζηοητίδεη, δεδνκέλνπ όηη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θνξνινγηθώλ 

δηνηθήζεσλ έρεη άκεζν ζεηηθό αληίθηππν 

ζηοσς εζληθούς προϋποιογηζκούς· 

ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ζηηο 

θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο απνθέξεη γηα ην 

δεκόζην ζεκαληηθά πεξηζζόηεξα έζνδα 

από ηης ζτεηηθές δαπάλες, δεδνκέλνπ όηη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θνξνινγηθώλ 

δηνηθήζεσλ έρεη άκεζν ζεηηθό αληίθηππν 

ζηα θοροιογηθά έζοδα· 

Or. en 
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 95α. θαιεί ηα θράηε κέιε, ηδίως εθείλα 

ποσ ιακβάλοσλ οηθολοκηθή βοήζεηα, λα 

εθαρκόζοσλ δηαρζρωηηθές 

κεηαρρσζκίζεης, λα θαηαποιεκήζοσλ ηε 

θοροιογηθή απάηε θαη λα επηβάιοσλ 

κέηρα θαηά ηοσ επηζεηηθού θοροιογηθού 

ζτεδηαζκού· 

Or. en 
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135. ζεσξεί όηη ε απμεκέλε δηαθάλεηα ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ κεγάισλ πνιπεζληθώλ 

εηαηξεηώλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δπλαηόηεηαο ησλ 

θνξνινγηθώλ δηνηθήζεσλ λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ 

BEPS· επαλαιακβάλεη ελ πξνθεηκέλσ ηε 

ζέζε ηνπ όηη νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζε 

όινπο ηνπο θιάδνπο ζα πξέπεη λα 

δεκνζηνπνηνύλ κε ζαθή θαη θαηαλνεηό 

ηξόπν ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, 

αλά θξάηνο κέινο θαη ηξίηε ρώξα όπνπ 

δηαζέηνπλ ππνθαηαζηήκαηα, έλα θάζκα 

ζπγθεληξσηηθώλ πιεξνθνξηώλ, κεηαμύ 

άιισλ ηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ηνπο 

θόξνπο επί ησλ απνηειεζκάησλ, ηνλ 

αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνύ πνπ θαηέρνπλ, θαη βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο 

ηύπνπ «tax ruling» (ππνβνιή εθζέζεσλ 

αλά ρώξα)· ππνγξακκίδεη όηη είλαη 

ζεκαληηθό λα θαζίζηαληαη νη πιεξνθνξίεο 

απηέο δηαζέζηκεο ζην θνηλό, ελδερνκέλσο 

κέζσ ελόο θεληξηθνύ κεηξώνπ ηεο ΕΕ· 

ηνλίδεη, επηπιένλ, όηη νη ΜΜΕ πνπ δελ 

είλαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

εμαηξνύληαη από ηελ ελ ιόγσ ππνρξέσζε· 

θαιεί ην Σπκβνύιην λα πηνζεηήζεη, έσο ην 

ηέινο ηνπ 2015, ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

όπσο ςεθίζηεθε ζην πιαίζην ηεο νδεγίαο 

135. ζεσξεί όηη ε απμεκέλε δηαθάλεηα ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ κεγάισλ πνιπεζληθώλ 

εηαηξεηώλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δπλαηόηεηαο ησλ 

θνξνινγηθώλ δηνηθήζεσλ λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ 

BEPS· επαλαιακβάλεη ελ πξνθεηκέλσ ηε 

ζέζε ηνπ όηη νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζε 

όινπο ηνπο θιάδνπο ζα πξέπεη λα 

δεκνζηνπνηνύλ κε ζαθή θαη θαηαλνεηό 

ηξόπν ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, 

αλά θξάηνο κέινο θαη ηξίηε ρώξα όπνπ 

δηαζέηνπλ ππνθαηαζηήκαηα, έλα θάζκα 

ζπγθεληξσηηθώλ πιεξνθνξηώλ, κεηαμύ 

άιισλ ηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ηνπο 

θόξνπο επί ησλ απνηειεζκάησλ, ηνλ 

αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνύ πνπ θαηέρνπλ, θαη βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο 

ηύπνπ «tax ruling» (ππνβνιή εθζέζεσλ 

αλά ρώξα)· ππνγξακκίδεη όηη είλαη 

ζεκαληηθό λα θαζίζηαληαη νη πιεξνθνξίεο 

απηέο δηαζέζηκεο ζην θνηλό, ελδερνκέλσο 

κέζσ ελόο θεληξηθνύ κεηξώνπ ηεο ΕΕ· 

ηνλίδεη, επηπιένλ, όηη νη ΜΜΕ θαη οη 

εηαηρείες κεζαίας θεθαιαηοποίεζες πνπ 

δελ είλαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη 

λα εμαηξνύληαη από ηελ ελ ιόγσ 

ππνρξέσζε· θαιεί ην Σπκβνύιην λα 

πηνζεηήζεη, έσο ην ηέινο ηνπ 2015, ηε ζέζε 
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γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ ηνλ Ινύιην 

ηνπ 2015· ηνλίδεη όηη νη απαηηήζεηο 

δηαθάλεηαο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

πινπνηνύληαη θαηά ηξόπν ώζηε λα κελ 

ζέηνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ΕΕ ζε 

κεηνλεθηηθή αληαγσληζηηθή ζέζε· 

ηνπ Κνηλνβνπιίνπ όπσο ςεθίζηεθε ζην 

πιαίζην ηεο νδεγίαο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ 

κεηόρσλ ηνλ Ινύιην ηνπ 2015· ηνλίδεη όηη νη 

απαηηήζεηο δηαθάλεηαο πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη θαη λα πινπνηνύληαη θαηά 

ηξόπν ώζηε λα κελ ζέηνπλ ηηο επηρεηξήζεηο 

ηεο ΕΕ ζε κεηνλεθηηθή αληαγσληζηηθή 

ζέζε· 

Or. en 

 

 


