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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

7.3.2018 A8-0050/85 

Τροπολογία  85 

Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0050/2018 

Paul Tang 

Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η εταιρεία ανήκει σε ενοποιημένο 

όμιλο για λογιστικούς σκοπούς με 

συνολικά ενοποιημένα έσοδα ομίλου άνω 

των 750 000 000 EUR κατά το οικονομικό 

έτος που προηγείται του οικείου 

οικονομικού έτους· 

γ) η εταιρεία ανήκει σε ενοποιημένο 

όμιλο για λογιστικούς σκοπούς με 

συνολικά ενοποιημένα έσοδα ομίλου άνω 

των 50 000 000 EUR κατά το οικονομικό 

έτος που προηγείται του οικείου 

οικονομικού έτους· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/86 

Τροπολογία  86 

Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0050/2018 

Paul Tang 

Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην περίπτωση οντότητας, η 

φορολογούμενη εταιρεία μόνη της, ή από 

κοινού με τις συνδεδεμένες με αυτήν 

επιχειρήσεις, κατέχει άμεση ή έμμεση 

συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 50 % των 

δικαιωμάτων ψήφου ή έχει την άμεση ή 

έμμεση κυριότητα επί ποσοστού άνω του 

50 % του κεφαλαίου ή δικαιούται να 

εισπράττει ποσοστό άνω του 50 % των 

κερδών της εν λόγω οντότητας· και 

α) στην περίπτωση οντότητας, η 

φορολογούμενη εταιρεία μόνη της, ή από 

κοινού με τις συνδεδεμένες με αυτήν 

επιχειρήσεις, κατέχει άμεση ή έμμεση 

συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 50 % των 

δικαιωμάτων ψήφου ή έχει την άμεση ή 

έμμεση κυριότητα επί ποσοστού άνω του 

50 % του κεφαλαίου ή δικαιούται να 

εισπράττει ποσοστό άνω του 50 % των 

κερδών της εν λόγω οντότητας, ή όταν η 

έδρα της εν λόγω οντότητας μπορεί να 

θεωρείται ο τόπος πραγματικής 

διοίκησης όπου λαμβάνονται οι κεντρικές 

διοικητικές και εμπορικές αποφάσεις που 

καθοδηγούν ή επηρεάζουν την 

επιχειρηματική δραστηριότητα της εν 

λόγω οντότητας· και 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/87 

Τροπολογία  87 

Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0050/2018 

Paul Tang 

Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ο πραγματικός φόρος εταιρειών 

που καταβάλλει η οντότητα ή η μόνιμη 

εγκατάσταση για τα κέρδη της είναι 

χαμηλότερος από τη διαφορά μεταξύ του 

φόρου εταιρειών που θα είχε επιβληθεί 

στα κέρδη της οντότητας ή της μόνιμης 

εγκατάστασης σύμφωνα με τους κανόνες 

της παρούσας οδηγίας και του 

πραγματικού φόρου εταιρειών που 

καταβάλλει για τα εν λόγω κέρδη η 

οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση. 

β) τα κέρδη της οντότητας ή της 

μόνιμης εγκατάστασης υπόκεινται σε 

πραγματικό συντελεστή φορολογίας 

εταιρειών κατώτερο του 75 % του 

πραγματικού φορολογικού συντελεστή 

που θα είχε επιβληθεί στο κράτος μέλος 

της φορολογούμενης εταιρείας· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/88 

Τροπολογία  88 

Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0050/2018 

Paul Tang 

Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν μια οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση 

αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή 

εταιρεία βάσει της παραγράφου 1, το μη 

διανεμηθέν εισόδημα της οντότητας ή της 

μόνιμης εγκατάστασης υπόκειται σε φόρο 

στον βαθμό που προέρχεται από τις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

Όταν μια οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση 

αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή 

εταιρεία βάσει της παραγράφου 1, όλο το 

εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης της 

οντότητας ή της μόνιμης εγκατάστασης 

υπόκειται σε φόρο. 

Or. en 

 

 


