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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

I. Εισαγωγή 

 

Η παρούσα πρόταση, μαζί με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή 

ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (2016/0336(CNS)) είναι η εκ νέου δρομολόγηση 

της πρωτοβουλίας της Επιτροπής του 2011 για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 

εταιρειών για την ΕΕ. Οι δύο προτάσεις αποσκοπούν στην θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ σε 

αυτόν τον τομέα, η οποία να είναι κατάλληλη για ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο έχει 

αποκτήσει περισσότερο παγκοσμιοποιημένο, κινητό και ψηφιακό χαρακτήρα και στο οποίο 

τα κράτη μέλη δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τις 

πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μέσω μονομερούς δράσης, προκειμένου να 

προστατεύσουν τις εθνικές τους φορολογικές βάσεις από τη διάβρωση και να αντιμετωπίσουν 

την μετατόπιση κερδών. 

 

II. Αποτελεσματική υλοποίηση της ενοποίησης 

 

Η εφαρμογή της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών είναι παράγοντας 

θεμελιώδους σημασίας στον αγώνα για την επίτευξη δικαιοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων 

εντός και εκτός της ΕΕ, από απόψεως  φορολόγησης. Μία από τις βασικές απειλές για τη 

φορολογική δικαιοσύνη είναι η διαδεδομένη πρακτική της μετατόπισης κερδών. Όταν 

εφαρμοστεί πλήρως, η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών θα καταστήσει δυνατή 

την απόδοση του εισοδήματος στον τόπο όπου παράγεται η αξία, βάσει μαθηματικού τύπου 

που θα περιλαμβάνει τρεις εξίσου σταθμισμένους συντελεστές οι οποίοι θα είναι περισσότερο 

ανθεκτικοί σε πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού σε σύγκριση με τις μεθόδους 

μεταβιβαστικής τιμολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαν να εξαλειφθούν τα κενά 

που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων, και ειδικότερα η 

μεταβιβαστική τιμολόγηση, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 70 % του συνόλου της 

μετατόπισης κερδών στην ΕΕ, και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα 

προς την κατεύθυνση της επίτευξης δίκαιου, αποτελεσματικού και διαφανούς φορολογικού 

συστήματος. Συνεπώς, οι δύο προτάσεις θα πρέπει να θεωρούνται δέσμη και θα πρέπει να 

εφαρμόζονται παράλληλα, ούτως ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη. Η 

κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή έως τα τέλη 

του έτους 2020. 

 

Σε σχέση με τον γενικό δίκαιο χαρακτήρα των φορολογικών συστημάτων μας, οι εταιρείες 

πρέπει να επωμιστούν το βάρος που τους αναλογεί, και συνεπώς είναι σημαντικό οι νέες 

φορολογικές απαλλαγές να μην διαβρώνουν τη φορολογική βάση. Τα μέτρα που παρέχουν 

κίνητρα στις ιδιωτικές οντότητες ώστε να επενδύουν στην πραγματική οικονομία πρέπει να 

υποστηριχθούν, δεδομένου ότι το υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα στην ΕΕ είναι μία από τις 

βασικές πηγές των οικονομικών αδυναμιών της. Ωστόσο, οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις 

εταιρείες πρέπει να διαμορφώνονται με προσοχή και να εφαρμόζονται μόνον όταν είναι 

προφανής ο θετικός τους αντίκτυπος στην απασχόληση και την ανάπτυξη και όταν 

αποκλείεται ενδεχόμενος κίνδυνος δημιουργίας νέων κενών στο φορολογικό σύστημα. Ως εκ 

τούτου, η καινοτομία και οι επενδύσεις θα πρέπει να προωθούνται μέσω δημόσιων 

επιδοτήσεων και όχι μέσω φορολογικών απαλλαγών. 
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Προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός 

δομών και να αποφευχθούν δύο παράλληλα φορολογικά καθεστώτα, η κοινή ενοποιημένη 

βάση φορολογίας εταιρειών θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλες τις εταιρείες, 

εξαιρουμένων των ΜΜΕ, όπως ορίζονται στην 4η οδηγία για το εταιρικό δίκαιο του 1978. 

Έτσι, για παράδειγμα, ο κρεοπώλης της διπλανή πόρτα ή οι μικρές νεοσύστατες εταιρείες που 

είναι ιδιαίτερα καινοτόμες, δεν θα υποχρεούνται να υιοθετήσουν την κοινή ενοποιημένη 

βάση φορολογίας των εταιρειών. Δεδομένου ότι οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τους απαραίτητους 

πόρους για να επενδύουν σε εικονικές εταιρικές δομές για να μεταφέρουν τεχνητά τα κέρδη 

τους, ωθούνται προς ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των πολυεθνικών εταιρειών. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια υγιής ενιαία αγορά, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί ένα 

δίκαιο, αποτελεσματικό, διαφανές και φιλικό προς την ανάπτυξη σύστημα κοινής βάσης 

φορολογίας των εταιρειών, το οποίο θα βασίζεται στην αρχή ότι τα κέρδη θα πρέπει να 

φορολογούνται στη χώρα στην οποία δημιουργούνται. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή αλλαγή στο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι αναγκαίο να 

οριστεί η έννοια της ψηφιακής επιχειρηματικής εγκατάστασης. Οι εταιρείες που αντλούν 

έσοδα σε κράτος μέλος χωρίς να έχουν φυσική παρουσία στο κράτος μέλος πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι εταιρείες με φυσική παρουσία. Επομένως, η 

ΚΕΒΦΕ πρέπει να εφαρμόζεται και στις ψηφιακές επιχειρήσεις. 

 

III. Θέσπιση ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εταιρειών στην πρόταση 

 

Ένας κοινός και δίκαιος ελάχιστος συντελεστής φορολογίας εταιρειών είναι ο μόνος τρόπος 

με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί ίση και δίκαιη μεταχείριση μεταξύ διαφόρων 

προσώπων που αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ, και στο πλαίσιο της 

ευρύτερης κοινότητας των υπόχρεων καταβολής φόρου. Εάν δεν θεσπιστεί αυτός ο ελάχιστος 

συντελεστής, θα προκύψει μια κατάσταση στην οποία θα ενταθεί ο ανταγωνισμός προς τα 

κάτω όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές. Η ύπαρξη μιας κοινής ενοποιημένης 

βάσης φορολογίας εταιρειών θα σήμαινε ότι τα κράτη μέλη δεν θα είναι πλέον σε θέση να 

εισέλθουν σε ανταγωνισμό μέσω των φορολογικών βάσεων και ότι, συνεπώς, τα οικονομικά 

κίνητρα ανταγωνισμού μέσω φορολογικών συντελεστών θα αυξηθούν. Κατά μέσο όρο, η 

φορολογία εταιρειών στην ΕΕ έχει μειωθεί από 35 % το 1990 σε 22,5 % σήμερα. Για τον 

τερματισμό του ανταγωνισμού προς τα κάτω όσον αφορά τους συντελεστές φορολογίας 

εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να θεσπιστεί  ελάχιστος συντελεστής φορολογίας εταιρειών 

της τάξης του 25 %. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Οι εταιρείες που επιθυμούν να 

αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα 

πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της 

Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και 

στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης 

και της αλληλεπίδρασης 28 ανόμοιων 

συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. 

Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου οι 

δομές φορολογικού σχεδιασμού έχουν 

καταστεί ολοένα και πιο πολύπλοκες, 

καθώς αναπτύσσονται σε διάφορες 

δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα την 

εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών του 

φορολογικού συστήματος ή των 

αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή 

περισσότερων φορολογικών συστημάτων 

με σκοπό τη μείωση της φορολογικής 

οφειλής των εταιρειών. Παρότι οι εν λόγω 

καταστάσεις αναδεικνύουν αδυναμίες 

τελείως διαφορετικής φύσης, αμφότερες 

δημιουργούν εμπόδια που παρακωλύουν 

την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. Θα πρέπει επομένως να αναληφθεί 

δράση για την αντιμετώπιση αυτών των 

προβλημάτων η οποία να αφορά και τους 

δύο αυτούς τύπους ανεπαρκειών της 

αγοράς. 

(1) Οι εταιρείες που επιθυμούν να 

αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα 

πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της 

Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και 

στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης 

και της αλληλεπίδρασης 28 ανόμοιων 

συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. 

Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου οι 

δομές φορολογικού σχεδιασμού 

καθίστανται ολοένα και πιο επιθετικές και 

πολύπλοκες, καθώς αναπτύσσονται σε 

διάφορες δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα την 

εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών του 

φορολογικού συστήματος ή των 

αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή 

περισσότερων φορολογικών συστημάτων 

με σκοπό τη μείωση της φορολογικής 

οφειλής των εταιρειών. Παρότι οι εν λόγω 

καταστάσεις αναδεικνύουν αδυναμίες 

τελείως διαφορετικής φύσης, αμφότερες 

δημιουργούν εμπόδια που παρακωλύουν 

την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. Σε ένα πιο παγκοσμιοποιημένο, 

κινητό και ψηφιακό οικονομικό πλαίσιο, 
θα πρέπει επομένως να αναληφθεί δράση 

για την αντιμετώπιση αυτών των 

προβλημάτων η οποία να αφορά και τους 

δύο αυτούς τύπους ανεπαρκειών της 

αγοράς μέσω της προσέγγισης των 

βάσεων φορολογίας των εταιρειών στην 

Ένωση και της δημιουργίας ενός 

δικαιότερου και συνεκτικότερου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο 

θα μπορούν να λειτουργούν οι εταιρείες. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Όπως τονίζεται στην πρόταση 

οδηγίας του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 

2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση 

(3) Όπως τονίζεται στην πρόταση 

οδηγίας του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 

2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση 
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φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)1, ένα 

σύστημα φορολογίας εταιρειών που 

αντιμετωπίζει την Ένωση ως ενιαία αγορά 

για τον σκοπό του υπολογισμού της 

φορολογικής βάσης των εταιρειών θα 

διευκόλυνε τη διασυνοριακή 

δραστηριότητα για τις εταιρείες που 

εδρεύουν στην Ένωση και θα προωθούσε 

την επίτευξη του στόχου να καταστεί η 

Ένωση πιο ανταγωνιστική διεθνώς όσον 

αφορά την προσέλκυση επενδύσεων. Η 

πρόταση του 2011 για την ΚΕΒΦΕ εστίαζε 

στον στόχο της διευκόλυνσης της 

επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας 

των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της 

Ένωσης. Επιπροσθέτως του εν λόγω 

στόχου, θα πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη 

ότι η ΚΕΒΦΕ δύναται να αποδειχθεί 

ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για τη 

βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 

αγοράς μέσω της αποτροπής πρακτικών 

φοροαποφυγής. Βάσει των ανωτέρω, θα 

πρέπει να δρομολογηθεί εκ νέου η 

πρωτοβουλία για την ΚΕΒΦΕ προκειμένου 

να διευθετηθούν, σε ισότιμη βάση, τόσο η 

πτυχή της διευκόλυνσης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και η 

λειτουργία της πρωτοβουλίας περί 

αποτροπής της φοροαποφυγής. Η 

προσέγγιση αυτή αναμένεται να 

εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο 

τον στόχο της εξάλειψης των 

στρεβλώσεων στη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. 

φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)1, ένα 

σύστημα φορολογίας εταιρειών που 

αντιμετωπίζει την Ένωση ως ενιαία αγορά 

για τον σκοπό του υπολογισμού της 

φορολογικής βάσης των εταιρειών θα 

διευκόλυνε τη διασυνοριακή 

δραστηριότητα για τις εταιρείες που 

εδρεύουν στην Ένωση και θα προωθούσε 

την επίτευξη του στόχου να καταστεί η 

Ένωση πιο ανταγωνιστική διεθνώς όσον 

αφορά την προσέλκυση επενδύσεων. Η 

πρόταση του 2011 για την ΚΕΒΦΕ εστίαζε 

στον στόχο της διευκόλυνσης της 

επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας 

των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της 

Ένωσης. Επιπροσθέτως του εν λόγω 

στόχου, θα πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη 

ότι η ΚΕΒΦΕ δύναται να αποδειχθεί 

ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για τη 

βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 

αγοράς μέσω της αποτροπής πρακτικών 

φοροαποφυγής. Βάσει των ανωτέρω, θα 

πρέπει να δρομολογηθεί εκ νέου η 

πρωτοβουλία για την ΚΕΒΦΕ προκειμένου 

να διευθετηθούν, σε ισότιμη βάση, τόσο η 

πτυχή της διευκόλυνσης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και η 

λειτουργία της πρωτοβουλίας περί 

αποτροπής της φοροαποφυγής. Όταν τεθεί 

σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, η 

ΚΕΒΦΕ θα εξασφαλίσει ότι οι φόροι 

καταβάλλονται εκεί όπου  δημιουργούνται 

τα κέρδη. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται 

να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο 

τον στόχο της εξάλειψης των 

στρεβλώσεων στη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. 

________________ ________________ 

1 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου 

COM(2011) 121 τελικό/2 της 3.10.2011 

για την κοινή ενοποιημένη βάση 

φορολογίας εταιρειών. 

1 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου 

COM(2011) 121 τελικό/2 της 3.10.2011 

για την κοινή ενοποιημένη βάση 

φορολογίας εταιρειών. 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία 

ανάληψη δράσης ώστε να διασφαλιστεί η 

εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς και να καταστεί η τελευταία, 

αφενός, φιλικότερη για τις συναλλαγές και 

τις επενδύσεις και, αφετέρου, 

ανθεκτικότερη σε πρακτικές 

φοροαποφυγής, καθίσταται αναγκαίος ο 

διαχωρισμός της φιλόδοξης πρωτοβουλίας 

ΚΕΒΦΕ σε δύο χωριστές προτάσεις. Σε 

πρώτη φάση, θα πρέπει να θεσπιστούν οι 

κανόνες που θα διέπουν την κοινή βάση 

φορολογίας εταιρειών, ενώ σε δεύτερη 

φάση θα εξεταστεί το ζήτημα της 

ενοποίησης. 

(4) Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία 

ανάληψη δράσης ώστε να διασφαλιστεί η 

εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς και να καταστεί η τελευταία, 

αφενός, φιλικότερη για τις συναλλαγές και 

τις επενδύσεις και, αφετέρου, 

ανθεκτικότερη σε πρακτικές 

φοροαποφυγής, καθίσταται αναγκαίος ο 

διαχωρισμός της φιλόδοξης πρωτοβουλίας 

ΚΕΒΦΕ σε δύο χωριστές προτάσεις. Σε 

πρώτη φάση, θα πρέπει να θεσπιστούν οι 

κανόνες που θα διέπουν την κοινή βάση 

φορολογίας εταιρειών, ενώ σε δεύτερη 

φάση θα εξεταστεί το ζήτημα της 

ενοποίησης. Ωστόσο, η εφαρμογή της 

ΚΒΦΕ χωρίς ενοποίηση δεν θα επέλυε το 

πρόβλημα της μετατόπισης των κερδών. 

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 

εφαρμοστεί η ενοποίηση σε όλα τα κράτη 

μέλη από 1ης Ιανουαρίου 2021. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Σε διασυνοριακό πλαίσιο τείνουν 

να υπάρχουν πολλές δομές επιθετικού 

φορολογικού σχεδιασμού, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι οι όμιλοι εταιρειών που 

συμμετέχουν σε αυτές διαθέτουν ένα 

ελάχιστο επίπεδο πόρων. Βάσει αυτού, 

για λόγους αναλογικότητας, οι κανόνες 

της κοινής βάσης θα πρέπει να είναι 

υποχρεωτικοί μόνο για εταιρείες που 

ανήκουν σε ομίλους μεγάλου μεγέθους. 

Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να 

καθοριστεί κατώτατο όριο μεγέθους το 

οποίο θα βασίζεται στα συνολικά 

(5) Προκειμένου να καταπολεμηθεί 

αποτελεσματικά ο επιθετικός 

φορολογικός σχεδιασμός δομών και να 

αποφευχθούν δύο παράλληλα φορολογικά 

καθεστώτα, οι κανόνες της κοινής βάσης 

θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί για όλες 

τις εταιρείες, εξαιρουμένων των ΜΜΕ. 

Τα κατώτατα όρια για τις πολύ μικρές, 

τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις ορίζονται στην Τέταρτη 

οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4η 

οδηγία εταιρικού δικαίου)1α. Οι ΜΜΕ δεν 

διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για 
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ενοποιημένα έσοδα του εκάστοτε ομίλου 

που υποβάλλει ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Επιπλέον, για να 

διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των δύο 

φάσεων της πρωτοβουλίας ΚΕΒΦΕ, οι 

κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να 

είναι υποχρεωτικοί για εταιρείες που 

αναμένεται να θεωρηθούν ως όμιλοι σε 

περίπτωση που υλοποιηθεί η πρωτοβουλία 

στο σύνολό της. Για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του στόχου της διευκόλυνσης 

των συναλλαγών και των επενδύσεων στην 

εσωτερική αγορά, θα πρέπει επίσης να 

είναι δυνατή η προαιρετική εφαρμογή των 

κανόνων της κοινής βάσης φορολογίας 

εταιρειών από εταιρείες που δεν πληρούν 

τα συγκεκριμένα κριτήρια. 

να επενδύουν σε εικονικές εταιρικές 

δομές για να μεταφέρουν τεχνητά τα 

κέρδη τους, και αυτό συνιστά ένα 

ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των 

πολυεθνικών εταιρειών. Προκειμένου να 

εξασφαλιστεί μια υγιής εσωτερική αγορά, 

είναι απαραίτητο να καθιερωθεί ένα 

δίκαιο, αποτελεσματικό, διαφανές και 

φιλικό προς την ανάπτυξη σύστημα 

κοινής βάσης φορολογίας εταιρειών, το 

οποίο θα βασίζεται στην αρχή ότι τα 

κέρδη φορολογούνται στη χώρα στην 

οποία δημιουργούνται. Επιπλέον, για να 

διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των δύο 

φάσεων της πρωτοβουλίας ΚΕΒΦΕ, οι 

κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να 

είναι υποχρεωτικοί για εταιρείες που 

αναμένεται να θεωρηθούν ως όμιλοι σε 

περίπτωση που υλοποιηθεί η πρωτοβουλία 

στο σύνολό της. Για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του στόχου της διευκόλυνσης 

των συναλλαγών και των επενδύσεων στην 

εσωτερική αγορά, θα πρέπει επίσης να 

είναι δυνατή η προαιρετική εφαρμογή των 

κανόνων της κοινής βάσης φορολογίας 

εταιρειών από εταιρείες που δεν πληρούν 

τα συγκεκριμένα κριτήρια. 

 ______________ 

 1α Τετάρτη οδηγία 78/660/ΕΟK του 

Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, 

βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 

στοιχείο ζ) της συνθήκης περί των 

ετησίων λογαριασμών εταιρειών 

ορισμένων μορφών (ΕΕ L 222 της 

14.8.1978). 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια 

της ευρισκόμενης στην Ένωση μόνιμης 

εγκατάστασης η οποία ανήκει σε 

φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για 

(6) Είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια 

της ευρισκόμενης στην Ένωση μόνιμης 

εγκατάστασης η οποία ανήκει σε 

φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:31978L0660
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φορολογικούς σκοπούς στην Ένωση. 

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι 

ενδιαφερόμενες φορολογούμενες εταιρείες 

κατανοούν την έννοια της μόνιμης 

εγκατάστασης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 

και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 

αναντιστοιχίας λόγω διαφορετικών 

ορισμών. Αντιθέτως, δεν θα πρέπει να 

θεωρηθεί ουσιώδους σημασίας η 

διατύπωση κοινού ορισμού για 

ευρισκόμενες σε τρίτη χώρα μόνιμες 

εγκαταστάσεις, ή για μόνιμες 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται μεν στην 

Ένωση αλλά ανήκουν σε φορολογούμενη 

εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς 

σκοπούς σε τρίτη χώρα. Η εν λόγω 

διάσταση είναι μάλλον περισσότερο 

σκόπιμο να αφεθεί για ρύθμιση μέσω 

διμερών φορολογικών συνθηκών και 

μέσω των εθνικών δικαίων, λόγω της 

περίπλοκης αλληλεπίδρασής της με 

διεθνείς συμφωνίες. 

φορολογικούς σκοπούς στην Ένωση. 

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι 

ενδιαφερόμενες φορολογούμενες εταιρείες 

κατανοούν την έννοια της μόνιμης 

εγκατάστασης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 

και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 

αναντιστοιχίας λόγω διαφορετικών 

ορισμών. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή 

αλλαγή στο επιχειρηματικό περιβάλλον, 

είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της 

ψηφιακής επιχειρηματικής 

εγκατάστασης. Οι εταιρείες που 

δημιουργούν έσοδα σε κράτος μέλος 

χωρίς να έχουν φυσική εγκατάσταση στο 

εν λόγω κράτος μέλος αλλά διατηρούν σε 

αυτό σταθερό κύκλο εργασιών πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως 

και οι εταιρείες με φυσική εγκατάσταση. 

Επομένως, η ΚΕΒΦΕ πρέπει να 

εφαρμόζεται και στις ψηφιακές 

επιχειρήσεις. 
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Τροπολογία  7 

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 μέτρα που παρέχουν κίνητρα 

στις ιδιωτικές οντότητες ώστε να 

επενδύουν στην πραγματική οικονομία θα 

πρέπει να υποστηριχθούν, δεδομένου ότι 

το υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα στην 

Ένωση είναι μία από τις βασικές πηγές 

των οικονομικών αδυναμιών της. 

Παράλληλα, οι φορολογικές ελαφρύνσεις 

για τις εταιρείες πρέπει να 

διαμορφώνονται με προσοχή και να 

εφαρμόζονται μόνον όταν είναι προφανής 

ο θετικός τους αντίκτυπος στην 

απασχόληση και την ανάπτυξη και όταν 

αποκλείεται κάθε κίνδυνος δημιουργίας 

νέων κενών στο φορολογικό σύστημα. Ως 

εκ τούτου, η καινοτομία και οι επενδύσεις 

θα πρέπει να προωθούνται μέσω 

δημόσιων επιδοτήσεων που θα είναι 

εξίσου στη διάθεση όλων και όχι μέσω 

φορολογικών απαλλαγών. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Το γεγονός ότι οι τόκοι που 

καταβάλλονται για δάνεια εκπίπτουν από 

τη βάση φορολογίας των 

διαγράφεται 
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φορολογούμενων εταιρειών, ενώ δεν 

συμβαίνει το ίδιο με τα διανεμηθέντα 

κέρδη, έχει ως αποτέλεσμα να ευνοείται 

καθοριστικά η χρηματοδότηση μέσω 

χρέους έναντι της χρηματοδότησης μέσω 

μετοχικού κεφαλαίου. Δεδομένων των 

κινδύνων που εγκυμονεί η κατάσταση 

αυτή σε σχέση με το συνολικό χρέος των 

εταιρειών, είναι ζωτικής σημασίας να 

θεσπιστούν μέτρα που θα 

εξουδετερώνουν τη στρέβλωση που 

προκαλείται επί του παρόντος εις βάρος 

της χρηματοδότησης μέσω μετοχικού 

κεφαλαίου. Βάσει των ανωτέρω, 

προβλέπεται η παροχή στις 

φορολογούμενες εταιρείες έκπτωσης 

φόρου για ανάπτυξη και επενδύσεις, ήτοι 

οι δαπάνες για αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου φορολογούμενης εταιρείας θα 

μπορούν να εκπίπτουν από τη 

φορολογητέα βάση της υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις. Θα είναι σημαντικό 

επομένως να διασφαλιστεί ότι το 

σύστημα δεν υφίσταται πολλαπλές 

επιπτώσεις και για τον σκοπό αυτόν, θα 

είναι αναγκαίο να αποκλειστεί η 

φορολογική αξία των συμμετοχών μιας 

φορολογούμενης εταιρείας σε 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τέλος, 

προκειμένου να θωρακιστεί επαρκώς το 

καθεστώς χορήγησης της έκπτωσης 

φόρου, θα πρέπει επιπλέον να θεσπιστούν 

κανόνες κατά της φοροαποφυγής. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Για να αποφευχθεί η διάβρωση της 

φορολογικής βάσης δικαιοδοσιών με 

υψηλότερη φορολογία μέσω της 

μεταφοράς κερδών σε χώρες με 

χαμηλότερη φορολογία δια της μεθόδου 

της διόγκωσης των τιμών μεταβίβασης, οι 

συναλλαγές μεταξύ φορολογούμενης 

(14) Για να αποφευχθεί η διάβρωση της 

φορολογικής βάσης δικαιοδοσιών με 

υψηλότερη φορολογία μέσω της 

μεταφοράς κερδών σε χώρες με 

χαμηλότερη φορολογία δια της μεθόδου 

της διόγκωσης των τιμών μεταβίβασης, οι 

συναλλαγές μεταξύ φορολογούμενης 
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εταιρείας και συνδεδεμένης ή 

συνδεδεμένων επιχειρήσεών της θα πρέπει 

να υπόκεινται σε διορθώσεις τιμολόγησης 

σύμφωνα με την αρχή του πλήρους 

ανταγωνισμού, η οποία αποτελεί κριτήριο 

γενικής εφαρμογής. 

εταιρείας και συνδεδεμένης ή 

συνδεδεμένων επιχειρήσεών της θα πρέπει 

να υπόκεινται σε διορθώσεις τιμολόγησης 

σύμφωνα με την αρχή του πλήρους 

ανταγωνισμού, η οποία αποτελεί κριτήριο 

γενικής εφαρμογής. Ως αποτέλεσμα, θα 

μπορούσαν να εξαλειφθούν τα κενά που 

υπάρχουν μεταξύ των εθνικών 

φορολογικών συστημάτων, ιδίως όσον 

αφορά τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, η 

οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 70 % 

του συνόλου της μεταφοράς κερδών στην 

Ένωση και θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα 

προς την κατεύθυνση της επίτευξης 

δίκαιου, αποτελεσματικού και διαφανούς 

φορολογικού συστήματος. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 

παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα η 

βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 

αγοράς μέσω της καταπολέμησης 

πρακτικών φοροαποφυγής σε διεθνές 

επίπεδο και η διευκόλυνση της επέκτασης 

των επιχειρήσεων σε διασυνοριακό 

επίπεδο εντός της Ένωσης, δεν μπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 

όταν ενεργούν μεμονωμένα και με ανόμοιο 

τρόπο διότι απαιτείται συντονισμένη 

δράση για την επίτευξη τους, αλλά 

μπορούν αντιθέτως να επιτευχθούν 

καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω 

ακριβώς του γεγονότος ότι η οδηγία 

στοχεύει στην αντιμετώπιση ανεπαρκειών 

της εσωτερικής αγοράς οι οποίες 

προκύπτουν από την αλληλεπίδραση 

μεταξύ ανόμοιων εθνικών φορολογικών 

κανόνων που έχουν αντίκτυπο στην 

εσωτερική αγορά και αποθαρρύνουν τη 

διασυνοριακή δραστηριότητα, η Ένωση 

δύναται να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με 

(21) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 

παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα η 

βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 

αγοράς μέσω της καταπολέμησης 

πρακτικών φοροαποφυγής σε διεθνές 

επίπεδο και η διευκόλυνση της επέκτασης 

των επιχειρήσεων σε διασυνοριακό 

επίπεδο εντός της Ένωσης, δεν μπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 

όταν ενεργούν μεμονωμένα και με ανόμοιο 

τρόπο διότι απαιτείται συντονισμένη 

δράση για την επίτευξη τους, αλλά 

μπορούν αντιθέτως να επιτευχθούν 

καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω 

ακριβώς του γεγονότος ότι η οδηγία 

στοχεύει στην αντιμετώπιση ανεπαρκειών 

της εσωτερικής αγοράς οι οποίες 

προκύπτουν από την αλληλεπίδραση 

μεταξύ ανόμοιων εθνικών φορολογικών 

κανόνων που έχουν αντίκτυπο στην 

εσωτερική αγορά και αποθαρρύνουν τη 

διασυνοριακή δραστηριότητα, η Ένωση 

δύναται να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με 
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την αρχή της επικουρικότητας, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται 

στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη των στόχων αυτών, λαμβάνοντας 

ιδίως υπόψη ότι το υποχρεωτικό πεδίο 

εφαρμογής της αφορά μόνο ομίλους που 

υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος. 

την αρχή της επικουρικότητας, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται 

στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη των στόχων αυτών, λαμβάνοντας 

ιδίως υπόψη ότι το υποχρεωτικό πεδίο 

εφαρμογής της αφορά μόνο ομίλους που 

υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος. Τα 

προβλεπόμενα μέτρα δεν υπερβαίνουν τον 

σκοπό της εναρμόνισης της βάσης 

φορολογίας των εταιρειών, η οποία 

αποτελεί προαπαιτούμενο για τον 

περιορισμό των εντοπισθέντων εμποδίων 

που προκαλούν στρεβλώσεις στην 

εσωτερική αγορά. Επιπλέον, αυτή η 

σταδιακή προσέγγιση επιτρέπει στα 

κράτη μέλη να καθορίζουν το ύψος των 

επιθυμητών φορολογικών εσόδων ώστε 

να επιτυγχάνουν τους στόχους της 

εκάστοτε δημοσιονομικής πολιτικής τους. 

Ταυτόχρονα, δεν θίγει το δικαίωμα των 

κρατών μελών να ορίζουν τον δικό τους 

συντελεστή φορολογίας κερδών. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται 

σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία 

ορισμένων εταιρειών («κοινή βάση 

φορολογίας εταιρειών»), καθώς και 

κανόνες για τον υπολογισμό της εν λόγω 

βάσης. 

1. Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται 

σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία 

ορισμένων εταιρειών («κοινή βάση 

φορολογίας εταιρειών»), καθώς και 

κανόνες για τον υπολογισμό της εν λόγω 

βάσης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για 

την αποτροπή της φοροαποφυγής και τη 

διεθνή διάσταση του προτεινόμενου 

φορολογικού συστήματος. 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας 

εφαρμόζονται σε εταιρείες που έχουν 

συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 

κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων 

των μόνιμων εγκαταστάσεών τους σε άλλα 

κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται όλες οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(1) Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας 

εφαρμόζονται σε εταιρείες που έχουν 

συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 

κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων 

των μόνιμων και ψηφιακών 

επιχειρηματικών εγκαταστάσεών τους σε 

άλλα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται όλες 

οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Τροπολογία  13 

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 40 000 000 EUR κατά το οικονομικό 

έτος που προηγείται του οικείου 

οικονομικού έτους· 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε 

εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με 

τη νομοθεσία τρίτης χώρας σε ό,τι αφορά 

τις μόνιμες εγκαταστάσεις τους που 

ευρίσκονται σε ένα ή περισσότερα κράτη 

μέλη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 

των στοιχείων β) έως δ) της παραγράφου 

1. 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε 

εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με 

τη νομοθεσία τρίτης χώρας σε ό,τι αφορά 

τις μόνιμες εγκαταστάσεις τους που 

ευρίσκονται σε ένα ή περισσότερα κράτη 

μέλη, και σε σχέση με έσοδα που έχουν 

αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα κράτη 

μέλη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 

των στοιχείων β) έως δ) της παραγράφου 

1.  
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Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 

επίσης σε εταιρείες που έχουν συσταθεί 

σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας 

σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές 

επιχειρηματικές εγκαταστάσεις τους που 

απευθύνονται ειδικά στους καταναλωτές 

ή τις επιχειρήσεις που ευρίσκονται σε ένα 

κράτος μέλος ή των οποίων τα έσοδα 

προέρχονται κυρίως από δραστηριότητες 

που ασκούν σε ένα κράτος μέλος, εφόσον 

οι εταιρείες αυτές πληρούν τις 

προϋποθέσεις των στοιχείων β) έως δ) 

της παραγράφου 1. Για να προσδιοριστεί 

αν η ψηφιακή επιχειρηματική 

εγκατάσταση απευθύνεται ειδικά σε 

καταναλωτές ή επιχειρήσεις σε ένα 

κράτος μέλος, λαμβάνονται υπόψη – 

σύμφωνα με τη δράση 1 του σχεδίου 

BEPS του ΟΟΣΑ – οι τόποι φυσικής 

εγκατάστασης των καταναλωτών ή των 

χρηστών και των παρόχων των 

προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών. 

Αν αυτοί δεν μπορούν να προσδιοριστούν, 

λαμβάνεται υπόψη εάν η ψηφιακή 

επιχειρηματική εγκατάσταση αναπτύσσει 

τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες 

εντός του τομέα ανωτάτου επιπέδου 

κράτους μέλους ή της Ένωσης ή εάν, 

όταν πρόκειται για επιχειρηματικές 

δραστηριότητες που βασίζονται σε 

κινητές εφαρμογές, η ψηφιακή 

επιχειρηματική εγκατάσταση διανέμει 

την εφαρμογή της μέσω του ειδικού για 

κράτος μέλος τμήματος ενός κέντρου 

διανομής κινητών εφαρμογών ή εάν οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες 

αναπτύσσονται σε τομέα ο οποίος, μέσω 

π.χ. της χρήσεως του ονόματος κράτους 

μέλους, περιφέρειας ή πόλης, αφήνει να 

εννοηθεί ότι η  ψηφιακή επιχειρηματική 
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εγκατάσταση απευθύνεται σε 

καταναλωτές ή επιχειρήσεις σε κράτος 

μέλος, ή οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες υπόκεινται σε γενικούς 

όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν 

ειδικά για την  Ένωση ή ένα κράτος 

μέλος ή εάν η διαδικτυακή παρουσία της 

ψηφιακής επιχειρηματικής εγκατάστασης 

περιέχει διαφημιστικούς χώρους οι οποίοι 

απευθύνονται ειδικά στους καταναλωτές 

και τις επιχειρήσεις σε ένα κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 33 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (33α) Ως «ψηφιακή επιχειρηματική 

εγκατάσταση» νοείται -  με συνεκτίμηση 

των πορισμάτων της δράσης 1 του 

σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ - η 

εγκατάσταση η οποία απευθύνεται ειδικά 

σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις σε  

κράτος μέλος, λαμβανομένων δεόντως 

υπόψη των τόπων φυσικής εγκατάστασης 

των καταναλωτών ή των χρηστών και 

των παρόχων των προσφερόμενων 

αγαθών και υπηρεσιών. Αν αυτοί δεν 

μπορούν να προσδιοριστούν, λαμβάνεται 

υπόψη αν η εγκατάσταση αναπτύσσει τις 

επιχειρηματικές της δραστηριότητες 

εντός του τομέα ανωτάτου επιπέδου του 

κράτους μέλους ή της Ένωσης ή, όταν 

πρόκειται για επιχειρηματικές 

δραστηριότητες που βασίζονται σε 

κινητές εφαρμογές, διανέμει την 

εφαρμογή της μέσω του ειδικού για το 

κράτος μέλος τμήματος ενός κέντρου 

διανομής κινητών εφαρμογών ή αν οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες 

αναπτύσσονται σε τομέα ο οποίος, μέσω 

π.χ. της χρήσεως του ονόματος κράτους 

μέλους, περιφέρειας ή πόλης, αφήνει να 

εννοηθεί ότι η εγκατάσταση απευθύνεται 

σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις σε κράτος 

μέλος ή οι επιχειρηματικές 
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δραστηριότητες υπόκεινται σε γενικούς 

όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν 

ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ένα 

κράτος μέλος ή η διαδικτυακή παρουσία 

της επιχείρησης προσφέρει 

διαφημιστικούς χώρους οι οποίοι 

απευθύνονται ειδικά στους καταναλωτές 

και τις επιχειρήσεις σε ένα κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 33 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (33β) «πραγματικός συντελεστής 

φορολογίας εταιρειών»: φόρος εταιρειών 

που καταβάλλεται σε συνάρτηση με τα 

έσοδα και τα κέρδη όπως αναφέρονται 

στις οικονομικές καταστάσεις μιας 

εταιρείας. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μια φορολογούμενη εταιρεία 

θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση σε 

κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους 

στο οποίο εδρεύει για φορολογικούς 

σκοπούς, όταν έχει σταθερό τόπο στο εν 

λόγω άλλο κράτος μέλος, μέσω του οποίου 

διεξάγει εν όλω ή εν μέρει την 

επιχειρηματική της δραστηριότητα, και 

ιδίως: 

1. Μια φορολογούμενη εταιρεία 

θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση σε 

κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους 

στο οποίο εδρεύει για φορολογικούς 

σκοπούς, όταν έχει σταθερό ή εικονικό 

τόπο στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, 

μέσω του οποίου διεξάγει εν όλω ή εν 

μέρει την επιχειρηματική της 

δραστηριότητα, και ιδίως: 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) ψηφιακή επιχειρηματική 

εγκατάσταση. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Επιπροσθέτως των ποσών που 

μπορούν να εκπέσουν ως δαπάνες για 

έρευνα και ανάπτυξη σύμφωνα με την 

παράγραφο 2, η φορολογούμενη εταιρεία 

μπορεί επίσης να εκπέσει, ανά 

φορολογικό έτος, ένα πρόσθετο ποσοστό 

50% των συναφών δαπανών, με εξαίρεση 

τις δαπάνες που αφορούν κινητά 

ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

που προκύπτουν κατά το εν λόγω έτος. 

Εάν οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη 

υπερβαίνουν τα 20 000 000 EUR, η 

φορολογούμενη εταιρεία μπορεί να 

εκπέσει το 25% του υπερβαίνοντος 

ποσού. 

διαγράφεται 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 

η φορολογούμενη εταιρεία μπορεί να 

εκπέσει ένα επιπλέον ποσοστό 100 % των 

δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη έως το 

ποσό των 20 000 000 EUR, όταν η 

φορολογούμενη εταιρεία πληροί όλες τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

α) είναι μη εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο επιχείρηση με λιγότερους 

των 50 εργαζομένων και ετήσιο κύκλο 

εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που 

δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR· 

 

β) δεν έχει καταχωριστεί για πάνω 

από πέντε έτη. Εάν η φορολογούμενη 

εταιρεία δεν υπόκειται σε υποχρέωση 
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καταχώρισης, η χρονική περίοδος των 

πέντε ετών μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αρχίζει από τη στιγμή που η επιχείρηση 

είτε ξεκινά, είτε έχει υποχρέωση 

καταβολής φόρου για, την οικονομική της 

δραστηριότητα· 

γ) δεν έχει συσταθεί μέσω 

συγχώνευσης· 

 

δ) δεν έχει συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις. 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10α 

 Απαγόρευση των εκπτώσεων 

 Δεν επιτρέπεται καμία έκπτωση εφόσον 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε πραγματικό 

συντελεστή φορολογίας εταιρειών 

κατώτερο του 20 % των εσόδων μείον τα 

απαλλασσόμενα έσοδα. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται  

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ι α) οι δαπάνες για τους δικαιούχους 

που βρίσκονται σε χώρες οι οποίες 
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περιλαμβάνονται στον ενωσιακό 

κατάλογο των μη συνεργάσιμων 

δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς ( 

αποκαλουμένων και «φορολογικών 

παραδείσων»)1a· 

 ______________ 

 1α Τον ενωσιακό κατάλογο των μη 

συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για 

φορολογικούς σκοπούς που συντάσσεται 

από το Συμβούλιο: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-14166-2016-INIT/el/pdf 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 42 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4a) Δεν πραγματοποιείται καμία 

συμπληρωματική έκπτωση των ζημιών 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον 

αφορά τις ζημίες που προκύπτουν μετά 

την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 59 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) 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: 

(2) 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. 

α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο 

εισόδημα που παράγεται από 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία· 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/el/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/el/pdf
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β) δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο 

εισόδημα που παράγεται από διανοητική 

ιδιοκτησία· 

 

γ) μερίσματα και εισόδημα από τη 

διάθεση μετοχών· 

 

δ) εισόδημα από χρηματοδοτική 

μίσθωση· 

 

ε) εισόδημα από ασφαλιστικές, 

τραπεζικές και άλλες 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες· 

 

στ) εισόδημα από εταιρείες 

τιμολόγησης που αποκομίζουν έσοδα από 

πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που 

αγοράζονται και πωλούνται σε 

συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και 

δεν προσθέτουν καμία ή προσθέτουν 

ελάχιστη οικονομική αξία· 

 

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 

ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία που είναι 

ημεδαπή ή βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε 

τρίτη χώρα η οποία είναι συμβαλλόμενο 

μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, όταν η 

ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία έχει 

συσταθεί για βάσιμους εμπορικούς λόγους 

που απηχούν την οικονομική 

πραγματικότητα. Για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου, η δραστηριότητα της 

ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας 

αντικατοπτρίζει την οικονομική 

πραγματικότητα στον βαθμό που η εν λόγω 

δραστηριότητα υποστηρίζεται από 

ανάλογο προσωπικό, εξοπλισμό, στοιχεία 

ενεργητικού και εγκαταστάσεις. 

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 

ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία που είναι 

ημεδαπή ή βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε 

τρίτη χώρα η οποία είναι συμβαλλόμενο 

μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, όταν η 

ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία έχει 

συσταθεί για βάσιμους εμπορικούς λόγους 

που απηχούν την οικονομική 

πραγματικότητα. Για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου, η δραστηριότητα της 

ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας 

αντικατοπτρίζει την οικονομική 

πραγματικότητα στον βαθμό που η εν λόγω 

δραστηριότητα υποστηρίζεται από 

ανάλογο προσωπικό, εξοπλισμό, στοιχεία 

ενεργητικού και εγκαταστάσεις. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις δεν 

αντιμετωπίζονται ως ελεγχόμενες 

αλλοδαπές εταιρείες σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 όταν το 

ένα τρίτο κατ' ανώτατο όριο του 

Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις δεν 

αντιμετωπίζονται ως ελεγχόμενες 

αλλοδαπές εταιρείες σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 όταν το 

ένα τρίτο κατ' ανώτατο όριο του 
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εισοδήματος που πραγματοποιεί η 

οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση από τις 

κατηγορίες α) έως στ) της παραγράφου 2 

προέρχεται από συναλλαγές με τη 

φορολογούμενη εταιρεία ή τις 

συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. 

εισοδήματος που πραγματοποιεί η 

οντότητα, η μόνιμη εγκατάσταση ή η 

ψηφιακή επιχειρηματική εγκατάσταση 
από τις κατηγορίες α) έως στ) της 

παραγράφου 2 προέρχεται από συναλλαγές 

με τη φορολογούμενη εταιρεία ή τις 

συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 69 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας οδηγίας, 

επανεξετάζει την εφαρμογή της και 

υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 

με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας οδηγίας, 

επανεξετάζει την εφαρμογή της και 

υποβάλλει στο Συμβούλιο και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά 

με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
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