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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Ο μαθηματικός τύπος επιμερισμού 

της ενοποιημένης φορολογικής βάσης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τρεις εξίσου 

σταθμισμένους συντελεστές, ήτοι εργασία, 

στοιχεία ενεργητικού και πωλήσεις ανά 

προορισμό. Αυτοί οι εξίσου σταθμισμένοι 

συντελεστές θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζουν μια ισορροπημένη 

προσέγγιση όσον αφορά τη διανομή των 

φορολογητέων κερδών μεταξύ των οικείων 

κρατών μελών και θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται 

εκεί ακριβώς όπου πραγματοποιούνται. Η 

εργασία και τα στοιχεία ενεργητικού θα 

πρέπει επομένως να κατανέμονται στο 

κράτος μέλος όπου επιτελείται η εργασία ή 

όπου βρίσκονται τα στοιχεία ενεργητικού, 

ώστε να δίδεται έτσι η κατάλληλη 

βαρύτητα στα συμφέροντα του κράτους 

μέλους προέλευσης, ενώ οι πωλήσεις θα 

πρέπει να κατανέμονται στο κράτος μέλος 

προορισμού των προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 

μισθολογικές διαφορές σε ολόκληρη την 

Ένωση και να καθίσταται δυνατή η δίκαιη 

κατανομή της ενοποιημένης φορολογικής 

βάσης, ο συντελεστής εργασίας θα πρέπει 

να περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας 

(10) Ο μαθηματικός τύπος επιμερισμού 

της ενοποιημένης φορολογικής βάσης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τέσσερις εξίσου 

σταθμισμένους συντελεστές, ήτοι εργασία, 

στοιχεία ενεργητικού, πωλήσεις ανά 

προορισμό και συλλογή και χρήση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 

χρήστες διαδικτυακών πλατφορμών και 

υπηρεσιών. Αυτοί οι εξίσου σταθμισμένοι 

συντελεστές θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζουν μια ισορροπημένη 

προσέγγιση όσον αφορά τη διανομή των 

φορολογητέων κερδών μεταξύ των οικείων 

κρατών μελών και θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται 

εκεί ακριβώς όπου πραγματοποιούνται. Η 

εργασία και τα στοιχεία ενεργητικού θα 

πρέπει επομένως να κατανέμονται στο 

κράτος μέλος όπου επιτελείται η εργασία ή 

όπου βρίσκονται τα στοιχεία ενεργητικού, 

ώστε να δίδεται έτσι η κατάλληλη 

βαρύτητα στα συμφέροντα του κράτους 

μέλους προέλευσης, ενώ οι πωλήσεις θα 

πρέπει να κατανέμονται στο κράτος μέλος 

προορισμού των προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 

μισθολογικές διαφορές σε ολόκληρη την 

Ένωση και να καθίσταται δυνατή η δίκαιη 
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και τον αριθμό εργαζομένων (εξ ημισείας). 

Ο συντελεστής στοιχείων ενεργητικού, από 

την άλλη, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα 

τα πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού, αλλά 

όχι τα άυλα και τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού λόγω του 

μεταβλητού τους χαρακτήρα και του 

απορρέοντος κινδύνου καταστρατήγησης 

των κανόνων της παρούσας οδηγίας. 

Όταν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, το 

αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν 

αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια 

ρήτρα διασφάλισης θα πρέπει να 

προβλέπει εναλλακτική μέθοδο κατανομής 

του εισοδήματος. 

κατανομή της ενοποιημένης φορολογικής 

βάσης, ο συντελεστής εργασίας θα πρέπει 

να περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας 

και τον αριθμό εργαζομένων (εξ ημισείας). 

Ο συντελεστής στοιχείων ενεργητικού, από 

την άλλη, θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο 

τα πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού. 

Όταν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, το 

αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν 

αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια 

ρήτρα διασφάλισης θα πρέπει να 

προβλέπει εναλλακτική μέθοδο κατανομής 

του εισοδήματος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία επαναλαμβάνει το κείμενο της τροπολογίας 10 της επιτροπής ECON 

όπως εγκρίθηκε, αλλά επαναφέρει τη λέξη «πάγια» πριν από υλικά στοιχεία ενεργητικού. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Η Επιτροπή θα πρέπει αμέσως να 

προβεί σε νέα εκτίμηση επιπτώσεων 

λαμβάνοντας υπόψη πιο ολοκληρωμένα 

και ακριβή δεδομένα σχετικά με τους 

πόρους, βάσει των προτύπων του ΟΟΣΑ 

για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, τα 

οποία οι φορολογικές αρχές των κρατών 

μελών διαθέτουν ατύπως. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5γ. Ο ορισμός της συλλογής και της 

αξιοποίησης, για εμπορικούς σκοπούς, 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 

πλαίσιο της συλλογής και χρήσης 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 

χρήστες διαδικτυακών πλατφορμών και 

υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τον 

κανονισμό 2016/679/ΕΕ. 

 (i) Η συλλογή δεδομένων ανά κράτος 

μέλος αφορά μόνον τα δεδομένα από 

χρήστες διαδικτυακών πλατφορμών και 

υπηρεσιών τα οποία συλλέγονται στο 

αρχικό σημείο προέλευσής τους και όχι 

συλλεχθέντα δεδομένα που έχουν 

διαβιβαστεί ή αποθηκευτεί. 

 (ii) Κατά την εξέταση της 

αξιοποίησης δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από χρήστες διαδικτυακών 

πλατφορμών και υπηρεσιών, θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει επικάλυψη 

άλλων συντελεστών στον μαθηματικό 

τύπου, όπως οι πωλήσεις. 

Or. en 

 

 


