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1.

Οδηγία του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ
όσον αφορά το πρότυπο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα
της φορολογίας
- Έκδοση νομοθετικής πράξης (ΝΠ+Δ)

Στις 12 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο την πρόταση οδηγίας του
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική
αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, η οποία αποσκοπεί στην
ενίσχυση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών για
φορολογικούς σκοπούς.

2.

Στις 21 Μαρτίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τους Υπουργούς Οικονομικών της
ΕΕ να διασφαλίσουν ότι με την έκδοση της αναθεωρημένης οδηγίας για την Διοικητική
Συνεργασία έως το τέλος του 2014, η νομοθεσία της ΕΕ θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη
με το νέο ενιαίο διεθνές πρότυπο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που εκπονήθηκε από
τον ΟΟΣΑ.

15995/14

ΑΓΚ/γπ
DG G 2B

1

EL

3.

Συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να ενσωματωθούν στην πρόταση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) τα στοιχεία του παγκόσμιου προτύπου για την αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών κατά τρόπο συνεκτικό και σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ,
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της λιθουανικής, της ελληνικής και της ιταλικής
Προεδρίας. Η Ιταλική Προεδρία πρότεινε τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στην πρόταση της
Επιτροπής προκειμένου να ενσωματωθεί το παγκόσμιο πρότυπο του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

4.

Η πολιτική συμφωνία για το φάκελλο αυτό επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο ECOFIN της 14
Οκτωβρίου 2014. Διαπιστώθηκε ότι τρεις δηλώσεις πρόκειται να καταχωρηθούν στα
πρακτικά της συνόδου κατά την οποία θα εκδοθεί η εν λόγω οδηγία (βλ. προσθήκη).

5.

Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων θα μπορούσε συνεπώς να εισηγηθεί στο
Συμβούλιο:
–

να εκδώσει ως σημείο «Α» της ημερήσιας διάταξης προσεχούς συνόδου του την
προαναφερόμενη οδηγία που περιέχεται στο έγγρ. 14425/14 FISC 932, όπως αυτή
διατυπώθηκε οριστικά από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς,

–

να καταχωρήσει στα πρακτικά της εν λόγω συνόδου τη δήλωση που παρατίθεται στο
Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.
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