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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

7.3.2018 A8-0050/78 

Τροπολογία  78 

Eva Joly 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0050/2018 

Paul Tang 

Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 α) Προκειμένου να δημιουργηθούν 

ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να 

εξαλειφθεί ο φορολογικός ανταγωνισμός 

και ο συνακόλουθος αγώνας δρόμου για 

εξίσωση των επιπέδων φορολογίας 

επιχειρήσεων προς τα κάτω, θα πρέπει να 

θεσπιστεί ελάχιστος πραγματικός 

συντελεστής φορολογίας εταιρειών, 

παράλληλα με την κοινή ενοποιημένη 

βάση φορολογίας εταιρειών, ούτως ώστε 

να αποφευχθεί η μετατροπή του αθέμιτου 

ανταγωνισμού για τη φορολογική βάση σε 

αθέμιτο ανταγωνισμό για τους 

φορολογικούς συντελεστές. Η Ένωση θα 

πρέπει επομένως να εγκρίνει, το 

συντομότερο δυνατό, έναν ελάχιστο κοινό 

πραγματικό συντελεστή φορολογίας 

εταιρειών, που θα ισχύει σε κάθε κράτος 

μέλος. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/79 

Τροπολογία  79 

Eva Joly 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0050/2018 

Paul Tang 

Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 β) Ένα από τα κύρια προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι φορολογικές αρχές 

είναι η αδυναμία έγκαιρης πρόσβασης σε 

πλήρεις και σχετικές πληροφορίες όσον 

αφορά τις στρατηγικές φορολογικού 

σχεδιασμού των πολυεθνικών εταιρειών. 

Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να 

δημοσιοποιούνται, έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η ταχεία αντίδραση των 

φορολογικών αρχών για την 

αντιμετώπιση φορολογικών κινδύνων, 

μέσω αποτελεσματικότερης αξιολόγησης 

των εν λόγω κινδύνων, εστίασης στις 

δραστηριότητες ελέγχου και 

προειδοποίησης για αναγκαίες αλλαγές 

στην ισχύουσα νομοθεσία. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/80 

Τροπολογία  80 

Eva Joly 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0050/2018 

Paul Tang 

Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει 

να μειώνονται κατά το ποσό των 

επιχειρηματικών δαπανών και ορισμένων 

άλλων στοιχείων. Οι εκπεστέες 

επιχειρηματικές δαπάνες θα πρέπει 

κανονικά να περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα 

που σχετίζονται με τις πωλήσεις και τις 

δαπάνες που συνδέονται με την παραγωγή, 

τη διατήρηση και τη διασφάλιση 

εισοδήματος. Για τη στήριξη της 

καινοτομίας στην οικονομία και τον 

εκσυγχρονισμό της εσωτερικής αγοράς, θα 

πρέπει να προβλεφθεί η παροχή 

εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και 

ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των 

υπέρ-εκπτώσεων, και αυτές θα πρέπει να 

καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στο έτος 

πραγματοποίησής τους (με εξαίρεση την 

ακίνητη περιουσία). Οι μικρές εταιρείες σε 

φάση εκκίνησης χωρίς συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις που είναι ιδιαίτερα 

καινοτόμες (κατηγορία η οποία θα 

καλύπτει ιδίως τις νεοσύστατες 

επιχειρήσεις) θα πρέπει επίσης να 

στηρίζονται μέσω ενισχυμένων υπέρ-

εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και 

ανάπτυξης. Προκειμένου να διασφαλιστεί 

η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει επίσης να 

υπάρχει κατάλογος δαπανών που δεν 

εκπίπτουν. 

(8) Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει 

να μειώνονται κατά το ποσό των 

επιχειρηματικών δαπανών και ορισμένων 

άλλων στοιχείων. Οι εκπεστέες 

επιχειρηματικές δαπάνες θα πρέπει 

κανονικά να περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα 

που σχετίζονται με τις πωλήσεις και τις 

δαπάνες που συνδέονται με την παραγωγή, 

τη διατήρηση και τη διασφάλιση 

εισοδήματος. Για τη στήριξη της 

καινοτομίας στην οικονομία και τον 

εκσυγχρονισμό της εσωτερικής αγοράς, θα 

πρέπει να προβλεφθεί η παροχή 

εκπτώσεων και θα πρέπει να παρέχεται 

πίστωση φόρου στους φορολογούμενους 

για πραγματικές δαπάνες έρευνας και 

ανάπτυξης που σχετίζονται με δαπάνες 

για υπαλλήλους, υπεργολάβους, 

προσωρινά απασχολούμενους και 

εξωτερικούς συνεργάτες, και αυτές θα 

πρέπει να καταλογίζονται εξ ολοκλήρου 

στο έτος πραγματοποίησής τους (με 

εξαίρεση την ακίνητη περιουσία). 

Χρειάζεται ένας σαφής ορισμός των 

πραγματικών δαπανών έρευνας και 

ανάπτυξης για να αποφευχθεί η κακή 

χρήση των εκπτώσεων. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, θα 

πρέπει επίσης να υπάρχει κατάλογος 

δαπανών που δεν εκπίπτουν. Επιπλέον, για 
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να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 

χρηματοδότησης της έρευνας και 

ανάπτυξης νέων, δυνητικά τοξικών 

χρηματοοικονομικών μέσων και να 

περιοριστεί η έκπτωση φόρου για έρευνα 

και ανάπτυξη μόνο σε καίριες 

στρατηγικές και μελλοντοστραφείς 

επενδύσεις, οι εν λόγω σχετιζόμενες 

πραγματικές δαπάνες δεν θα πρέπει να 

εκπίπτουν στο μέτρο που αφορούν 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.3.2018 A8-0050/81 

Τροπολογία  81 

Eva Joly 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0050/2018 

Paul Tang 

Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 2, οι δαπάνες για έρευνα και 

ανάπτυξη που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων από χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις δεν εκπίπτουν. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/82 

Τροπολογία  82 

Eva Joly 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0050/2018 

Paul Tang 

Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 62 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 62α 

 Κοινός ελάχιστος πραγματικός 

φορολογικός συντελεστής 

 Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή 

υποβάλλει νομοθετική πρόταση για τη 

θέσπιση ελάχιστου πραγματικού 

φορολογικού συντελεστή τουλάχιστον 

20 % σε όλα τα κράτη μέλη. 

Or. en 

 

 


