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Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκλιση 

των φορολογικών πολιτικών θα πρέπει 

επίσης να συνοδεύεται από μεγαλύτερους 

ελέγχους και περισσότερες έρευνες 

σχετικά με τις επιζήμιες φορολογικές 

πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Επιτροπή έχει κινήσει νέες επίσημες 

διαδικασίες έρευνας σχετικά με τη 

φορολογική μεταχείριση των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αξιολόγηση των μέτρων φορολογικής 

πολιτικής από άποψη κρατικών 

ενισχύσεων αποτελεί προσέγγιση η οποία 

έχει αυξηθεί σε σημασία τον τελευταίο 

καιρό· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 

να υπάρξει περαιτέρω προβληματισμός και 

να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 

καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ φορολογίας και 

ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να διερευνά 

με τρόπο μη επιλεκτικό και αμερόληπτο 

όλες τις περιπτώσεις στις οποίες εικάζεται 

χορήγηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης 

μέσω προτιμησιακής φορολογικής 

μεταχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ορισμένες έρευνες της Επιτροπής στον 

τομέα των κρατικών ενισχύσεων ήταν 

ακόμη σε εξέλιξη όταν εγκρίθηκε η 

παρούσα έκθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη κινήσει 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκλιση 

των φορολογικών πολιτικών θα πρέπει 

επίσης να συνοδεύεται από μεγαλύτερους 

ελέγχους και περισσότερες έρευνες 

σχετικά με τις επιζήμιες φορολογικές 

πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Επιτροπή έχει κινήσει νέες επίσημες 

διαδικασίες έρευνας σχετικά με τη 

φορολογική μεταχείριση των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αξιολόγηση των μέτρων φορολογικής 

πολιτικής από άποψη κρατικών 

ενισχύσεων αποτελεί προσέγγιση η οποία 

έχει αυξηθεί σε σημασία τον τελευταίο 

καιρό· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 

να υπάρξει περαιτέρω προβληματισμός και 

να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 

καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ φορολογίας και 

ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να διερευνά 

με τρόπο μη επιλεκτικό και αμερόληπτο 

όλες τις περιπτώσεις στις οποίες εικάζεται 

χορήγηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης 

μέσω προτιμησιακής φορολογικής 

μεταχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ορισμένες έρευνες της Επιτροπής στον 

τομέα των κρατικών ενισχύσεων ήταν 

ακόμη σε εξέλιξη όταν εγκρίθηκε η 

παρούσα έκθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη κινήσει 
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διαδικασίες ανάκτησης κατά ορισμένων 

πολυεθνικών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν 

διεξαγάγει ανάλυση δευτερογενών 

επιπτώσεων για τις εγχώριες φορολογικές 

πολιτικές τους, προκειμένου να 

αξιολογήσουν τις επιπτώσεις στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

διαδικασίες ανάκτησης κατά ορισμένων 

πολυεθνικών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι λίγα μόνο κράτη μέλη έχουν 

διεξαγάγει ανάλυση δευτερογενών 

επιπτώσεων για τις εγχώριες φορολογικές 

πολιτικές τους, προκειμένου να 

αξιολογήσουν τις επιπτώσεις στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

Or. en 



 

AM\1100078EL.doc  PE585.332v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.7.2016 A8-0223/10 

Τροπολογία  10 

Danuta Maria Hübner 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΝΘ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΝΘ. λαμβάνοντας υπόψη πως το έργο της 

Ειδικής Επιτροπής παρεμποδίστηκε από 

το γεγονός ότι από τις 7 πολυεθνικές 

επιχειρήσεις που προσκλήθηκαν, μόνο 4 
συμφώνησαν κατά την πρώτη πρόσκληση 

να εμφανιστούν ενώπιον των μελών της 

(βλ. παράρτημα 2)· 

ΝΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 

τέσσερις από τις επτά πολυεθνικές 

συμφώνησαν κατά την πρώτη πρόσκληση 

να εμφανιστούν ενώπιον των μελών της 

(βλ. παράρτημα 2)· 

Or. en 
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Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη βάση 

φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) πριν από 

το τέλος του 2016, συνοδευόμενη από 

κατάλληλη και δίκαιη κλίμακα 

συνεισφοράς, η οποία θα προσφέρει μια 

συνολική λύση στο ζήτημα των επιζήμιων 

φορολογικών πρακτικών εντός της 

Ένωσης, θα επιφέρει σαφήνεια και 

απλούστευση για τις επιχειρήσεις, και θα 

διευκολύνει τις διασυνοριακές οικονομικές 

δραστηριότητες στο εσωτερικό της 

Ένωσης· πιστεύει ότι η ενοποίηση συνιστά 

ουσιαστικό στοιχείο της ΚΕΒΦΕ· θεωρεί 

ότι η ενοποίηση θα πρέπει να εισαχθεί το 

συντομότερο δυνατόν και ότι κάθε 

ενδιάμεσο σύστημα που θα περιλαμβάνει 

μόνο την εναρμόνιση της φορολογικής 

βάσης με έναν μηχανισμό συμψηφισμού 

απωλειών μπορεί να είναι μόνο 

προσωρινό· πιστεύει ότι η καθιέρωση μιας 

πλήρους και υποχρεωτικής ΚΕΒΦΕ 

καθίσταται διαρκώς επιτακτικότερη· καλεί 

τα κράτη μέλη να καταλήξουν γρήγορα σε 

συμφωνία σχετικά με την πρόταση για την 

ΚΕΒΦΕ, όταν υποβληθεί, και, εν συνεχεία, 

να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τη 

σχετική νομοθεσία· υπενθυμίζει στα κράτη 

μέλη ότι οι διαφορές στους συντελεστές 

φορολογίας εταιρειών μπορούν να 

6. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη βάση 

φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) πριν από 

το τέλος του 2016, συνοδευόμενη από 

κατάλληλη και δίκαιη κλίμακα 

συνεισφοράς, η οποία θα προσφέρει μια 

συνολική λύση στο ζήτημα των επιζήμιων 

φορολογικών πρακτικών εντός της 

Ένωσης, θα επιφέρει σαφήνεια και 

απλούστευση για τις επιχειρήσεις, και θα 

διευκολύνει τις διασυνοριακές οικονομικές 

δραστηριότητες στο εσωτερικό της 

Ένωσης· πιστεύει ότι η ενοποίηση συνιστά 

ουσιαστικό στοιχείο της ΚΕΒΦΕ· θεωρεί 

ότι η ενοποίηση θα πρέπει να εισαχθεί το 

συντομότερο δυνατόν και ότι κάθε 

ενδιάμεσο σύστημα που θα περιλαμβάνει 

μόνο την εναρμόνιση της φορολογικής 

βάσης με έναν μηχανισμό συμψηφισμού 

απωλειών μπορεί να είναι μόνο 

προσωρινό· πιστεύει ότι η καθιέρωση μιας 

πλήρους και υποχρεωτικής ΚΕΒΦΕ 

καθίσταται διαρκώς επιτακτικότερη· καλεί 

τα κράτη μέλη να καταλήξουν γρήγορα σε 

συμφωνία σχετικά με την πρόταση για την 

ΚΕΒΦΕ, όταν υποβληθεί, και, εν συνεχεία, 

να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τη 

σχετική νομοθεσία· υπενθυμίζει στα κράτη 

μέλη ότι τα νομικά κενά και οι 

αναντιστοιχίες μεταξύ των εταιρικών 
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δημιουργήσουν άνισους όρους 

ανταγωνισμού και να οδηγήσουν σε 

αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό και 

εντός της ΕΕ·  

φορολογικών βάσεων και οι διαφορές 

στις διοικητικές πρακτικές μπορούν να 

δημιουργήσουν άνισους όρους 

ανταγωνισμού και να οδηγήσουν σε 

αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό και 

εντός της ΕΕ· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να 

απαγορεύσει την αθέμιτη χρήση των 

καθεστώτων patent box για σκοπούς 

φοροαποφυγής και να εξασφαλίσει ότι αν 

και όταν χρησιμοποιούνται θα 

συναρτώνται με πραγματική οικονομική 

δραστηριότητα, να υποβάλει προτάσεις 

δεσμευτικής ενωσιακής νομοθεσίας για τα 

καθεστώτα patent box, λαμβάνοντας 

υπόψη την «τροποποιημένη προσέγγιση 

βάσει αιτιώδους συνδέσμου» του ΟΟΣΑ 

και αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες της· 

τονίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής 

πρέπει να αφορά όλα τα καθεστώτα patent 

box που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη· 

καλεί, στο μεταξύ, όλα τα κράτη μέλη να 

δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία των 

εταιρειών που επωφελούνται από 

καθεστώς patent box στη χώρα τους· 

31. καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να 

απαγορεύσει την αθέμιτη χρήση των 

καθεστώτων patent box για σκοπούς 

φοροαποφυγής και να εξασφαλίσει ότι αν 

και όταν χρησιμοποιούνται θα 

συναρτώνται με πραγματική οικονομική 

δραστηριότητα, να υποβάλει προτάσεις 

δεσμευτικής ενωσιακής νομοθεσίας για τα 

καθεστώτα patent box, λαμβάνοντας 

υπόψη την «τροποποιημένη προσέγγιση 

βάσει αιτιώδους συνδέσμου» του ΟΟΣΑ 

και αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες της· 

τονίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής 

πρέπει να αφορά όλα τα νέα καθεστώτα 

patent box που θεσπίζονται από τα κράτη 

μέλη, και ότι όλα τα υπάρχοντα 

καθεστώτα patent box που βρίσκονται 

ακόμα σε ισχύ πρέπει να τροποποιηθούν 

αντίστοιχα· 

Or. en 
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Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 69 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

69. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη 

διενέργεια ανάλυσης των δευτερογενών 

επιπτώσεων των εθνικών και ενωσιακών 

φορολογικών πολιτικών, προκειμένου να 

αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και να 

εξαλειφθούν δυσμενείς γι’ αυτές πολιτικές 

και πρακτικές· 

69. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

για τη διενέργεια ανάλυσης των 

δευτερογενών επιπτώσεων των εθνικών 

και ενωσιακών φορολογικών πολιτικών, 

όπου είναι σκόπιμο, προκειμένου να 

αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

Or. en 
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Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 71 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

71. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώνει σε 

όλες τις συμφωνίες εμπορίου και εταιρικής 

σχέσης ρήτρες χρηστής διακυβέρνησης, 

συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών για 

ουσιαστική εφαρμογή μέτρων 

καταπολέμησης της BEPS και 

παγκόσμιων προτύπων αυτόματης 

ανταλλαγής πληροφοριών, και να 

διασφαλίζει ότι οι συμφωνίες αυτές δεν θα 

μπορούν χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά 

από εταιρείες ή διαμεσολαβητές με στόχο 

τη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή ή τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες· 

71. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώνει 

στις συμφωνίες εμπορίου και εταιρικής 

σχέσης ρήτρες χρηστής φορολογικής 

διακυβέρνησης, όσον αφορά, ειδικότερα, 

τη συμμόρφωση προς τις σχετικές 

συστάσεις του ΟΟΣΑ για τον φορολογικό 

τομέα (π.χ. πρωτοβουλία για την BEPS), 

οι οποίες να εξασφαλίζουν ότι οι 

συμφωνίες αυτές δεν θα μπορούν 

χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά από 

εταιρείες ή διαμεσολαβητές με στόχο τη 

φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή ή τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 79 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

79. τονίζει την ανάγκη για μια κοινή και 

σφαιρική προσέγγιση ΕΕ/ΗΠΑ όσον 

αφορά την εφαρμογή των προτύπων του 

ΟΟΣΑ και την πραγματική κυριότητα· 

τονίζει επιπλέον ότι θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται σε κάθε μελλοντική 

εμπορική σύμβαση ρήτρες χρηστής 

διακυβέρνησης και εφαρμογής του 

σχεδίου BEPS, προκειμένου να 

εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού, 

να δημιουργείται μεγαλύτερη αξία για την 

κοινωνία στο σύνολό της, να 

καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη και η 

φοροαποφυγή, και να αναληφθεί ηγετικός 

ρόλος από τους διατλαντικούς εταίρους 

στην προώθηση της χρηστής φορολογικής 

διακυβέρνησης· 

79. τονίζει την ανάγκη για μια κοινή και 

σφαιρική προσέγγιση ΕΕ/ΗΠΑ όσον 

αφορά την εφαρμογή των προτύπων του 

ΟΟΣΑ και την πραγματική κυριότητα· 

τονίζει επιπλέον ότι θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται σε κάθε μελλοντική 

εμπορική σύμβαση ρήτρες χρηστής 

φορολογικής διακυβέρνησης, προκειμένου 

να εξασφαλίζονται ίσοι όροι 

ανταγωνισμού, να δημιουργείται 

μεγαλύτερη αξία για την κοινωνία στο 

σύνολό της και να καταπολεμηθεί η 

φορολογική απάτη και η φοροαποφυγή, 

και να αναληφθεί ηγετικός ρόλος από τους 

διατλαντικούς εταίρους στην προώθηση 

της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης· 

Or. en 

 

 


