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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 
2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2020)0314),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει 
(C9-0213/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A9-0000/2020),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε 
το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή 
παρακολουθεί την εφαρμογή της 
οδηγίας 2011/16/EE και το 2019 
ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της εν λόγω 
οδηγίας4. Αν και έχουν γίνει σημαντικές 

(2) Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή 
παρακολουθεί την εφαρμογή της 
οδηγίας 2011/16/EE και το 2019 
ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της εν λόγω 
οδηγίας4. Αν και έχουν γίνει σημαντικές 
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βελτιώσεις στον τομέα της αυτόματης 
ανταλλαγής πληροφοριών, υπάρχει ακόμη 
ανάγκη να βελτιωθούν οι υφιστάμενες 
διατάξεις που σχετίζονται με όλες τις 
μορφές ανταλλαγής πληροφοριών και 
διοικητικής συνεργασίας.

βελτιώσεις στον τομέα της αυτόματης 
ανταλλαγής πληροφοριών, υπάρχει ακόμη 
ανάγκη να βελτιωθούν οι υφιστάμενες 
διατάξεις που σχετίζονται με όλες τις 
μορφές ανταλλαγής πληροφοριών και 
διοικητικής συνεργασίας. Επιπλέον, θα 
πρέπει να ενισχυθεί η ικανότητα των 
κρατών μελών να επεξεργάζονται τον 
όγκο των οικονομικών πληροφοριών που 
λαμβάνουν και να αυξηθούν οι 
οικονομικοί και πληροφοριακοί πόροι και 
το ανθρώπινο δυναμικό των φορολογικών 
αρχών.

__________________ __________________
4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγγραφο εργασίας 
των υπηρεσιών της Επιτροπής, αξιολόγηση 
της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη 
διοικητική συνεργασία στον τομέα της 
φορολογίας και με την κατάργηση της 
οδηγίας 77/799/ΕΟΚ, SWD(2019) 328 
final.

4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγγραφο εργασίας 
των υπηρεσιών της Επιτροπής, αξιολόγηση 
της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη 
διοικητική συνεργασία στον τομέα της 
φορολογίας και με την κατάργηση της 
οδηγίας 77/799/ΕΟΚ, SWD(2019) 328 
final.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
οδηγίας 2011/16/ΕΕ, κατόπιν αιτήματος 
της αιτούσας αρχής, η λαμβάνουσα αρχή 
κοινοποιεί στην αιτούσα αρχή οιαδήποτε 
πληροφορία διαθέτει ή που περιέρχεται σε 
αυτήν ως αποτέλεσμα διοικητικών 
ερευνών, που, κατά πάσα πιθανότητα, έχει 
σημασία για την εφαρμογή και την επιβολή 
της εγχώριας νομοθεσίας των κρατών 
μελών όσον αφορά στους φόρους που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν 
λόγω οδηγίας. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 
ανταλλαγών πληροφοριών και να 
αποφευχθεί η αδικαιολόγητη απόρριψη 

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
οδηγίας 2011/16/ΕΕ, κατόπιν αιτήματος 
της αιτούσας αρχής, η λαμβάνουσα αρχή 
κοινοποιεί στην αιτούσα αρχή οιαδήποτε 
πληροφορία διαθέτει ή που περιέρχεται σε 
αυτήν ως αποτέλεσμα διοικητικών 
ερευνών, που, κατά πάσα πιθανότητα, έχει 
σημασία για την εφαρμογή και την επιβολή 
της εγχώριας νομοθεσίας των κρατών 
μελών όσον αφορά στους φόρους που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν 
λόγω οδηγίας. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 
ανταλλαγών πληροφοριών και να 
αποφευχθεί η αδικαιολόγητη απόρριψη 
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αιτημάτων, αλλά και για να εξασφαλιστεί 
η ασφάλεια δικαίου και η σαφήνεια τόσο 
για τις φορολογικές διοικήσεις όσο και για 
τους φορολογουμένους, το πρότυπο της 
προβλέψιμης συνάφειας θα πρέπει να 
καθοριστεί σαφώς. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι το 
πρότυπο της προβλέψιμης συνάφειας δεν 
θα πρέπει να εφαρμόζεται για αιτήματα για 
συμπληρωματικές πληροφορίες μετά την 
ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με το 
άρθρο 8α της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά 
με εκ των προτέρων διασυνοριακή 
απόφαση ή εκ των προτέρων συμφωνία 
ενδοομιλικής τιμολόγησης.

αιτημάτων, αλλά και για να εξασφαλιστεί 
η ασφάλεια δικαίου και η σαφήνεια τόσο 
για τις φορολογικές διοικήσεις όσο και για 
τους φορολογουμένους, το πρότυπο της 
προβλέψιμης συνάφειας θα πρέπει να 
καθοριστεί σαφώς, σύμφωνα με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία 
αναφέρεται ότι ο όρος «προβλέψιμη 
συνάφεια» αποσκοπεί στην εξασφάλιση 
της ευρύτερης δυνατής ανταλλαγής 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να 
διευκρινιστεί ότι το πρότυπο της 
προβλέψιμης συνάφειας δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται για αιτήματα για 
συμπληρωματικές πληροφορίες μετά την 
ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με το 
άρθρο 8α της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά 
με εκ των προτέρων διασυνοριακή 
απόφαση ή εκ των προτέρων συμφωνία 
ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) για να εξασφαλίζεται η ορθή και 
πλήρης ενημέρωση των φορολογουμένων, 
οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα 
πρέπει να γνωστοποιούν τις κατηγορίες 
εισοδήματος για τις οποίες οι 
πληροφορίες ανταλλάσσονται αυτόματα 
με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών 
μελών και τρίτων χωρών ή δικαιοδοσιών.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η αξιολόγηση της 
οδηγίας 2011/16/ΕΕ που διενήργησε η 
Επιτροπή κατέδειξε την ανάγκη συνεπούς 
παρακολούθησης της 
αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή της 
εν λόγω οδηγίας και των εθνικών 
διατάξεων περί μεταφοράς στο εσωτερικό 
δίκαιο που καθιστούν δυνατή την εν λόγω 
εφαρμογή. Προκειμένου η Επιτροπή να 
συνεχίσει να παρακολουθεί και να 
αξιολογεί σωστά την αποτελεσματικότητα 
των αυτόματων ανταλλαγών πληροφοριών 
βάσει της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να 
κοινοποιούν τα στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τις εν λόγω ανταλλαγές στην 
Επιτροπή σε ετήσια βάση.

(16) Η αξιολόγηση της 
οδηγίας 2011/16/ΕΕ που διενήργησε η 
Επιτροπή κατέδειξε την ανάγκη συνεπούς 
παρακολούθησης της 
αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή της 
εν λόγω οδηγίας και των εθνικών 
διατάξεων περί μεταφοράς στο εσωτερικό 
δίκαιο που καθιστούν δυνατή την εν λόγω 
εφαρμογή. Προκειμένου η Επιτροπή να 
συνεχίσει να παρακολουθεί και να 
αξιολογεί σωστά την αποτελεσματικότητα 
των αυτόματων ανταλλαγών πληροφοριών 
βάσει της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να 
κοινοποιούν τα στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τις εν λόγω ανταλλαγές στην 
Επιτροπή σε ετήσια βάση. Θα πρέπει 
επίσης να κοινοποιούν στην Επιτροπή, σε 
ετήσια βάση, τις σχετικές πληροφορίες 
σχετικά με τα εμπόδια που δυσχεραίνουν 
την ορθή εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι πολυμερείς έλεγχοι που 
διενεργήθηκαν με την υποστήριξη του 
προγράμματος Fiscalis 2020 που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1286/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5 
κατέδειξαν το όφελος των συντονισμένων 
ελέγχων ενός ή περισσοτέρων 
φορολογουμένων που παρουσιάζουν κοινό 

(19) Οι πολυμερείς έλεγχοι που 
διενεργήθηκαν με την υποστήριξη του 
προγράμματος Fiscalis 2020 που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1286/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5 
κατέδειξαν το όφελος των συντονισμένων 
ελέγχων ενός ή περισσοτέρων 
φορολογουμένων που παρουσιάζουν κοινό 
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ή συμπληρωματικό ενδιαφέρον για δύο ή 
περισσότερες φορολογικές διοικήσεις στην 
Ένωση. Καθώς δεν υπάρχει σαφής νομική 
βάση για τη διενέργεια κοινών ελέγχων, οι 
εν λόγω κοινές δράσεις πραγματοποιούνται 
επί του παρόντος βάσει των συνδυασμένων 
διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ 
σχετικά με την παρουσία εφοριακών 
υπαλλήλων ενός κράτους μέλους στο 
έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους και τη 
διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων Ωστόσο, 
σε πολλές περιπτώσεις η πρακτική αυτή 
έχει αποδειχθεί ανεπαρκής και στερείται 
νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου.

ή συμπληρωματικό ενδιαφέρον για δύο ή 
περισσότερες φορολογικές διοικήσεις στην 
Ένωση. Για τον λόγο αυτό, οι επιτόπιες 
επιθεωρήσεις και οι κοινοί έλεγχοι θα 
πρέπει να αποτελούν μέρος του 
ενωσιακού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ 
των φορολογικών διοικήσεων. Καθώς δεν 
υπάρχει σαφής νομική βάση για τη 
διενέργεια κοινών ελέγχων, οι εν λόγω 
κοινές δράσεις πραγματοποιούνται επί του 
παρόντος βάσει των συνδυασμένων 
διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ 
σχετικά με την παρουσία εφοριακών 
υπαλλήλων ενός κράτους μέλους στο 
έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους και τη 
διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων Ωστόσο, 
σε πολλές περιπτώσεις η πρακτική αυτή 
έχει αποδειχθεί ανεπαρκής και στερείται 
νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου.

__________________ __________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος 
δράσης για τη βελτίωση της λειτουργίας 
των φορολογικών συστημάτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-
2020 (Fiscalis 2020) και την κατάργηση 
της απόφασης αριθ. 1482/2007/ΕΚ (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 25).

5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος 
δράσης για τη βελτίωση της λειτουργίας 
των φορολογικών συστημάτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-
2020 (Fiscalis 2020) και την κατάργηση 
της απόφασης αριθ. 1482/2007/ΕΚ (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 25).

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, οι 
απαντήσεις σε αιτήματα για κοινούς 
ελέγχους θα πρέπει να παρέχονται εντός 
ορισμένης προθεσμίας. Οι απορρίψεις 
αιτημάτων πρέπει να είναι δεόντως 

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, οι 
απαντήσεις σε αιτήματα για κοινούς 
ελέγχους θα πρέπει να παρέχονται εντός 
ορισμένης προθεσμίας. Οι απορρίψεις 
αιτημάτων πρέπει να είναι δεόντως 
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αιτιολογημένες. Οι διαδικαστικές 
ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε κοινό 
έλεγχο θα πρέπει να είναι εκείνες του 
κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η σχετική διαδικασία 
ελέγχου. Αντίστοιχα, τα αποδεικτικά 
στοιχεία που συλλέγονται κατά τη 
διάρκεια κοινού ελέγχου θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται αμοιβαία από το(τα) 
συμμετέχον(-τα) κράτος(-η) μέλος(-η). 
Είναι εξίσου σημαντικό οι αρμόδιες αρχές 
να συμφωνούν για τα πραγματικά 
περιστατικά και τις περιστάσεις της 
υπόθεσης και να προσπαθούν να 
καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον 
τρόπο ερμηνείας της φορολογικής 
κατάστασης του(των) ελεγμένου(-ων) 
προσώπου(-ων). Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το αποτέλεσμα ενός 
κοινού ελέγχου μπορεί να εφαρμοστεί στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, η τελική 
έκθεση θα πρέπει να έχει ισοδύναμη 
νομική ισχύ με τα σχετικά εθνικά μέσα που 
εκδίδονται ως αποτέλεσμα ελέγχου στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη. Όπου είναι 
απαραίτητο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαθέτουν νομικό πλαίσιο για την 
πραγματοποίηση αντίστοιχης 
προσαρμογής.

αιτιολογημένες και να υπόκεινται σε 
δικαίωμα απάντησης από την αιτούσα 
αρχή. Οι διαδικαστικές ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται σε κοινό έλεγχο θα πρέπει 
να είναι εκείνες του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η σχετική 
διαδικασία ελέγχου. Αντίστοιχα, τα 
αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται 
κατά τη διάρκεια κοινού ελέγχου θα πρέπει 
να αναγνωρίζονται αμοιβαία από το(τα) 
συμμετέχον(-τα) κράτος(-η) μέλος(-η). 
Είναι εξίσου σημαντικό οι αρμόδιες αρχές 
να συμφωνούν για τα πραγματικά 
περιστατικά και τις περιστάσεις της 
υπόθεσης και να προσπαθούν να 
καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον 
τρόπο ερμηνείας της φορολογικής 
κατάστασης του(των) ελεγμένου(-ων) 
προσώπου(-ων). Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το αποτέλεσμα ενός 
κοινού ελέγχου μπορεί να εφαρμοστεί στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, η τελική 
έκθεση θα πρέπει να έχει ισοδύναμη 
νομική ισχύ με τα σχετικά εθνικά μέσα που 
εκδίδονται ως αποτέλεσμα ελέγχου στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη. Όπου είναι 
απαραίτητο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαθέτουν νομικό πλαίσιο για την 
πραγματοποίηση αντίστοιχης 
προσαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Είναι εξίσου σημαντικό να 
τονιστεί ότι όχι μόνο η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών 
αρχών αλλά και η ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών συμβάλλουν στην 
αποτελεσματικότερη είσπραξη των 
φόρων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 
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Fiscalis 2020, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να δώσουν προτεραιότητα στην 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των φορολογικών αρχών.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Οποιαδήποτε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
οδηγίας 2011/16/ΕΕ θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να συμμορφώνεται με 
τους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/679 και 
(ΕΕ) 2018/1725. Η επεξεργασία 
δεδομένων που προβλέπεται στην οδηγία 
2011/16/ΕΕ αποσκοπεί αποκλειστικά και 
μόνο στην εξυπηρέτηση του γενικού 
δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της 
φορολογίας και, συγκεκριμένα, στην 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, 
της φοροαποφυγής και της 
φοροδιαφυγής, στη διασφάλιση των 
φορολογικών εσόδων και στην προώθηση 
της δίκαιης φορολόγησης, η οποία 
ενισχύει τις ευκαιρίες κοινωνικής, 
πολιτικής και οικονομικής ένταξης στα 
κράτη μέλη. Ως εκ τούτου οι παραπομπές 
της οδηγίας 2011/16/ΕΕ στη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
προστασία των δεδομένων θα πρέπει να 
επικαιροποιηθούν και να συμπληρωθούν 
με τους κανόνες που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα οδηγία.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 
κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή κάθε τυχόν 
άλλου κράτους μέλους, με αυτόματη 
ανταλλαγή, όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με άτομα που 
κατοικούν σε αυτό το άλλο κράτος-μέλος, 
όσον αφορά τις ακόλουθες συγκεκριμένες 
κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου 
όπως αυτές ορίζονται στην εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους που 
κοινοποιεί τις πληροφορίες:

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 
κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή κάθε τυχόν 
άλλου κράτους μέλους, με αυτόματη 
ανταλλαγή, όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες η τις πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να διατεθούν με εύλογο τρόπο 
σχετικά με άτομα που κατοικούν σε αυτό 
το άλλο κράτος-μέλος, όσον αφορά τις 
ακόλουθες συγκεκριμένες κατηγορίες 
εισοδήματος και κεφαλαίου όπως αυτές 
ορίζονται στην εθνική νομοθεσία του 
κράτους μέλους που κοινοποιεί τις 
πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν ετησίως την 
Επιτροπή για τουλάχιστον δύο κατηγορίες 
εισοδήματος και κεφαλαίου που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αναφορικά 
με τις οποίες κοινοποιούν πληροφορίες που 
αφορούν κατοίκους άλλου κράτους 
μέλους.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν ετησίως την 
Επιτροπή για όλες τις κατηγορίες 
εισοδήματος και κεφαλαίου που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αναφορικά 
με τις οποίες κοινοποιούν πληροφορίες που 
αφορούν κατοίκους άλλου κράτους 
μέλους.

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023, 
τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 
σχετικά με τουλάχιστον τέσσερις 
κατηγορίες που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1 αναφορικά με τις οποίες η 
αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 
κοινοποιεί, με αυτόματη ανταλλαγή, στην 
αρμόδια αρχή οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους, πληροφορίες που 
αφορούν κατοίκους του άλλου αυτού 
κράτους μέλους. Οι πληροφορίες αφορούν 
φορολογικές περιόδους που αρχίζουν την 
1η Ιανουαρίου 2024 ή μεταγενέστερα.

2. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023, 
τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 
σχετικά με όλες τις κατηγορίες που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1 
αναφορικά με τις οποίες η αρμόδια αρχή 
κάθε κράτους μέλους κοινοποιεί, με 
αυτόματη ανταλλαγή, στην αρμόδια αρχή 
οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, 
πληροφορίες που αφορούν κατοίκους του 
άλλου αυτού κράτους μέλους. Οι 
πληροφορίες αφορούν φορολογικές 
περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 
2024 ή μεταγενέστερα.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στην παράγραφο 3, το πρώτο 
εδάφιο διαγράφεται.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3α – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) Στην παράγραφο 3α δεύτερο 
εδάφιο, το στοιχείο α) αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

α) το όνομα, τη διεύθυνση, τον/τους 
ΑΦΜ και την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης (στην περίπτωση φυσικού 
προσώπου) κάθε Δηλωτέου Προσώπου 
που είναι Δικαιούχος Λογαριασμού και, 
στην περίπτωση οντότητας η οποία είναι 
Δικαιούχος Λογαριασμού και για την 
οποία, κατόπιν εφαρμογής κανόνων 
δέουσας επιμέλειας σύμφωνων προς τα 
παραρτήματα, διαπιστώνεται ότι διαθέτει 
ένα ή περισσότερα Ελέγχοντα Πρόσωπα 
που είναι Δηλωτέα Πρόσωπα, την 
επωνυμία, τη διεύθυνση και τον/τους 
ΑΦΜ της οντότητας, καθώς και το όνομα, 
τη διεύθυνση, τον/τους αριθμό/ούς 
φορολογικού μητρώου και την ημερομηνία 
και τον τόπο γέννησης κάθε Δηλωτέου 
Προσώπου·

α) το όνομα, τη διεύθυνση, τον/τους 
ΑΦΜ και την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης (στην περίπτωση φυσικού 
προσώπου) κάθε Δηλωτέου Προσώπου 
που είναι ο τελικός Δικαιούχος 
Λογαριασμού και, στην περίπτωση 
οντότητας η οποία είναι Δικαιούχος 
Λογαριασμού και για την οποία, κατόπιν 
εφαρμογής κανόνων δέουσας επιμέλειας 
σύμφωνων προς τα παραρτήματα, 
διαπιστώνεται ότι διαθέτει ένα ή 
περισσότερα Ελέγχοντα Πρόσωπα που 
είναι Δηλωτέα Πρόσωπα, την επωνυμία, τη 
διεύθυνση και τον/τους ΑΦΜ της 
οντότητας, καθώς και το όνομα, τη 
διεύθυνση, τον/τους αριθμό/ούς 
φορολογικού μητρώου και την ημερομηνία 
και τον τόπο γέννησης κάθε Δηλωτέου 
Προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους στο οποίο 
εκδόθηκε, τροποποιήθηκε ή ανανεώθηκε 
μια εκ των προτέρων διασυνοριακή 
απόφαση ή εκ των προτέρων συμφωνία 
ενδοομιλικής τιμολόγησης μετά τις 31 

Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους στο οποίο 
εκδόθηκε, τροποποιήθηκε ή ανανεώθηκε 
μια εκ των προτέρων διασυνοριακή 
απόφαση ή άλλου είδους άτυπη συμφωνία 
διασυνοριακού χαρακτήρα, κοινοποιεί, 
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Δεκεμβρίου 2016 κοινοποιεί, με αυτόματη 
ανταλλαγή, συναφείς πληροφορίες στις 
αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών 
μελών καθώς και στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, εκτός από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8 του 
παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις 
πρακτικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται 
δυνάμει του άρθρου 21.

εφόσον η εν λόγω απόφαση ή συμφωνία 
εξακολουθεί να ισχύει και με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4, με 
αυτόματη ανταλλαγή, συναφείς 
πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων 
των άλλων κρατών μελών καθώς και στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, 
σύμφωνα με τις πρακτικές ρυθμίσεις που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 21.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο -α α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α– παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α α) Στην παράγραφο 2, απαλείφεται 
το τέταρτο εδάφιο.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο -α β (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α β) Η παράγραφος 4 απαλείφεται.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο -α γ (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α γ) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«4α. Οι πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 6 
ανταλλάσσονται, για τις εκ των προτέρων 
αποφάσεις, όπως οι εγχώριες φορολογικές 
αποφάσεις και άλλες άτυπες συμφωνίες 
που εξαιρούνται δυνάμει της παραγράφου 
1, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.»

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

α α) Στην παράγραφο 6, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α) τα στοιχεία αναγνώρισης του 
προσώπου, πλην φυσικού προσώπου, και, 
κατά περίπτωση, της ομάδας προσώπων 
στην οποία ανήκει·

«α) τα στοιχεία αναγνώρισης του 
προσώπου, συμπεριλαμβανομένων 
φυσικών προσώπων, και, κατά περίπτωση, 
της ομάδας προσώπων στην οποία ανήκει·

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σύνοψη της εκ των προτέρων 
διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των 
προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής 
τιμολόγησης, περιλαμβανομένης 
περιγραφής των σχετικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων ή συναλλαγών ή σειράς 
συναλλαγών και οποιωνδήποτε άλλων 
πληροφοριών που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν την αρμόδια αρχή στην 
εκτίμηση δυνητικού φορολογικού 
κινδύνου, χωρίς να αποκαλύπτεται 
εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό 
απόρρητο, εμπορική διαδικασία ή 
πληροφορία της οποίας η κοινοποίηση 
αντιβαίνει στη δημόσια τάξη.

β) σύνοψη της εκ των προτέρων 
διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των 
προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής 
τιμολόγησης, περιλαμβανομένης 
περιγραφής των σχετικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων ή συναλλαγών ή σειράς 
συναλλαγών, όλων των σχετικών 
επιπτώσεων στους άμεσους και έμμεσους 
φόρους όπως οι πραγματικοί φορολογικοί 
συντελεστές, και οποιωνδήποτε άλλων 
πληροφοριών που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν την αρμόδια αρχή στην 
εκτίμηση δυνητικού φορολογικού 
κινδύνου, χωρίς να αποκαλύπτεται 
εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό 
απόρρητο, εμπορική διαδικασία ή 
πληροφορία της οποίας η κοινοποίηση 
αντιβαίνει στη δημόσια τάξη.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αγ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) το αναγνωριστικό 
χρηματοοικονομικού λογαριασμού προς 
τον οποίο καταβάλλεται ή πιστώνεται το 
αντίτιμο, εφόσον είναι διαθέσιμο στον 
Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης 
Πλατφόρμας και η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ο 
Πωλητής δεν έχει ενημερώσει τις 
αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών 
μελών ότι δεν σκοπεύει να 
χρησιμοποιήσει το αναγνωριστικό 
χρηματοοικονομικού λογαριασμού για τον 

η) το αναγνωριστικό 
χρηματοοικονομικού λογαριασμού προς 
τον οποίο καταβάλλεται ή πιστώνεται το 
αντίτιμο, εφόσον είναι διαθέσιμο στον 
Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης 
Πλατφόρμας·
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σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η παράγραφος 2 απαλείφεται. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8 β – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) Στο άρθρο 8β, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, 
η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση η οποία 
περιλαμβάνει επισκόπηση και αξιολόγηση 
των στατιστικών στοιχείων και των 
πληροφοριών που έχουν ληφθεί, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
για θέματα όπως οι διοικητικές και λοιπές 
σχετικές δαπάνες για την αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών και τα οφέλη από 
αυτήν, καθώς και οι σχετικές πρακτικές 
πτυχές. Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή 
υποβάλλει πρόταση προς το Συμβούλιο 
όσον αφορά τις κατηγορίες και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
8 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένης 
της προϋπόθεσης να υπάρχουν διαθέσιμες 
πληροφορίες που αφορούν άτομα που 

2. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2022, 
η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση η οποία 
περιλαμβάνει επισκόπηση και αξιολόγηση 
των στατιστικών στοιχείων και των 
πληροφοριών που έχουν ληφθεί, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
για θέματα όπως η πραγματική χρήση των 
δεδομένων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη 
για φορολογικούς ή άλλους σκοπούς, οι 
διοικητικές και λοιπές σχετικές δαπάνες 
για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 
και τα οφέλη από αυτήν, καθώς και οι 
σχετικές πρακτικές πτυχές. Η Επιτροπή 
υποβάλλει πρόταση προς το Συμβούλιο 
όσον αφορά τις κατηγορίες και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
8 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένης 
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κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη, ή όσον 
αφορά τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3α ή και τα δύο.

της προϋπόθεσης να υπάρχουν ή να 
καθίστανται διαθέσιμες πληροφορίες που 
αφορούν άτομα που κατοικούν σε άλλα 
κράτη μέλη, ή όσον αφορά τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3α, 
συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 
κυριότητας.

Το Συμβούλιο, όταν εξετάζει πρόταση της 
Επιτροπής, εκτιμά την περαιτέρω ενίσχυση 
της αποδοτικότητας και της λειτουργίας 
της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών 
και την καθιέρωση υψηλότερων σχετικών 
προδιαγραφών, ώστε να προβλέπεται ότι:

Το Συμβούλιο, όταν εξετάζει πρόταση της 
Επιτροπής, εκτιμά την περαιτέρω ενίσχυση 
της αποδοτικότητας και της λειτουργίας 
της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών 
και την καθιέρωση υψηλότερων σχετικών 
προδιαγραφών, ώστε να προβλέπεται ότι:

α) η αρμόδια αρχή κάθε κράτους 
μέλους κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή 
οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, με 
αυτόματη ανταλλαγή, πληροφορίες που 
αφορούν φορολογικές περιόδους από την 
1η Ιανουαρίου 2019 και εξής σχετικά με 
άτομα που κατοικούν σε αυτό το άλλο 
κράτος μέλος, όσον αφορά όλες τις 
κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου 
του άρθρου 8 παράγραφος 1, όπως αυτές 
ορίζονται στην εθνική νομοθεσία του 
κράτους μέλους που κοινοποιεί τις 
πληροφορίες· και

α) οι κατάλογοι των κατηγοριών 
εισοδήματος και κεφαλαίου που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
διατίθενται από τα κράτη μέλη, ακόμη 
και αν δεν είναι επί του παρόντος 
διαθέσιμοι, και ανταλλάσσονται 
αναλόγως·

β) οι κατάλογοι των κατηγοριών και 
των στοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφοι 1 και 3α επεκτείνονται 
προκειμένου να συμπεριλάβουν επιπλέον 
κατηγορίες και στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών για 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

β) οι κατάλογοι των στοιχείων που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 
3α επεκτείνονται ώστε να συμπεριλάβουν 
τα δεδομένα σχετικά με την τελική 
πραγματική κυριότητα και να 
αντιμετωπιστεί η καταστρατήγηση μέσω 
δεύτερης ή πολλαπλής φορολογικής 
κατοικίας·
γ) γενικά επιτρέπεται στα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν τις ληφθείσες 
πληροφορίες για σκοπούς διαφορετικούς 
από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 
16 παράγραφος 1·
δ) η αποτελεσματική χρήση των 
δεδομένων που λαμβάνονται αξιολογείται 
σωστά.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την ανταλλαγή των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, η 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους υπάλληλοι 
εξουσιοδοτημένοι από το πρώτο και 
σύμφωνα με τις διαδικαστικές ρυθμίσεις 
που ορίζει το τελευταίο:

Για την ανταλλαγή των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, η 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους υπάλληλοι 
εξουσιοδοτημένοι από το πρώτο και 
σύμφωνα με τις διαδικαστικές ρυθμίσεις 
που ορίζει το τελευταίο:

α) να είναι παρόντες στα γραφεία στα 
οποία εκτελούν τα καθήκοντά τους οι 
διοικητικές αρχές του κράτους μέλους 
προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα·

β) να είναι παρόντες κατά τις 
διοικητικές έρευνες οι οποίες διεξάγονται 
στο έδαφος του κράτους μέλους προς το 
οποίο απευθύνεται το αίτημα·

α) να είναι παρόντες στα γραφεία στα 
οποία εκτελούν τα καθήκοντά τους οι 
διοικητικές αρχές του κράτους μέλους 
προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα·

β) να είναι παρόντες κατά τις 
διοικητικές έρευνες οι οποίες διεξάγονται 
στο έδαφος του κράτους μέλους προς το 
οποίο απευθύνεται το αίτημα·

γ) να συμμετέχουν στις διοικητικές 
έρευνες που διενεργεί το κράτος μέλος 
προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, όπου 
συντρέχει περίπτωση.

γ) να συμμετέχουν στις διοικητικές 
έρευνες που διενεργεί το κράτος μέλος 
προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, όπου 
συντρέχει περίπτωση.

Η αρμόδια αρχή απαντά στα αιτήματα 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο εντός 30 
ημερών, ώστε να επιβεβαιώσει τη 
συμφωνία της ή να ανακοινώσει την 
αιτιολογημένη άρνησή της στην αιτούσα 
αρχή.

Η αρμόδια αρχή απαντά στα αιτήματα 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο εντός 30 
ημερών, ώστε να επιβεβαιώσει τη 
συμφωνία της ή να ανακοινώσει την 
αιτιολογημένη άρνησή της στην αιτούσα 
αρχή.

Σε περιπτώσεις αιτιολογημένης άρνησης, 
η αιτούσα αρχή μπορεί να έρθει εκ νέου 
σε επαφή με την αρμόδια αρχή με 
πρόσθετα στοιχεία, προκειμένου να 
εξουσιοδοτηθεί  ο υπάλληλός της να 
εκτελέσει τα καθήκοντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ). Η 
αρμόδια αρχή απαντά στο δεύτερο 
αίτημα εντός 30 ημερών από την 
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παραλαβή αυτού του αιτήματος.
Στην περίπτωση που οι αιτούμενες 
πληροφορίες περιέχονται σε έγγραφα στα 
οποία έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι της 
αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα, 
παρέχονται αντίγραφα των εγγράφων 
αυτών στους υπαλλήλους της αιτούσας 
αρχής.

Στην περίπτωση που οι αιτούμενες 
πληροφορίες περιέχονται σε έγγραφα στα 
οποία έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι της 
αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα, 
παρέχονται αντίγραφα των εγγράφων 
αυτών στους υπαλλήλους της αιτούσας 
αρχής.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 12α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους ζητά από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους (ή άλλων κρατών μελών) 
τη διενέργεια κοινού ελέγχου ενός ή 
περισσοτέρων ατόμων που παρουσιάζουν 
κοινό ή συμπληρωματικό ενδιαφέρον για 
τα αντίστοιχα κράτη μέλη τους, οι 
λαμβάνουσες αρχές απαντούν στο αίτημα 
εντός 30 ημερών από την παραλαβή του 
αιτήματος.

2. Όταν η αρμόδια αρχή ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών ζητά από 
την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους 
(ή άλλων κρατών μελών) τη διενέργεια 
κοινού ελέγχου ενός ή περισσοτέρων 
ατόμων που παρουσιάζουν κοινό ή 
συμπληρωματικό ενδιαφέρον για τα 
αντίστοιχα κράτη μέλη τους, οι 
λαμβάνουσες αρχές απαντούν στο αίτημα 
εντός 30 ημερών από την παραλαβή του 
αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 12 α – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το αίτημα για τη διενέργεια κοινού 
έλεγχο από αρμόδια αρχή ενός κράτους 

3. Το αίτημα για τη διενέργεια κοινού 
έλεγχο από αρμόδια αρχή ενός κράτους 
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μέλους μπορεί να απορριφθεί για 
δικαιολογημένους λόγους και, ιδίως, για 
οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:

μέλους μπορεί να απορριφθεί για τους 
παρακάτω δικαιολογημένους λόγους:

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 12 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η λαμβάνουσα αρχή απορρίπτει το 
αίτημα, ενημερώνει το(τα) πρόσωπο(-α) 
που υπέβαλε το αίτημα για τους λόγους 
απόρριψης.

Όταν η λαμβάνουσα αρχή απορρίπτει το 
αίτημα, ενημερώνει το(τα) πρόσωπο(-α) 
που υπέβαλε το αίτημα για ποιον από τους 
δύο λόγους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 απορρίφθηκε το αίτημα.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την άδεια της αρμόδιας αρχής 
του κράτους μέλους που κοινοποιεί 
πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία και μόνον στο μέτρο που αυτό 
επιτρέπεται δυνάμει της νομοθεσίας του 
κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής που 
παραλαμβάνει τις πληροφορίες, οι 
πληροφορίες και τα έγγραφα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία μπορούν να χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

2. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα 
που λαμβάνει μια αρμόδια αρχή ενός 
κράτους μέλους δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας μπορούν να χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, μόνο 
εφόσον αυτό επιτρέπεται δυνάμει της 
νομοθεσίας του κράτους μέλους της 
αρμόδιας αρχής που παραλαμβάνει τις 
πληροφορίες.
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Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 
δύναται να κοινοποιεί στις αρμόδιες 
αρχές όλων των άλλων κρατών μελών 
κατάλογο των σκοπών για τους οποίους, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται 
πληροφορίες και έγγραφα, πλην των 
αναφερομένων στην παράγραφο 1. Η 
αρμόδια αρχή που λαμβάνει πληροφορίες 
μπορεί να χρησιμοποιεί τις ληφθείσες 
πληροφορίες και έγγραφα χωρίς την 
άδεια που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 
για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που 
αναφέρονται στον κατάλογο του 
κοινοποιούντος κράτους μέλους.».

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Η παράγραφος 4 απαλείφεται.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν και 
αξιολογούν, εντός της δικαιοδοσίας τους, 
την αποτελεσματικότητα της διοικητικής 
συνεργασίας σύμφωνα με την παρούσα 

2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν και 
αξιολογούν, εντός της δικαιοδοσίας τους, 
την αποτελεσματικότητα της διοικητικής 
συνεργασίας σύμφωνα με την παρούσα 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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οδηγία για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και 
κοινοποιούν ετησίως τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησής τους στην Επιτροπή.

οδηγία για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και 
κοινοποιούν ετησίως τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησής τους στην Επιτροπή. Τα εν 
λόγω αποτελέσματα δημοσιοποιούνται, 
λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων 
των φορολογουμένων και της 
εμπιστευτικότητας. Οι πληροφορίες δεν 
αναλύονται σε βαθμό που να μπορούν να 
αποδοθούν σε έναν μεμονωμένο 
φορολογούμενο.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 17 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23 α – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(17α) Στο άρθρο 23α παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Η Επιτροπή τηρεί τον εμπιστευτικό 
χαρακτήρα των πληροφοριών που της 
κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν για τις αρχές της Ένωσης, 
και δεν τις χρησιμοποιεί για άλλους 
σκοπούς εκτός από τους απαιτούμενους 
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον 
και σε ποιον βαθμό τα κράτη μέλη 
συμμορφώνονται με την εν λόγω οδηγία.

1. Η Επιτροπή τηρεί τον εμπιστευτικό 
χαρακτήρα των πληροφοριών που της 
κοινοποιούνται, εφόσον οι πληροφορίες 
αυτές μπορούν να αποδοθούν σε έναν 
μεμονωμένο φορολογούμενο και η 
αποκάλυψή τους θα παραβίαζε τα 
δικαιώματα των φορολογουμένων.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23α– παράγραφος 2 – εδάφιο 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή από κράτος 
μέλος δυνάμει του άρθρου 23, καθώς και 
οιαδήποτε έκθεση ή έγγραφο που 
συντάσσεται από την Επιτροπή με βάση τις 
πληροφορίες αυτές, μπορούν να 
διαβιβάζονται σε άλλα κράτη μέλη. Αυτές 
οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες 
καλύπτονται από την υποχρέωση 
υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρουν της 
προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες 
πληροφορίες δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας του κράτους μέλους που τις 
έλαβε.

2. Οι πληροφορίες που 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή από κράτος 
μέλος δυνάμει του άρθρου 23, καθώς και 
οιαδήποτε έκθεση ή έγγραφο που 
συντάσσεται από την Επιτροπή με βάση 
αυτές τις πληροφορίες που μπορούν να 
αποδοθούν σε φορολογούμενο, μπορούν 
να διαβιβάζονται σε άλλα κράτη μέλη. 
Αυτές οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες 
καλύπτονται από την υποχρέωση 
υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρουν της 
προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες 
πληροφορίες δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας του κράτους μέλους που τις 
έλαβε.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκθέσεις και τα έγγραφα που 
συντάσσονται από την Επιτροπή και 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τα 
κράτη μέλη μόνον για λόγους ανάλυσης, 
αλλά δεν δημοσιοποιούνται ούτε 
καθίστανται διαθέσιμα σε οιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο ή φορέα χωρίς τη ρητή 
συμφωνία της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής αμφιβάλλει ότι η παρούσα παράγραφος είναι συμβατή με τον υφιστάμενο 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 
Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
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Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου και του 
δεύτερου εδαφίου, η Επιτροπή μπορεί να 
δημοσιεύει ετησίως ανώνυμες περιλήψεις 
των στατιστικών στοιχείων που της 
κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4.»,

Η Επιτροπή μπορεί δημοσιεύει ετησίως 
ανώνυμες περιλήψεις των στατιστικών 
στοιχείων που της κοινοποιούνται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 23 
παράγραφος 4.»,

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 25 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις 
των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και όσον 
αφορά το άρθρο 8αα, το άρθρο 8αβ και το 
άρθρο 8αγ, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή 
τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις 
των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και όσον 
αφορά το άρθρο 8αα, το άρθρο 8αβ και το 
άρθρο 8αγ, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή 
τους, σύμφωνα με το παράρτημα V. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en
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Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 25β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 25β
Ρήτρα επανεξέτασης
Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή αξιολογεί 
την εφαρμογή της υποχρέωσης υποβολής 
εκθέσεων από τους Δηλούντες Φορείς 
Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και μπορεί 
να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για 
τη δημιουργία ευρωπαϊκής εποπτικής 
αρχής, εάν κριθεί σκόπιμο.»

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – παράγραφος 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει επίσης 
διάφορες προτάσεις για επιβολή 
κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 25α, οι 
οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I
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Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα V – Τμήμα I – μέρος Α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ως «Αποκλειόμενος Δηλών 
Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας» 
νοείται ένας Δηλών Φορέας 
Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας τα έσοδα 
του οποίου δεν υπερβαίνουν τα 100.000 
ευρώ για περίοδο 3 ετών.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα V – Τμήμα I – μέρος Α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α.  ως «αποκλειόμενη σχετική 
δραστηριότητα» νοείται κάθε μη 
αμειβόμενη και μη χρηματική ανταλλαγή 
αγαθών και υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα V – Τμήμα IV – μέρος Γ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των 
διοικητικών διαδικασιών και την 
ποιότητα της εφαρμογής των 
διαδικασιών δέουσας επιμέλειας και των 
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απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. Η 
αξιολόγηση μπορεί να συνοδεύεται από 
νομοθετικές προτάσεις εάν υπάρχει 
ανάγκη βελτίωσης.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα V – Τμήμα IV – μέρος ΣΤ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΣΤ α. Κυρώσεις για παραβάσεις
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις που επισύρουν οι 
παραβάσεις των υποχρεώσεων υποβολής 
εκθέσεων τις οποίες διαπράττουν οι 
Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης 
Πλατφόρμας. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη καλούνται να διασφαλίσουν ένα 
κοινό σύνολο κυρώσεων για να 
εξασφαλίζονται παρόμοιες κυρώσεις στην 
Ένωση και να αποφεύγεται η αναζήτηση 
ευνοϊκότερης καταχώρισης βάσει της 
αυστηρότητας των κυρώσεων που 
επιβάλλονται.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται ιδιαίτερα 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής  
κυρώσεων υπό μορφή επιλογών για την 
υπαγωγή των ρυθμιζόμενων μέσων 
πληρωμής σε περιορισμούς ή τη χρέωση 
πρόσθετων επακόλουθων κυρώσεων ανά 
συναλλαγή.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 15 Ιουλίου 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε δέσμη φορολογικών μέτρων, η οποία 
περιλαμβάνει τρεις χωριστές αλλά συμπληρωματικές πρωτοβουλίες, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται ένα σχέδιο δράσης για δίκαιη και απλή φορολογία για τη στήριξη της 
ανάκαμψης και μια νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με τη 
διοικητική συνεργασία  («ΟΔΣ7»).

Η πρόταση ΟΔΣ7 αποσκοπεί στην επέκταση των κανόνων της ΕΕ για τη φορολογική 
διαφάνεια στις ψηφιακές πλατφόρμες. Εάν εγκριθεί, η πρόταση αυτή προβλέπει ότι τα κράτη 
μέλη θα ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα που παράγουν οι 
πωλητές σε ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτό όχι μόνο θα επιτρέψει στις εθνικές αρχές να 
εντοπίζουν καταστάσεις στις οποίες θα πρέπει να καταβάλλεται φόρος, αλλά θα μειώσει 
επίσης τον διοικητικό φόρτο που επιβαρύνει τις πλατφόρμες, οι οποίες πρέπει να 
αντιμετωπίζουν διαφορετικές εθνικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Επίσης, η ελλιπής 
αναφορά των εσόδων που αποκτώνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών οδηγεί σε αθέμιτο 
ανταγωνισμό μεταξύ της παραδοσιακής οικονομίας και της οικονομίας των ψηφιακών 
πλατφορμών. Επιπλέον, στην πρόταση προτείνεται μια σειρά προσαρμογών στην οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για κοινούς ελέγχους μεταξύ των φορολογικών αρχών, 
ρητής αναφοράς στη δυνατότητα υποβολής ομαδικών αιτημάτων από ένα κράτος μέλος σε 
άλλο ή της αποσαφήνισης της έννοιας της προβλέψιμης συνάφειας, μεταξύ άλλων.

Οι προκλήσεις που δημιουργεί η ψηφιοποίηση της οικονομίας πρέπει να αντιμετωπιστούν 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εισόδημα και τα έσοδα που αποκτώνται μέσω ψηφιακών 
πλατφορμών θα αναφέρονται με ακρίβεια στις φορολογικές αρχές. Μόνο με ένα αξιόπιστο 
σύστημα υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και ιχνηλασιμότητας των φορολογητέων 
συμβάντων για τις φορολογικές αρχές μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα εισοδήματα που θα 
αποκομίζουν οι πωλητές θα φορολογούνται δεόντως στα αντίστοιχα κράτη μέλη και θα 
συμβάλλουν στην αύξηση των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών. Επιπλέον, η κρίση 
COVID-19 μας υπενθύμισε τη σημασία της προστασίας των δημόσιων οικονομικών και την 
ανάγκη αύξησης των εσόδων για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς και για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων μελλοντικών 
επενδύσεων στην Ευρώπη.

Υπό το φως των προαναφερθέντων, η πρόταση ΟΔΣ7 αποτελεί σημαντικό βήμα για τη 
συνέχιση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής και την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
των φορολογικών αρχών στην Ένωση. Κατά συνέπεια, η πρόταση της Επιτροπής είναι 
ευπρόσδεκτη, δεδομένου ότι μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην πλήρη ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με όλα τα έσοδα και τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούν και 
κατέχουν οι φορολογούμενοι στην ΕΕ. Η ΟΔΣ7 αποτελεί, επομένως, ένα ακόμη βήμα προς 
μια οικονομική παγκοσμιοποίηση που θα συνδυάζεται με δίκαιη και ομοιόμορφη 
φορολόγηση του εισοδήματος και του πλούτου. Τα κράτη μέλη θα ανακτήσουν τη 
δυνατότητα να φορολογούν όλα τα εισοδήματα και τον πλούτο που αποκτούν ή κατέχουν σε 
διασυνοριακό επίπεδο οι πολίτες τους με αποτελεσματικό, ομοιόμορφο και δίκαιο τρόπο, 
μόνο εάν οι πληροφορίες σχετικά με τα εισοδήματα και τον πλούτο ρέουν αυτόματα σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Η ΕΑΒ και το παγκόσμιο σύστημα ΚΠΑ (Κοινό Πρότυπο Αναφοράς) 
μας έχουν φέρει πιο κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ειδικότερα, η ακίνητη 
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περιουσία, τα καταπιστεύματα, οι μετοχές εταιρειών κάτω του ορίου του 25 %, ορισμένες 
μορφές κεφαλαιακής υπεραξίας και τα κρυπτο- στοιχεία του ενεργητικού πρέπει να 
συμπεριληφθούν πλήρως στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο εγγύς μέλλον. Για τον 
λόγο αυτό. πρέπει στην ουσία να είναι γνωστός ο δικαιούχος και όχι μόνο ο νόμιμος κάτοχος. 
Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να καταβάλουν προσπάθειες για την εξασφάλιση της 
διαθεσιμότητας των δεδομένων και να μη βασίζονται απλώς στα υφιστάμενα δεδομένα.

Ωστόσο, η παρούσα πρόταση μπορεί εν τω μεταξύ να τροποποιηθεί θετικά μέσω των 
ακόλουθων συστάσεων:

 Όχι μόνο οι διαθέσιμες πληροφορίες θα πρέπει να ανταλλάσσονται αυτόματα δυνάμει 
του άρθρου 8, αλλά και οι πληροφορίες που θα μπορούσαν εύλογα να διατεθούν από 
το κράτος μέλος·

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει σε γενικές γραμμές να είναι ελεύθερα να χρησιμοποιούν τις 
ληφθείσες πληροφορίες όχι μόνο για φορολογικούς αλλά και για άλλους σκοπούς. Ως 
εκ τούτου, η απαίτηση χορήγησης άδειας από την αρμόδια αρχή του κράτους 
αποστολής διαγράφεται, ενώ το κράτος μέλος της αρμόδιας αρχής που λαμβάνει τις 
πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες, εφόσον αυτό επιτρέπεται 
από τη νομοθεσία του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής που λαμβάνει τις 
πληροφορίες·

 Να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διασυνοριακές αποφάσεις ή 
τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης μέσω της επέκτασης του 
πεδίου εφαρμογής στις άτυπες και στις εγχώριες φορολογικές αποφάσεις·

 Η αξιολόγηση και η ανάλυση που κοινοποιούν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύονται. εφόσον οι εν λόγω αξιολογήσεις δεν 
αποκαλύπτουν πληροφορίες που μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένο 
φορολογούμενο·

 Να συμπεριληφθεί η υποχρέωση της Επιτροπής να δημοσιεύει ετησίως ανώνυμες 
περιλήψεις των στατιστικών δεδομένων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη·

 Να συμπεριληφθεί ορισμός των αποκλειόμενων συναφών δραστηριοτήτων και 
Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας προκειμένου να μειωθεί ο 
γραφειοκρατικός φόρτος για τις μικρές πλατφόρμες και να καταστεί δυνατή η 
εξαίρεση των μη χρηματικών και μη αμειβόμενων δραστηριοτήτων·

 Να αναφέρονται συγκεκριμένα είδη κυρώσεων που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα 
κράτη μέλη σε περίπτωση που οι πλατφόρμες δεν εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους 
και να ζητηθεί εναρμόνιση των κυρώσεων σε όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να 
υποστηριχθεί η ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή τους από όλες τις 
πλατφόρμες·

 Να προστεθεί ρήτρα επανεξέτασης προκειμένου η Επιτροπή να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της εν λόγω υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων και 
να εξεταστεί η δυνατότητα σύστασης μιας ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής 
επιφορτισμένης με την επιβολή της οδηγίας, εάν κριθεί απαραίτητο.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο, την οποία 
υποστηρίζουν οι υπουργοί. Η συμφωνία αυτή αποδυναμώνει δυστυχώς την πρόταση της 
ΟΔΣ7 σε ορισμένους βασικούς τομείς. Αυτοί οι βασικοί τομείς, όπως απαριθμούνται 
κατωτέρω, θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητοι, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 Όσον αφορά τους κοινούς ελέγχους, η συμφωνία του Συμβουλίου αποδυναμώνει σε 
μεγάλο βαθμό την πρόταση σε διάφορα μέτωπα, όπως προτείνεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων της διαγραφής των αιτιολογημένων 
λόγων για την απόρριψη ενός κοινού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, της παράτασης 
πολλών προθεσμιών απάντησης, της διαγραφής της δυνατότητας των προσώπων να 
ζητούν κοινό έλεγχο και της αποδυνάμωσης των απαιτήσεων για τελική έκθεση·

 Όσον αφορά τους «δηλωτέους πωλητές», το Συμβούλιο προτείνει να προστεθεί ένα 
αυθαίρετο ανώτατο όριο και κατώτατο όριο για τις δραστηριότητες εκμίσθωσης 
ακίνητης περιουσίας·

 Όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας, το Συμβούλιο πρότεινε την 
αναβολή της για ένα επιπλέον έτος. Η Επιτροπή είχε προτείνει η οδηγία να αρχίσει να 
εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2022. Το Συμβούλιο προτείνει τώρα το 2023 και 
μάλιστα προτείνει παρέκκλιση για τους κοινούς κανόνες ελέγχου· οι κανόνες αυτοί 
δεν θα τεθούν σε εφαρμογή πριν από τον Ιανουάριο του 2024.

Τέλος, είναι λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο δείχνει να μην προτίθεται να λάβει υπόψη 
του τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να 
ερμηνευθούν ως αντίθετες προς τις αρχές της καλόπιστης συνεργασίας και τον ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια διαδικασία διαβούλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 115 
της ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να επαναληφθεί η ανάγκη μετάβασης σε ειδική 
πλειοψηφία σε φορολογικά θέματα. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των οδηγιών σχετικά με τη διοικητική συνεργασία σε 
φορολογικά θέματα θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.


