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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΚΕ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη επηδήκηεο 

θνξνινγηθέο πξαθηηθέο κπνξεί, ζε έλαλ 

βαζκό, λα ζπλδένληαη κε κία ή 

πεξηζζόηεξεο από ηηο εμήο αλεπηζύκεηεο 

ζπλέπεηεο: έιιεηςε δηαθάλεηαο, απζαίξεηεο 

δηαθξίζεηο, ζηξεβιώζεηο ηνπ 

αληαγσληζκνύ θαη άληζνη όξνη 

αληαγσληζκνύ εληόο θαη εθηόο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο, αληίθηππνο ζηελ 

αθεξαηόηεηα ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ζηελ 

ακεξνιεςία, ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηε 

λνκηκόηεηα ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο, 

κεγαιύηεξε θνξνινγία ζε ιηγόηεξν 

θηλεηηθνύο νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο, 

αύμεζε ησλ νηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ, 

αζέκηηνο αληαγσληζκόο κεηαμύ θξαηώλ, 

δηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, 

θνηλσληθή δπζθνξία, δπζπηζηία θαη 

δεκνθξαηηθό έιιεηκκα· 

ΚΕ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη επηδήκηεο 

θνξνινγηθέο πξαθηηθέο κπνξεί, ζε έλαλ 

βαζκό, λα ζπλδένληαη κε κία ή 

πεξηζζόηεξεο από ηηο εμήο αλεπηζύκεηεο 

ζπλέπεηεο: έιιεηςε δηαθάλεηαο, απζαίξεηεο 

δηαθξίζεηο, ζηξεβιώζεηο ηνπ 

αληαγσληζκνύ θαη άληζνη όξνη 

αληαγσληζκνύ εληόο θαη εθηόο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο, αληίθηππνο ζηελ 

αθεξαηόηεηα ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ζηελ 

ακεξνιεςία, ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηε 

λνκηκόηεηα ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο, 

κεγαιύηεξε θνξνινγία ζε ιηγόηεξν 

θηλεηηθνύο νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο, 

αύμεζε ησλ νηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ, 

αζέκηηνο αληαγσληζκόο κεηαμύ θξαηώλ, 

δηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, 

θνηλσληθή δπζθνξία, δπζπηζηία θαη 

δεκνθξαηηθό έιιεηκκα· παξάιιεια, 

κπνξεί λα ιεηηνπξγνύλ σο κέζν 

θνξναπνθπγήο γηα εύπνξα άηνκα κε 

πςειό εηζόδεκα· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΚΘ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αξκόδηα 

εηδηθή επηηξνπή, πνπ ζπζηάζεθε ζηηο 26 

Φεβξνπαξίνπ 2015, δηεμήγαγε 14 

ζπλεδξηάζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

νπνίσλ θιήζεθαλ ζε αθξόαζε ν Πξόεδξνο 

ηεο Δπηηξνπήο, Jean-Claude Juncker, ε 

Δπίηξνπνο αξκόδηα γηα ηνλ Αληαγσληζκό, 

Margrethe Vestager, θαη ν Δπίηξνπνο 

αξκόδηνο γηα Οηθνλνκηθέο θαη 

Γεκνζηνλνκηθέο Υπνζέζεηο, Φνξνινγία 

θαη Τεισλεία, Pierre Moscovici, ν αζθώλ 

ηελ πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ, Pierre 

Gramegna, νη Υπνπξγνί νηθνλνκηθώλ ηεο 

Γαιιίαο, Michel Sapin, ηεο Γεξκαλίαο, 

Wolfgang Schäuble, ηεο Ηηαιίαο, Pier 

Carlo Padoan, θαη ηεο Ηζπαλίαο, Luis de 

Guindos, εθπξόζσπνη ηνπ ΟΟΣΑ, θαζώο 

επίζεο θαηαγγέιηεο, εξεπλεηέο 

δεκνζηνγξάθνη, εηδηθνί, παλεπηζηεκηαθνί, 

εθπξόζσπνη πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ, 

επαγγεικαηηθέο ελώζεηο, ζπλδηθαιηζηηθνί 

θνξείο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο θαη 

βνπιεπηέο εζληθώλ θνηλνβνπιίσλ ηεο ΔΔ 

(βι. παξάξηεκα 1)· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη αληηπξνζσπείεο ηεο επηηξνπήο TAXE 

επηζθέθηεθαλ ηελ Διβεηία γηα λα 

εμεηάζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο 

ΚΘ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αξκόδηα 

εηδηθή επηηξνπή, πνπ ζπζηάζεθε ζηηο 26 

Φεβξνπαξίνπ 2015, δηεμήγαγε 14 

ζπλεδξηάζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

νπνίσλ θιήζεθαλ ζε αθξόαζε ν Πξόεδξνο 

ηεο Δπηηξνπήο, Jean-Claude Juncker, ε 

Δπίηξνπνο αξκόδηα γηα ηνλ Αληαγσληζκό, 

Margrethe Vestager, θαη ν Δπίηξνπνο 

αξκόδηνο γηα Οηθνλνκηθέο θαη 

Γεκνζηνλνκηθέο Υπνζέζεηο, Φνξνινγία 

θαη Τεισλεία, Pierre Moscovici, ν αζθώλ 

ηελ πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ, Pierre 

Gramegna, νη Υπνπξγνί νηθνλνκηθώλ ηεο 

Γαιιίαο, Michel Sapin, ηεο Γεξκαλίαο, 

Wolfgang Schäuble, ηεο Ηηαιίαο, Pier 

Carlo Padoan, θαη ηεο Ηζπαλίαο, Luis de 

Guindos, εθπξόζσπνη ηνπ ΟΟΣΑ, θαζώο 

επίζεο θαηαγγέιηεο, εξεπλεηέο 

δεκνζηνγξάθνη, εηδηθνί, παλεπηζηεκηαθνί, 

εθπξόζσπνη πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ, 

επαγγεικαηηθέο ελώζεηο, ζπλδηθαιηζηηθνί 

θνξείο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο θαη 

βνπιεπηέο εζληθώλ θνηλνβνπιίσλ ηεο ΔΔ 

(βι. παξάξηεκα 1)· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη αληηπξνζσπείεο ηεο επηηξνπήο TAXE 

επηζθέθηεθαλ ηελ Διβεηία γηα λα 

εμεηάζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο 
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δηάζηαζεο ηξίησλ ρσξώλ ηεο εληνιήο ηεο, 

θαζώο θαη ηα αθόινπζα θξάηε κέιε, ζην 

πιαίζην δηεξεπλεηηθώλ απνζηνιώλ: 

Βέιγην, Λνπμεκβνύξγν, Ηξιαλδία, Κάησ 

Φώξεο θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη νξγαλώζεθαλ 

επίζεο ζπλαληήζεηο κε εθπξνζώπνπο ησλ 

θπβεξλήζεσλ ηνπ Γηβξαιηάξ θαη ησλ 

Βεξκνύδσλ· 

δηάζηαζεο ηξίησλ ρσξώλ ηεο εληνιήο ηεο, 

θαζώο θαη ηα αθόινπζα θξάηε κέιε, ζην 

πιαίζην δηεξεπλεηηθώλ απνζηνιώλ: 

Βέιγην, Λνπμεκβνύξγν, Ηξιαλδία, Κάησ 

Φώξεο θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη νξγαλώζεθαλ 

επίζεο ζπλαληήζεηο κε εθπξνζώπνπο ησλ 

θπβεξλήζεσλ ηνπ Γηβξαιηάξ θαη ησλ 

Βεξκνύδσλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη όιεο 

απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο, παξόηη 

νδήγεζαλ ζε πνηθίιεο θαη πνιύηηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θνξνινγηθά 

ζπζηήκαηα θαη ηηο θνξνινγηθέο 

πξαθηηθέο ζηελ ΕΕ, δελ απνζαθήληζαλ 

όια ηα ζρεηηθά δεηήκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηθάζεσλ 

ζηηο νπνίεο ππέπεζε ν Πξόεδξνο ηεο 

Επηηξνπήο, Jean-Claude Juncker, όζνλ 

αθνξά ηελ επί καθξόλ απόξξεηε ζειίδα 

ηεο έθζεζεο Krecké· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Λ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νξηζκέλεο από 

ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο 

παξεκπνδίζηεθαλ από ην γεγνλόο όηη 

νξηζκέλα θξάηε κέιε θαζώο θαη ην 

Σπκβνύιην δελ απάληεζαλ ζε εύζεην ρξόλν 

(βι. παξάξηεκα 2) θαη, ηειηθά, δελ 

πξνζθόκηζαλ όια ηα έγγξαθα πνπ ηνπο 

δεηήζεθαλ ή έζηεηιαλ απιώο ηππηθέο 

απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαλ κόλν 

αθξνζηγώο ζηελ νπζία ησλ αηηεκάησλ πνπ 

είραλ ππνβιεζεί· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

από ηηο 17 πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ 

πξνζθιήζεθαλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

ινγηζηηθώλ θαη ησλ θνξνηερληθώλ 

εηαηξεηώλ), 15 ζπκθώλεζαλ λα 

εκθαληζηνύλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο (βι. 

παξάξηεκα 3)· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

νύηε ε Δπηηξνπή ζπλεξγάζηεθε πιήξσο, 

θαη δελ έζηεηιε όια ηα έγγξαθα 

ζπλεδξηάζεσλ θαη ηηο ζεκεηώζεηο ησλ 

άηππσλ ζπλαληήζεσλ ηεο νκάδαο 

«Κώδηθαο δενληνινγίαο», δερόκελε κόλν, 

ιόγσ ηεο αδηαιιαμίαο νξηζκέλσλ θξαηώλ 

κειώλ, κηα πεξηνξηζκέλε δηαδηθαζία 

δηαβνύιεπζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

ζεηεία ηεο επηηξνπήο ρξεηάζηεθε, ζπλεπώο, 

λα παξαηαζεί· 

Λ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νξηζκέλεο από 

ηηο εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο 

παξεκπνδίζηεθαλ από ην γεγνλόο όηη 

νξηζκέλα θξάηε κέιε θαζώο θαη ην 

Σπκβνύιην δελ απάληεζαλ ζε εύζεην ρξόλν 

(βι. παξάξηεκα 2) θαη, ηειηθά, δελ 

πξνζθόκηζαλ όια ηα έγγξαθα πνπ ηνπο 

δεηήζεθαλ ή έζηεηιαλ απιώο ηππηθέο 

απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαλ κόλν 

αθξνζηγώο ζηελ νπζία ησλ αηηεκάησλ πνπ 

είραλ ππνβιεζεί· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

από ηηο 17 πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ 

πξνζθιήζεθαλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

ινγηζηηθώλ θαη ησλ θνξνηερληθώλ 

εηαηξεηώλ), 15 ζπκθώλεζαλ λα 

εκθαληζηνύλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο (βι. 

παξάξηεκα 3), 11 εθ ησλ νπνίσλ, σζηόζν, 

κόλν έπεηηα από επαλεηιεκκέλεο 

πξνζθιήζεηο θαη ζεκαληηθή πίεζε· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη θαη ε Δπηηξνπή 

δελ ζπλεξγάζηεθε πιήξσο, θαη νύηε 

έζηεηιε όια ηα έγγξαθα ζπλεδξηάζεσλ θαη 

ηηο ζεκεηώζεηο ησλ άηππσλ ζπλαληήζεσλ 

ηεο νκάδαο «Κώδηθαο δενληνινγίαο», νύηε 

δηέζεζε ζηελ επηηξνπή κηα βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ είρε ζπγθξνηήζεη γηα 

εζσηεξηθνύο ζθνπνύο θαη ε νπνία 
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πεξηείρε όια ηα θνξνινγηθά θαζεζηώηα 

ζηελ ΕΕ ηα νπνία ζεσξνύληαη δπλεηηθά 

επηδήκηα, δερόκελε κόλν, κεηαμύ άιισλ 

ιόγσ ηεο αδηαιιαμίαο νξηζκέλσλ θξαηώλ 

κειώλ, κηα πεξηνξηζκέλε δηαδηθαζία 

δηαβνύιεπζεο θαηά ηελ νπνία 

απνθξύθηεθε πιήξσο κεγάιν κέξνο ησλ 

θξίζηκσλ πιεξνθνξηώλ· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε ζεηεία ηεο επηηξνπήο 

ρξεηάζηεθε, ζπλεπώο, λα παξαηαζεί κία 

θνξά, θαη νη ειιείςεηο ζα θαηαζηήζνπλ 

αλαγθαία ηελ πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο 

εληνιήο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εληνιήο ζα πξέπεη 

λα δεκνζηεπηεί κηα ηειηθή έθζεζε ηεο 

επηηξνπήο TAXE, ε νπνία ζα 

ζπκπιεξώλεη ηελ παξνύζα ελδηάκεζε 

έθζεζε· 

Or. en 
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  3α. εθθξάδεη, σζηόζν, ηελ αλεζπρία ηνπ 

γηα ηηο ζηελέο ζρέζεηο κεηαμύ 

θνξνινγηθώλ αξρώλ θαη ηδησηηθώλ 

εηαηξεηώλ ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, νη 

νπνίεο ζπρλά έρνπλ σο απνηέιεζκα λα 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο ad hoc θαη λα 

επηβάιινληαη ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο 

θπξώζεηο νη νπνίεο δελ πξνζηαηεύνπλ ην 

δεκόζην ζπκθέξνλ θαζόηη ζπκβάιινπλ 

ζηελ πξνώζεζε ηεο θνξναπνθπγήο· 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα βειηησζεί ε 

αλεμαξηεζία ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ 

από ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, 

ρσξίο λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε πνιηηηθή θαη 

δεκνθξαηηθή ινγνδνζία ηνπο έλαληη ησλ 

εζληθώλ θπβεξλήζεσλ θαη θνηλνβνπιίσλ· 

Or. en 
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Τροπολογία  18 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Σοθία Σακοράθα, Σηέλιος 

Κούλογλοσ, Δημήηριος Παπαδημούλης, Κώζηας Χρσζόγονος, Lola Sánchez Caldentey, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Νικόλαος Χοσνηής, Barbara Spinelli 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 90 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  90α. επηζεκαίλεη, ζην πιαίζην απηό, ηηο 

πξόζθαηεο απνθαιύςεηο ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο 

δηάθνξα θξάηε κέιε παξεκπόδηζαλ 

ελεξγά ηελ επίηεπμε πξνόδνπ, ζηηο 

νκάδεο ηνπ Σπκβνπιίνπ, όζνλ αθνξά ηνλ 

πεξηνξηζκό ησλ επηδήκησλ θνξνινγηθώλ 

πξαθηηθώλ, ηδίσο σο πξνο ηα πιαίζηα γηα 

ηα δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο (patent 

boxes), θαη δεηεί λα δηεξεπλεζεί 

πεξαηηέξσ ε πνιηηηθή επζύλε ζηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο, κεηαμύ άιισλ όζνλ 

αθνξά ηνλ Πξόεδξν ηεο Επξσνκάδαο, 

Jeroen Dijsselbloem, θαη ηνλ Πξόεδξν 

ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, Jean-

Claude Juncker· 

Or. en 
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Τροπολογία  19 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Σοθία Σακοράθα, Rina Ronja Kari, Σηέλιος Κούλογλοσ, Δημήηριος 

Παπαδημούλης, Κώζηας Χρσζόγονος, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Νικόλαος Χοσνηής, Barbara Spinelli 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 118 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

118. δεηεί από ηελ Δπηηξνπή, ελ αλακνλή 

ηεο ζέζπηζεο πιήξνπο ΚΔΒΦΔ θαη ηεο 

πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο ζε επίπεδν ΔΔ, λα 

ιάβεη άκεζα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί απνηειεζκαηηθή 

θνξνιόγεζε, λα πεξηνξίζεη ηε κεηαηόπηζε 

θεξδώλ (θπξίσο κέζσ κεηαβηβαζηηθήο 

ηηκνιόγεζεο), λα πξνεηνηκάζεη, ελ 

αλακνλή ηεο ελνπνίεζεο, έλα πξνζσξηλό 

θαζεζηώο δηαζπλνξηαθήο αληηζηάζκηζεο 

θεξδώλ θαη δεκηώλ, ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα έρεη πξνζσξηλό ραξαθηήξα θαη λα 

πξνζθέξεη επαξθείο εγγπήζεηο όηη δελ ζα 

ππάξρεη πιένλ δπλαηόηεηα γηα επηζεηηθό 

θνξνινγηθό ζρεδηαζκό, θαη λα πεξηιάβεη 

θαηάιιεινπο θαη απνηειεζκαηηθνύο 

αληηθαηαρξεζηηθνύο θαλόλεο ζε όιεο ηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

ειέγμεη ηηο πθηζηάκελεο νδεγίεο θαη ηα 

ζρέδηα νδεγηώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

θνξνινγηθνύ θαη εηαηξηθνύ δηθαίνπ, σο 

πξνο ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο γηα ηελ 

επηβνιή απνηειεζκαηηθήο θνξνινγίαο· 

θαιεί ην Σπκβνύιην λα πξνεηνηκαζηεί γηα 

ηελ ηαρεία έγθξηζε ησλ δηαηάμεσλ απηώλ· 

ηνλίδεη όηη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλαο 

από ηνπο ζηόρνπο ηνπ, δειαδή ε κείσζε 

118. δεηεί από ηελ Δπηηξνπή, ελ αλακνλή 

ηεο ζέζπηζεο πιήξνπο ΚΔΒΦΔ θαη ηεο 

πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο ζε επίπεδν ΔΔ, λα 

ιάβεη άκεζα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί απνηειεζκαηηθή 

θνξνιόγεζε, λα πεξηνξίζεη ηε κεηαηόπηζε 

θεξδώλ (θπξίσο κέζσ κεηαβηβαζηηθήο 

ηηκνιόγεζεο) θαη λα πεξηιάβεη 

θαηάιιεινπο θαη απνηειεζκαηηθνύο 

αληηθαηαρξεζηηθνύο θαλόλεο ζε όιεο ηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

ειέγμεη ηηο πθηζηάκελεο νδεγίεο θαη ηα 

ζρέδηα νδεγηώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

θνξνινγηθνύ θαη εηαηξηθνύ δηθαίνπ, σο 

πξνο ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο γηα ηελ 

επηβνιή απνηειεζκαηηθήο θνξνινγίαο· 

θαιεί ην Σπκβνύιην λα πξνεηνηκαζηεί γηα 

ηελ ηαρεία έγθξηζε ησλ δηαηάμεσλ απηώλ· 

ηνλίδεη όηη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλαο 

από ηνπο ζηόρνπο ηνπ, δειαδή ε κείσζε 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε θαζηέξσζε κηαο 

θνηλήο ελνπνηεκέλεο θνξνινγηθήο βάζεο 

ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηελ 

εθαξκνγή θνηλώλ θαλόλσλ ινγηζηηθήο θαη 

από θαηάιιειε ελαξκόληζε ησλ 

δηνηθεηηθώλ πξαθηηθώλ ζε θνξνινγηθά 

ζέκαηα· 
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ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε θαζηέξσζε κηαο 

θνηλήο ελνπνηεκέλεο θνξνινγηθήο βάζεο 

ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηελ 

εθαξκνγή θνηλώλ θαλόλσλ ινγηζηηθήο θαη 

από θαηάιιειε ελαξκόληζε ησλ 

δηνηθεηηθώλ πξαθηηθώλ ζε θνξνινγηθά 

ζέκαηα· 

Or. en 
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Έκθεζη A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 136 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

136. δεηεί επίζεο από ηα θξάηε κέιε λα 

εθαξκόδνπλ έλα ζύζηεκα ππνβνιήο 

εθηελέζηεξσλ εθζέζεσλ αλά ρώξα, πνπ λα 

είλαη δηαζέζηκν ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κε 

βάζε πξόηππν ηνπ ΟΟΣΑ, ην νπνίν λα 

θαιύπηεη επίζεο ιεπηνκεξέζηεξεο 

πιεξνθνξίεο, όπσο επηζηξνθέο θόξνπ θαη 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο· ηνλίδεη όηη ε 

παξνρή θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ από ηηο 

επηρεηξήζεηο ζε άιιεο θνξνινγηθέο 

δηνηθήζεηο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 

βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ επίιπζε 

δηαθνξώλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζαθεληζηνύλ ηα δηθαηώκαηα θάζε 

ζπκβαιιόκελνπ κέξνπο θαη λα 

απνθεύγνληαη ηπρόλ αξλεηηθέο 

παξελέξγεηεο· ηνλίδεη όηη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ θνξνινγηθώλ δηνηθήζεσλ ηξίησλ 

ρσξώλ, νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα 

δηαβηβάδνληαη κόλνλ ζηηο αξρέο ρσξώλ πνπ 

δηαζέηνπλ ξπζκίζεηο ηζνδύλακεο κε εθείλεο 

πνπ πξνβιέπεη ε ζύκβαζε πεξί 

δηαδηθαζίαο δηαηηεζίαο ηεο ΔΔ· δεηεί 

επίζεο ηελ αλάπηπμε ελαξκνληζκέλσλ 

ινγηζηηθώλ πξνηύπσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ, 

εηδηθόηεξα, ιεπηνκεξέζηεξε 

δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ γηα ηα 

δηθαηώκαηα εθκεηάιιεπζεο· 

136. δεηεί επίζεο από ηα θξάηε κέιε λα 

εθαξκόδνπλ έλα ζύζηεκα ππνβνιήο 

εθηελέζηεξσλ εθζέζεσλ αλά ρώξα, πνπ λα 

είλαη δηαζέζηκν ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κε 

βάζε πξόηππν ηνπ ΟΟΣΑ, ην νπνίν λα 

θαιύπηεη επίζεο ιεπηνκεξέζηεξεο 

πιεξνθνξίεο, όπσο επηζηξνθέο θόξνπ θαη 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο· ηνλίδεη όηη ε 

παξνρή θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ από ηηο 

επηρεηξήζεηο ζε άιιεο θνξνινγηθέο 

δηνηθήζεηο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 

βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ επίιπζε 

δηαθνξώλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζαθεληζηνύλ ηα δηθαηώκαηα θάζε 

ζπκβαιιόκελνπ κέξνπο θαη λα 

απνθεύγνληαη ηπρόλ αξλεηηθέο 

παξελέξγεηεο· ηνλίδεη όηη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ θνξνινγηθώλ δηνηθήζεσλ ηξίησλ 

ρσξώλ, νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα 

δηαβηβάδνληαη κόλνλ ζηηο αξρέο ρσξώλ πνπ 

δηαζέηνπλ ξπζκίζεηο ηζνδύλακεο κε εθείλεο 

πνπ πξνβιέπεη ε ζύκβαζε πεξί 

δηαδηθαζίαο δηαηηεζίαο ηεο ΔΔ· δεηεί 

επίζεο ηελ αλάπηπμε ελαξκνληζκέλσλ 

ινγηζηηθώλ πξνηύπσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ, 

εηδηθόηεξα, ιεπηνκεξέζηεξε 

δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ γηα ηα 

δηθαηώκαηα εθκεηάιιεπζεο· ηνλίδεη όηη νη 
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ελαξκνληζκέλνη ινγηζηηθνί θαλόλεο ηεο 

ΕΕ ζε ζέκαηα θνξνινγίαο δελ ζα πξέπεη 

λα βαζηζηνύλ ζηα Δηεζλή Πξόηππα 

Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΔΠΧΑ), 

αιιά ζε έλα πξαγκαηηθά ελσζηαθό ζύλνιν 

θαλόλσλ, ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηελ 

ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο επειημίαο θαη ησλ 

δπλεηηθά αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ηεο 

εληζρπκέλεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο γηα 

ηνπο θνξνινγνύκελνπο θαηά ηνλ 

ππνινγηζκό βαζηθώλ ζηνηρείσλ όπσο ην 

εηζόδεκα θαη νη δαπάλεο· 

Or. en 
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Παράγραθος 143 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

143. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη κηα 

ζεηξά από εξγαιεία γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνζηαζίαο έλαληη 

αδηθαηνιόγεησλ λνκηθώλ δηώμεσλ, 

νηθνλνκηθώλ θπξώζεσλ ή δηαθξίζεσλ, κε 

παξάιιειε εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηνπ εκπνξηθνύ 

απνξξήηνπ· εθηζηά ηελ πξνζνρή, ζην 

πιαίζην απηό, ζην παξάδεηγκα ηνπ λόκνπ 

Dodd-Frank ησλ ΖΠΑ, πνπ θαη αληακείβεη 

ηνπο θαηαγγέιινληεο γηα ηελ παξνρή λέσλ 

ζηνηρείσλ ζηηο αξρέο θαη ηνπο πξνζηαηεύεη 

από πνηληθέο δηώμεηο θαη απόιπζε, 

επηζεκαίλνληαο παξάιιεια όηη ε 

αληακνηβή απηή δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί 

θίλεηξν γηα ηε δεκνζίεπζε επαίζζεησλ 

εκπνξηθώλ πιεξνθνξηώλ· πξνηείλεη ηε 

δεκηνπξγία ελόο αλεμάξηεηνπ επξσπατθνύ 

νξγαληζκνύ, αξκόδηνπ γηα ηε ζπιινγή ησλ 

πιεξνθνξηώλ απηώλ θαη ηε δηεμαγσγή 

εξεπλώλ, θαζώο θαη ελόο παλεπξσπατθνύ 

θνηλνύ ηακείνπ γηα ηνπο θαηαγγέιηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή 

θαηάιιειεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ζηνπο 

θαηαγγέιηεο, πνπ ζα ρξεκαηνδνηνύληαη 

από έλα ηέινο αλάινγν πξνο ηα 

αλαθηώκελα πνζά ή ηα επηβαιιόκελα 

143. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη κηα 

ζεηξά από εξγαιεία γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνζηαζίαο έλαληη 

αδηθαηνιόγεησλ λνκηθώλ δηώμεσλ, 

νηθνλνκηθώλ θπξώζεσλ ή δηαθξίζεσλ, κε 

παξάιιειε εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηνπ εκπνξηθνύ 

απνξξήηνπ· εθηζηά ηελ πξνζνρή, ζην 

πιαίζην απηό, ζην παξάδεηγκα ηνπ λόκνπ 

Dodd-Frank ησλ ΖΠΑ, πνπ θαη αληακείβεη 

ηνπο θαηαγγέιινληεο γηα ηελ παξνρή λέσλ 

ζηνηρείσλ ζηηο αξρέο θαη ηνπο πξνζηαηεύεη 

από πνηληθέο δηώμεηο θαη απόιπζε, 

επηζεκαίλνληαο παξάιιεια όηη ε 

αληακνηβή απηή δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί 

θίλεηξν γηα ηε δεκνζίεπζε επαίζζεησλ 

εκπνξηθώλ πιεξνθνξηώλ· πξνηείλεη ηε 

δεκηνπξγία ελόο αλεμάξηεηνπ επξσπατθνύ 

νξγαληζκνύ, αξκόδηνπ γηα ηε ζπιινγή ησλ 

πιεξνθνξηώλ απηώλ θαη ηε δηεμαγσγή 

εξεπλώλ, θαζώο θαη ελόο παλεπξσπατθνύ 

θνηλνύ ηακείνπ γηα ηνπο θαηαγγέιηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή 

θαηάιιειεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ζηνπο 

θαηαγγέιηεο, πνπ ζα ρξεκαηνδνηνύληαη 

από έλα ηέινο αλάινγν πξνο ηα 

αλαθηώκελα πνζά ή ηα επηβαιιόκελα 
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πξόζηηκα· ζεσξεί όηη ζα πξέπεη επίζεο λα 

παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο θαηαγγέιηεο 

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ελεκεξώλνπλ ην 

θνηλό όηαλ δελ ππάξρεη αληίδξαζε εθ 

κέξνπο ησλ αξρώλ ζε εζληθό ή ζε 

ελσζηαθό επίπεδν κέζα ζε έλα κήλα από 

ηε ζρεηηθή θαηαγγειία πξνο απηέο· 

πξόζηηκα· ζεσξεί όηη ζα πξέπεη επίζεο λα 

παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο θαηαγγέιηεο 

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ελεκεξώλνπλ ην 

θνηλό όηαλ δελ ππάξρεη αληίδξαζε εθ 

κέξνπο ησλ αξρώλ ζε εζληθό ή ζε 

ελσζηαθό επίπεδν κέζα ζε έλα κήλα από 

ηε ζρεηηθή θαηαγγειία πξνο απηέο· 

παξνηξύλεη ηελ Επηηξνπή λα εμαζθαιίζεη 

όηη ε νδεγία γηα ην εκπνξηθό απόξξεην 

ζα πξνβιέπεη ηελ πιήξε πξνζηαζία ησλ 

θαηαγγειηώλ θαη ησλ δεκνζηνγξάθσλ, 

βάζεη ησλ ζπζηάζεσλ ηεο παξνύζαο 

έθζεζεο· 

Or. en 

 

 


