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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7)  Προκειμένου να ενισχυθεί η 

αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων και 

να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους 

Ομίλους ΠΕ, η υποχρέωση παροχής 

στοιχείων θα πρέπει να ισχύει μόνο για 

τους Ομίλους ΠΕ με ετήσια ενοποιημένα 

έσοδα που υπερβαίνουν ένα ορισμένο 

ποσό. Η οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζει 

ότι τα ίδια στοιχεία συλλέγονται και 

καθίστανται διαθέσιμα στις φορολογικές 

διοικήσεις εγκαίρως σε όλη την ΕΕ. 

(7)  Προκειμένου να ενισχυθεί η 

αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων και 

να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους 

Ομίλους ΠΕ, η υποχρέωση παροχής 

στοιχείων θα πρέπει να ισχύει μόνο για 

τους Ομίλους ΠΕ με ετήσια ενοποιημένα 

έσοδα που υπερβαίνουν τα 40 

εκατομμύρια EUR, σύμφωνα με τον 

ορισμό της μεγάλης επιχείρησης που 

περιέχεται στην οδηγία 2013/34/EE του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις, τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων 

ορισμένων μορφών, και σύμφωνα με την 

προταθείσα παροχή στοιχείων ανά χώρα 

στην αναθεώρηση της οδηγίας 

2007/36/ΕΚ. Η οδηγία θα πρέπει να 

διασφαλίζει ότι τα ίδια στοιχεία 

συλλέγονται και καθίστανται διαθέσιμα 

στις φορολογικές διοικήσεις εγκαίρως σε 

όλη την ΕΕ. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. «Εξαιρούμενος Όμιλος ΠΕ»: όσον 

αφορά οιοδήποτε Φορολογικό Έτος του 

Ομίλου, Όμιλος με συνολικά ενοποιημένα 

έσοδα κάτω των 750.000.000 ευρώ ή 

κατά προσέγγιση ισοδύναμου ποσού σε 

τοπικό νόμισμα, τον Ιανουάριο του 2015, 

κατά το Φορολογικό Έτος το αμέσως 

προηγούμενο από το Φορολογικό Έτος 

Υποβολής Εκθέσεων, όπως αποτυπώνεται 

στις Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις του για το εν λόγω 

προηγούμενο Φορολογικό Έτος. 

4. «Εξαιρούμενος Όμιλος ΠΕ»: όσον 

αφορά οιοδήποτε Φορολογικό Έτος του 

Ομίλου, Όμιλος ο οποίος δεν έχει υπερβεί 

τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία 

κατώτατα όρια:  

 α) σύνολο ισολογισμού: 20 000 000 EUR·  

 β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 

40 000 000 EUR·  

 γ) μέσος αριθμός απασχολουμένων 

ατόμων κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους: 250·  

 τον Ιανουάριο του 2015, κατά το 

Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων ή 

το Φορολογικό Έτος το αμέσως 

προηγούμενο από το Φορολογικό Έτος 

Υποβολής Εκθέσεων, όπως αποτυπώνεται 

στις Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις του για το εν λόγω 

προηγούμενο Φορολογικό Έτος. 
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