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Τροπολογία 9
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Σύμφωνα με την τελική έκθεση 
του 2019 στο πλαίσιο της μελέτης και των 
εκθέσεων σχετικά με το έλλειμμα ΦΠΑ 
στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, που 
εκπονήθηκαν για την Επιτροπή, το 
έλλειμμα ΦΠΑ, δηλαδή η διαφορά μεταξύ 
των αναμενόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ 
και του ποσού που πράγματι 
εισπράχθηκε, ανήλθε σε 137,5 
δισεκατομμύρια EUR το 2017 στην 
Ένωση, ποσό που αντιστοιχεί σε απώλεια 
του 11,2 % των συνολικών αναμενόμενων 
εσόδων από τον ΦΠΑ και σε απώλεια 
εσόδων 267 EUR ανά άτομο στην 
Ένωση. Υπάρχουν, ωστόσο, μεγάλες 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, με 
τα ελλείμματα ΦΠΑ να κυμαίνονται από 
το 0,6 % έως το 35,5 %. Αυτό αποδεικνύει 
την ανάγκη για εντονότερη διακρατική 
συνεργασία με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικότερα, αλλά 
και της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, 
γενικότερα (συμπεριλαμβανομένης της 
αλυσιδωτής απάτης).

Or. en

Τροπολογία 10
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(2α) Είναι αναγκαίο να εγκριθεί μια 
φιλόδοξη εντολή για την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία σε συνεργασία με τις εθνικές 
δικαστικές αρχές, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική δίωξη 
όσων επιδίδονται σε απάτες ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, καθώς κάθε 
οργανωμένο διασυνοριακό σύστημα 
απάτης στον τομέα του ΦΠΑ θα πρέπει 
να διώκεται δεόντως και οι υπαίτιοι της 
απάτης θα πρέπει να τιμωρούνται.

Or. en

Τροπολογία 11
Eugen Jurzyca

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Σύμφωνα με την τελική έκθεση 
του 2019 στο πλαίσιο της μελέτης και των 
εκθέσεων σχετικά με το έλλειμμα ΦΠΑ 
στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, που 
εκπονήθηκαν για την Επιτροπή, το 
έλλειμμα ΦΠΑ στα κράτη μέλη 
κυμαίνεται από ποσοστό 0,6 % στην 
Κύπρο έως 35 % στη Ρουμανία, το οποίο 
είναι 50 φορές μεγαλύτερο.

Or. en

Τροπολογία 12
Eugen Jurzyca

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Από πληροφορίες που ήδη 
κατέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών, είναι σε θέση να 

(5) Από πληροφορίες που ήδη 
κατέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών, είναι σε θέση να 
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προσδιορίζουν την τοποθεσία του 
δικαιούχου και του πληρωτή σε σχέση με 
τις υπηρεσίες πληρωμών που εκτελούν, με 
βάση έναν αναγνωριστικό κωδικό 
ατομικού λογαριασμού πληρωμών σε ένα 
κράτος μέλος τον οποίο χρησιμοποιεί ο εν 
λόγω πληρωτής ή δικαιούχος.

προσδιορίζουν την τοποθεσία του 
δικαιούχου και του πληρωτή σε σχέση με 
τις υπηρεσίες πληρωμών που εκτελούν, με 
βάση έναν αναγνωριστικό κωδικό 
ατομικού λογαριασμού πληρωμών σε ένα 
κράτος μέλος τον οποίο χρησιμοποιεί ο εν 
λόγω πληρωτής ή δικαιούχος ή κάποιον 
άλλο αναγνωριστικό κωδικό του πληρωτή 
ή του δικαιούχου και της τοποθεσίας 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 13
Molly Scott Cato
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου46, είναι σημαντικό η 
υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών να διατηρεί και να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με μια διασυνοριακή 
πράξη πληρωμής να είναι αναλογική και 
να περιορίζεται στα αναγκαία όρια ώστε τα 
κράτη μέλη να καταπολεμούν την απάτη 
στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Επιπλέον, οι μόνες πληροφορίες 
που θα πρέπει να διατηρούνται όσον 
αφορά τον πληρωτή είναι οι σχετικές με 
την τοποθεσία του. Σχετικά με 
πληροφορίες όσον αφορά τον δικαιούχο 
και την ίδια την πράξη πληρωμής, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει 
να υποχρεούνται να διατηρούν και να 
διαβιβάζουν στις φορολογικές αρχές μόνον 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε οι 
φορολογικές αρχές να εντοπίζουν τυχόν 
επιχειρήσεις που διαπράττουν απάτη και 
να διενεργούν ελέγχους σχετικά με τον 
ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να 

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου46, είναι σημαντικό η 
υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών να διατηρεί και να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με μια διασυνοριακή 
πράξη πληρωμής να είναι αναλογική και 
να περιορίζεται στα αναγκαία όρια ώστε τα 
κράτη μέλη να καταπολεμούν την απάτη 
στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Επιπλέον, οι μόνες πληροφορίες 
που θα πρέπει να διατηρούνται όσον 
αφορά τον πληρωτή είναι οι σχετικές με 
την τοποθεσία του. Σχετικά με 
πληροφορίες όσον αφορά τον δικαιούχο 
και την ίδια την πράξη πληρωμής, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει 
να υποχρεούνται να διατηρούν και να 
διαβιβάζουν στις φορολογικές αρχές μόνον 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε οι 
φορολογικές αρχές να εντοπίζουν τυχόν 
επιχειρήσεις που διαπράττουν απάτη και 
να διενεργούν ελέγχους σχετικά με τον 
ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να 
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υποχρεούνται να τηρούν αρχεία μόνον για 
διασυνοριακές πράξεις πληρωμών που 
ενδέχεται να υποδεικνύουν οικονομικές 
δραστηριότητες. Η καθιέρωση ορίου με 
βάση τον αριθμό των πληρωμών που 
λαμβάνονται από έναν δικαιούχο κατά τη 
διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου θα 
παράσχει μια αξιόπιστη ένδειξη για το ότι 
οι εν λόγω πληρωμές ελήφθησαν στο 
πλαίσιο οικονομικής δραστηριότητας, με 
αποτέλεσμα να εξαιρούνται οι πληρωμές 
για μη εμπορικούς λόγους. Η κάλυψη 
αυτού του ορίου θα επιφέρει τη λογιστική 
υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών.

υποχρεούνται να τηρούν αρχεία μόνον για 
διασυνοριακές πράξεις πληρωμών που 
ενδέχεται να υποδεικνύουν οικονομικές 
δραστηριότητες. Η καθιέρωση ορίου με 
βάση είτε τον αριθμό των πληρωμών που 
λαμβάνονται από έναν δικαιούχο κατά τη 
διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου 
είτε ένα ελάχιστο ποσό ανά πληρωμή θα 
παράσχει μια αξιόπιστη ένδειξη για το ότι 
οι εν λόγω πληρωμές ελήφθησαν στο 
πλαίσιο οικονομικής δραστηριότητας, με 
αποτέλεσμα να εξαιρούνται οι πληρωμές 
για μη εμπορικούς λόγους. Η κάλυψη 
αυτού του ορίου θα επιφέρει τη λογιστική 
υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών.

_________________ _________________
46 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

46 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 14
Eugen Jurzyca

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου46, είναι σημαντικό η 
υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών να διατηρεί και να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με μια διασυνοριακή 
πράξη πληρωμής να είναι αναλογική και 

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου46, είναι σημαντικό η 
υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών να διατηρεί και να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με μια διασυνοριακή 
πράξη πληρωμής να είναι αναλογική και 
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να περιορίζεται στα αναγκαία όρια ώστε τα 
κράτη μέλη να καταπολεμούν την απάτη 
στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Επιπλέον, οι μόνες πληροφορίες 
που θα πρέπει να διατηρούνται όσον 
αφορά τον πληρωτή είναι οι σχετικές με 
την τοποθεσία του. Σχετικά με 
πληροφορίες όσον αφορά τον δικαιούχο 
και την ίδια την πράξη πληρωμής, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει 
να υποχρεούνται να διατηρούν και να 
διαβιβάζουν στις φορολογικές αρχές μόνον 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε οι 
φορολογικές αρχές να εντοπίζουν τυχόν 
επιχειρήσεις που διαπράττουν απάτη και 
να διενεργούν ελέγχους σχετικά με τον 
ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να 
υποχρεούνται να τηρούν αρχεία μόνον για 
διασυνοριακές πράξεις πληρωμών που 
ενδέχεται να υποδεικνύουν οικονομικές 
δραστηριότητες. Η καθιέρωση ορίου με 
βάση τον αριθμό των πληρωμών που 
λαμβάνονται από έναν δικαιούχο κατά τη 
διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου θα 
παράσχει μια αξιόπιστη ένδειξη για το ότι 
οι εν λόγω πληρωμές ελήφθησαν στο 
πλαίσιο οικονομικής δραστηριότητας, με 
αποτέλεσμα να εξαιρούνται οι πληρωμές 
για μη εμπορικούς λόγους. Η κάλυψη 
αυτού του ορίου θα επιφέρει τη λογιστική 
υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών.

να περιορίζεται στα αναγκαία όρια ώστε τα 
κράτη μέλη να καταπολεμούν την απάτη 
στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Επιπλέον, οι μόνες πληροφορίες 
που θα πρέπει να διατηρούνται όσον 
αφορά τον πληρωτή είναι οι σχετικές με 
την τοποθεσία του. Σχετικά με 
πληροφορίες όσον αφορά τον δικαιούχο 
και την ίδια την πράξη πληρωμής, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει 
να υποχρεούνται να διατηρούν και να 
διαβιβάζουν στις φορολογικές αρχές μόνον 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε οι 
φορολογικές αρχές να εντοπίζουν τυχόν 
επιχειρήσεις που διαπράττουν απάτη και 
να διενεργούν ελέγχους σχετικά με τον 
ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να 
υποχρεούνται να τηρούν αρχεία μόνον για 
διασυνοριακές πράξεις πληρωμών που 
ενδέχεται να υποδεικνύουν οικονομικές 
δραστηριότητες. Η καθιέρωση ορίου με 
βάση τον αριθμό των πληρωμών που 
λαμβάνονται από έναν δικαιούχο κατά τη 
διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου θα 
παράσχει μια αξιόπιστη ένδειξη για το ότι 
οι εν λόγω πληρωμές ελήφθησαν στο 
πλαίσιο οικονομικής δραστηριότητας, με 
αποτέλεσμα να εξαιρούνται οι πληρωμές 
για μη εμπορικούς λόγους. Η κάλυψη 
αυτού του ορίου θα επιφέρει τη λογιστική 
υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών. Προκειμένου να επιτευχθεί 
ισορροπία ανάμεσα στις διοικητικές 
υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών 
και στην καλύτερη είσπραξη του ΦΠΑ 
από τα κράτη μέλη, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών έχουν τη 
δυνατότητα να παρέχουν δεδομένα σε 
μορφή που είναι ήδη εύκολα προσβάσιμη 
σε αυτούς, δηλαδή είτε για κάθε 
συναλλαγή μεμονωμένα είτε σε 
συγκεντρωτικό επίπεδο.

_________________ _________________
46 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 

46 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
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έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 15
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου46, είναι σημαντικό η 
υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών να διατηρεί και να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με μια διασυνοριακή 
πράξη πληρωμής να είναι αναλογική και 
να περιορίζεται στα αναγκαία όρια ώστε τα 
κράτη μέλη να καταπολεμούν την απάτη 
στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Επιπλέον, οι μόνες πληροφορίες 
που θα πρέπει να διατηρούνται όσον 
αφορά τον πληρωτή είναι οι σχετικές με 
την τοποθεσία του. Σχετικά με 
πληροφορίες όσον αφορά τον δικαιούχο 
και την ίδια την πράξη πληρωμής, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει 
να υποχρεούνται να διατηρούν και να 
διαβιβάζουν στις φορολογικές αρχές μόνον 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε οι 
φορολογικές αρχές να εντοπίζουν τυχόν 
επιχειρήσεις που διαπράττουν απάτη και 
να διενεργούν ελέγχους σχετικά με τον 
ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να 
υποχρεούνται να τηρούν αρχεία μόνον για 
διασυνοριακές πράξεις πληρωμών που 
ενδέχεται να υποδεικνύουν οικονομικές 
δραστηριότητες. Η καθιέρωση ορίου με 

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου46, είναι σημαντικό η 
υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών να διατηρεί και να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με μια διασυνοριακή 
πράξη πληρωμής να είναι αναλογική και 
να περιορίζεται στα αναγκαία όρια ώστε τα 
κράτη μέλη να καταπολεμούν την απάτη 
στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Επιπλέον, οι μόνες πληροφορίες 
που θα πρέπει να διατηρούνται όσον 
αφορά τον πληρωτή είναι οι σχετικές με 
την τοποθεσία του. Σχετικά με 
πληροφορίες όσον αφορά τον δικαιούχο 
και την ίδια την πράξη πληρωμής, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει 
να υποχρεούνται να διατηρούν και να 
διαβιβάζουν στις φορολογικές αρχές μόνον 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε οι 
φορολογικές αρχές να εντοπίζουν τυχόν 
επιχειρήσεις που διαπράττουν απάτη και 
να διενεργούν ελέγχους σχετικά με τον 
ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να 
υποχρεούνται να τηρούν αρχεία μόνον για 
διασυνοριακές πράξεις πληρωμών που 
ενδέχεται να υποδεικνύουν οικονομικές 
δραστηριότητες. Η καθιέρωση ορίου με 
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βάση τον αριθμό των πληρωμών που 
λαμβάνονται από έναν δικαιούχο κατά τη 
διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου θα 
παράσχει μια αξιόπιστη ένδειξη για το ότι 
οι εν λόγω πληρωμές ελήφθησαν στο 
πλαίσιο οικονομικής δραστηριότητας, με 
αποτέλεσμα να εξαιρούνται οι πληρωμές 
για μη εμπορικούς λόγους. Η κάλυψη 
αυτού του ορίου θα επιφέρει τη λογιστική 
υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών.

βάση τον αριθμό των πληρωμών που 
λαμβάνονται από έναν δικαιούχο κατά τη 
διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου θα 
παράσχει μια αξιόπιστη ένδειξη για το ότι 
οι εν λόγω πληρωμές ελήφθησαν στο 
πλαίσιο οικονομικής δραστηριότητας, με 
αποτέλεσμα να εξαιρούνται οι πληρωμές 
για μη εμπορικούς λόγους. Η κάλυψη 
αυτού του ορίου θα επιφέρει τη λογιστική 
υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αναλογικότητα και, επιπλέον, να 
εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων 
για την προστασία των δεδομένων, θα 
πρέπει να επιτρέπεται στους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών να αναφέρουν, 
κατά περίπτωση, τις συναλλαγές σε 
συγκεντρωτική βάση.

_________________ _________________
46 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

46 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 16
Eugen Jurzyca

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στις περιπτώσεις όπου μια 
συναλλαγή από πληρωτή σε δικαιούχο 
περιλαμβάνει ενδιάμεσους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, η υποχρέωση 
υποβολής στοιχείων και τήρησης αρχείων 
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ισχύει μόνο για τον τελικό πάροχο 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 17
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Λόγω του σημαντικού όγκου και 
της ευαισθησίας των πληροφοριών όσον 
αφορά την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, είναι αναγκαίο 
και αναλογικό οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών να διατηρούν αρχεία με τις 
πληροφορίες για διασυνοριακές πράξεις 
πληρωμής για περίοδο δύο ετών, ώστε να 
συνδράμουν τα κράτη μέλη στην 
καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του 
ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου και τον 
εντοπισμό επιχειρήσεων που διαπράττουν 
απάτη. Αυτή η χρονική περίοδος είναι η 
ελάχιστη αναγκαία ώστε τα κράτη μέλη να 
διενεργούν ελέγχους με αποτελεσματικό 
τρόπο και να διερευνούν υποθέσεις 
εικαζόμενης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ 
ή να εντοπίζουν περιπτώσεις απάτης στον 
τομέα του ΦΠΑ.

8. Λόγω του σημαντικού όγκου και 
της ευαισθησίας των πληροφοριών όσον 
αφορά την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, είναι αναγκαίο 
και αναλογικό οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών να διατηρούν αρχεία με τις 
πληροφορίες για διασυνοριακές πράξεις 
πληρωμής για περίοδο πέντε ετών, ώστε να 
συνδράμουν τα κράτη μέλη στην 
καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του 
ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου και τον 
εντοπισμό επιχειρήσεων που διαπράττουν 
απάτη. Αυτή η χρονική περίοδος είναι η 
ελάχιστη αναγκαία ώστε τα κράτη μέλη να 
διενεργούν ελέγχους με αποτελεσματικό 
τρόπο και να διερευνούν υποθέσεις 
εικαζόμενης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ 
ή να εντοπίζουν περιπτώσεις απάτης στον 
τομέα του ΦΠΑ.

Or. en

Τροπολογία 18
Molly Scott Cato
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(8) Λόγω του σημαντικού όγκου και 
της ευαισθησίας των πληροφοριών όσον 
αφορά την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, είναι αναγκαίο 
και αναλογικό οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών να διατηρούν αρχεία με τις 
πληροφορίες για διασυνοριακές πράξεις 
πληρωμής για περίοδο δύο ετών, ώστε να 
συνδράμουν τα κράτη μέλη στην 
καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του 
ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου και τον 
εντοπισμό επιχειρήσεων που διαπράττουν 
απάτη. Αυτή η χρονική περίοδος είναι η 
ελάχιστη αναγκαία ώστε τα κράτη μέλη να 
διενεργούν ελέγχους με αποτελεσματικό 
τρόπο και να διερευνούν υποθέσεις 
εικαζόμενης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ 
ή να εντοπίζουν περιπτώσεις απάτης στον 
τομέα του ΦΠΑ.

(8) Λόγω του σημαντικού όγκου και 
της ευαισθησίας των πληροφοριών όσον 
αφορά την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, είναι αναγκαίο 
και αναλογικό οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών να διατηρούν αρχεία με τις 
πληροφορίες για διασυνοριακές πράξεις 
πληρωμής για περίοδο τριών ετών, ώστε 
να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην 
καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του 
ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου και τον 
εντοπισμό επιχειρήσεων που διαπράττουν 
απάτη. Αυτή η χρονική περίοδος είναι η 
ελάχιστη αναγκαία ώστε τα κράτη μέλη να 
διενεργούν ελέγχους με αποτελεσματικό 
τρόπο και να διερευνούν υποθέσεις 
εικαζόμενης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ 
ή να εντοπίζουν περιπτώσεις απάτης στον 
τομέα του ΦΠΑ.

Or. en

Τροπολογία 19
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Πλείονες του ενός πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών είναι δυνατόν να 
συμμετέχουν σε μία ενιαία πληρωμή από 
πληρωτή σε δικαιούχο. Η ενιαία αυτή 
πληρωμή μπορεί να οδηγήσει σε 
πολλαπλές μεταφορές χρηματικών ποσών 
μεταξύ των διαφόρων παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών. Είναι αναγκαίο 
όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
που συμμετέχουν σε συγκεκριμένη 
πληρωμή –εκτός αν ισχύει ειδική 
εξαίρεση– να έχουν υποχρέωση τήρησης 
αρχείων και υποβολής στοιχείων. Τα εν 
λόγω αρχεία και η υποβολή στοιχείων θα 
πρέπει να είναι αναλογικά και να 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά 
με την πληρωμή από τον αρχικό πληρωτή 
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προς τον τελικό δικαιούχο και όχι τις 
ενδιάμεσες μεταφορές χρηματικών 
ποσών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 20
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Η υποχρέωση τήρησης αρχείων 
και υποβολής στοιχείων θα πρέπει επίσης 
να συντρέχει σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
λαμβάνει χρηματικά ποσά ή αποδέχεται 
πράξεις πληρωμής εξ ονόματος του 
δικαιούχου και όχι μόνον όταν ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών μεταφέρει 
χρηματικά ποσά ή εκδίδει μέσα 
πληρωμής για τον πληρωτή.

Or. en

Τροπολογία 21
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Οι υποχρεώσεις που ορίζονται 
στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366. 
Ως εκ τούτου, όταν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών του δικαιούχου δεν 
βρίσκονται σε κράτος μέλος, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή θα 
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πρέπει να τηρούν αρχεία και να 
υποβάλλουν τα πληροφοριακά στοιχεία 
σχετικά με τη διασυνοριακή πληρωμή. 
Αντιστρόφως, προκειμένου η υποχρέωση 
τήρησης αρχείων και υποβολής στοιχείων 
να είναι αναλογική, όταν οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών τόσο του πληρωτή 
όσο και του δικαιούχου βρίσκονται σε 
κράτος μέλος, μόνον οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου θα 
πρέπει να τηρούν αρχεία των 
συγκεκριμένων πληροφοριών. Για τους 
σκοπούς της υποχρέωσης τήρησης 
αρχείων και υποβολής στοιχείων, ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει 
να θεωρείται ότι βρίσκεται σε κράτος 
μέλος όταν ο BIC ή ο αποκλειστικός 
κωδικός αναγνώρισης της επιχείρησης 
παραπέμπει στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

Or. en

Τροπολογία 22
Molly Scott Cato
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Τίτλος IV – Κεφάλαιο 1 – Άρθρο 16

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) Στον τίτλο IV κεφάλαιο 1, το 
άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 16 «Άρθρο 16

Εξομοιώνεται με παράδοση αγαθών εξ 
επαχθούς αιτίας η ανάληψη από τον 
υποκείμενο στον φόρο αγαθού της 
επιχείρησής του, προκειμένου να το 
χρησιμοποιήσει για ίδιες ανάγκες ή για 
ανάγκες του προσωπικού του ή να το 
μεταβιβάσει δωρεάν ή, γενικότερα, να το 
χρησιμοποιήσει για σκοπούς ξένους προς 
την επιχείρηση, όταν το αγαθό αυτό ή τα 

Εξομοιώνεται με παράδοση αγαθών εξ 
επαχθούς αιτίας η ανάληψη από τον 
υποκείμενο στον φόρο αγαθού της 
επιχείρησής του, προκειμένου να το 
χρησιμοποιήσει για ίδιες ανάγκες ή για 
ανάγκες του προσωπικού του ή να το 
μεταβιβάσει δωρεάν ή, γενικότερα, να το 
χρησιμοποιήσει για σκοπούς ξένους προς 
την επιχείρηση, όταν το αγαθό αυτό ή τα 
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συστατικά του στοιχεία δημιούργησαν 
δικαίωμα ολικής ή μερικής έκπτωσης από 
τον ΦΠΑ.

συστατικά του στοιχεία δημιούργησαν 
δικαίωμα ολικής ή μερικής έκπτωσης από 
τον ΦΠΑ. Εξομοιώνεται επίσης με 
παράδοση αγαθών η ανάληψη αγαθού 
που γίνεται για τις ανάγκες της 
επιχείρησης και αφορά τη χορήγηση 
δώρων μικρής αξίας σε φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, ακόμα και αν το αγαθό αυτό 
ή τα συστατικά του στοιχεία δεν 
δημιουργούν δικαίωμα ολικής ή μερικής 
έκπτωσης από τον ΦΠΑ.

Ωστόσο, δεν εξομοιώνεται με παράδοση 
αγαθών εξ επαχθούς αιτίας η ανάληψη που 
γίνεται για τις ανάγκες της επιχείρησης και 
αφορά τη χορήγηση δώρων μικρής αξίας 
και δειγμάτων.

Ωστόσο, δεν εξομοιώνεται με παράδοση 
αγαθών εξ επαχθούς αιτίας η ανάληψη 
αγαθού που γίνεται για τις ανάγκες της 
επιχείρησης και αφορά τη χορήγηση 
δειγμάτων.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32006L0112)

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη της οδηγίας περί ΦΠΑ επιφέρει αυξημένες δαπάνες για τις επιχειρήσεις που 
επιθυμούν να κάνουν δωρεές σε είδος (δηλαδή αγαθών) σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, επειδή 
δεν μπορούν στη συνέχεια να ζητήσουν έκπτωση από τον ΦΠΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
απόρριψη των αγαθών σε ορισμένες χώρες. Οι διατάξεις για τον ΦΠΑ θα πρέπει να παρέχουν 
ευελιξία στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν τέτοιες δωρεές σε είδος, στο πλαίσιο του 
στόχου της κυκλικής οικονομίας.

Τροπολογία 23
Molly Scott Cato
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Τίτλος IX – Κεφάλαιο 7 – Άρθρο 148 – στοιχεία ε), στ), ζ) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Στον τίτλο IX κεφάλαιο 7, 
διαγράφονται τα στοιχεία ε), στ) και ζ) 
του άρθρου 148.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν ΦΠΑ στα αεροσκάφη τροφοδοσίας με καύσιμα και 
ανεφοδιασμού, σε δραστηριότητες συντήρησης για αεροσκάφη ή σε άλλη παροχή υπηρεσιών, 
όταν τα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για διεθνείς πτήσεις. Στόχος της παρούσας τροπολογίας 
είναι να εξασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της ΕΕ περί ΦΠΑ συνάδουν με τη δέσμευση της ΕΕ ως 
προς τη συμφωνία του Παρισιού.

Τροπολογία 24
Eugen Jurzyca

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243α – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «διασυνοριακή πληρωμή»: 
πληρωμή στην οποία ο πληρωτής 
βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος και ο 
δικαιούχος βρίσκεται σε άλλο κράτος 
μέλος, σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 25
Eugen Jurzyca

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών τηρούν 
επαρκώς λεπτομερή αρχεία με τους 
δικαιούχους και τις πράξεις πληρωμών σε 
σχέση με υπηρεσίες πληρωμών που 
εκτελούν για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, 
με σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να 
διενεργούν ελέγχους των παραδόσεων 
αγαθών και των παροχών υπηρεσιών οι 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών τηρούν 
επαρκώς λεπτομερή αρχεία με τους 
δικαιούχους και τις πράξεις πληρωμών σε 
σχέση με διασυνοριακές πληρωμές που 
εκτελούν για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, 
με σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να 
διενεργούν ελέγχους των παραδόσεων 
αγαθών και των παροχών υπηρεσιών οι 
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οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
τίτλου V, θεωρούνται ότι λαμβάνουν χώρα 
σε ένα κράτος μέλος.

οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
τίτλου V, θεωρούνται ότι λαμβάνουν χώρα 
σε ένα κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 26
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243β – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απαίτηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις στις οποίες πληρούνται 
αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

2. Η απαίτηση στην οποία υπόκεινται 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δυνάμει 
της παραγράφου 1 εφαρμόζεται όταν, 
κατά τη διάρκεια ημερολογιακού 
τριμήνου, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχει υπηρεσίες πληρωμών 
που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 25 
διασυνοριακές πληρωμές στον ίδιο 
δικαιούχο. Οι αναφερόμενες στο εδάφιο 1 
διασυνοριακές πληρωμές υπολογίζονται 
σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρωμών που 
παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ανά κράτος μέλος και ανά 
κωδικούς αναγνώρισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 243γ παράγραφος 2. Εάν ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει 
πληροφορίες ότι ο δικαιούχος έχει 
περισσότερους του ενός κωδικούς 
αναγνώρισης, ο υπολογισμός γίνεται ανά 
δικαιούχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το κείμενο του Συμβουλίου

Τροπολογία 27
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243β – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών μεταφέρει χρηματικά ποσά 
από πληρωτή που βρίσκεται σε ένα 
κράτος μέλος σε δικαιούχο που βρίσκεται 
σε άλλο κράτος μέλος, σε τρίτο έδαφος ή 
σε τρίτη χώρα·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το κείμενο του Συμβουλίου

Τροπολογία 28
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243β – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όσον αφορά τα χρηματικά ποσά 
που αναφέρονται στο στοιχείο α), όταν 
ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
εκτελεί περισσότερες από 25 πράξεις 
πληρωμών προς τον ίδιο δικαιούχο κατά 
τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 
τριμήνου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το κείμενο του Συμβουλίου

Τροπολογία 29
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Molly Scott Cato
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243β – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όσον αφορά τα χρηματικά ποσά 
που αναφέρονται στο στοιχείο α), όταν 
ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
εκτελεί περισσότερες από 25 πράξεις 
πληρωμών προς τον ίδιο δικαιούχο κατά τη 
διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου.

β) όσον αφορά τα χρηματικά ποσά 
που αναφέρονται στο στοιχείο α), όταν 
ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
εκτελεί περισσότερες από 25 πράξεις 
πληρωμών προς τον ίδιο δικαιούχο κατά τη 
διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου ή 
εκτελεί συναλλαγές χρηματικής αξίας 
τουλάχιστον 2 500 EUR σε μία πράξη 
πληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 30
Csaba Molnár

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243β – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όσον αφορά τα χρηματικά ποσά 
που αναφέρονται στο στοιχείο α), όταν 
ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
εκτελεί περισσότερες από 25 πράξεις 
πληρωμών προς τον ίδιο δικαιούχο κατά τη 
διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου.

β) όσον αφορά τα χρηματικά ποσά 
που αναφέρονται στο στοιχείο α), όταν 
ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
εκτελεί περισσότερες από 25 πράξεις 
πληρωμών ή εκτελεί συναλλαγές 
χρηματικής αξίας 2 375 EUR ή 
μεγαλύτερης προς τον ίδιο δικαιούχο κατά 
τη διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματική αξία των 2 375 EUR υπολογίστηκε με βάση τη μέση αξία διαδικτυακών εντολών 
αγοράς που ανέρχεται σε 95 EUR βάσει του COM(2018)812 final.
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Τροπολογία 31
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα αρχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1:

3. Η απαίτηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεν ισχύει για τις υπηρεσίες 
πληρωμών που παρέχουν οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή σε 
σχέση με κάθε πληρωμή όταν 
τουλάχιστον ένας από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου 
βρίσκεται σε κράτος μέλος σύμφωνα με 
τον BIC ή οποιονδήποτε άλλον κωδικό 
αναγνώρισης της επιχείρησης ο οποίος 
ταυτοποιεί με σαφήνεια τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και την τοποθεσία 
του. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
του πληρωτή περιλαμβάνει σε κάθε 
περίπτωση τις εν λόγω υπηρεσίες 
πληρωμών στον αναφερόμενο στην 
παράγραφο 2 υπολογισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το κείμενο του Συμβουλίου

Τροπολογία 32
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο243β – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τηρούνται από τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών σε ηλεκτρονική 

διαγράφεται



PE643.160v01-00 20/27 AM\1192433EL.docx

EL

μορφή για περίοδο δύο ετών από το τέλος 
του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου 
εκτελέστηκε η πράξη πληρωμής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το κείμενο του Συμβουλίου

Τροπολογία 33
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243β – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τηρούνται από τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών σε ηλεκτρονική 
μορφή για περίοδο δύο ετών από το τέλος 
του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου 
εκτελέστηκε η πράξη πληρωμής·

α) τηρούνται από τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών σε ηλεκτρονική 
μορφή για περίοδο πέντε ετών από το 
τέλος του έτους κατά τη διάρκεια του 
οποίου εκτελέστηκε η πράξη πληρωμής·

Or. en

Τροπολογία 34
Molly Scott Cato
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243β – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τηρούνται από τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών σε ηλεκτρονική 
μορφή για περίοδο δύο ετών από το τέλος 
του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου 
εκτελέστηκε η πράξη πληρωμής·

α) τηρούνται από τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών σε ηλεκτρονική 
μορφή για περίοδο τριών ετών από το 
τέλος του έτους κατά τη διάρκεια του 
οποίου εκτελέστηκε η πράξη πληρωμής·
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Or. en

Τροπολογία 35
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243β – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τίθενται στη διάθεση των κρατών 
μελών εγκατάστασης του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το 
άρθρο 24β του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 904/2010 (*).

διαγράφεται

__________________________________
__________________________________
_
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του 
Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, 
για τη διοικητική συνεργασία και την 
καταπολέμηση της απάτης στον τομέα 
του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 
268 της 12.10.2010, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το κείμενο του Συμβουλίου

Τροπολογία 36
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243β – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όταν ισχύει η απαίτηση της 
παραγράφου 1 για τους παρόχους 
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υπηρεσιών πληρωμών, τα αρχεία:
i) τηρούνται από τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών σε ηλεκτρονική μορφή για 
περίοδο τριών ημερολογιακών ετών από 
τη λήξη του ημερολογιακού έτους της 
ημερομηνίας πληρωμής·
ii) καθίστανται διαθέσιμα σύμφωνα με το 
άρθρο 24β του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 904/2010 (*) στο κράτος μέλος 
προέλευσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών ή στα κράτη μέλη υποδοχής 
όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
παρέχει υπηρεσίες πληρωμών σε κράτη 
μέλη άλλα από το κράτος μέλος 
προέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το κείμενο του Συμβουλίου

Τροπολογία 37
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243γ – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στον κωδικό IBAN του 
λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή·

α) στον κωδικό IBAN του 
λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή ή σε 
οποιονδήποτε άλλο κωδικό αναγνώρισης 
που ταυτοποιεί με σαφήνεια τον πληρωτή 
και την τοποθεσία του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το κείμενο του Συμβουλίου

Τροπολογία 38
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Eugen Jurzyca

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243γ – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στον κωδικό IBAN του 
λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή·

α) στον κωδικό IBAN του 
λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή ή σε 
οποιονδήποτε άλλο κωδικό αναγνώρισης 
που ταυτοποιεί με σαφήνεια τον πληρωτή 
και την τοποθεσία του·

Or. en

Τροπολογία 39
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243γ – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στον κωδικό BIC ή οποιονδήποτε 
άλλο κωδικό αναγνώρισης της επιχείρησης 
που ταυτοποιεί με σαφήνεια τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος ενεργεί για 
λογαριασμό του πληρωτή.

β) εάν δεν έχει εφαρμογή κανένας 
από τους κωδικούς αναγνώρισης που 
αναφέρονται στο εδάφιο α), στον κωδικό 
BIC ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό 
αναγνώρισης της επιχείρησης που 
ταυτοποιεί με σαφήνεια τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος ενεργεί για 
λογαριασμό του πληρωτή, καθώς και την 
τοποθεσία του εν λόγω παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το κείμενο του Συμβουλίου

Τροπολογία 40
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Eugen Jurzyca

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243δ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αρχεία που τηρούνται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα 
με το άρθρο 243β, περιέχουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

1. Τα αρχεία που τηρούνται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σχετικά 
με τη διασυνοριακή πράξη πληρωμής, 
σύμφωνα με το άρθρο 243β, περιέχουν 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πράξη: (1) με τις πληρωμές με κάρτα, η τράπεζα του πληρωτή δεν γνωρίζει τον κωδικό 
IBAN του δικαιούχου, (2) οι χώρες εκτός ΕΕ δεν χρησιμοποιούν κωδικό ΙΒΑΝ, (3) ο 
λογαριασμός του πληρωτή μπορεί να εμφανίζει τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ως 
δικαιούχο, (4) οι επιστροφές πληρωμών πραγματοποιούνται συνήθως μετά την εκτέλεση της 
αρχικής πληρωμής στη διαδικτυακή επιχείρηση λιανικού εμπορίου. Η επιστροφή εκτελείται ως 
χωριστή συναλλαγή που δεν περιλαμβάνει πάντα αναφορά στην αρχική πράξη πληρωμής.

Τροπολογία 41
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243δ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αρχεία που τηρούνται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα 
με το άρθρο 243β, περιέχουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

1. Τα αρχεία που τηρούνται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα 
με το άρθρο 243β, όσον αφορά τις 
διασυνοριακές πληρωμές, περιέχουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση ότι τα αρχεία αυτά αφορούν τις διασυνοριακές πληρωμές.

Τροπολογία 42
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243δ – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τυχόν εκτελεσθείσες επιστροφές 
πληρωμών για πράξεις πληρωμών οι 
οποίες αναφέρονται στο στοιχείο ζ)·

η) τυχόν εκτελεσθείσες επιστροφές 
πληρωμών για πράξεις πληρωμών οι 
οποίες αναφέρονται στο στοιχείο ζ), εάν 
υπάρχουν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συμμόρφωσης, είναι σημαντικό να μπορούν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να 
τεκμηριώνουν όλες τις ζητούμενες πληροφορίες.

Τροπολογία 43
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Τίτλος ΧV – Κεφάλαιο 2α – Άρθρο 404 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στον τίτλο XV κεφάλαιο 2α, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 404α
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή 
θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, με βάση τις 
πληροφορίες που έχει λάβει από τα κράτη 
μέλη, έκθεση για τη λειτουργία του τίτλου 
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XI κεφάλαιο 4 τμήμα 2α, ιδίως όσον 
αφορά την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι 
πλατφόρμες ανταλλαγής εικονικών 
νομισμάτων στο πεδίο εφαρμογής του εν 
λόγω τμήματος. Η Επιτροπή υποβάλλει 
τακτικά τέτοιες εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι εν 
λόγω εκθέσεις συνοδεύονται, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετικές 
προτάσεις.»

Or. en

Τροπολογία 44
Csaba Molnár

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2021, τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν με την 
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Οι αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις για τη 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία θα 
θεσπιστούν και θα δημοσιευτούν από τα 
κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 
Τα κράτη μέλη θα ανακοινώσουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. en

Τροπολογία 45
Csaba Molnár

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 
1η Ιανουαρίου 2022.

Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2022.

Or. en
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