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Τροπολογία  47 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 

οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες2, τα «φορολογικά 

εγκλήματα» που σχετίζονται με άμεσους 

και έμμεσους φόρους περιλαμβάνονται 

στον ευρύ ορισμό της «εγκληματικής 

δραστηριότητας» και θεωρούνται βασικά 

αδικήματα για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες· 

υπενθυμίζει ότι τόσο τα πιστωτικά 

ιδρύματα όσο και τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, καθώς και οι φοροτεχνικοί 

σύμβουλοι, λογιστές και δικηγόροι, 

θεωρούνται «υπόχρεες οντότητες» 

σύμφωνα με την οδηγία για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και δεσμεύονται, ως εκ τούτου, να τηρούν 

σειρά καθηκόντων για την πρόληψη, τον 

εντοπισμό και την καταγγελία 

δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες· 

_______________________ 

2 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, και την κατάργηση της 

οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής, ΕΕ 

L 141 της 5.6.2015, σ. 73. 

Or. en 
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Τροπολογία  48 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. ζητεί από τις ευρωπαϊκές 

εποπτικές αρχές να εξετάσουν το 

ενδεχόμενο απαγόρευσης βασιζόμενων 

στη φορολογία χρηματοπιστωτικών 

μέσων, δραστηριοτήτων ή πρακτικών, 

ιδίως όσον αφορά το αρμπιτράζ 

μερισμάτων, εάν οι ενεχόμενοι δεν 

καταφέρουν να αποδείξουν ότι οι εν λόγω 

πολύπλοκες χρηματοοικονομικές 

ρυθμίσεις έχουν ουσιαστικό οικονομικό 

σκοπό άλλο εκτός της φοροαποφυγής· 

Or. en 
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Τροπολογία  49 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3β. ζητεί να δοθεί στις εθνικές και 

στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές εντολή 

να εξετάζουν πρακτικές φοροαποφυγής, 

δεδομένου ότι ενδέχεται αυτές να θέσουν 

σε κίνδυνο την ακεραιότητα της 

εσωτερικής αγοράς· 

Or. en 
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Τροπολογία  50 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπογραμμίζει ότι αυτές οι νέες 

αποκαλύψεις φαίνεται να υποδεικνύουν 

πιθανές ελλείψεις των υφιστάμενων 

συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών και 

συνεργασίας μεταξύ των αρχών των 

κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη να 

εφαρμόσουν με αποτελεσματικό τρόπο την 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών στον φορολογικό τομέα· 

4. υπογραμμίζει ότι αυτές οι νέες 

αποκαλύψεις φαίνεται να υποδεικνύουν 

πιθανές ελλείψεις των εθνικών 

φορολογικών νόμων και των υφιστάμενων 

συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών και 

συνεργασίας μεταξύ των αρχών των 

κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη να 

εφαρμόσουν με αποτελεσματικό τρόπο την 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών στον φορολογικό τομέα· 

Or. en 
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Τροπολογία  51 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. Ζητεί να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

πληροφοριών σε επίπεδο φορολογικών 

αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν τα 

προβλήματα με το φορολογικό απόρρητο, 

που έχουν παρατηρηθεί σε ορισμένα 

κράτη μέλη· 

Or. en 
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Τροπολογία  52 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. καλεί επίσης τις εθνικές αρχές να 

κινήσουν, όπου είναι σκόπιμο, ποινικές 

έρευνες, να κάνουν χρήση νομικών μέσων 

για τη δέσμευση ύποπτων περιουσιακών 

στοιχείων, να δρομολογήσουν έρευνες στα 

διοικητικά συμβούλια που ενέχονται στο 

σκάνδαλο, και να επιβάλουν κατάλληλες 

και αποτρεπτικές ποινές στα 

εμπλεκόμενα μέρη· είναι της άποψης ότι 

οι δράστες και οι φορείς που διευκόλυναν 

τη διάπραξη των εγκλημάτων αυτών, όχι 

μόνο οι φοροτεχνικοί αλλά και οι 

δικηγόροι, οι λογιστές και οι τράπεζες, θα 

πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· 

τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 

τερματισμό της ατιμωρησίας του 

εγκλήματος του «άσπρου κολάρου» και 

για διασφάλιση καλύτερης επιβολής των 

δημοσιονομικών κανόνων· 

Or. en 
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Τροπολογία  53 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5β. Καλεί τις αρχές της ΕΕ και των 

κρατών μελών να διερευνήσουν το ρόλο 

των ασφαλιστικών ταμείων και των 

εποπτικών αρχών του ασφαλιστικού 

τομέα στο σκάνδαλο· 

Or. en 
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Τροπολογία  54 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί τις εθνικές φορολογικές 

αρχές να αξιοποιήσουν πλήρως το σύνολο 

των δυνατοτήτων της ΟΔΣ6 όσον αφορά 

την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών στον φορολογικό τομέα 

σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές 

ρυθμίσεις· ζητεί επίσης να ενισχυθεί η 

ΟΔΣ6 προκειμένου να απαιτείται η 

υποχρεωτική γνωστοποίηση των 

συστημάτων αρμπιτράζ μερισμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης 

επιστροφών φόρου από μερίσματα και από 

φόρο υπεραξίας κεφαλαίων·  

6. καλεί τις εθνικές φορολογικές 

αρχές να αξιοποιήσουν πλήρως το σύνολο 

των δυνατοτήτων της ΟΔΣ6 όσον αφορά 

την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών στον φορολογικό τομέα 

σχετικά με τις δηλωτέες διασυνοριακές 

ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων των 

ομαδικών αιτημάτων· ζητεί επίσης να 

ενισχυθεί η ΟΔΣ6 προκειμένου να 

απαιτείται η υποχρεωτική γνωστοποίηση 

των συστημάτων αρμπιτράζ μερισμάτων 

και όλων των πληροφοριών σχετικά με 

την κεφαλαιακή υπεραξία, 

συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης 

επιστροφών φόρου από μερίσματα και από 

φόρο υπεραξίας κεφαλαίων· 

Or. en 
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Τροπολογία  55 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. σημειώνει ότι η γαλλική Γερουσία, 

σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει την 

πρακτική του "αρμπιτράζ μερισμάτων", 

κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο για 

τον προϋπολογισμό, η οποία θα 

καθιστούσε δυνατή την παρακράτηση 

του 30 % της αξίας της συναλλαγής σε 

έναν αλλοδαπό δικαιούχο, που θα μπορεί 

να επιστραφεί εκ των υστέρων, εάν 

αποδειχθεί ότι είναι ο τελικός 

πραγματικός δικαιούχος· καλεί τους 

ευρωπαίους νομοθέτες να αξιολογήσουν 

τη δυνατότητα εφαρμογής του εν λόγω 

μέτρου σε επίπεδο ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  56 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Το σκάνδαλο Cum-Ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. Καλεί την Επιτροπή να αρχίσει 

αμέσως να προετοιμάζει πρόταση για μια 

Ευρωπαϊκή Αστυνομία για το 

Χρηματοπιστωτικό Έγκλημα στο πλαίσιο 

της Ευρωπόλ, η οποία θα διαθέτει δικά 

της μέσα έρευνας, καθώς και ένα 

ευρωπαϊκό πλαίσιο για διασυνοριακές 

φορολογικές έρευνες· 

Or. en 

 

 


