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4.5.2016 A8-0157/38 

Τροπολογία  38 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Yποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Όσον αφορά την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, η 

οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 

15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη 

διοικητική συνεργασία στον τομέα της 

φορολογίας και με την κατάργηση της 

οδηγίας 77/799/ΕΟΚ, ήδη προβλέπει την 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών σε ορισμένους τομείς. Το 

πεδίο εφαρμογής της θα πρέπει να 

διευρυνθεί ώστε να προβλέπεται η 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 

εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ κρατών μελών. 

(11) Όσον αφορά την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, η 

οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 

15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη 

διοικητική συνεργασία στον τομέα της 

φορολογίας και με την κατάργηση της 

οδηγίας 77/799/ΕΟΚ, ήδη προβλέπει την 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών σε ορισμένους τομείς. Το 

πεδίο εφαρμογής της θα πρέπει να 

διευρυνθεί ώστε να προβλέπεται η 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 

εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ κρατών μελών 

και η κοινοποίηση των εκθέσεων αυτών 

στην Επιτροπή, οι δε σχετικές 

πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται. 
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4.5.2016 A8-0157/39 

Τροπολογία  39 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Yποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12> 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η υποχρεωτική αυτόματη 

ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ 

κρατών μελών θα πρέπει, σε κάθε 

περίπτωση, να περιλαμβάνει την 

κοινοποίηση καθορισμένου συνόλου 

βασικών πληροφοριών που θα είναι 

προσβάσιμες σε εκείνα τα κράτη μέλη στα 

οποία, με βάση τις πληροφορίες που 

περιέχονται στην έκθεση ανά χώρα, μία ή 

περισσότερες οντότητες του Ομίλου ΠΕ 

έχουν την φορολογική κατοικία τους ή 

υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που 

ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης 

Ομίλου ΠΕ. 

(12) Η υποχρεωτική αυτόματη 

ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ 

κρατών μελών θα πρέπει, σε κάθε 

περίπτωση, να περιλαμβάνει την 

κοινοποίηση καθορισμένου συνόλου 

βασικών πληροφοριών που πρέπει να είναι 

δημόσιες και διαφανείς προκειμένου να 

εντοπίζονται εκείνα τα κράτη μέλη στα 

οποία, με βάση τις πληροφορίες που 

περιέχονται στην έκθεση ανά χώρα, μία ή 

περισσότερες οντότητες του Ομίλου ΠΕ 

έχουν την φορολογική κατοικία τους ή 

υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που 

ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης 

Ομίλου ΠΕ. 
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4.5.2016 A8-0157/40 

Τροπολογία  40 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Yποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν 

οι γλωσσικές απαιτήσεις για την 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών 

μελών για την έκθεση ανά χώρα. Είναι 

επίσης αναγκαίο να εγκριθούν οι 

απαιτούμενες πρακτικές ρυθμίσεις για την 

αναβάθμιση του δικτύου CCN. Για να 

διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του 

άρθρου 20 παράγραφος 6 και του άρθρου 

21 παράγραφος 7 θα πρέπει να ανατεθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. 

Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 

ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

(16) Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν 

οι γλωσσικές απαιτήσεις για την 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών 

μελών για την έκθεση ανά χώρα. Είναι 

επίσης αναγκαίο να εγκριθούν οι 

απαιτούμενες πρακτικές ρυθμίσεις για την 

εξασφάλιση της μέγιστης δημοσιότητας 

και διαφάνειας και για την αναβάθμιση 

του δικτύου CCN. Για να διασφαλιστούν 

ενιαίοι όροι εφαρμογής του άρθρου 20 

παράγραφος 6 και του άρθρου 21 

παράγραφος 7 θα πρέπει να ανατεθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. 

Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 

ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
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4.5.2016 A8-0157/41 

Τροπολογία  41 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Yποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 2 

Άρθρο 8α – παράγραφος 2  

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 

όπου παρελήφθη η έκθεση ανά χώρα 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 κοινοποιεί, 

μέσω αυτόματης ανταλλαγής και εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 

4, την έκθεση σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες 

της έκθεσης ανά χώρα, μία ή περισσότερες 

Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της 

Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη 

φορολογική τους κατοικία είτε υπόκεινται 

σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες που ασκούνται μέσω 

μόνιμης εγκατάστασης. 

2. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 

όπου παρελήφθη η έκθεση ανά χώρα 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 κοινοποιεί, 

μέσω αυτόματης ανταλλαγής και εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 

4, την έκθεση σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες 

της έκθεσης ανά χώρα, μία ή περισσότερες 

Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της 

Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη 

φορολογική τους κατοικία είτε υπόκεινται 

σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες που ασκούνται μέσω 

μόνιμης εγκατάστασης. Η εν λόγω 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

κοινοποιεί επίσης την έκθεση ανά χώρα 

στην Επιτροπή, η οποία την καθιστά 

δημόσια προσβάσιμη. 
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4.5.2016 A8-0157/42 

Τροπολογία  42 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Yποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 2 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 8α – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 

δημοσιοποιούνται με ανάρτησή τους στον 

ιστότοπο του Ομίλου ΠΕ. 

Or. en 

 

 


