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Τροπολογία 14
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
(ΚΕΒΦΕ)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για μια προαιρετική 
κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 
εταιρειών (ΠΚΕΒΦΕ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειμένου, όπου τα αρχικά ΚΕΒΦΕ γίνονται ΠΚΕΒΦΕ.

Τροπολογία 15
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 115,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως τα άρθρα 115 και 136,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εάν δεν είναι δυνατή η υποχρεωτική εφαρμογή στο σύνολο των 27 κρατών μελών της ΕΕ, 
υπάρχουν δύο επιλογές που επιτρέπουν σε έναν πιο περιορισμένο αριθμό κρατών μελών να 
προχωρήσουν: ενισχυμένη συνεργασία ή ευρωζώνη. Η παραπομπή στο άρθρο 136 θα επέτρεπε 
στην ευρωζώνη, εφόσον το επιθυμεί, να εφαρμόσει, μόνη, το καθεστώς αυτό.

Τροπολογία 16
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

την απόφαση [...] του Συμβουλίου, της 
[...], για την έγκριση ενισχυμένης 
συνεργασίας στον τομέα της κοινής 
Ενοποιημένης Βάση Φορολογίας 
Εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) ,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εάν δεν είναι δυνατή η υποχρεωτική εφαρμογή στο σύνολο των 27 κρατών μελών της ΕΕ, 
υπάρχουν δύο επιλογές που επιτρέπουν σε έναν πιο περιορισμένο αριθμό κρατών μελών να 
προχωρήσουν: ενισχυμένη συνεργασία ή ευρωζώνη. Για την ενισχυμένη συνεργασία απαιτείται 
απόφαση του Συμβουλίου.

Τροπολογία 17
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

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 27 
διαφορετικών συστημάτων φορολογίας 
των εταιρειών. Τα εν λόγω εμπόδια και 
στρεβλώσεις παρακωλύουν την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Δημιουργούν αντικίνητρα για επενδύσεις 
στην Ένωση και αντιμάχονται τις 
προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην 
ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή 
στις 3 Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 
2020 – Στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» . Συγκρούονται επίσης με τις 
απαιτήσεις μιας κοινωνικής οικονομίας 

διαγράφεται
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της αγοράς με υψηλό βαθμό 
ανταγωνιστικότητας.

Or. en

Τροπολογία 18
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

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 
27 διαφορετικών συστημάτων φορολογίας 
των εταιρειών. Τα εν λόγω εμπόδια και 
στρεβλώσεις παρακωλύουν την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Δημιουργούν αντικίνητρα για επενδύσεις 
στην Ένωση και αντιμάχονται τις 
προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην 
ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 
3 Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 –
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» . 
Συγκρούονται επίσης με τις απαιτήσεις 
μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς
με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.

(1) Η ύπαρξη 27 εθνικών συστημάτων 
φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ είναι 
συμβατή με την αρχή της 
επικουρικότητας και την εθνική 
κυριαρχία των κρατών μελών στον τομέα 
της άμεσης φορολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων της βάσης και των 
συντελεστών της φορολογίας των 
επιχειρήσεων. Ωστόσο, ορισμένες 
εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των 
συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης 
μπορεί να συναντήσουν σοβαρά εμπόδια 
και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της 
ύπαρξης 27 διαφορετικών συστημάτων 
φορολογίας των εταιρειών. Τα εν λόγω 
εμπόδια και στρεβλώσεις μπορεί σε 
κάποιες περιπτώσεις να παρακωλύουν την 
εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
της ΕΕ. Μπορεί να δημιουργούν 
αντικίνητρα για επενδύσεις στην Ένωση 
και αντιμάχονται τις προτεραιότητες που 
έχουν τεθεί στην ανακοίνωση που εξέδωσε 
η Επιτροπή στις 3 Μαρτίου 2010 με τίτλο 
«Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» . Μπορεί να συγκρούονται 
επίσης με τις απαιτήσεις μιας ενιαίας 
αγοράς με υψηλό βαθμό 
ανταγωνιστικότητας.

Or. en
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Τροπολογία 19
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

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 
27 διαφορετικών συστημάτων φορολογίας 
των εταιρειών. Τα εν λόγω εμπόδια και 
στρεβλώσεις παρακωλύουν την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Δημιουργούν αντικίνητρα για επενδύσεις 
στην Ένωση και αντιμάχονται τις 
προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην 
ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 
3 Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 –
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» . 
Συγκρούονται επίσης με τις απαιτήσεις 
μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς με 
υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.

(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 
27 διαφορετικών συστημάτων φορολογίας 
των εταιρειών. Τα εν λόγω εμπόδια και 
στρεβλώσεις παρακωλύουν την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
προωθούν ανταγωνισμό σε επίπεδο 
φορολογίας και φορολογικό ντάμπινγκ.
Δημιουργούν αντικίνητρα για επενδύσεις 
στην Ένωση και αντιμάχονται τις 
προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην 
ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 
3 Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 –
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» . 
Συγκρούονται επίσης με τις απαιτήσεις 
μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς με 
υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.

Or. pt

Τροπολογία 20
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει μια 
ριζικά νέα προσέγγιση σε ένα ουσιώδες 
στοιχείο της φορολογίας των 
επιχειρήσεων, για το οποίο η Συνθήκη 
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της Λισαβόνας δεν προβλέπει υποχρέωση 
εναρμόνισης εκ μέρους των κρατών 
μελών. Συνεπώς, πριν τεθεί σε εφαρμογή 
στην ΕΕ η παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 
εκπονηθεί πλήρης ανάλυση με βάση 
ανεξάρτητη εκτίμηση επιπτώσεων. Θα 
πρέπει να εκτελεστεί επίσης δοκιμαστικό 
σχέδιο σε κράτος μέλος που θα 
προσφερθεί εθελοντικά για τούτο, 
προκειμένου να αξιολογηθεί καλύτερα ο 
πρακτικός αντίκτυπος της παρούσας 
οδηγίας στην είσπραξη των φόρων και 
στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 
της φορολογικής απάτης και της διπλής 
φορολογίας.

Or. en

Τροπολογία 21
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη 27 
διαφορετικών συστημάτων εταιρικής 
φορολογίας προσφέρει στις επιχειρήσεις 
που αναπτύσσουν διασυνοριακή 
επιχειρηματική δραστηριότητα στην 
Ένωση πολλές δυνατότητες για 
φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Η 
συνακόλουθη επιβάρυνση των κρατικών 
προϋπολογισμών δεν είναι αμελητέα. Το 
φαινόμενο αυτό δεν συμβιβάζεται με τις 
προτεραιότητες που ορίζονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης 
Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 –
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».
Αντίκειται επίσης στις απαιτήσεις μιας 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Or. de
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Τροπολογία 22
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η έκθεση για το μέλλον της ενιαίας 
αγοράς, που εκπόνησε ο πρώην 
Επίτροπος Μάριο Μόντι, αναφέρει ότι ο 
φορολογικός ανταγωνισμός δεν επηρεάζει 
αρνητικά την ανάπτυξη στην ενιαία 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 23
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι φορολογικές πολιτικές πρέπει να 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και 
στη μείωση του κόστους για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα  τις 
μικρομεσαίες.

Or. en

Τροπολογία 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 β) Οι κρατικοί προϋπολογισμοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται 
διαρκώς περισσότερο αντιμέτωποι με τις 
συνέπειες του καταστροφικού 
φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών. Η υπερχρέωση των 
κρατικών προϋπολογισμών είναι 
ουσιαστική αιτία της τρέχουσας 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης. Συνεπώς, η καθιέρωση 
κατώτατου ορίου 25% για τη φορολογία 
εταιρειών είναι σκόπιμη και 
επιβεβλημένη. Δεδομένου δε ότι δεν 
θίγεται η ελευθερία των κρατών μελών να 
διαμορφώνουν τη φορολογία τους, αυτό 
δεν είναι ασυμβίβαστο με την αρχή της 
επικουρικότητας.

Or. de

Τροπολογία 25
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ 
των φορολογικών αρχών μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 
κόστους και του διοικητικού φόρτου για 
τις επιχειρήσεις που έχουν διασυνοριακή 
δραστηριότητα στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 26
Diogo Feio
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1-Γ) δεδομένης της σημασίας και της
βαρύτητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στον επιχειρηματικό τομέα
της Ευρώπης, πρέπει να διεξαχθεί μελέτη
αξιολόγησης του αντικτύπου,
προκειμένου να κατανοηθεί η 
προστιθεμένη αξία και τα εμπόδια που η 
παρούσα οδηγία θα φέρει σε αυτές, 
συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από νέες 
προτάσεις.

Or. pt

Τροπολογία 27
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα φορολογικά εμπόδια για τη 
διασυνοριακή επιχειρηματική 
δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα σοβαρά για 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι 
οποίες συνήθως στερούνται των 
απαραίτητων πόρων για την αντιμετώπιση 
των ανεπαρκειών της αγοράς.

(2) Τα φορολογικά εμπόδια μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα σοβαρά για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που ασκούν 
διασυνοριακή επιχειρηματική 
δραστηριότητα, δεδομένου ότι οι ΜΜΕ
συνήθως στερούνται των απαραίτητων 
πόρων για την αντιμετώπιση των 
ανεπαρκειών της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 28
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα φορολογικά εμπόδια για τη 
διασυνοριακή επιχειρηματική 
δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα σοβαρά για
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι 
οποίες συνήθως στερούνται των 
απαραίτητων πόρων για την 
αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της 
αγοράς.

(2) Τα φορολογικά εμπόδια για τη 
διασυνοριακή επιχειρηματική 
δραστηριότητα μπορεί να πλήξουν τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Or. en

Τροπολογία 29
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Θα πρέπει να προωθηθεί ο θεμιτός 
ανταγωνισμός όσον αφορά τους 
φορολογικούς συντελεστές, τόσο σε 
επίπεδο κρατών μελών όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο για περιφέρειες που 
διαθέτουν φορολογικές και νομοθετικές 
εξουσίες.

Or. en

Τροπολογία 30
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το δίκτυο των συμβάσεων αποφυγής 
της διπλής φορολογίας μεταξύ των κρατών 
μελών δεν προσφέρει την κατάλληλη 
λύση. Η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για 

(3) Το δίκτυο των συμβάσεων αποφυγής 
της διπλής φορολογίας μεταξύ των κρατών 
μελών είναι βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση, ωστόσο δεν επαρκεί για την 
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θέματα φορολογίας εταιρειών 
αντιμετωπίζει μόνο ένα μικρό αριθμό 
ειδικών προβλημάτων.

αποτελεσματική καταπολέμηση της 
διπλής φορολογίας. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, η 
ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για θέματα 
φορολογίας εταιρειών αντιμετωπίζει μόνο 
ένα μικρό αριθμό ειδικών προβλημάτων, 
δεδομένου ότι η Ένωση, σε αντίθεση με 
τα κράτη μέλη, δεν διαθέτει ευρεία 
αρμοδιότητα στον τομέα των άμεσων 
φόρων γενικά, και όσον αφορά τη βάση 
και τους συντελεστές της φορολογίας 
ειδικότερα.

Or. en

Τροπολογία 31
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ο φορολογικός ανταγωνισμός 
υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να κρατούν 
υπό έλεγχο τις δαπάνες. Ωστόσο, η 
θέσπιση προαιρετικής κοινής 
ενοποιημένης βάσης φορολογίας 
εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) σε επίπεδο Ένωσης 
δεν θα πρέπει να επηρεάσει τον 
φορολογικό ανταγωνισμό, δεδομένου ότι 
το σύστημα δεν περιλαμβάνει την 
εναρμόνιση των φορολογικών 
συντελεστών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΚΕΒΦΕ πρέπει να είναι προαιρετική για τις εταιρείες. Ένα υποχρεωτικό σύστημα θα 
προκαλούσε αύξηση του κόστους, ιδίως για τις ΜΜΕ, και δεν θα επετύγχανε επομένως αύξηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι επίσης σημαντική η 
ύπαρξη ανταγωνιστικών συστημάτων και θεσμικού ανταγωνισμού. Δεν συνιστάται να γίνει το 
σύστημα υποχρεωτικό προτού συγκεντρωθεί πρακτική εμπειρία και γίνουν γνωστές οι 
επιπτώσεις του συστήματος.
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Τροπολογία 32
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ένα σύστημα που θα επέτρεπε στις 
εταιρείες να αντιμετωπίζουν την Ένωση ως 
ενιαία αγορά για σκοπούς φορολογίας των
εταιρειών θα διευκόλυνε την 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. Ο 
καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί ένα 
σύστημα του είδους αυτού θα ήταν να 
δοθεί η δυνατότητα σε ομίλους εταιρειών
με φορολογητέα παρουσία σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη να διακανονίζουν τις 
φορολογικές τους υποθέσεις στην Ένωση 
σύμφωνα με ενιαίο σύνολο κανόνων για 
τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης 
και να απευθύνονται σε μία και μόνη 
φορολογική διοίκηση («υπηρεσία μίας 
στάσης»). Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει 
επίσης να ισχύουν για οντότητες που 
υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην 
Ένωση και δεν ανήκουν σε έναν όμιλο.

(4) Ένα σύστημα που θα επέτρεπε στις 
εταιρείες να αντιμετωπίζουν την Ένωση ως 
ενιαία αγορά για σκοπούς φορολογίας των 
εταιρειών θα διευκόλυνε την 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. Για 
να επιτευχθεί ένα αποτελεσματικότερο και 
δικαιότερο σύστημα του είδους αυτού 
είναι αναγκαίο να υποβληθούν οι 
εταιρείες και οι όμιλοι εταιρειών με 
φορολογητέα παρουσία σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη σε ενιαίο σύνολο 
κανόνων για τον υπολογισμό της 
φορολογικής βάσης και να τους δοθεί η 
δυνατότητα να απευθύνονται σε μία και 
μόνη φορολογική διοίκηση («υπηρεσία 
μίας στάσης»).

Or. fr

Τροπολογία 33
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ένα σύστημα που θα επέτρεπε στις 
εταιρείες να αντιμετωπίζουν την Ένωση ως 

(4) Ένα σύστημα που θα επέτρεπε στις 
ενδιαφερόμενες εταιρείες να 
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ενιαία αγορά για σκοπούς φορολογίας των 
εταιρειών θα διευκόλυνε την 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. Ο 
καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί ένα 
σύστημα του είδους αυτού θα ήταν να 
δοθεί η δυνατότητα σε ομίλους εταιρειών 
με φορολογητέα παρουσία σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη να διακανονίζουν τις 
φορολογικές τους υποθέσεις στην Ένωση 
σύμφωνα με ενιαίο σύνολο κανόνων για 
τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης 
και να απευθύνονται σε μία και μόνη 
φορολογική διοίκηση («υπηρεσία μίας 
στάσης»). Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει 
επίσης να ισχύουν για οντότητες που 
υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην 
Ένωση και δεν ανήκουν σε έναν όμιλο.

αντιμετωπίζουν την Ένωση ως ενιαία 
αγορά για σκοπούς φορολογίας των 
εταιρειών θα μπορούσε να διευκολύνει τη 
διασυνοριακή δραστηριότητα για τις 
εταιρείες που εδρεύουν στην Ένωση και να 
προωθήσει την επίτευξη του στόχου να 
καταστεί η Ένωση πιο ανταγωνιστική 
διεθνώς όσον αφορά την προσέλκυση 
επενδύσεων. Ο καλύτερος τρόπος για να 
επιτευχθεί ένα σύστημα του είδους αυτού 
θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα σε 
ενδιαφερόμενους ομίλους εταιρειών με 
φορολογητέα παρουσία σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη να διακανονίζουν τις 
φορολογικές τους υποθέσεις στην Ένωση 
σύμφωνα με ενιαίο σύνολο κανόνων για 
τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης 
και να απευθύνονται σε μία και μόνη 
φορολογική διοίκηση («υπηρεσία μίας 
στάσης»). Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει 
επίσης να ισχύουν για ενδιαφερόμενες 
οντότητες που υπόκεινται σε φορολογία 
εταιρειών στην Ένωση και δεν ανήκουν σε 
έναν όμιλο.

Or. en

Τροπολογία 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ένα σύστημα που θα επέτρεπε στις 
εταιρείες να αντιμετωπίζουν την Ένωση 
ως ενιαία αγορά για σκοπούς φορολογίας 
των εταιρειών θα διευκόλυνε την 
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. Ο καλύτερος τρόπος για να 
επιτευχθεί ένα σύστημα του είδους αυτού 

(4) Ένα σύστημα στο οποίο οι 
επιχειρήσεις θεωρούν την Ευρωπαϊκή 
Ένωση εσωτερική αγορά για τους 
σκοπούς της φορολογίας εταιρειών θα 
διευκόλυνε την 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. Ο 
καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί ένα 
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θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα σε 
ομίλους εταιρειών με φορολογητέα 
παρουσία σε περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη να διακανονίζουν τις φορολογικές 
τους υποθέσεις στην Ένωση σύμφωνα με 
ενιαίο σύνολο κανόνων για τον 
υπολογισμό της φορολογικής βάσης και να 
απευθύνονται σε μία και μόνη φορολογική 
διοίκηση («υπηρεσία μίας στάσης»). Οι 
κανόνες αυτοί θα πρέπει επίσης να ισχύουν 
για οντότητες που υπόκεινται σε 
φορολογία εταιρειών στην Ένωση και δεν 
ανήκουν σε έναν όμιλο.

σύστημα του είδους αυτού θα ήταν να 
υποχρεωθούν οι όμιλοι εταιρειών με 
φορολογητέα παρουσία σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη να διακανονίζουν τις 
φορολογικές τους υποθέσεις στην Ένωση 
σύμφωνα με ενιαίο σύνολο κανόνων για 
τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης 
και να απευθύνονται σε μία και μόνη 
φορολογική διοίκηση («υπηρεσία μίας 
στάσης»). Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει 
επίσης να ισχύουν για οντότητες που 
υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην 
Ένωση και δεν ανήκουν σε έναν όμιλο.

Or. de

Τροπολογία 35
Iliana Ivanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ένα σύστημα που θα επέτρεπε στις 
εταιρείες να αντιμετωπίζουν την Ένωση ως 
ενιαία αγορά για σκοπούς φορολογίας των 
εταιρειών θα διευκόλυνε την 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. Ο 
καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί ένα 
σύστημα του είδους αυτού θα ήταν να 
δοθεί η δυνατότητα σε ομίλους εταιρειών 
με φορολογητέα παρουσία σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη να διακανονίζουν τις 
φορολογικές τους υποθέσεις στην Ένωση 
σύμφωνα με ενιαίο σύνολο κανόνων για 
τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης 
και να απευθύνονται σε μία και μόνη 
φορολογική διοίκηση («υπηρεσία μίας 
στάσης»). Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει 
επίσης να ισχύουν για οντότητες που 
υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην 

(4) Ένα προαιρετικό σύστημα που θα 
επέτρεπε στις εταιρείες να αντιμετωπίζουν 
την Ένωση ως ενιαία αγορά για σκοπούς 
φορολογίας των εταιρειών θα διευκόλυνε 
την 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. Ο καλύτερος τρόπος για να 
επιτευχθεί ένα σύστημα του είδους αυτού 
θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα σε ομίλους 
εταιρειών με φορολογητέα παρουσία σε 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη να 
επιλέγουν να διακανονίζουν τις 
φορολογικές τους υποθέσεις στην Ένωση 
σύμφωνα με ενιαίο σύνολο κανόνων για 
τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης 
και να απευθύνονται σε μία και μόνη 
φορολογική διοίκηση («υπηρεσία μίας 
στάσης»). Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει 
επίσης να ισχύουν για οντότητες που 
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Ένωση και δεν ανήκουν σε έναν όμιλο. υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην 
Ένωση και δεν ανήκουν σε έναν όμιλο.

Or. en

Τροπολογία 36
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η ευρεία φορολογική βάση, η 
ενοποίηση, και η κυριαρχία των κρατών 
μελών όσον αφορά τους εθνικούς 
φορολογικούς συντελεστές τους,  
καθιστούν δυνατή τη βιωσιμότητα του 
προτεινόμενου φορολογικού συστήματος 
μόνο αν αυτό διατηρηθεί προαιρετικό για 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και για όλες 
τις εταιρείες που λειτουργούν στην 
Ένωση. Η προαιρετική κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας (ΚΕΒΦΕ) 
θα πρέπει επομένως να εφαρμοστεί μόνο 
στα κράτη μέλη που θα αποφασίσουν 
ελεύθερα να εφαρμόσουν την παρούσα 
οδηγία, και στις εταιρείες με 
διασυνοριακή δραστηριότητα οι οποίες 
θα επιλέξουν ελεύθερα αυτό το σύστημα 
φορολογίας.

Or. en

Τροπολογία 37
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι οι διαφορές στους 
φορολογικούς συντελεστές δεν 

διαγράφεται
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δημιουργούν τα ίδια εμπόδια, το σύστημα 
(η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας 
Εταιρειών - ΚΕΒΦΕ) δεν χρειάζεται να 
θίξει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των 
εθνικών συντελεστών φορολογίας των 
εταιρειών.

Or. fr

Τροπολογία 38
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι οι διαφορές στους 
φορολογικούς συντελεστές δεν 
δημιουργούν τα ίδια εμπόδια, το σύστημα 
(η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας 
Εταιρειών - ΚΕΒΦΕ) δεν χρειάζεται να 
θίξει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των 
εθνικών συντελεστών φορολογίας των 
εταιρειών.

(5) Δεδομένου ότι οι διαφορές στους
φορολογικούς συντελεστές δεν θέτουν
εμπόδια στη λειτουργία της Ενιαίας
αγοράς αλλά καθιστούν δυνατό και 
ενθαρρύνoυν τον φορολογικό 
ανταγωνισμό, είναι συνεπώς απαραίτητο 
να αρχίσει μία διαδικασία εναρμόνισης 
των φορολογικών συντελεστών, που θα 
ξεκινήσει από τον καθορισμό κατώτατων 
και ανώτατων ορίων και θα καταλήξει σε 
ένα ενιαίο συντελεστή σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. pt

Τροπολογία 39
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι οι διαφορές στους 
φορολογικούς συντελεστές δεν 

(5) Δεδομένου ότι οι διαφορές στους 
φορολογικούς συντελεστές δεν 
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δημιουργούν τα ίδια εμπόδια, το σύστημα 
(η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας 
Εταιρειών - ΚΕΒΦΕ) δεν χρειάζεται να 
θίξει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των 
εθνικών συντελεστών φορολογίας των 
εταιρειών.

δημιουργούν τα ίδια εμπόδια, το σύστημα 
(η Προαιρετική Κοινή Ενοποιημένη Βάση 
Φορολογίας Εταιρειών - ΚΕΒΦΕ) δεν 
χρειάζεται να θίξει την κυριαρχία των 
κρατών μελών σε ό,τι αφορά τον 
καθορισμό των εθνικών φορολογικών 
συντελεστών, και ιδιαίτερα των 
συντελεστών φορολογίας των εταιρειών.

Or. en

Τροπολογία 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι οι διαφορές στους 
φορολογικούς συντελεστές δεν 
δημιουργούν τα ίδια εμπόδια, το σύστημα 
(η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας 
Εταιρειών - ΚΕΒΦΕ) δεν χρειάζεται να 
θίξει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των 
εθνικών συντελεστών φορολογίας των 
εταιρειών.

(5) Δεδομένου ότι οι διαφορές στους 
φορολογικούς συντελεστές δεν 
δημιουργούν τα ίδια εμπόδια, το σύστημα 
(η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας 
Εταιρειών - ΚΕΒΦΕ) δεν χρειάζεται 
καταρχήν να θίξει τη διακριτική ευχέρεια 
των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τον 
καθορισμό των εθνικών συντελεστών 
φορολογίας των εταιρειών, εφόσον δεν 
γίνεται υπέρβαση των ελάχιστων 
φορολογικών συντελεστών που έχουν 
καθοριστεί στην Ένωση.

Or. de

Τροπολογία 41
Iliana Ivanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι οι διαφορές στους 
φορολογικούς συντελεστές δεν 

(5) Δεδομένου ότι οι διαφορές στους 
φορολογικούς συντελεστές συμβάλλουν 
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δημιουργούν τα ίδια εμπόδια, το σύστημα 
(η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας 
Εταιρειών - ΚΕΒΦΕ) δεν χρειάζεται να 
θίξει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των 
εθνικών συντελεστών φορολογίας των 
εταιρειών.

στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ 
συνολικά, το σύστημα (η Κοινή 
Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών 
- ΚΕΒΦΕ) δεν θα πρέπει να θίξει τη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών σε 
ό,τι αφορά τον καθορισμό των εθνικών 
συντελεστών φορολογίας των εταιρειών.

Or. en

Τροπολογία 42
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι οι διαφορές στους 
φορολογικούς συντελεστές δεν 
δημιουργούν τα ίδια εμπόδια, το σύστημα 
(η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας 
Εταιρειών - ΚΕΒΦΕ) δεν χρειάζεται να 
θίξει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των 
εθνικών συντελεστών φορολογίας των 
εταιρειών.

(5) Δεδομένου ότι οι διαφορές στους 
φορολογικούς συντελεστές δεν 
δημιουργούν τα ίδια εμπόδια, το σύστημα 
(η Κοινή Βάση Φορολογίας Εταιρειών -
ΚΒΦΕ) δεν χρειάζεται να θίξει τη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών σε 
ό,τι αφορά τον καθορισμό των εθνικών 
συντελεστών φορολογίας των εταιρειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών θα επηρέαζε άκρως αρνητικά 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς πολλών κρατών μελών λόγω της ενοποίησης εσόδων και 
ζημιών. Στην κατάσταση οικονομικής κρίσης και εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, θα 
πρέπει να αποφεύγεται η θέσπιση μέσων που μειώνουν τα δημόσια έσοδα. Αντίθετα, 
προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί το νομικό περιβάλλον των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, θα πρέπει να εξεταστεί η καθιέρωση κοινής βάσης φορολογίας 
επιχειρήσεων (χωρίς ενοποίηση).

Τροπολογία 43
Diogo Feio
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
προοίμιο εναρμόνισης των συντελεστών 
φορολογίας των επιχειρήσεων των 
κρατών μελών. Αν, ωστόσο, όταν 
αξιολογηθεί η παρούσα οδηγία καταστεί 
εμφανές ότι ένα βαθμός εναρμόνισης θα 
συνέβαλλε στην οικονομική απόδοση, την 
αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη 
της φορολογίας των επιχειρήσεων, η 
εναρμόνιση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί 
στο ελάχιστο αντίστοιχο επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 44
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στόχος της ΚΕΒΦΕ θα πρέπει να 
είναι η τόνωση της ανάπτυξης και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας με τη 
μείωση του διοικητικού κόστους, την 
εξάλειψη της γραφειοκρατίας, την 
κατάργηση της διπλής φορολογίας και 
την κάλυψη των κενών που επιτρέπουν 
στις εταιρείες τη φοροδιαφυγή στην ΕΕ.
Το σύστημα δεν θα πρέπει να 
δημιουργήσει πίεση στους συντελεστές 
φορολογίας των επιχειρήσεων ή στα 
έσοδα των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 45
Gay Mitchell
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
προοίμιο εναρμόνισης των συντελεστών 
φορολογίας των επιχειρήσεων των 
κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος 
διατηρεί το κυρίαρχο δικαίωμά του να 
καθορίζει τον δικό του συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών.

Or. en

Τροπολογία 46
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Η ΚΕΒΦΕ θα πρέπει να θεωρηθεί σε 
παγκόσμιο πλαίσιο. Το νέο σύστημα θα 
πρέπει να συντονιστεί προσεκτικά με τις 
υπάρχουσες συμφωνίες και με τις αρχές 
που εφαρμόζονται διεθνώς. Ο αντίκτυπος 
του συστήματος στη δραστηριότητα των 
εταιρειών της ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα 
θα πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 47
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ενοποίηση αποτελεί ουσιώδες διαγράφεται
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στοιχείο ενός συστήματος του είδους 
αυτού, δεδομένου ότι τα σοβαρότερα 
φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
οι εταιρείες στην Ένωση μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο με τον τρόπο αυτό. 
Καταργεί τις διατυπώσεις που αφορούν 
τις τιμές μεταβίβασης και τη διπλή 
φορολογία στο εσωτερικό του ομίλου. 
Επιπλέον, οι ζημίες των φορολογουμένων 
εταιρειών συμψηφίζονται αυτόματα με τα 
κέρδη που δημιουργούνται από άλλα μέλη 
του ιδίου ομίλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών θα επηρέαζε άκρως αρνητικά 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς πολλών κρατών μελών λόγω της ενοποίησης εσόδων και 
ζημιών. Στην κατάσταση οικονομικής κρίσης και εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, θα 
πρέπει να αποφεύγεται η θέσπιση μέσων που μειώνουν τα δημόσια έσοδα. Αντίθετα, 
προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί το νομικό περιβάλλον των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, θα πρέπει να εξεταστεί η καθιέρωση κοινής βάσης φορολογίας 
επιχειρήσεων (χωρίς ενοποίηση).

Τροπολογία 48
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ενοποίηση αποτελεί ουσιώδες 
στοιχείο ενός συστήματος του είδους 
αυτού, δεδομένου ότι τα σοβαρότερα 
φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
οι εταιρείες στην Ένωση μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο με τον τρόπο αυτό. 
Καταργεί τις διατυπώσεις που αφορούν τις 
τιμές μεταβίβασης και τη διπλή φορολογία 
στο εσωτερικό του ομίλου. Επιπλέον, οι 
ζημίες των φορολογουμένων εταιρειών 
συμψηφίζονται αυτόματα με τα κέρδη που 
δημιουργούνται από άλλα μέλη του ιδίου 
ομίλου.

(6) Η ενοποίηση αποτελεί ουσιώδες 
στοιχείο ενός συστήματος του είδους 
αυτού, δεδομένου ότι τα σοβαρότερα 
φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
οι εταιρείες στην Ένωση μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο με τον τρόπο αυτό. 
Καταργεί τις διατυπώσεις που αφορούν τις 
τιμές μεταβίβασης και τη διπλή φορολογία 
στο εσωτερικό του ομίλου. Επιπλέον, οι 
ζημίες των φορολογουμένων εταιρειών 
συμψηφίζονται αυτόματα με τα κέρδη που 
δημιουργούνται από άλλα μέλη του ιδίου 
ομίλου. Ωστόσο, η εφαρμογή της κοινής 
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ενοποιημένης βάσης φορολογίας 
εταιρειών μπορεί να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στα φορολογικά έσοδα 
ορισμένων κρατών μελών λόγω του 
μηχανισμού ενοποίησης. Στο πλαίσιο 
αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιλέξουν αν θα υπαχθούν στις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 49
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ενοποίηση αποτελεί ουσιώδες 
στοιχείο ενός συστήματος του είδους 
αυτού, δεδομένου ότι τα σοβαρότερα 
φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
οι εταιρείες στην Ένωση μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο με τον τρόπο αυτό. 
Καταργεί τις διατυπώσεις που αφορούν τις 
τιμές μεταβίβασης και τη διπλή φορολογία 
στο εσωτερικό του ομίλου. Επιπλέον, οι 
ζημίες των φορολογουμένων εταιρειών 
συμψηφίζονται αυτόματα με τα κέρδη που 
δημιουργούνται από άλλα μέλη του ιδίου 
ομίλου.

(6) Η ενοποίηση αποτελεί ουσιώδες 
στοιχείο ενός συστήματος του είδους 
αυτού, δεδομένου ότι τα σοβαρότερα 
φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
οι εταιρείες στην Ένωση μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο με τον τρόπο αυτό. 
Καταργεί τις διατυπώσεις που αφορούν τις 
τιμές μεταβίβασης και τη διπλή φορολογία 
στο εσωτερικό του ομίλου. Επιπλέον, οι 
ζημίες των φορολογουμένων εταιρειών 
συμψηφίζονται αυτόματα με τα κέρδη που 
δημιουργούνται από άλλα μέλη του ιδίου 
ομίλου. Ωστόσο, η ΚΕΒΦΕ δεν είναι 
φορολογικά ουδέτερη. Σύμφωνα με την 
εκτίμηση αντικτύπου της ίδιας της 
Επιτροπής, η βάση φορολογίας της ΕΕ 
θα μειωθεί κατά 2,7% με μια προαιρετική 
ΚΕΒΦΕ.

Or. en

Τροπολογία 50
Ivo Strejček
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ενοποίηση αποτελεί ουσιώδες 
στοιχείο ενός συστήματος του είδους 
αυτού, δεδομένου ότι τα σοβαρότερα 
φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
οι εταιρείες στην Ένωση μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο με τον τρόπο αυτό. 
Καταργεί τις διατυπώσεις που αφορούν τις 
τιμές μεταβίβασης και τη διπλή φορολογία 
στο εσωτερικό του ομίλου. Επιπλέον, οι 
ζημίες των φορολογουμένων εταιρειών 
συμψηφίζονται αυτόματα με τα κέρδη που 
δημιουργούνται από άλλα μέλη του ιδίου 
ομίλου.

(6) Η ενοποίηση αποτελεί ουσιώδες 
στοιχείο ενός συστήματος του είδους 
αυτού, δεδομένου ότι τα σοβαρότερα 
φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
οι εταιρείες του ίδιου ομίλου που ασκούν 
διασυνοριακή δραστηριότητα στην 
Ένωση μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο 
με τον τρόπο αυτό. Καταργεί τις 
διατυπώσεις που αφορούν τις τιμές 
μεταβίβασης και τη διπλή φορολογία στο 
εσωτερικό του ομίλου. Επιπλέον, οι ζημίες 
των φορολογουμένων εταιρειών 
συμψηφίζονται αυτόματα με τα κέρδη που 
δημιουργούνται από άλλα μέλη του ιδίου 
ομίλου.

Or. en

Τροπολογία 51
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η ενοποίηση κατ’ ανάγκη 
συνεπάγεται τη θέσπιση κανόνων για τον 
επιμερισμό του αποτελέσματος μεταξύ 
των κρατών μελών στα οποία είναι 
εγκατεστημένα τα μέλη του ομίλου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών θα επηρέαζε άκρως αρνητικά 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς πολλών κρατών μελών λόγω της ενοποίησης εσόδων και 
ζημιών. Στην κατάσταση οικονομικής κρίσης και εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, θα 
πρέπει να αποφεύγεται η θέσπιση μέσων που μειώνουν τα δημόσια έσοδα. Αντίθετα, 
προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί το νομικό περιβάλλον των 
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ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, θα πρέπει να εξεταστεί η καθιέρωση κοινής βάσης φορολογίας 
επιχειρήσεων (χωρίς ενοποίηση).

Τροπολογία 52
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7-A) Πρέπει να διεξαχθεί αξιολόγηση και 
να εξεταστεί δεόντως ο οικονομικός
αντίκτυπος των νέων αυτών κανόνων στα
συστήματα διαχείρισης των τοπικών
αρχών, κυρίως όσον αφορά το αυξημένο 
κόστος που θα προκύψει για τις εν λόγω 
αρχές· επίσης πρέπει να διεξαχθεί μελέτη 
σχετικά με τη μέθοδο που πρέπει να 
εφαρμοστεί για τον υπολογισμό της 
ανακατανομής των φορολογικών βάσεων.

Or. pt

Τροπολογία 53
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επειδή το εν λόγω σύστημα είναι 
σχεδιασμένο πρωτίστως για να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες των εταιρειών που 
έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα, θα 
πρέπει να αποτελεί προαιρετικό 
καθεστώς, το οποίο θα συνοδεύει τα 
υφιστάμενα εθνικά συστήματα 
φορολογίας των εταιρειών.

deleted

Or. fr
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Τροπολογία 54
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επειδή το εν λόγω σύστημα είναι 
σχεδιασμένο πρωτίστως για να εξυπηρετεί 
τις ανάγκες των εταιρειών που έχουν 
διασυνοριακή δραστηριότητα, θα πρέπει 
να αποτελεί προαιρετικό καθεστώς, το 
οποίο θα συνοδεύει τα υφιστάμενα εθνικά 
συστήματα φορολογίας των εταιρειών.

(8) Επειδή μόνον εάν η φορολογική
εναρμóνιση γενικευθεί σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νόημα να 
ομιλούμε για αυτή, το εν λόγω σύστημα 
πρέπει να είναι υποχρεωτικό και να 
εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη και σε 
όλες τις εταιρείες.

Or. pt

Τροπολογία 55
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επειδή το εν λόγω σύστημα είναι 
σχεδιασμένο πρωτίστως για να εξυπηρετεί 
τις ανάγκες των εταιρειών που έχουν 
διασυνοριακή δραστηριότητα, θα πρέπει 
να αποτελεί προαιρετικό καθεστώς, το 
οποίο θα συνοδεύει τα υφιστάμενα εθνικά 
συστήματα φορολογίας των εταιρειών.

(8) Επειδή το εν λόγω σύστημα είναι 
σχεδιασμένο πρωτίστως για να εξυπηρετεί 
τις ανάγκες των εταιρειών που έχουν 
διασυνοριακή δραστηριότητα, θα πρέπει 
να αποτελεί προαιρετικό καθεστώς, το 
οποίο θα συνοδεύει τα υφιστάμενα εθνικά 
συστήματα φορολογίας των εταιρειών.
Ωστόσο, κατά την αναθεώρηση της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εξεταστεί 
η καθιέρωση υποχρεωτικού συστήματος 
κοινής βάσης φορολογίας εταιρειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της κοινής βάσης φορολογίας εταιρειών θα συμβάλει στη μείωση 
της γραφειοκρατίας και την πρόληψη της φορολογικής απάτης. Ωστόσο, πριν η ΚΒΦΕ καταστεί 
υποχρεωτική, πρέπει να αξιολογηθεί η λειτουργία της και να εκτιμηθεί η επιρροή της στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
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Τροπολογία 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επειδή το εν λόγω σύστημα είναι 
σχεδιασμένο πρωτίστως για να εξυπηρετεί 
τις ανάγκες των εταιρειών που έχουν 
διασυνοριακή δραστηριότητα, θα πρέπει 
να αποτελεί προαιρετικό καθεστώς, το 
οποίο θα συνοδεύει τα υφιστάμενα εθνικά 
συστήματα φορολογίας των εταιρειών.

(8) Επειδή το εν λόγω σύστημα είναι 
σχεδιασμένο πρωτίστως για να εξυπηρετεί 
τις ανάγκες των εταιρειών που έχουν 
διασυνοριακή δραστηριότητα, και για την 
καλύτερη πρόληψη της φοροδιαφυγής και 
της φοροαποφυγής, θα πρέπει να αποτελεί 
υποχρεωτικό καθεστώς, το οποίο θα 
αντικαθιστά τα υφιστάμενα εθνικά 
συστήματα φορολογίας νομικών 
προσώπων για τις εταιρείες αυτές.

Or. de

Τροπολογία 57
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επειδή το εν λόγω σύστημα είναι 
σχεδιασμένο πρωτίστως για να εξυπηρετεί 
τις ανάγκες των εταιρειών που έχουν 
διασυνοριακή δραστηριότητα, θα πρέπει 
να αποτελεί προαιρετικό καθεστώς, το 
οποίο θα συνοδεύει τα υφιστάμενα εθνικά 
συστήματα φορολογίας των εταιρειών.

(8) Επειδή το εν λόγω σύστημα είναι 
σχεδιασμένο πρωτίστως για να εξυπηρετεί 
τις ανάγκες των εταιρειών που έχουν 
διασυνοριακή δραστηριότητα, θα πρέπει 
να αποτελεί προαιρετικό καθεστώς τόσο 
για τις επιχειρήσεις όσο και για τα κράτη 
μέλη της ΕΕ, το οποίο θα συνοδεύει τα 
υφιστάμενα εθνικά συστήματα φορολογίας 
των εταιρειών.

Or. en
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Τροπολογία 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Τονίζει ωστόσο ότι πολλά κράτη 
μέλη βρίσκονται σήμερα σε δύσκολη 
δημοσιονομική κατάσταση και ότι οι 
ρυθμίσεις που καταλήγουν σε φορολογική 
βάση ευρύτερη από τη σημερινή μπορεί 
να έχουν ακόμη αρνητικότερο αντίκτυπο 
στους προϋπολογισμούς τους. Σε αυτή τη 
βάση, η Επιτροπή προτείνει μια 
ενδεχόμενη "δέσμη αποζημίωσης", στο 
πλαίσιο της οποίας θεσπίζονται 
προσωρινές διατάξεις στα κράτη μέλη 
όπου η θέσπιση της κοινής ενοποιημένης 
βάσης φορολογίας εταιρειών προκαλεί 
μείωση των φορολογικών εσόδων (στους 
"χαμένους" σύμφωνα με αυτή τη βάση 
φορολογίας), πράγμα που διασφαλίζει 
αντιστάθμιση για τη μείωση εσόδων.

Or. hu

Τροπολογία 59
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το σύστημα (η Κοινή Ενοποιημένη 
Βάση Φορολογίας Εταιρειών - ΚΕΒΦΕ) θα 
πρέπει να συνίσταται σε ένα σύνολο 
κοινών κανόνων για τον υπολογισμό της 
φορολογικής βάσης των εταιρειών, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στις οδηγίες 78/660/ΕΟΚ 
και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(9) Το σύστημα (η Προαιρετική Κοινή 
Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών 
- ΠΚΕΒΦΕ) θα πρέπει να συνίσταται σε 
ένα σύνολο κοινών κανόνων για τον 
υπολογισμό της φορολογικής βάσης των 
εταιρειών, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων που περιλαμβάνονται στις 
οδηγίες 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 
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Συμβουλίου. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 60
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το σύστημα (η Κοινή Ενοποιημένη
Βάση Φορολογίας Εταιρειών - ΚΕΒΦΕ) 
θα πρέπει να συνίσταται σε ένα σύνολο 
κοινών κανόνων για τον υπολογισμό της 
φορολογικής βάσης των εταιρειών, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στις οδηγίες 78/660/ΕΟΚ 
και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

(9) Το σύστημα (η Κοινή Βάση 
Φορολογίας Εταιρειών - ΚΒΦΕ) θα πρέπει 
να συνίσταται σε ένα σύνολο κοινών 
κανόνων για τον υπολογισμό της 
φορολογικής βάσης των εταιρειών, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στις οδηγίες 78/660/ΕΟΚ 
και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών θα επηρέαζε άκρως αρνητικά 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς πολλών κρατών μελών λόγω της ενοποίησης εσόδων και 
ζημιών. Στην κατάσταση οικονομικής κρίσης και εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, θα 
πρέπει να αποφεύγεται η θέσπιση μέσων που μειώνουν τα δημόσια έσοδα. Αντίθετα, 
προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί το νομικό περιβάλλον των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, θα πρέπει να εξεταστεί η καθιέρωση κοινής βάσης φορολογίας 
επιχειρήσεων (χωρίς ενοποίηση).

Τροπολογία 61
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Δεδομένου ότι η χρήση της 
ΠΚΕΒΦΕ θα επηρέαζε τα φορολογικά 
έσοδα περιφερειακών ή τοπικών αρχών, 
τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
δικαίωμα να λαμβάνουν διορθωτικά 
μέτρα, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές νομικές 
ρυθμίσεις τους. Η παρούσα οδηγία δεν 
μπορεί να περιορίζει με οποιονδήποτε 
τρόπο την κυριαρχία των κρατών μελών 
της ΕΕ και, όπου έχει εφαρμογή, των 
περιφερειακών ή των τοπικών αρχών, 
στους τομείς της άμεσης φορολογίας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τη βάση και τους 
συντελεστές της φορολογίας των 
εταιρειών.

Or. en

Τροπολογία 62
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9-A) Το σύστημα υπολογισμού της
ανακατανομής των φορολογικών βάσεων
πρέπει να συνοδευτεί από μελέτη που θα
περιλαμβάνει τις διάφορες μεθόδους που 
θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν, καθώς 
και τη μέθοδο υπολογισμού καθενός από 
τους παράγοντες που πρόκειται να 
συμπεριληφθούν.

Or. pt

Τροπολογία 63
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το εισόδημα που συνίσταται σε 
μερίσματα, το προϊόν της διάθεσης 
μετοχών που έχει στην κατοχή της 
εταιρεία εκτός του ομίλου και τα κέρδη 
αλλοδαπών μόνιμων εγκαταστάσεων θα 
πρέπει να απαλλάσσονται. Κατά την 
παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων για 
διπλή φορολογία, τα περισσότερα κράτη 
μέλη απαλλάσσουν τα μερίσματα και το 
προϊόν της διάθεσης μετοχών, δεδομένου 
ότι με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η 
ανάγκη υπολογισμού των δικαιωμάτων 
της φορολογούμενης εταιρείας για 
πίστωση του φόρου που καταβλήθηκε 
στην αλλοδαπή, ιδίως στις περιπτώσεις 
που για τον υπολογισμό του δικαιώματος 
αυτού πρέπει να ληφθεί υπόψη ο φόρος 
εταιρειών που καταβλήθηκε από την 
εταιρεία η οποία διανέμει τα μερίσματα. 
Η απαλλαγή του εισοδήματος που 
αποκτήθηκε στην αλλοδαπή 
ανταποκρίνεται στην ίδια ανάγκη για 
απλότητα.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 64
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το εισόδημα που συνίσταται σε 
μερίσματα, το προϊόν της διάθεσης 
μετοχών που έχει στην κατοχή της 
εταιρεία εκτός του ομίλου και τα κέρδη 
αλλοδαπών μόνιμων εγκαταστάσεων θα 
πρέπει να απαλλάσσονται. Κατά την 
παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων για 

διαγράφεται
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διπλή φορολογία, τα περισσότερα κράτη 
μέλη απαλλάσσουν τα μερίσματα και το 
προϊόν της διάθεσης μετοχών, δεδομένου 
ότι με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η 
ανάγκη υπολογισμού των δικαιωμάτων 
της φορολογούμενης εταιρείας για 
πίστωση του φόρου που καταβλήθηκε 
στην αλλοδαπή, ιδίως στις περιπτώσεις 
που για τον υπολογισμό του δικαιώματος 
αυτού πρέπει να ληφθεί υπόψη ο φόρος 
εταιρειών που καταβλήθηκε από την 
εταιρεία η οποία διανέμει τα μερίσματα. 
Η απαλλαγή του εισοδήματος που 
αποκτήθηκε στην αλλοδαπή 
ανταποκρίνεται στην ίδια ανάγκη για 
απλότητα.

Or. pt

Τροπολογία 65
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το εισόδημα που προέρχεται από 
τόκους και πληρωμές δικαιωμάτων θα 
πρέπει να υπόκειται σε φόρο, με πίστωση 
για την παρακράτηση φόρου στην πηγή 
που έχει γίνει για τις πληρωμές αυτές.
Αντίθετα από την περίπτωση των 
μερισμάτων, δεν υπάρχει δυσκολία στον 
υπολογισμό της πίστωσης αυτής.

(12) Το εισόδημα που προέρχεται από 
τόκους και πληρωμές δικαιωμάτων, 
μερίσματα, έσοδα από πωλήσεις μετοχών 
σε επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον 
όμιλο, καθώς και κέρδη από 
εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, θα πρέπει 
να υπόκειται σε φόρο, με πίστωση για την 
παρακράτηση φόρου στην πηγή που έχει 
γίνει για τις πληρωμές αυτές.

Or. de

Τροπολογία 66
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το εισόδημα που προέρχεται από 
τόκους και πληρωμές δικαιωμάτων θα 
πρέπει να υπόκειται σε φόρο, με πίστωση 
για την παρακράτηση φόρου στην πηγή 
που έχει γίνει για τις πληρωμές αυτές.
Αντίθετα από την περίπτωση των 
μερισμάτων, δεν υπάρχει δυσκολία στον 
υπολογισμό της πίστωσης αυτής.

(12) Το εισόδημα που προέρχεται από 
τόκους και πληρωμές δικαιωμάτων θα 
πρέπει να υπόκειται σε φόρο, με πίστωση 
για την παρακράτηση φόρου στην πηγή 
που έχει γίνει για τις πληρωμές αυτές.

Or. pt

Τροπολογία 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να 
μειώνονται κατά το ποσό των 
επιχειρηματικών δαπανών και ορισμένων 
άλλων στοιχείων. Οι εκπίπτουσες 
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. Η δυνατότητα έκπτωσης θα 
πρέπει να επεκταθεί και στις δαπάνες 
έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και στις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται για την 
άντληση ιδίων κεφαλαίων ή δανείων για 
τους σκοπούς της επιχείρησης. Θα πρέπει 
επίσης να υπάρχει κατάλογος δαπανών που 
δεν εκπίπτουν.

(13) Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να 
μειώνονται κατά το ποσό των 
επιχειρηματικών δαπανών και ορισμένων 
άλλων στοιχείων. Οι εκπίπτουσες 
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. Η δυνατότητα έκπτωσης θα 
πρέπει να επεκταθεί και στις δαπάνες 
έρευνας και ανάπτυξης, αν αφορούν την 
αγορά ή την κατασκευή στοιχείων 
ενεργητικού, καθώς και στις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για την άντληση ιδίων 
κεφαλαίων ή δανείων για τους σκοπούς της 
επιχείρησης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει 
κατάλογος δαπανών που δεν εκπίπτουν.

Or. de
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Τροπολογία 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι φορολογούμενες εταιρείες θα 
πρέπει να επιτρέπεται να μεταφέρουν 
ζημίες σε επόμενη χρήση επ’ αόριστον, 
αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η 
μεταφορά ζημιών σε προηγούμενες 
χρήσεις. Δεδομένου ότι η μεταφορά των 
ζημιών σε επόμενες χρήσεις αποσκοπεί να 
διασφαλίσει ότι η φορολογούμενη εταιρεία 
καταβάλλει φόρο επί του πραγματικού της 
εισοδήματος, δεν υπάρχει λόγος να τεθεί 
χρονικό όριο στην εν λόγω μεταφορά. Η 
μεταφορά των ζημιών σε προηγούμενες 
χρήσεις αποτελεί σχετικά σπάνια πρακτική 
των κρατών μελών και οδηγεί σε 
υπέρμετρα περίπλοκες καταστάσεις.

(15) Οι φορολογούμενες εταιρείες θα 
πρέπει να επιτρέπεται να μεταφέρουν 
ζημίες σε επόμενη χρήση για διάστημα 
επτά ετών, αλλά δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται η μεταφορά ζημιών σε 
προηγούμενες χρήσεις. Η έκπτωση για 
μεταφερόμενες ζημίες θα πρέπει να 
περιορίζεται σε συγκεκριμένο ποσοστό 
του ετήσιου εισοδήματος. Δεδομένου ότι 
η μεταφορά των ζημιών σε επόμενες 
χρήσεις αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η 
φορολογούμενη εταιρεία καταβάλλει φόρο 
επί του πραγματικού της εισοδήματος, ενώ 
παράλληλα πρέπει αφενός τα έσοδα από 
τη φορολογία εταιρειών να 
σταθεροποιηθούν και να καταστούν 
προβλέψιμα στον κρατικό 
προϋπολογισμό, και αφετέρου να 
αποφευχθεί η φοροαποφυγή και η 
φορολογική απάτη με τον καταλογισμό 
εσόδων από εγκαταστάσεις και 
θυγατρικές σε τρίτες χώρες, επιβάλλεται 
να καθοριστούν χρονικά όρια και 
ελάχιστη φορολογία. Η μεταφορά των 
ζημιών σε προηγούμενες χρήσεις αποτελεί 
σχετικά σπάνια πρακτική των κρατών 
μελών και οδηγεί σε υπέρμετρα 
περίπλοκες καταστάσεις.

Or. de

Τροπολογία 69
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι φορολογούμενες εταιρείες θα 
πρέπει να επιτρέπεται να μεταφέρουν 
ζημίες σε επόμενη χρήση επ’ αόριστον, 
αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η 
μεταφορά ζημιών σε προηγούμενες 
χρήσεις. Δεδομένου ότι η μεταφορά των 
ζημιών σε επόμενες χρήσεις αποσκοπεί 
να διασφαλίσει ότι η φορολογούμενη 
εταιρεία καταβάλλει φόρο επί του 
πραγματικού της εισοδήματος, δεν 
υπάρχει λόγος να τεθεί χρονικό όριο στην 
εν λόγω μεταφορά. Η μεταφορά των 
ζημιών σε προηγούμενες χρήσεις αποτελεί 
σχετικά σπάνια πρακτική των κρατών 
μελών και οδηγεί σε υπέρμετρα 
περίπλοκες καταστάσεις.

(15) Οι φορολογούμενες εταιρείες θα 
πρέπει να επιτρέπεται να μεταφέρουν 
ζημίες σε επόμενη χρήση για πέντε χρόνια, 
αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η 
μεταφορά ζημιών σε προηγούμενες 
χρήσεις. Η μεταφορά των ζημιών σε 
προηγούμενες χρήσεις αποτελεί σχετικά 
σπάνια πρακτική των κρατών μελών και 
οδηγεί σε υπέρμετρα περίπλοκες 
καταστάσεις. Δεν θα πρέπει να 
μεταφερθούν σε επόμενες χρήσεις ζημίες 
που σημειώθηκαν πριν τεθεί σε εφαρμογή 
η παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 70
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι φορολογούμενες εταιρείες θα 
πρέπει να επιτρέπεται να μεταφέρουν 
ζημίες σε επόμενη χρήση επ’ αόριστον,
αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η 
μεταφορά ζημιών σε προηγούμενες 
χρήσεις. Δεδομένου ότι η μεταφορά των 
ζημιών σε επόμενες χρήσεις αποσκοπεί να 
διασφαλίσει ότι η φορολογούμενη εταιρεία 
καταβάλλει φόρο επί του πραγματικού της 
εισοδήματος, δεν υπάρχει λόγος να τεθεί 
χρονικό όριο στην εν λόγω μεταφορά. Η 
μεταφορά των ζημιών σε προηγούμενες 
χρήσεις αποτελεί σχετικά σπάνια πρακτική 
των κρατών μελών και οδηγεί σε 
υπέρμετρα περίπλοκες καταστάσεις.

(15) Οι φορολογούμενες εταιρείες θα 
πρέπει να επιτρέπεται να μεταφέρουν 
ζημίες στην επόμενη χρήση, αλλά δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται η μεταφορά ζημιών 
σε προηγούμενες χρήσεις. Η μεταφορά των 
ζημιών σε προηγούμενες χρήσεις αποτελεί 
σχετικά σπάνια πρακτική των κρατών 
μελών και οδηγεί σε υπέρμετρα 
περίπλοκες καταστάσεις.
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Or. pt

Τροπολογία 71
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιλεξιμότητα για ενοποίηση 
(συμμετοχή σε όμιλο) θα πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με διττό κριτήριο 
βασιζόμενο i) στον έλεγχο (άνω του 50% 
των δικαιωμάτων ψήφου) και ii) στην 
ιδιοκτησία (άνω του 75% του μετοχικού 
κεφαλαίου) ή στα δικαιώματα επί των 
κερδών (άνω του 75% των δικαιωμάτων 
επί των κερδών). Το κριτήριο αυτό 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο οικονομικής 
ολοκλήρωσης μεταξύ των μελών του 
ομίλου, όπως υποδηλώνει η σχέση 
ελέγχου και υψηλού επιπέδου 
συμμετοχής. Τα δύο κατώτατα όρια θα 
πρέπει να καλύπτονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του φορολογικού έτους· 
διαφορετικά, η εταιρεία θα πρέπει να 
εγκαταλείπει τον όμιλο αμέσως. Θα 
πρέπει επίσης να προβλέπεται ελάχιστο 
διάστημα εννέα μηνών για τη συμμετοχή 
στον όμιλο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που απαιτείται λόγω της κατάργησης του στοιχείου «ενοποίηση».

Τροπολογία 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιλεξιμότητα για ενοποίηση 
(συμμετοχή σε όμιλο) θα πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με διττό κριτήριο 
βασιζόμενο i) στον έλεγχο (άνω του 50% 
των δικαιωμάτων ψήφου) και ii) στην 
ιδιοκτησία (άνω του 75% του μετοχικού 
κεφαλαίου) ή στα δικαιώματα επί των 
κερδών (άνω του 75% των δικαιωμάτων 
επί των κερδών). Το κριτήριο αυτό 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο οικονομικής 
ολοκλήρωσης μεταξύ των μελών του 
ομίλου, όπως υποδηλώνει η σχέση ελέγχου 
και υψηλού επιπέδου συμμετοχής. Τα δύο 
κατώτατα όρια θα πρέπει να καλύπτονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού 
έτους· διαφορετικά, η εταιρεία θα πρέπει 
να εγκαταλείπει τον όμιλο αμέσως. Θα 
πρέπει επίσης να προβλέπεται ελάχιστο 
διάστημα εννέα μηνών για τη συμμετοχή 
στον όμιλο.

(16) Η επιλεξιμότητα για ενοποίηση 
(συμμετοχή σε όμιλο) θα πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με διττό κριτήριο 
βασιζόμενο i) στον έλεγχο (άνω του 20% 
των δικαιωμάτων ψήφου) και ii) στην 
ιδιοκτησία (άνω του 25% του μετοχικού 
κεφαλαίου) ή στα δικαιώματα επί των 
κερδών (άνω του 25% των δικαιωμάτων 
επί των κερδών). Το κριτήριο αυτό 
εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο οικονομικής 
ολοκλήρωσης μεταξύ των μελών του 
ομίλου, όπως υποδηλώνει η σχέση ελέγχου 
και αντίστοιχου επιπέδου συμμετοχής. Θα 
πρέπει επίσης να προβλέπεται ελάχιστο 
διάστημα εννέα μηνών για τη συμμετοχή 
στον όμιλο.

Or. de

Τροπολογία 73
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιλεξιμότητα για ενοποίηση 
(συμμετοχή σε όμιλο) θα πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με διττό κριτήριο 
βασιζόμενο  i) στον έλεγχο (άνω του 50% 
των δικαιωμάτων ψήφου) και ii) στην 
ιδιοκτησία (άνω του 75% του μετοχικού 
κεφαλαίου) ή στα δικαιώματα επί των 
κερδών (άνω του 75% των δικαιωμάτων 
επί των κερδών). Το κριτήριο αυτό 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο οικονομικής 
ολοκλήρωσης μεταξύ των μελών του 
ομίλου, όπως υποδηλώνει η σχέση ελέγχου 

(16) Η επιλεξιμότητα για ενοποίηση 
(συμμετοχή σε όμιλο) θα πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με διττό κριτήριο 
βασιζόμενο  i) στον έλεγχο (άνω του 50% 
των δικαιωμάτων ψήφου) και ii) στην 
ιδιοκτησία (άνω του 75% του μετοχικού 
κεφαλαίου) ή στα δικαιώματα επί των 
κερδών (άνω του 75% των δικαιωμάτων 
επί των κερδών). Το κριτήριο αυτό 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο οικονομικής 
ολοκλήρωσης μεταξύ των μελών του 
ομίλου, όπως υποδηλώνει η σχέση ελέγχου 
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και υψηλού επιπέδου συμμετοχής. Τα δύο 
κατώτατα όρια θα πρέπει να καλύπτονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού 
έτους· διαφορετικά, η εταιρεία θα πρέπει 
να εγκαταλείπει τον όμιλο αμέσως. Θα 
πρέπει επίσης να προβλέπεται ελάχιστο 
διάστημα εννέα μηνών για τη συμμετοχή 
στον όμιλο.

και υψηλού επιπέδου συμμετοχής. Τα δύο 
κατώτατα όρια θα πρέπει να καλύπτονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού 
έτους· διαφορετικά, η εταιρεία θα πρέπει 
να εγκαταλείπει τον όμιλο αμέσως. Θα 
πρέπει επίσης να προβλέπεται ελάχιστο 
διάστημα δώδεκα μηνών για τη συμμετοχή 
στον όμιλο.

Or. fr

Τροπολογία 74
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιλεξιμότητα για ενοποίηση 
(συμμετοχή σε όμιλο) θα πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με διττό κριτήριο 
βασιζόμενο i) στον έλεγχο (άνω του 50% 
των δικαιωμάτων ψήφου) και ii) στην 
ιδιοκτησία (άνω του 75% του μετοχικού 
κεφαλαίου) ή στα δικαιώματα επί των 
κερδών (άνω του 75% των δικαιωμάτων 
επί των κερδών). Το κριτήριο αυτό 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο οικονομικής 
ολοκλήρωσης μεταξύ των μελών του 
ομίλου, όπως υποδηλώνει η σχέση ελέγχου 
και υψηλού επιπέδου συμμετοχής. Τα δύο 
κατώτατα όρια θα πρέπει να καλύπτονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού 
έτους· διαφορετικά, η εταιρεία θα πρέπει 
να εγκαταλείπει τον όμιλο αμέσως. Θα 
πρέπει επίσης να προβλέπεται ελάχιστο 
διάστημα εννέα μηνών για τη συμμετοχή 
στον όμιλο.

(16) Η επιλεξιμότητα για ενοποίηση 
(συμμετοχή σε όμιλο) θα πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με διττό κριτήριο 
βασιζόμενο i) στον έλεγχο (άνω του 50% 
των δικαιωμάτων ψήφου) και ii (άνω του 
50% των δικαιωμάτων επί των κερδών).
Το κριτήριο αυτό εξασφαλίζει υψηλό 
επίπεδο οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ 
των μελών του ομίλου, όπως υποδηλώνει η 
σχέση ελέγχου και υψηλού επιπέδου 
συμμετοχής. Τα δύο κατώτατα όρια θα 
πρέπει να καλύπτονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του φορολογικού έτους· 
διαφορετικά, η εταιρεία θα πρέπει να 
εγκαταλείπει τον όμιλο αμέσως. Θα πρέπει 
επίσης να προβλέπεται ελάχιστο διάστημα 
εννέα μηνών για τη συμμετοχή στον όμιλο.

Or. pt

Τροπολογία 75
Danuta Jazłowiecka
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για 
την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, ώστε 
να προστατεύονται τα δικαιώματα 
επιβολής φορολογίας των κρατών μελών 
με δίκαιο τρόπο. Στις περιπτώσεις που 
μια εταιρεία εισέρχεται στον όμιλο, οι προ 
της ενοποίησης ζημίες εκμετάλλευσης θα 
πρέπει να μεταφέρονται σε επόμενη 
χρήση για να συμψηφιστούν με το μερίδιο 
που έχει επιμεριστεί στην φορολογούμενη 
εταιρεία. Στις περιπτώσεις που μια 
εταιρεία εγκαταλείπει τον όμιλο, δεν θα 
πρέπει να κατανέμονται σε αυτήν ζημίες 
που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια 
της περιόδου ενοποίησης. Μπορεί να 
πραγματοποιείται προσαρμογή για 
ορισμένες υπεραξίες, στις περιπτώσεις 
που ορισμένα στοιχεία ενεργητικού 
εκποιούνται μικρό διάστημα μετά την 
είσοδο σε όμιλο ή την έξοδο από αυτόν. Η 
αξία των εσωτερικώς δημιουργούμενων 
άυλων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει 
να αποτιμάται με βάση κατάλληλη 
προσεγγιστική τιμή, δηλαδή τις δαπάνες 
έρευνας και ανάπτυξης, προώθησης και 
διαφήμισης στη διάρκεια συγκεκριμένης 
περιόδου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που απαιτείται λόγω της κατάργησης του στοιχείου «ενοποίηση».

Τροπολογία 76
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όταν επιβάλλονται φόροι με 
παρακράτηση στην πηγή επί των τόκων 
και των πληρωμών δικαιωμάτων που 
πραγματοποιούνται από φορολογούμενες 
εταιρείες, το προϊόν των φόρων αυτών θα 
πρέπει να κατανέμεται σύμφωνα με τον 
μαθηματικό τύπο του συγκεκριμένου 
φορολογικού έτους. Όταν επιβάλλονται 
φόροι με παρακράτηση στην πηγή επί των 
μερισμάτων που διανέμονται από 
φορολογούμενες εταιρείες, το προϊόν των 
φόρων αυτών δεν θα πρέπει να 
κατανέμεται, διότι, αντίθετα από τους 
τόκους και τα δικαιώματα, τα μερίσματα 
δεν έχουν οδηγήσει σε προηγούμενη 
έκπτωση που βαρύνει όλες τις εταιρείες 
του ομίλου.

(18) Όταν επιβάλλονται φόροι με 
παρακράτηση στην πηγή επί των τόκων, 
των πληρωμών δικαιωμάτων και των 
μερισμάτων που πραγματοποιούνται από 
φορολογούμενες εταιρείες, το προϊόν των 
φόρων αυτών θα πρέπει να κατανέμεται 
σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο του 
συγκεκριμένου φορολογικού έτους.

Or. de

Τροπολογία 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το σύστημα θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα γενικό κανόνα 
απαγόρευσης των καταχρήσεων, ο οποίος 
θα συμπληρώνεται από μέτρα που 
αποσκοπούν στον περιορισμό 
συγκεκριμένων τύπων καταχρηστικών 
πρακτικών. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν περιορισμούς στη 
δυνατότητα έκπτωσης από το 
φορολογητέο εισόδημα των τόκων που 
καταβάλλονται σε συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν για 
φορολογικούς σκοπούς σε χώρα χαμηλής 
φορολογίας εκτός της Ένωσης που δεν 
ανταλλάσσει πληροφορίες με το κράτος 

(20) Το σύστημα θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα γενικό κανόνα 
απαγόρευσης των καταχρήσεων, ο οποίος 
θα συμπληρώνεται από μέτρα που 
αποσκοπούν στον περιορισμό 
συγκεκριμένων τύπων καταχρηστικών 
πρακτικών. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν την απαγόρευση της 
δυνατότητας έκπτωσης από το 
φορολογητέο εισόδημα των τόκων που 
καταβάλλονται σε συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν για 
φορολογικούς σκοπούς σε χώρα χαμηλής 
φορολογίας εκτός της Ένωσης που δεν 
ανταλλάσσει πληροφορίες με το κράτος 



AM\885627EL.doc 41/249 PE478.376v01-00

EL

μέλος της καταβάλλουσας εταιρείας βάσει 
συμφωνίας ανάλογης με την οδηγία 
2011/16/EE σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία στον τομέα της φορολογίας 
και με την κατάργηση της οδηγίας 
77/799/ΕΟΚ και βάσει κανόνων σχετικά 
με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες.

μέλος της καταβάλλουσας εταιρείας βάσει 
συμφωνίας ανάλογης με την οδηγία 
2011/16/EE σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία στον τομέα της φορολογίας 
και με την κατάργηση της οδηγίας 
77/799/ΕΟΚ και βάσει κανόνων σχετικά 
με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες.

Or. de

Τροπολογία 78
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Ο μαθηματικός τύπος για τον 
επιμερισμό της ενοποιημένης 
φορολογικής βάσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τρεις εξίσου σταθμισμένους 
συντελεστές (εργασία, στοιχεία 
ενεργητικού και πωλήσεις). Ο 
συντελεστής εργασίας θα πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες 
μισθοδοσίας και τον αριθμό των 
εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο 
συντελεστής των στοιχείων ενεργητικού 
θα πρέπει να αποτελείται από όλα τα 
πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού. Τα 
άυλα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
του ενεργητικού θα πρέπει να 
αποκλείονται από τον μαθηματικό τύπο 
λόγω του μεταβλητού τους χαρακτήρα 
και των κινδύνων καταστρατήγησης του 
συστήματος. Η χρήση των συντελεστών 
αυτών δίνει την κατάλληλη βαρύτητα στα 
συμφέροντα του κράτους μέλους 
καταγωγής. Τέλος, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις για να 
εξασφαλίζεται η δίκαιη συμμετοχή του 
κράτους μέλους προορισμού. Οι 
συντελεστές και οι σταθμίσεις αυτές θα 
εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη 
φορολογούνται εκεί όπου 

διαγράφεται
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πραγματοποιούνται. Ως εξαίρεση στη 
γενική αρχή, όταν το αποτέλεσμα του 
επιμερισμού δεν αντιπροσωπεύει δίκαια 
την έκταση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, μια ρήτρα διασφάλισης 
προβλέπει εναλλακτική μέθοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που απαιτείται λόγω της κατάργησης του στοιχείου «ενοποίηση».

Τροπολογία 79
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Ο μαθηματικός τύπος για τον 
επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής 
βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις 
εξίσου σταθμισμένους συντελεστές 
(εργασία, στοιχεία ενεργητικού και 
πωλήσεις). Ο συντελεστής εργασίας θα 
πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις 
δαπάνες μισθοδοσίας και τον αριθμό των 
εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής 
των στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να 
αποτελείται από όλα τα πάγια υλικά 
στοιχεία ενεργητικού. Τα άυλα και τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να αποκλείονται 
από τον μαθηματικό τύπο λόγω του 
μεταβλητού τους χαρακτήρα και των 
κινδύνων καταστρατήγησης του 
συστήματος. Η χρήση των συντελεστών 
αυτών δίνει την κατάλληλη βαρύτητα στα 
συμφέροντα του κράτους μέλους 
καταγωγής. Τέλος, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις για να 
εξασφαλίζεται η δίκαιη συμμετοχή του 
κράτους μέλους προορισμού. Οι 
συντελεστές και οι σταθμίσεις αυτές θα

(21) Ο μαθηματικός τύπος για τον 
επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής 
βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις 
εξίσου σταθμισμένους συντελεστές 
(εργασία, στοιχεία ενεργητικού και 
πωλήσεις). Ο συντελεστής εργασίας θα 
πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις 
δαπάνες μισθοδοσίας και τον αριθμό των 
εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής 
των στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να 
αποτελείται από όλα τα πάγια υλικά 
στοιχεία ενεργητικού. Τα άυλα και τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να αποκλείονται 
από τον μαθηματικό τύπο λόγω του 
μεταβλητού τους χαρακτήρα και των 
κινδύνων καταστρατήγησης του 
συστήματος. Η χρήση των συντελεστών 
αυτών θα δώσει την κατάλληλη βαρύτητα 
στα συμφέροντα του κράτους μέλους 
καταγωγής. Τέλος, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις για να 
εξασφαλίζεται η δίκαιη συμμετοχή του 
κράτους μέλους προορισμού. Οι ανωτέρω 
συντελεστές και σταθμίσεις υπόκεινται σε 
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εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται 
εκεί όπου πραγματοποιούνται. Ως 
εξαίρεση στη γενική αρχή, όταν το 
αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν 
αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια 
ρήτρα διασφάλισης προβλέπει 
εναλλακτική μέθοδο.

αξιολόγηση ανά τριετία, για να 
διαπιστωθεί αν εξασφαλίζουν ότι τα 
κέρδη φορολογούνται εκεί όπου 
πραγματοποιούνται. Ως εξαίρεση στη 
γενική αρχή, όταν το αποτέλεσμα του 
επιμερισμού δεν αντιπροσωπεύει δίκαια 
την έκταση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, μια ρήτρα διασφάλισης 
προβλέπει εναλλακτική μέθοδο.

Or. de

Τροπολογία 80
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Ο μαθηματικός τύπος για τον 
επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής 
βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις 
εξίσου σταθμισμένους συντελεστές 
(εργασία, στοιχεία ενεργητικού και 
πωλήσεις). Ο συντελεστής εργασίας θα 
πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις 
δαπάνες μισθοδοσίας και τον αριθμό των 
εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής 
των στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να 
αποτελείται από όλα τα πάγια υλικά 
στοιχεία ενεργητικού. Τα άυλα και τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να αποκλείονται 
από τον μαθηματικό τύπο λόγω του 
μεταβλητού τους χαρακτήρα και των 
κινδύνων καταστρατήγησης του 
συστήματος. Η χρήση των συντελεστών 
αυτών δίνει την κατάλληλη βαρύτητα στα 
συμφέροντα του κράτους μέλους 
καταγωγής. Τέλος, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις για να 
εξασφαλίζεται η δίκαιη συμμετοχή του 
κράτους μέλους προορισμού. Οι 
συντελεστές και οι σταθμίσεις αυτές θα 
εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται 

(21) Ο μαθηματικός τύπος για τον 
επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής 
βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις 
συντελεστές (εργασία, στοιχεία 
ενεργητικού και πωλήσεις). Οι 
συντελεστές εργασία και στοιχεία 
ενεργητικού θα πρέπει να σταθμίζονται 
με 45%, ενώ ο συντελεστής πωλήσεις 
πρέπει να έχει βαρύτητα 10%. Ο 
συντελεστής εργασίας θα πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες 
μισθοδοσίας και τον αριθμό των 
εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής 
των στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να 
αποτελείται από όλα τα πάγια υλικά 
στοιχεία ενεργητικού. Τα άυλα και τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να αποκλείονται 
από τον μαθηματικό τύπο λόγω του 
μεταβλητού τους χαρακτήρα και των 
κινδύνων καταστρατήγησης του 
συστήματος. Η χρήση των συντελεστών 
αυτών δίνει την κατάλληλη βαρύτητα στα 
συμφέροντα του κράτους μέλους 
καταγωγής. Τέλος, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις για να
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εκεί όπου πραγματοποιούνται. Ως 
εξαίρεση στη γενική αρχή, όταν το 
αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν 
αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια 
ρήτρα διασφάλισης προβλέπει 
εναλλακτική μέθοδο.

εξασφαλίζεται η δίκαιη συμμετοχή του 
κράτους μέλους προορισμού. Οι 
συντελεστές και οι σταθμίσεις αυτές θα 
εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται 
εκεί όπου πραγματοποιούνται. Ως 
εξαίρεση στη γενική αρχή, όταν το 
αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν 
αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια 
ρήτρα διασφάλισης προβλέπει 
εναλλακτική μέθοδο.

Or. en

Τροπολογία 81
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Ο μαθηματικός τύπος για τον 
επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής 
βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις 
εξίσου σταθμισμένους συντελεστές 
(εργασία, στοιχεία ενεργητικού και 
πωλήσεις). Ο συντελεστής εργασίας θα 
πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις 
δαπάνες μισθοδοσίας και τον αριθμό των 
εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο 
συντελεστής των στοιχείων ενεργητικού θα 
πρέπει να αποτελείται από όλα τα πάγια 
υλικά στοιχεία ενεργητικού. Τα άυλα και 
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να αποκλείονται 
από τον μαθηματικό τύπο λόγω του 
μεταβλητού τους χαρακτήρα και των 
κινδύνων καταστρατήγησης του 
συστήματος. Η χρήση των συντελεστών 
αυτών δίνει την κατάλληλη βαρύτητα στα 
συμφέροντα του κράτους μέλους 
καταγωγής. Τέλος, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις για να 
εξασφαλίζεται η δίκαιη συμμετοχή του 
κράτους μέλους προορισμού. Οι 

(21) Ο μαθηματικός τύπος για τον 
επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής 
βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις 
εξίσου σταθμισμένους συντελεστές 
(εργασία, στοιχεία ενεργητικού και 
πωλήσεις). Ο συντελεστής εργασίας θα 
πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις 
δαπάνες μισθοδοσίας. Ο συντελεστής των 
στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να 
αποτελείται από όλα τα πάγια υλικά 
στοιχεία ενεργητικού. Τα άυλα και τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να αποκλείονται 
από τον μαθηματικό τύπο λόγω του 
μεταβλητού τους χαρακτήρα και των 
κινδύνων καταστρατήγησης του 
συστήματος. Η χρήση των συντελεστών 
αυτών δίνει την κατάλληλη βαρύτητα στα 
συμφέροντα του κράτους μέλους 
καταγωγής. Τέλος, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις για να 
εξασφαλίζεται η δίκαιη συμμετοχή του 
κράτους μέλους προορισμού. Οι 
συντελεστές και οι σταθμίσεις αυτές θα 
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συντελεστές και οι σταθμίσεις αυτές θα 
εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται 
εκεί όπου πραγματοποιούνται. Ως 
εξαίρεση στη γενική αρχή, όταν το 
αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν 
αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια 
ρήτρα διασφάλισης προβλέπει 
εναλλακτική μέθοδο.

εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται 
εκεί όπου πραγματοποιούνται. Ως 
εξαίρεση στη γενική αρχή, όταν το 
αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν 
αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια 
ρήτρα διασφάλισης προβλέπει 
εναλλακτική μέθοδο.

Or. pt

Τροπολογία 82
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 a) Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία 
αποτελεί νέο ίδιο πόρο και βήμα στην 
πορεία προς τη φορολογική ένωση, και 
προκειμένου να επιτρέψει την ενίσχυση 
της αλληλεγγύης προς τις οικονομικά 
ασθενέστερες περιφέρειες, θα πρέπει να 
θεσπίζει φορολογία εταιρειών σε επίπεδο 
ΕΕ με συντελεστή 5% για τις εταιρείες 
που δεν υπόκεινται στη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 
200,1 σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι όμιλοι εταιρειών θα πρέπει να είναι 
σε θέση να απευθύνονται σε μία και μόνη 
φορολογική διοίκηση («κύρια φορολογική 
αρχή»),  η οποία θα πρέπει να είναι η 
διοίκηση του κράτους μέλους στο οποίο 
εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς η 
μητρική εταιρεία του ομίλου («κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία»).  Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
διαδικαστικούς κανόνες για τη διοίκηση 
του συστήματος.Θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει έναν μηχανισμό εκ των 
προτέρων παροχής γνωμοδοτήσεων. Οι 
έλεγχοι θα πρέπει να κινούνται και να 
συντονίζονται από την κύρια φορολογική 
αρχή, αλλά οι αρχές οποιουδήποτε κράτους 
μέλους στο οποίο ένα μέλος του ομίλου 
υπόκειται σε φορολογία μπορούν να 
ζητήσουν να κινηθεί ο έλεγχος. Η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο 
εδρεύει ή είναι εγκατεστημένο ένα μέλος 
του ομίλου μπορεί να προσβάλει απόφαση
της κύριας φορολογικής αρχής σχετικά με 
την δήλωση υπαγωγής στο σύστημα ή 
τροποποιημένη πράξη επιβολής φόρου 
ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
μέλους της κύριας φορολογικής αρχής. Οι 
διαφορές μεταξύ φορολογουμένων 
εταιρειών και φορολογικών αρχών θα 
πρέπει να επιλύονται από διοικητικό 
φορέα, ο οποίος θα είναι αρμόδιος να 
εξετάζει σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους της κύριας φορολογικής αρχής.

(23) Οι όμιλοι εταιρειών θα πρέπει να είναι 
σε θέση να απευθύνονται σε μία και μόνη 
φορολογική διοίκηση («κύρια φορολογική 
αρχή»), η οποία θα πρέπει να είναι η 
διοίκηση του κράτους μέλους στο οποίο 
εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς η 
μητρική εταιρεία του ομίλου («κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία»). Οι 
δραστηριότητες των φορολογικών αρχών 
θα πρέπει να συντονίζονται, να 
υποστηρίζονται και να αξιολογούνται  
από ευρωπαϊκή φορολογική αρχή. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει διαδικαστικούς κανόνες για 
τη διοίκηση του συστήματος. Θα πρέπει 
επίσης να προβλέπει έναν μηχανισμό εκ 
των προτέρων παροχής γνωμοδοτήσεων. 
Οι έλεγχοι θα πρέπει να κινούνται από την 
κύρια φορολογική αρχή, αλλά οι αρχές 
οποιουδήποτε κράτους μέλους στο οποίο 
ένα μέλος του ομίλου υπόκειται σε 
φορολογία μπορούν να απαιτήσουν να 
κινηθεί ο έλεγχος. Σε περίπτωση 
διαφωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών
του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ή 
είναι εγκατεστημένο ένα μέλος του ομίλου 
και της κύριας φορολογικής αρχής, 
αρμόδια σε πρώτο βαθμό είναι η 
ευρωπαϊκή φορολογική αρχή. Οι διαφορές 
μεταξύ φορολογουμένων εταιρειών και 
φορολογικών αρχών θα πρέπει να 
επιλύονται από διοικητικό φορέα, ο οποίος 
θα είναι αρμόδιος να εξετάζει σε πρώτο 
βαθμό τις προσφυγές σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους της κύριας 
φορολογικής αρχής.

Or. de

Τροπολογία 84
Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι όμιλοι εταιρειών θα πρέπει να είναι 
σε θέση να απευθύνονται σε μία και μόνη 
φορολογική διοίκηση («κύρια φορολογική 
αρχή»), η οποία θα πρέπει να είναι η 
διοίκηση του κράτους μέλους στο οποίο 
εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς η 
μητρική εταιρεία του ομίλου («κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία»). Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
διαδικαστικούς κανόνες για τη διοίκηση 
του συστήματος. Θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει έναν μηχανισμό εκ των 
προτέρων παροχής γνωμοδοτήσεων. Οι 
έλεγχοι θα πρέπει να κινούνται και να 
συντονίζονται από την κύρια φορολογική 
αρχή, αλλά οι αρχές οποιουδήποτε κράτους 
μέλους στο οποίο ένα μέλος του ομίλου 
υπόκειται σε φορολογία μπορούν να 
ζητήσουν να κινηθεί ο έλεγχος. Η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο 
εδρεύει ή είναι εγκατεστημένο ένα μέλος 
του ομίλου μπορεί να προσβάλει απόφαση 
της κύριας φορολογικής αρχής σχετικά με 
την δήλωση υπαγωγής στο σύστημα ή 
τροποποιημένη πράξη επιβολής φόρου 
ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
μέλους της κύριας φορολογικής αρχής. Οι 
διαφορές μεταξύ φορολογουμένων 
εταιρειών και φορολογικών αρχών θα 
πρέπει να επιλύονται από διοικητικό 
φορέα, ο οποίος θα είναι αρμόδιος να 
εξετάζει σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους της κύριας φορολογικής αρχής.

(23) Οι όμιλοι εταιρειών θα πρέπει να είναι 
σε θέση να απευθύνονται σε μία και μόνη 
φορολογική διοίκηση («κύρια φορολογική 
αρχή»), η οποία θα πρέπει να είναι η 
διοίκηση του κράτους μέλους στο οποίο 
εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς η 
μητρική εταιρεία του ομίλου («κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία»), ή η διοίκηση 
της περιφέρειας προέλευσης, για 
περιφέρειες που διαθέτουν φορολογικές 
και νομοθετικές εξουσίες και ικανότητα 
είσπραξης φόρων. Η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
διαδικαστικούς κανόνες για τη διοίκηση 
του συστήματος. Θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει έναν μηχανισμό εκ των 
προτέρων παροχής γνωμοδοτήσεων. Οι 
έλεγχοι θα πρέπει να κινούνται και να 
συντονίζονται από την κύρια φορολογική 
αρχή, αλλά οι αρχές οποιουδήποτε κράτους 
μέλους στο οποίο ένα μέλος του ομίλου 
υπόκειται σε φορολογία μπορούν να 
ζητήσουν να κινηθεί ο έλεγχος. Η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο 
εδρεύει ή είναι εγκατεστημένο ένα μέλος 
του ομίλου μπορεί να προσβάλει απόφαση 
της κύριας φορολογικής αρχής σχετικά με 
την δήλωση υπαγωγής στο σύστημα ή 
τροποποιημένη πράξη επιβολής φόρου 
ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
μέλους της κύριας φορολογικής αρχής. Οι 
διαφορές μεταξύ φορολογουμένων 
εταιρειών και φορολογικών αρχών θα 
πρέπει να επιλύονται από διοικητικό 
φορέα, ο οποίος θα είναι αρμόδιος να 
εξετάζει σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους της κύριας φορολογικής αρχής.

Or. en
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Τροπολογία 85
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι όμιλοι εταιρειών θα πρέπει να είναι 
σε θέση να απευθύνονται σε μία και μόνη 
φορολογική διοίκηση («κύρια φορολογική 
αρχή»), η οποία θα πρέπει να είναι η 
διοίκηση του κράτους μέλους στο οποίο 
εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς η 
μητρική εταιρεία του ομίλου («κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία»). Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
διαδικαστικούς κανόνες για τη διοίκηση 
του συστήματος. Θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει έναν μηχανισμό εκ των 
προτέρων παροχής γνωμοδοτήσεων. Οι 
έλεγχοι θα πρέπει να κινούνται και να 
συντονίζονται από την κύρια φορολογική 
αρχή, αλλά οι αρχές οποιουδήποτε κράτους 
μέλους στο οποίο ένα μέλος του ομίλου 
υπόκειται σε φορολογία μπορούν να 
ζητήσουν να κινηθεί ο έλεγχος. Η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο 
εδρεύει ή είναι εγκατεστημένο ένα μέλος 
του ομίλου μπορεί να προσβάλει απόφαση 
της κύριας φορολογικής αρχής σχετικά με 
την δήλωση υπαγωγής στο σύστημα ή
τροποποιημένη πράξη επιβολής φόρου 
ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
μέλους της κύριας φορολογικής αρχής. Οι 
διαφορές μεταξύ φορολογουμένων 
εταιρειών και φορολογικών αρχών θα 
πρέπει να επιλύονται από διοικητικό 
φορέα, ο οποίος θα είναι αρμόδιος να 
εξετάζει σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους της κύριας φορολογικής αρχής.

(23) Οι όμιλοι εταιρειών θα πρέπει να είναι 
σε θέση να απευθύνονται σε μία και μόνη 
φορολογική διοίκηση («κύρια φορολογική 
αρχή»), η οποία θα πρέπει να είναι η 
διοίκηση του κράτους μέλους στο οποίο 
εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς η 
μητρική εταιρεία του ομίλου («κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία»). Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
διαδικαστικούς κανόνες για τη διοίκηση 
του συστήματος. Θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει έναν μηχανισμό εκ των 
προτέρων παροχής γνωμοδοτήσεων. Οι 
έλεγχοι θα πρέπει να κινούνται και να 
συντονίζονται από την κύρια φορολογική 
αρχή, αλλά οι αρχές οποιουδήποτε κράτους 
μέλους στο οποίο ένα μέλος του ομίλου 
υπόκειται σε φορολογία μπορούν να 
ζητήσουν να κινηθεί ο έλεγχος. Η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο 
εδρεύει ή είναι εγκατεστημένο ένα μέλος 
του ομίλου μπορεί να προσβάλει απόφαση 
της κύριας φορολογικής αρχής σχετικά με 
την τροποποιημένη πράξη επιβολής φόρου 
ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
μέλους της κύριας φορολογικής αρχής. Οι 
διαφορές μεταξύ φορολογουμένων 
εταιρειών και φορολογικών αρχών θα 
πρέπει να επιλύονται από διοικητικό 
φορέα, ο οποίος θα είναι αρμόδιος να 
εξετάζει σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους της κύριας φορολογικής αρχής.

Or. fr
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Τροπολογία 86
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να εξασφαλιστούν ενιαίες 
συνθήκες εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας σε ό,τι αφορά την κατ’ έτος 
έκδοση καταλόγου εταιρικών μορφών 
τρίτων χωρών οι οποίες πληρούν τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τη 
θέσπιση κανόνων για τον υπολογισμό των 
συντελεστών εργασίας, στοιχείων 
ενεργητικού και πωλήσεων, την κατανομή 
εργαζομένων και δαπανών μισθοδοσίας, 
στοιχείων ενεργητικού και πωλήσεων στον 
αντίστοιχο συντελεστή, καθώς και την 
αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού για 
τον αντίστοιχο συντελεστή, και την 
έγκριση τυποποιημένου εντύπου δήλωσης 
υπαγωγής στο σύστημα και κανόνων 
υποβολής δια της ηλεκτρονικής οδού, για 
τη μορφή της φορολογικής δήλωσης, για 
τη μορφή της ενοποιημένης φορολογικής 
δήλωσης και για τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά έγγραφα, θα πρέπει να 
ανατεθούν οι σχετικές αρμοδιότητες στην 
Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(25) Για να εξασφαλιστούν ενιαίες 
συνθήκες εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας σε ό,τι αφορά την κατ’ έτος 
έκδοση καταλόγου εταιρικών μορφών 
τρίτων χωρών οι οποίες πληρούν τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τη 
θέσπιση κανόνων για τον υπολογισμό των 
συντελεστών εργασίας, στοιχείων 
ενεργητικού και πωλήσεων, την κατανομή 
εργαζομένων και δαπανών μισθοδοσίας, 
στοιχείων ενεργητικού και πωλήσεων στον 
αντίστοιχο συντελεστή, καθώς και την 
αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού για 
τον αντίστοιχο συντελεστή, και την 
έγκριση κανόνων υποβολής δια της 
ηλεκτρονικής οδού, για τη μορφή της 
φορολογικής δήλωσης, για τη μορφή της 
ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης και 
για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
έγγραφα, θα πρέπει να ανατεθούν οι 
σχετικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι 
εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 87
Ivo Strejček
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 a) Με βάση τη ρήτρα επανεξέτασης, 
θα πρέπει να διεξαχθεί πλήρης ανάλυση 
του αντικτύπου της παρούσας οδηγίας, 
από ανεξάρτητο φορέα, πριν το 
Συμβούλιο εγκρίνει απόφαση σχετικά με 
την ενδεχόμενη παράταση της ισχύος ή 
ανάκλησή της. Στο πλαίσιο της ανάλυσης 
θα πρέπει να εξετάζονται ιδιαίτερα τα 
ακόλουθα στοιχεία: η ανάγκη να 
διατηρηθεί η οδηγία σε ισχύ ή να 
καταργηθεί, ο προαιρετικός χαρακτήρας 
της κοινής ενοποιημένης βάσης 
φορολογίας εταιριών (ΠΚΕΒΦΕ), ο 
περιορισμός της εναρμόνισης στη βάση 
φορολογίας, ο τύπος επιμερισμού, οι 
πρακτικές πτυχές για τις ΜΜΕ, όπως 
επίσης η επίπτωση της οδηγίας στην 
είσπραξη των φόρων και στα έσοδα στα 
κράτη μέλη της ΕΕ που αποφάσισαν 
ελεύθερα να την μεταφέρουν στο εθνικό 
τους δίκαιο, και η καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης 
και της διπλής φορολογίας.

Or. en

Τροπολογία 88
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 α) Για να μην οδηγήσει η εφαρμογή 
του συστήματος[ κοινή Ενοποιημένης 
Βάση Φορολογίας Εταιρειών 
(ΚΕΒΦΕ)]σε στρεβλώσεις όσον αφορά 
τον τρόπο κατανομής των κεφαλαίων και 
των κερδών εντός της Ένωσης, είναι 
απαραίτητο να περιορισθούν οι διαφορές 
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στους συντελεστές φορολογίας εταιρειών, 
μέσω της θέσπισης ενός ελαχίστου ορίου 
φορολογίας για το σύνολο των κρατών 
μελών. 

Or. fr

Τροπολογία 89
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26 a) Η Επιτροπή πρέπει να 
δημιουργήσει νέο φόρουμ ΚΕΒΦΕ, 
παρεμφερές προς το κοινό φόρουμ 
σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης (JTPF), 
στο οποίο θα μπορούν οι εταιρείες και τα 
κράτη μέλη να εξετάζουν ζητήματα και 
διαφορές σε σχέση με την ΚΕΒΦΕ. Το 
φόρουμ αυτό θα πρέπει να μπορεί να 
καθοδηγεί τις εταιρείες και τα κράτη 
μέλη, και θα αναγνωρίζεται ως 
δικαστήριο δυνάμει της δεύτερης 
παραγράφου του άρθρου 267 ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δημιουργία φόρουμ ΚΕΒΦΕ μεταξύ των κρατών μελών για την εξωδικαστική ρύθμιση 
διαφορών.

Τροπολογία 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η Επιτροπή θα πρέπει να (27) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
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επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας 
μετά την πάροδο πέντε ετών και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν την 
Επιτροπή παρέχοντας τα κατάλληλα 
στοιχεία για την εργασία αυτή,

επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας 
μετά την πάροδο τριών ετών και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν την 
Επιτροπή παρέχοντας τα κατάλληλα 
στοιχεία για την εργασία αυτή,

Or. en

Τροπολογία 91
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας 
μετά την πάροδο πέντε ετών και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν την 
Επιτροπή παρέχοντας τα κατάλληλα 
στοιχεία για την εργασία αυτή,

(27) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας 
μετά την πάροδο τριών ετών και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν την 
Επιτροπή παρέχοντας τα κατάλληλα 
στοιχεία για την εργασία αυτή,

Or. en

Τροπολογία 92
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται 
σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία 
ορισμένων εταιρειών και ομίλων 
εταιρειών, καθώς και κανόνες που 
αφορούν τον υπολογισμό και τη 
χρησιμοποίηση της εν λόγω βάσης.

Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται 
σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία 
ορισμένων εταιρειών και ομίλων 
εταιρειών, καθώς και κανόνες που 
αφορούν τον υπολογισμό και τη 
χρησιμοποίηση της εν λόγω βάσης, ενώ 
παράλληλα καθιερώνεται ελάχιστος 
συντελεστής συνολικού φόρου εταιρειών 
15% έως το 2013, 20% έως το 2015 και 
25% έως το 2017 για όλα τα κράτη μέλη.
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Or. en

Τροπολογία 93
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται 
σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία 
ορισμένων εταιρειών και ομίλων 
εταιρειών, καθώς και κανόνες που 
αφορούν τον υπολογισμό και τη 
χρησιμοποίηση της εν λόγω βάσης.

Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται 
σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία 
ορισμένων εταιρειών και ομίλων 
εταιρειών, καθώς και κανόνες που 
αφορούν τον υπολογισμό και τη 
χρησιμοποίηση της εν λόγω βάσης.
Θεσπίζονται επίσης κανόνες σχετικά με 
τη θέσπιση ενός ελαχίστου επιπέδου 
φορολογίας των εταιρειών στα κράτη 
μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται 
σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία 
ορισμένων εταιρειών και ομίλων 
εταιρειών, καθώς και κανόνες που 
αφορούν τον υπολογισμό και τη 
χρησιμοποίηση της εν λόγω βάσης.

Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται 
σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία 
ορισμένων εταιρειών και ομίλων 
εταιρειών, καθορίζεται ελάχιστη 
φορολογία εταιρειών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, και καθιερώνονται κανόνες που 
αφορούν τον υπολογισμό και τη 
χρησιμοποίηση της εν λόγω βάσης.

Or. de
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Τροπολογία 95
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται 
σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία 
ορισμένων εταιρειών και ομίλων 
εταιρειών, καθώς και κανόνες που 
αφορούν τον υπολογισμό και τη 
χρησιμοποίηση της εν λόγω βάσης.

Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται 
προαιρετικό σύστημα κοινής βάσης για τη 
φορολογία ορισμένων εταιρειών και
ομίλων εταιρειών, καθώς και κανόνες που 
αφορούν τον υπολογισμό και τη 
χρησιμοποίηση της εν λόγω βάσης.

Or. en

Τροπολογία 96
Philippe Lamberts

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται φόρος 
εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ με συντελεστή 
5% για τις εταιρείες που δεν υπόκεινται 
στη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, τα 
έσοδα από τον οποίο συνιστούν πρόσθετο 
ίδιο πόρο, με εφαρμογή από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 97
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ως «συμμετέχον» κράτος μέλος» νοείται 
ένα κράτος μέλος το οποίο συμμετέχει 
στην ενισχυμένη συνεργασία σε μια κοινή 
Ενοποιημένης Βάση Φορολογίας 
Εταιρειών (ΚΕΒΦΕ). σύμφωνα με την 
απόφαση [...] του Συμβουλίου, της [...], 
για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας 
στον τομέα της κοινής Ενοποιημένης 
Βάση Φορολογίας Εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αφορά στην επιλογή «ενισχυμένη συνεργασία».

Τροπολογία 98
Philippe Lamberts

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλέξιμες εταιρείες Εταιρείες που υπάγονται στην οδηγία

Or. en

Τροπολογία 99
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλέξιμες εταιρείες Εταιρείες υπαγόμενες στο σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία

Or. fr
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Τροπολογία 100
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με 
τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους, 
εφόσον πληρούνται αμφότερες οι 
κατωτέρω προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
εταιρείες που επιλέγουν ελεύθερα να την 
εφαρμόσουν και έχουν συσταθεί σύμφωνα 
με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους, 
εφόσον πληρούνται αμφότερες οι 
κατωτέρω προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 101
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με 
τη νομοθεσία τρίτης χώρας, εφόσον 
πληρούνται αμφότερες οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

διαγράφεται

(a) η εταιρεία έχει μορφή παρόμοια με 
μία από τις μορφές που παρατίθενται στο 
παράρτημα I·
(β) η εταιρεία υπόκειται σε ένα από τους 
φόρους εταιρειών που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που απαιτείται λόγω της κατάργησης του στοιχείου «ενοποίηση».
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Τροπολογία 102
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με 
τη νομοθεσία τρίτης χώρας, εφόσον 
πληρούνται αμφότερες οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
εταιρείες που επιλέγουν ελεύθερα να την 
εφαρμόσουν και έχουν συσταθεί σύμφωνα 
με τη νομοθεσία τρίτης χώρας, εφόσον 
πληρούνται αμφότερες οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 103
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλέξιμες εταιρικές μορφές τρίτων 
χωρών

διαγράφεται

1. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ έτος 
κατάλογο εταιρικών μορφών τρίτων 
χωρών οι οποίες θεωρείται ότι πληρούν 
τις απαιτήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 
2 στοιχείο α). Η εν λόγω εκτελεστική 
πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 131 παράγραφος 2.
2. Το γεγονός ότι μια εταιρική μορφή δεν 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εταιρικών 
μορφών τρίτων χωρών που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν αποκλείει την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στην εν 
λόγω εταιρική μορφή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που απαιτείται λόγω της κατάργησης του στοιχείου «ενοποίηση».

Τροπολογία 104
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλέξιμες εταιρικές μορφές τρίτων χωρών εταιρικές μορφές τρίτων χωρών 
υπαγόμενες στο σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία

Or. fr

Τροπολογία 105
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το γεγονός ότι μια εταιρική μορφή δεν 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εταιρικών 
μορφών τρίτων χωρών που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν αποκλείει την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στην εν 
λόγω εταιρική μορφή.

διαγράφεται

Or. lt

Τροπολογία 106
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1



AM\885627EL.doc 59/249 PE478.376v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) «φορολογούμενη εταιρεία»: η εταιρεία 
που έχει επιλέξει να εφαρμόσει το
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία· 

1) «φορολογούμενη εταιρεία»: Η εταιρεία 
που υπάγεται στο σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία·

Or. fr

Τροπολογία 107
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «φορολογούμενη εταιρεία»:η εταιρεία 
που έχει επιλέξει να εφαρμόσει το 
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία·

(1) «φορολογούμενη εταιρεία»:η εταιρεία
στην οποία εφαρμόζεται το σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία·

Or. pt

Τροπολογία 108
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) «φορολογούμενη εταιρεία»: η εταιρεία 
που έχει επιλέξει να εφαρμόσει το 
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία· 

1) «φορολογούμενη εταιρεία»: Η εταιρεία 
που εφαρμόζει το σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του καθεστώτος για τις επιλέξιμες 
οντότητες (δηλαδή εκείνες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για την ενοποίηση).
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Τροπολογία 109
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «φορολογούμενη εταιρεία»: η εταιρεία 
που έχει επιλέξει να εφαρμόσει το 
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία·

(1) «φορολογούμενη εταιρεία»: η εταιρεία 
που είναι υποχρεωμένη ή έχει επιλέξει να 
εφαρμόσει το σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία·

Or. en

Τροπολογία 110
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «μεμονωμένη φορολογούμενη 
εταιρεία»: η φορολογούμενη εταιρεία που 
δεν πληροί τις προϋποθέσεις για 
ενοποίηση·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που απαιτείται λόγω της κατάργησης του στοιχείου «ενοποίηση».

Τροπολογία 111
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «μη φορολογούμενη εταιρεία»:  η 
εταιρεία που δεν είναι επιλέξιμη να 
επιλέξει ή δεν έχει επιλέξει να εφαρμόσει
το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία· 

3) «μη φορολογούμενη εταιρεία»:  Η 
εταιρεία που δεν υπάγεται στο σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία·

Or. fr

Τροπολογία 112
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «μη φορολογούμενη εταιρεία»η 
εταιρεία που δεν είναι επιλέξιμη να 
επιλέξει ή δεν έχει επιλέξει να εφαρμόσει 
το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία· 

(3) «μη φορολογούμενη εταιρεία»η 
εταιρεία στην οποία δεν εφαρμόζεται το 
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία· 

Or. pt

Τροπολογία 113
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «μη φορολογούμενη εταιρεία»: η 
εταιρεία που δεν είναι επιλέξιμη να 
επιλέξει ή δεν έχει επιλέξει να εφαρμόσει 
το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία·

(3) «μη φορολογούμενη εταιρεία»: η 
εταιρεία που δεν είναι υποχρεωμένη ή δεν 
έχει επιλέξει να εφαρμόσει το σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία·

Or. en
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Τροπολογία 114
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «μη φορολογούμενη εταιρεία»:  η 
εταιρεία που δεν είναι επιλέξιμη να 
επιλέξει ή δεν έχει επιλέξει να εφαρμόσει 
το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία· 

3) «μη φορολογούμενη εταιρεία»:  Η 
εταιρεία που δεν μπορεί να εφαρμόσει το
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του καθεστώτος για τις επιλέξιμες 
οντότητες (δηλαδή εκείνες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για την ενοποίηση).

Τροπολογία 115
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «κύρια φορολογούμενη εταιρεία»: διαγράφεται
(a) η ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία, 
εφόσον σχηματίζει όμιλο με τις 
πληρούσες τις προϋποθέσεις θυγατρικές 
της, τις μόνιμες εγκαταστάσεις της που 
βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη ή μία ή 
περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις μιας 
θυγατρικής που πληροί τις προϋποθέσεις 
και εδρεύει σε τρίτη χώρα· ή
(β) η ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία 
που ορίζεται από τον όμιλο, εφόσον αυτός 
αποτελείται μόνο από δύο ή περισσότερες 
ημεδαπές φορολογούμενες εταιρείες, οι 
οποίες είναι πληρούσες τις προϋποθέσεις 
άμεσες θυγατρικές της ίδιας μητρικής 
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εταιρείας που εδρεύει σε τρίτη χώρα· ή
(γ) η ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία, η 
οποία είναι η πληρούσα τις προϋποθέσεις 
θυγατρική μητρικής εταιρείας που 
εδρεύει σε τρίτη χώρα, εφόσον η εν λόγω 
ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία 
σχηματίζει όμιλο αποκλειστικά με μία ή 
περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις της 
μητρικής της· or
(δ) η μόνιμη εγκατάσταση που 
υποδεικνύεται από μη ημεδαπή 
φορολογούμενη εταιρεία, η οποία 
σχηματίζει όμιλο αποκλειστικά σε ό,τι 
αφορά τις μόνιμες εγκαταστάσεις της που 
ευρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη 
μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που απαιτείται λόγω της κατάργησης του στοιχείου «ενοποίηση».

Τροπολογία 116
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «μέλος του ομίλου»: κάθε 
φορολογούμενη εταιρεία που ανήκει στον 
ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στα άρθρα 54 
και 55. Εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
διατηρεί μία ή περισσότερες μόνιμες 
εγκαταστάσεις σε άλλο κράτος μέλος 
εκτός εκείνου στο οποίο βρίσκονται τα 
όργανα κεντρικής διαχείρισης και 
ελέγχου, κάθε μόνιμη εγκατάσταση 
λογίζεται ως μέλος του ομίλου·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που απαιτείται λόγω της κατάργησης του στοιχείου «ενοποίηση».

Τροπολογία 117
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «ενοποιημένη φορολογική βάση»: το 
άθροισμα των φορολογικών βάσεων όλων 
των μελών του ομίλου, όπως 
υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που απαιτείται λόγω της κατάργησης του στοιχείου «ενοποίηση».

Τροπολογία 118
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «επιμερισμένο μερίδιο»: η αναλογία 
της ενοποιημένης φορολογικής βάσης του 
ομίλου, η οποία κατανέμεται σε ένα μέλος 
του ομίλου με εφαρμογή του μαθηματικού 
τύπου που προβλέπεται στα άρθρα 86-
102·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που απαιτείται λόγω της κατάργησης του στοιχείου «ενοποίηση».
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Τροπολογία 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία/στοιχεία ενεργητικού»: τα μερίδια 
στο κεφάλαιο συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 
τα δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 
οι συμμετοχές, τα δάνεια προς επιχειρήσεις 
με τις οποίες η εταιρεία συνδέεται μέσω 
συμμετοχών, οι λοιποί τίτλοι με 
χαρακτήρα παγίων στοιχείων, τα λοιπά 
δάνεια και οι ίδιες μετοχές στο βαθμό που 
η εθνική νομοθεσία επιτρέπει την
εγγραφή τους στον ισολογισμό·

(15) «χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία/στοιχεία ενεργητικού»: τα μερίδια 
στο κεφάλαιο συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 
τα δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 
οι συμμετοχές, τα δάνεια προς επιχειρήσεις 
με τις οποίες η εταιρεία συνδέεται μέσω 
συμμετοχών, οι λοιποί τίτλοι με 
χαρακτήρα παγίων στοιχείων, τα λοιπά 
δάνεια και οι ίδιες μετοχές στο βαθμό που 
η εγγραφή τους στον ισολογισμό 
επιτρέπεται με βάση ενιαίους κανόνες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. de

Τροπολογία 120
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) «αρμόδια αρχή»: η αρχή που 
ορίζεται από κάθε κράτος μέλος για τη 
διαχείριση όλων των θεμάτων που 
σχετίζονται με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που απαιτείται λόγω της κατάργησης του στοιχείου «ενοποίηση».
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Τροπολογία 121
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) «αρμόδια αρχή»: η αρχή που ορίζεται 
από κάθε κράτος μέλος για τη διαχείριση 
όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·

(21) «αρμόδια αρχή»: η αρχή που ορίζεται 
από κάθε κράτος μέλος ή από περιφέρεια 
που διαθέτει εξουσίες για την είσπραξη 
φόρων, για τη διαχείριση όλων των 
θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 122
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) «κύρια φορολογική αρχή»: η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο 
οποίο η κυρία φορολογούμενη εταιρεία 
έχει την έδρα της ή βρίσκεται, αν 
πρόκειται για μόνιμη εγκατάσταση μιας 
μη ημεδαπής φορολογούμενης εταιρείας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που απαιτείται λόγω της κατάργησης του στοιχείου «ενοποίηση».

Τροπολογία 123
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 23
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) «έλεγχος»: οι παντός είδους έρευνες, 
επιθεωρήσεις ή εξετάσεις που 
διενεργούνται από την αρμόδια αρχή με 
σκοπό την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης μιας φορολογούμενης 
εταιρείας προς την παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που απαιτείται λόγω της κατάργησης του στοιχείου «ενοποίηση».

Τροπολογία 124
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να 
παραβιάζει την αρχή της ουδετερότητας 
των φορολογικών εσόδων, που 
εκφράζεται με τον αρνητικό αντίκτυπο 
στο επίπεδο των φορολογικών εσόδων 
στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν αν θα 
υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 125
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 3– τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ

Or. de

Τροπολογία 126
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ

Or. pt

Τροπολογία 127
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλογή υπαγωγής διαγράφεται
1. Μια εταιρεία στην οποία εφαρμόζεται 
η παρούσα οδηγία και η οποία έχει τη 
φορολογική της έδρα σε κράτος μέλος 
μπορεί να επιλέξει να υπαχθεί στο 
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία υπό τους όρους που προβλέπονται 
σε αυτήν. 
2. Μια εταιρεία στην οποία εφαρμόζεται 
η παρούσα οδηγία και η οποία δεν έχει τη 
φορολογική της έδρα σε κράτος μέλος 
μπορεί να επιλέξει να υπαχθεί στο 
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σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία υπό τους όρους που προβλέπονται 
σε αυτήν όσον αφορά μόνιμη 
εγκατάσταση την οποία διατηρεί σε 
κράτος μέλος.
3. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2, μια εταιρεία που έχει την 
καταστατική της έδρα, τον τόπο ίδρυσης 
ή τον τόπο πραγματικής διαχείρισης σε 
ένα κράτος μέλος και δεν θεωρείται, 
βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί από 
το κράτος μέλος αυτό με τρίτη χώρα, ότι 
έχει τη φορολογική της έδρα στην εν λόγω 
τρίτη χώρα, θεωρείται ότι έχει τη 
φορολογική της έδρα στο εν λόγω κράτος 
μέλος.
4. Εάν, σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
μια εταιρεία έχει έδρα σε περισσότερα 
από ένα κράτη μέλη, θεωρείται ότι 
εδρεύει στο κράτος μέλος στο οποίο έχει 
τον τόπο πραγματικής διαχείρισης.
5. Εάν ο τόπος πραγματικής διαχείρισης 
μέλους ναυτιλιακού ομίλου ή μέλους 
ομίλου που δραστηριοποιείται στις 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές βρίσκεται 
επί πλοίου, θεωρείται ότι βρίσκεται στο 
κράτος μέλος του λιμένα νηολογίου του 
πλοίου ή, ελλείψει αυτού, στο κράτος 
μέλος της έδρας του διαχειριστή του 
πλοίου.
6. Εταιρεία με έδρα σε κράτος μέλος, η 
οποία επιλέγει να υπαχθεί στο σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
υπόκειται σε φόρο εταιρειών βάσει του εν 
λόγω συστήματος για το σύνολο του 
εισοδήματος που προκύπτει από 
οποιαδήποτε πηγή, τόσο εντός όσο και 
εκτός του κράτους μέλους της έδρας της.
7. Εταιρεία με έδρα σε τρίτη χώρα, η 
οποία επιλέγει να υπαχθεί στο σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
υπόκειται σε φόρο εταιρειών βάσει του εν 
λόγω συστήματος για το σύνολο του 
εισοδήματος που προκύπτει από 
δραστηριότητες ασκούμενες μέσω 
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μόνιμης εγκατάστασης σε κράτος μέλος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του καθεστώτος για τις επιλέξιμες 
οντότητες (δηλαδή εκείνες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για την ενοποίηση).

Τροπολογία 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλογή υπαγωγής ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Or. de

Τροπολογία 129
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλογή υπαγωγής Φορολογική κατοικία 

Or. fr

Τροπολογία 130
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλογή υπαγωγής Εφαρμογή
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Or. pt

Τροπολογία 131
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Οι εταιρείες στις οποίες εφαρμόζεται 
η παρούσα οδηγία και δεν υπόκεινται στη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ, οι οποίες έχουν τη 
φορολογική τους έδρα σε κράτος μέλος, 
υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
υπό τους όρους που προβλέπονται σε 
αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ΚΕΒΦΕ θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό για τις εταιρείες που δεν είναι ΜΜΕ, 
προκειμένου να καλυφθούν τα νομικά κενά στα συστήματα φορολογίας των εταιρειών της ΕΕ, 
τα οποία επιτρέπουν στις μεγάλες επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται τις διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών μεταφέροντας τεχνητά τα κέρδη τους ώστε να υπάγονται σε μικρότερους έως και 
μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές.

Τροπολογία 132
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια εταιρεία στην οποία εφαρμόζεται η 
παρούσα οδηγία και η οποία έχει τη 
φορολογική της έδρα σε κράτος μέλος 
μπορεί να επιλέξει να υπαχθεί στο 
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία υπό τους όρους που προβλέπονται 

1. Μία εταιρεία η οποία έχει τη 
φορολογική της έδρα σε κράτος μέλος και 
πληροί τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από το άρθρο 2, 
παράγραφος 1, καλύπτεται υποχρεωτικά 
από την παρούσα οδηγία υπό τους όρους 
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σε αυτήν. που προβλέπονται σε αυτήν.

Or. pt

Τροπολογία 133
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια εταιρεία στην οποία εφαρμόζεται 
η παρούσα οδηγία και η οποία έχει τη 
φορολογική της έδρα σε κράτος μέλος 
μπορεί να επιλέξει να υπαχθεί στο 
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία υπό τους όρους που προβλέπονται 
σε αυτήν.

1. Οι εταιρείες στις οποίες εφαρμόζεται η 
παρούσα οδηγία και δεν υπόκεινται στη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ, οι οποίες έχουν τη 
φορολογική τους έδρα σε κράτος μέλος, 
υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
υπό τους όρους που προβλέπονται σε 
αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 134
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια εταιρεία στην οποία εφαρμόζεται η 
παρούσα οδηγία και η οποία έχει τη 
φορολογική της έδρα σε κράτος μέλος 
μπορεί να επιλέξει να υπαχθεί στο
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία υπό τους όρους που προβλέπονται 
σε αυτήν.

1. Μια εταιρεία στην οποία εφαρμόζεται η 
παρούσα οδηγία και η οποία έχει τη 
φορολογική της έδρα σε κράτος μέλος 
υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με το
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία υπό τους όρους που προβλέπονται 
σε αυτήν.

Or. de
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Τροπολογία 135
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια εταιρεία στην οποία εφαρμόζεται η 
παρούσα οδηγία και η οποία έχει τη 
φορολογική της έδρα σε κράτος μέλος 
μπορεί να επιλέξει να υπαχθεί στο 
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία υπό τους όρους που προβλέπονται 
σε αυτήν.

1. Μια εταιρεία στην οποία εφαρμόζεται η 
παρούσα οδηγία και η οποία έχει τη 
φορολογική της έδρα σε κράτος μέλος 
υπάγεται στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία υπό τους όρους που 
προβλέπονται σε αυτήν.

Or. fr

Τροπολογία 136
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια εταιρεία στην οποία εφαρμόζεται η 
παρούσα οδηγία και η οποία δεν έχει τη 
φορολογική της έδρα σε κράτος μέλος 
μπορεί να επιλέξει να υπαχθεί στο 
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία υπό τους όρους που προβλέπονται 
σε αυτήν όσον αφορά μόνιμη 
εγκατάσταση την οποία διατηρεί σε 
κράτος μέλος.

2. Μία εταιρεία η οποία δεν έχει τη 
φορολογική της έδρα σε κράτος μέλος και 
πληροί τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από το άρθρο 2, 
παράγραφος 2, καλύπτεται από την 
παρούσα οδηγία υπό τους όρους που 
προβλέπονται σε αυτήν όσον αφορά την 
εφαρμογή του συστήματος σε όλες τις 
μόνιμες εγκαταστάσεις τις οποίες 
διατηρεί σε κράτη μέλη.

Or. pt

Τροπολογία 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια εταιρεία στην οποία εφαρμόζεται η 
παρούσα οδηγία και η οποία δεν έχει τη 
φορολογική της έδρα σε κράτος μέλος 
μπορεί να επιλέξει να υπαχθεί στο
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία υπό τους όρους που προβλέπονται 
σε αυτήν όσον αφορά μόνιμη εγκατάσταση 
την οποία διατηρεί σε κράτος μέλος.

2. Μια εταιρεία στην οποία εφαρμόζεται η 
παρούσα οδηγία και η οποία δεν έχει τη 
φορολογική της έδρα σε κράτος μέλος 
υπάγεται σε φορολογία σύμφωνα με το 
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία υπό τους όρους που προβλέπονται 
σε αυτήν όσον αφορά μόνιμη εγκατάσταση 
την οποία διατηρεί σε κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 138
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια εταιρεία στην οποία εφαρμόζεται η 
παρούσα οδηγία και η οποία δεν έχει τη 
φορολογική της έδρα σε κράτος μέλος 
μπορεί να επιλέξει να υπαχθεί στο 
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία υπό τους όρους που προβλέπονται 
σε αυτήν όσον αφορά μόνιμη εγκατάσταση 
την οποία διατηρεί σε κράτος μέλος.

2. Μια εταιρεία στην οποία εφαρμόζεται η 
παρούσα οδηγία και η οποία δεν έχει τη 
φορολογική της έδρα σε κράτος μέλος 
υπάγεται στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία υπό τους όρους που 
προβλέπονται σε αυτήν όσον αφορά 
μόνιμη εγκατάσταση την οποία διατηρεί σε 
κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 139
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εταιρεία με έδρα σε κράτος μέλος, η 
οποία επιλέγει να υπαχθεί στο σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 

6. Εταιρεία με έδρα σε κράτος μέλος, η 
οποία υπάγεται στο σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
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υπόκειται σε φόρο εταιρειών βάσει του εν 
λόγω συστήματος για το σύνολο του 
εισοδήματος που προκύπτει από 
οποιαδήποτε πηγή, τόσο εντός όσο και 
εκτός του κράτους μέλους της έδρας της.

υπόκειται σε φόρο εταιρειών βάσει του εν 
λόγω συστήματος για το σύνολο του 
εισοδήματος που προκύπτει από 
οποιαδήποτε πηγή, τόσο εντός όσο και 
εκτός του κράτους μέλους της έδρας της.

Or. fr

Τροπολογία 140
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εταιρεία με έδρα σε κράτος μέλος, η 
οποία επιλέγει να υπαχθεί στο σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία
υπόκειται σε φόρο εταιρειών βάσει του εν 
λόγω συστήματος για το σύνολο του 
εισοδήματος που προκύπτει από 
οποιαδήποτε πηγή, τόσο εντός όσο και 
εκτός του κράτους μέλους της έδρας της.

6. . Εταιρεία με έδρα σε κράτος μέλος 
υπόκειται σε φόρο εταιρειών βάσει του εν 
λόγω συστήματος για το σύνολο του 
εισοδήματος που προκύπτει από 
οποιαδήποτε πηγή, τόσο εντός όσο και 
εκτός του κράτους μέλους της έδρας της.

Or. pt

Τροπολογία 141
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εταιρεία με έδρα σε τρίτη χώρα, η 
οποία επιλέγει να υπαχθεί στο σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία
υπόκειται σε φόρο εταιρειών βάσει του εν 
λόγω συστήματος για το σύνολο του 
εισοδήματος που προκύπτει από 
δραστηριότητες ασκούμενες μέσω μόνιμης 
εγκατάστασης σε κράτος μέλος.

7. Εταιρεία με έδρα σε τρίτη χώρα 
υπόκειται σε φόρο εταιρειών βάσει του εν 
λόγω συστήματος για το σύνολο του 
εισοδήματος που προκύπτει από 
δραστηριότητες ασκούμενες μέσω μόνιμης 
εγκατάστασης σε κράτος μέλος.
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Or. pt

Τροπολογία 142
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εταιρεία με έδρα σε τρίτη χώρα, η οποία 
επιλέγει να υπαχθεί στο σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
υπόκειται σε φόρο εταιρειών βάσει του εν 
λόγω συστήματος για το σύνολο του 
εισοδήματος που προκύπτει από 
δραστηριότητες ασκούμενες μέσω μόνιμης 
εγκατάστασης σε κράτος μέλος.

7. Εταιρεία με έδρα σε τρίτη χώρα, η οποία 
υπάγεται στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία υπόκειται σε φόρο 
εταιρειών βάσει του εν λόγω συστήματος 
για το σύνολο του εισοδήματος που 
προκύπτει από δραστηριότητες 
ασκούμενες μέσω μόνιμης εγκατάστασης 
σε κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 143
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που μια εταιρεία πληροί 
τις προϋποθέσεις και επιλέγει να υπαχθεί
στο σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, παύει να υπόκειται στις 
εθνικές ρυθμίσεις περί φορολογίας 
εταιρειών όσον αφορά όλα τα θέματα που 
ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία, 
εκτός εάν αναφέρεται άλλως.

Μια εταιρεία που υπάγεται στο σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, 
παύει να υπόκειται στις εθνικές ρυθμίσεις 
περί φορολογίας εταιρειών όσον αφορά 
όλα τα θέματα που ρυθμίζονται από την 
παρούσα οδηγία, εκτός εάν αναφέρεται 
άλλως.

Or. fr

Τροπολογία 144
Sylvie Goulard
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που μια εταιρεία πληροί 
τις προϋποθέσεις και επιλέγει να υπαχθεί 
στο σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, παύει να υπόκειται στις 
εθνικές ρυθμίσεις περί φορολογίας 
εταιρειών όσον αφορά όλα τα θέματα που 
ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία, 
εκτός εάν αναφέρεται άλλως.

Στις περιπτώσεις που μια εταιρεία πληροί 
τις προϋποθέσεις, παύει να υπόκειται στις 
εθνικές ρυθμίσεις περί φορολογίας 
εταιρειών όσον αφορά όλα τα θέματα που 
ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία, 
εκτός εάν αναφέρεται άλλως.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του καθεστώτος για τις επιλέξιμες 
οντότητες (δηλαδή εκείνες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για την ενοποίηση).

Τροπολογία 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που μια εταιρεία πληροί 
τις προϋποθέσεις και επιλέγει να υπαχθεί
στο σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, παύει να υπόκειται στις 
εθνικές ρυθμίσεις περί φορολογίας 
εταιρειών όσον αφορά όλα τα θέματα που 
ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία, 
εκτός εάν αναφέρεται άλλως.

Στις περιπτώσεις που μια εταιρεία πληροί 
τις προϋποθέσεις για να υπαχθεί στο 
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία, και είναι συνεπώς φορολογούμενη 
εταιρεία, παύει πλέον να υπόκειται στις 
εθνικές ρυθμίσεις περί φορολογίας 
εταιρειών όσον αφορά όλα τα θέματα που 
ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία, 
εκτός εάν αναφέρεται άλλως.

Or. de

Τροπολογία 146
Thomas Händel, Jürgen Klute



PE478.376v01-00 78/249 AM\885627EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστη φορολογία
Στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ισχύει ελάχιστη φορολογία για τις 
επιχειρήσεις. Η φορολογία αυτή δεν 
μπορεί να υπερβαίνει ονομαστικά το 25%.
Από εκεί και πέρα, τα κράτη μέλη είναι 
ελεύθερα να διαμορφώνουν τους 
φορολογικούς συντελεστές τους.

Or. de

Τροπολογία 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα εισπραττόμενα διανεμηθέντα κέρδη· διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 148
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα εισπραττόμενα διανεμηθέντα κέρδη· διαγράφεται

Or. pt
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Τροπολογία 149
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τα εισπραττόμενα διανεμηθέντα 
κέρδη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το προϊόν της διάθεσης μετοχών· διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 151
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το προϊόν της διάθεσης μετοχών· διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 152
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το εισόδημα μόνιμης εγκατάστασης σε 
τρίτη χώρα.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 153
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκπίπτουσες δαπάνες περιλαμβάνουν το 
κόστος των πωλήσεων και όλα τα έξοδα, 
χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον 
μπορεί να εκπέσει, στα οποία υποβάλλεται 
η φορολογούμενη εταιρεία με σκοπό την 
απόκτηση ή τη διασφάλιση εισοδήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
έρευνας και ανάπτυξης και των εξόδων 
άντλησης ιδίων κεφαλαίων ή σύναψης 
δανείων για τους σκοπούς της επιχείρησης.

Οι εκπίπτουσες δαπάνες περιλαμβάνουν το 
κόστος των πωλήσεων και όλα τα έξοδα, 
χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον 
μπορεί να εκπέσει, στα οποία υποβάλλεται 
η φορολογούμενη εταιρεία με σκοπό την 
απόκτηση ή τη διασφάλιση εισοδήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
έρευνας και ανάπτυξης, αν αφορούν την 
αγορά ή την κατασκευή στοιχείων 
ενεργητικού, και των εξόδων άντλησης 
ιδίων κεφαλαίων ή σύναψης δανείων για 
τους σκοπούς της επιχείρησης.

Or. de

Τροπολογία 154
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a a) Μπόνους και πριμ απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 155
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) οι φόροι που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, με εξαίρεση τους ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης που επιβάλλονται 
στα ενεργειακά προϊόντα, στην αλκοόλη 
και τα αλκοολούχα ποτά και στα 
βιομηχανοποιημένα καπνά.

ι) Οι φόροι που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 156
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση του στοιχείου ι) της 
παραγράφου 1, ένα κράτος μέλος μπορεί 
να προβλέψει την έκπτωση ενός ή 
περισσοτέρων από τους φόρους που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Στην 
περίπτωση ομίλου, η έκπτωση αυτή 
εφαρμόζεται στο επιμερισμένο μερίδιο των 
μελών του ομίλου που έχουν έδρα ή 
βρίσκονται στο εν λόγω κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 157
Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Στις διατάξεις για το σχηματισμό 
πρέπει να προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις 
θα ενεργούν με βάση  τα εθνικά και τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Or. lv

Τροπολογία 158
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα τεχνικά αποθεματικά που 
σχηματίζουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
σύμφωνα με την οδηγία 91/674/ΕΟΚ 
εκπίπτουν, με εξαίρεση τα αποθεματικά 
εξισορρόπησης. Ένα κράτος μέλος μπορεί 
να προβλέψει έκπτωση των αποθεματικών 
εξισορρόπησης. Στην περίπτωση ομίλου, η 
έκπτωση των αποθεματικών 
εξισορρόπησης εφαρμόζεται στο 
επιμερισμένο μερίδιο των μελών του 
ομίλου που έχουν έδρα ή βρίσκονται στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Τα ποσά που 
εκπίπτουν επανεξετάζονται και 
διορθώνονται στο τέλος κάθε φορολογικού 
έτους. Κατά τον υπολογισμό της 
φορολογικής βάσης τα επόμενα έτη 
λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν 
ήδη εκπέσει.

γ) τα τεχνικά αποθεματικά που 
σχηματίζουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
σύμφωνα με την οδηγία 91/674/ΕΟΚ 
εκπίπτουν, με εξαίρεση τα αποθεματικά 
εξισορρόπησης. Ένα κράτος μέλος που 
έχει επιλέξει σύμφωνα με το άρθρο 62 της 
οδηγίας 91/674/ΕΚ να καθιερώσει 
εξισωτική πρόβλεψη στο εμπορικό του 
δίκαιο, πρέπει και να επιτρέπει την 
έκπτωση των αποθεματικών 
εξισορρόπησης από τη φορολογία. Στην 
περίπτωση ομίλου, η έκπτωση των 
αποθεματικών εξισορρόπησης 
εφαρμόζεται στο επιμερισμένο μερίδιο των 
μελών του ομίλου που έχουν έδρα ή 
βρίσκονται στο εν λόγω κράτος μέλος. Τα 
ποσά που εκπίπτουν επανεξετάζονται και 
διορθώνονται στο τέλος κάθε φορολογικού 
έτους. Κατά τον υπολογισμό της 
φορολογικής βάσης τα επόμενα έτη 
λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν 
ήδη εκπέσει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη που, σύμφωνα με το άρθρο 62 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ, έχουν καθιερώσει στο 
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εμπορικό τους δίκαιο εξισωτική πρόβλεψη σύμφωνα με το άρθρο 30 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ, 
πρέπει να αναγνωρίζουν τα σχετικά αποθεματικά στη φορολογία όσον αφορά την ΚΕΒΦΕ.
Χωρίς φορολογική αναγνώριση, η υποχρέωση του εμπορικού δικαίου για τη δημιουργία 
αποθεματικού εξισορρόπησης δεν έχει βάση. Ωστόσο, η εξισωτική πρόβλεψη αποτελεί μέσο 
αποδεδειγμένης αξίας για τη διαχείριση μεγάλων ζημιών.

Τροπολογία 159
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα πάγια στοιχεία ενεργητικού εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 36 
και 40 υπόκεινται σε απόσβεση από κοινού 
σε μια ομάδα στοιχείων ενεργητικού με 
ετήσιο ποσοστό 25% της βάσης 
απόσβεσης.

1. Τα πάγια στοιχεία ενεργητικού εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 36 
και 40 υπόκεινται σε απόσβεση από κοινού 
σε μια ομάδα στοιχείων ενεργητικού με 
ετήσιο ποσοστό 20% της βάσης 
απόσβεσης.

Or. de

Τροπολογία 160
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ζημία που πραγματοποιήθηκε από 
φορολογούμενη εταιρεία ή από μόνιμη 
εγκατάσταση μη ημεδαπής 
φορολογούμενης εταιρείας στη διάρκεια 
ενός φορολογικού έτους μπορεί να εκπέσει 
τα επόμενα φορολογικά έτη, εκτός εάν 
προβλέπεται άλλως στην παρούσα οδηγία.

1. Ζημία που πραγματοποιήθηκε από 
φορολογούμενη εταιρεία ή από μόνιμη 
εγκατάσταση μη ημεδαπής 
φορολογούμενης εταιρείας στη διάρκεια 
ενός φορολογικού έτους μπορεί να εκπέσει 
τα επτά επόμενα φορολογικά έτη, εκτός 
εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα 
οδηγία. Πάνω από ένα ελάχιστο ποσό 
ενός εκατομμυρίου ευρώ, η μεταφορά 
ζημίας περιορίζεται  στο 60% του μέρους 
των ετήσιων εσόδων που υπερβαίνει αυτό 
το ένα εκατομμύριο ευρώ.
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Or. de

Τροπολογία 161
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΟΔΗΓΙΑ 

Or. fr

Τροπολογία 162
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ
ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΟΔΗΓΙΑ

Or. pt

Τροπολογία 163
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 8 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΟΔΗΓΙΑ 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του καθεστώτος για τις επιλέξιμες 
οντότητες (δηλαδή εκείνες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για την ενοποίηση) κατά συνέπεια 
αδύνατη οιαδήποτε έξοδο από αυτό.

Τροπολογία 164
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία 
επιλέξει να υπαχθεί στο σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, όλα 
τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 
αναγνωρίζονται στην αξία τους, όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους εθνικούς 
φορολογικούς κανόνες αμέσως πριν από 
την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία 
αρχίζει να εφαρμόζει το σύστημα, εκτός 
εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα 
οδηγία.

Όλα τα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού αναγνωρίζονται στην αξία τους, 
όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τους 
εθνικούς φορολογικούς κανόνες αμέσως 
πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η 
εταιρεία αρχίζει να εφαρμόζει το σύστημα, 
εκτός εάν προβλέπεται άλλως στην 
παρούσα οδηγία.

Or. pt

Τροπολογία 165
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία επιλέξει 
να υπαχθεί στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, όλα τα στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού 
αναγνωρίζονται στην αξία τους, όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους εθνικούς 
φορολογικούς κανόνες αμέσως πριν από 
την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία 
αρχίζει να εφαρμόζει το σύστημα, εκτός 
εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα 
οδηγία.

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία 
υπάγεται στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, όλα τα στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού 
αναγνωρίζονται στην αξία τους, όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους εθνικούς 
φορολογικούς κανόνες αμέσως πριν από 
την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία 
αρχίζει να εφαρμόζει το σύστημα, εκτός 
εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα 
οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 166
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία επιλέξει 
να υπαχθεί στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, όλα τα στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού 
αναγνωρίζονται στην αξία τους, όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους εθνικούς 
φορολογικούς κανόνες αμέσως πριν από 
την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία 
αρχίζει να εφαρμόζει το σύστημα, εκτός 
εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα 
οδηγία.

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία 
υπάγεται στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, όλα τα στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού 
αναγνωρίζονται στην αξία τους, όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους εθνικούς 
φορολογικούς κανόνες αμέσως πριν από 
την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία 
αρχίζει να εφαρμόζει το σύστημα, εκτός 
εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα 
οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 167
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία επιλέξει 
να υπαχθεί στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, όλα τα στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού 
αναγνωρίζονται στην αξία τους, όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους εθνικούς 
φορολογικούς κανόνες αμέσως πριν από 
την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία 
αρχίζει να εφαρμόζει το σύστημα, εκτός 
εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα 
οδηγία.

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία 
εφαρμόζει το σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, όλα τα στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού 
αναγνωρίζονται στην αξία τους, όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους εθνικούς 
φορολογικούς κανόνες αμέσως πριν από 
την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία 
αρχίζει να εφαρμόζει το σύστημα, εκτός 
εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα 
οδηγία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του καθεστώτος για τις επιλέξιμες 
οντότητες (δηλαδή εκείνες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για την ενοποίηση).

Τροπολογία 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έσοδα και έξοδα τα οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3, θεωρείται 
ότι πραγματοποιήθηκαν πριν επιλέξει να 
υπαχθεί η φορολογούμενη εταιρεία στο 
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία, αλλά δεν είχαν ακόμη 
συμπεριληφθεί στη φορολογική βάση 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμοζόταν 
προηγουμένως στη φορολογούμενη 
εταιρεία, προστίθενται στη φορολογική 
βάση ή αφαιρούνται από αυτήν, ανάλογα 
με την περίπτωση, σύμφωνα με τους 
κανόνες της εθνικής νομοθεσίας που 
αφορούν τον χρόνο καταχώρισης.

Έσοδα και έξοδα τα οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3, θεωρείται 
ότι πραγματοποιήθηκαν πριν υπαχθεί η 
φορολογούμενη εταιρεία στο σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, αλλά 
δεν είχαν ακόμη συμπεριληφθεί στη 
φορολογική βάση σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών που 
εφαρμοζόταν προηγουμένως στη 
φορολογούμενη εταιρεία, προστίθενται στη 
φορολογική βάση ή αφαιρούνται από 
αυτήν, ανάλογα με την περίπτωση, 
σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής 
νομοθεσίας που αφορούν τον χρόνο 
καταχώρισης.
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Or. de

Τροπολογία 169
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έσοδα και έξοδα τα οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3, θεωρείται 
ότι πραγματοποιήθηκαν πριν υπαχθεί η 
φορολογούμενη εταιρεία στο σύστημα
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, 
αλλά δεν είχαν ακόμη συμπεριληφθεί στη 
φορολογική βάση σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών που 
εφαρμοζόταν προηγουμένως στη 
φορολογούμενη εταιρεία, προστίθενται στη 
φορολογική βάση ή αφαιρούνται από 
αυτήν, ανάλογα με την περίπτωση, 
σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής 
νομοθεσίας που αφορούν τον χρόνο 
καταχώρισης.

Έσοδα και έξοδα τα οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3, θεωρείται 
ότι πραγματοποιήθηκαν πριν τη θέση σε 
ισχύ του συστήματος  που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, αλλά δεν είχαν 
ακόμη συμπεριληφθεί στη φορολογική 
βάση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
περί φορολογίας εταιρειών που 
εφαρμοζόταν προηγουμένως στη 
φορολογούμενη εταιρεία, προστίθενται στη 
φορολογική βάση ή αφαιρούνται από 
αυτήν, ανάλογα με την περίπτωση, 
σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής 
νομοθεσίας που αφορούν τον χρόνο 
καταχώρισης.

Or. pt

Τροπολογία 170
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έσοδα και έξοδα τα οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3, θεωρείται 
ότι πραγματοποιήθηκαν πριν υπαχθεί η 
φορολογούμενη εταιρεία στο σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, αλλά 
δεν είχαν ακόμη συμπεριληφθεί στη 
φορολογική βάση σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών που 

Έσοδα και έξοδα τα οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3, θεωρείται 
ότι πραγματοποιήθηκαν πριν εφαρμόσει η 
φορολογούμενη εταιρεία το σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, αλλά 
δεν είχαν ακόμη συμπεριληφθεί στη 
φορολογική βάση σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών που 
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εφαρμοζόταν προηγουμένως στη 
φορολογούμενη εταιρεία, προστίθενται στη 
φορολογική βάση ή αφαιρούνται από 
αυτήν, ανάλογα με την περίπτωση, 
σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής 
νομοθεσίας που αφορούν τον χρόνο 
καταχώρισης.

εφαρμοζόταν προηγουμένως στη 
φορολογούμενη εταιρεία, προστίθενται στη 
φορολογική βάση ή αφαιρούνται από 
αυτήν, ανάλογα με την περίπτωση, 
σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής 
νομοθεσίας που αφορούν τον χρόνο 
καταχώρισης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του καθεστώτος για τις επιλέξιμες 
οντότητες (δηλαδή εκείνες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για την ενοποίηση).

Τροπολογία 171
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έσοδα τα οποία, πριν υπαχθεί η 
φορολογούμενη εταιρεία στο σύστημα, 
φορολογούνταν βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών 
βαρύτερα από ό,τι αν είχαν συμπεριληφθεί 
στη φορολογική βάση δυνάμει του άρθρου 
24 παράγραφος 2, αφαιρούνται από τη 
φορολογική βάση.

Έσοδα τα οποία, πριν τη θέση σε ισχύ του
συστήματος φορολογούνταν βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας περί φορολογίας 
εταιρειών βαρύτερα από ό,τι αν είχαν 
συμπεριληφθεί στη φορολογική βάση 
δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 2, 
αφαιρούνται από τη φορολογική βάση.

Or. pt

Τροπολογία 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έσοδα τα οποία, πριν επιλέξει να υπαχθεί η 
φορολογούμενη εταιρεία στο σύστημα, 

Έσοδα τα οποία, πριν υπαχθεί η 
φορολογούμενη εταιρεία στο σύστημα, 
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φορολογούνταν βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών 
βαρύτερα από ό,τι αν είχαν συμπεριληφθεί 
στη φορολογική βάση δυνάμει του άρθρου 
24 παράγραφος 2, αφαιρούνται από τη 
φορολογική βάση.

φορολογούνταν βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών 
βαρύτερα από ό,τι αν είχαν συμπεριληφθεί 
στη φορολογική βάση δυνάμει του άρθρου 
24 παράγραφος 2, αφαιρούνται από τη 
φορολογική βάση.

Or. de

Τροπολογία 173
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι προβλέψεις, προβλέψεις για 
συντάξεις και εκπτώσεις για επισφαλείς
απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 
25, 26 και 27 εκπίπτουν μόνον εφόσον 
προκύπτουν από δραστηριότητες ή 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται 
αφότου η φορολογούμενη εταιρεία επέλεξε 
να υπαχθεί στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία.

1. Οι προβλέψεις, προβλέψεις για 
συντάξεις και εκπτώσεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 
25, 26 και 27 εκπίπτουν μόνον εφόσον 
προκύπτουν από δραστηριότητες ή 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται 
αφότου η φορολογούμενη εταιρεία 
υπάχθηκε στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 174
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι προβλέψεις, προβλέψεις για 
συντάξεις και εκπτώσεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 
25, 26 και 27 εκπίπτουν μόνον εφόσον 
προκύπτουν από δραστηριότητες ή 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά 
την υπαγωγή της φορολογούμενης 

1. Οι προβλέψεις, προβλέψεις για 
συντάξεις και εκπτώσεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 
25, 26 και 27 εκπίπτουν μόνον εφόσον 
προκύπτουν από δραστηριότητες ή 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά 
τη θέση σε ισχύ του συστήματος που 
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εταιρείας στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία.

προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Or. pt

Τροπολογία 175
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι προβλέψεις, προβλέψεις για 
συντάξεις και εκπτώσεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 
25, 26 και 27 εκπίπτουν μόνον εφόσον 
προκύπτουν από δραστηριότητες ή 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά 
την υπαγωγή της φορολογούμενης 
εταιρείας στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία.

1. Οι προβλέψεις, προβλέψεις για 
συντάξεις και εκπτώσεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 
25, 26 και 27 εκπίπτουν μόνον εφόσον 
προκύπτουν από δραστηριότητες ή 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά 
την είσοδο της φορολογούμενης εταιρείας 
στο σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έξοδα που σχετίζονται με 
δραστηριότητες ή συναλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν πριν επιλέξει να 
υπαχθεί η φορολογούμενη εταιρεία στο 
σύστημα, αλλά για τα οποία δεν είχε γίνει 
έκπτωση, μπορούν να εκπέσουν.

2. Έξοδα που σχετίζονται με 
δραστηριότητες ή συναλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν πριν υπαχθεί η 
φορολογούμενη εταιρεία στο σύστημα, 
αλλά για τα οποία δεν είχε γίνει έκπτωση, 
μπορούν να εκπέσουν.

Or. de
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Τροπολογία 177
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έξοδα που σχετίζονται με 
δραστηριότητες ή συναλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν πριν υπαχθεί η 
φορολογούμενη εταιρεία στο σύστημα, 
αλλά για τα οποία δεν είχε γίνει έκπτωση, 
μπορούν να εκπέσουν.

2. . Έξοδα που σχετίζονται με 
δραστηριότητες ή συναλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ 
του συστήματος, αλλά για τα οποία δεν 
είχε γίνει έκπτωση, μπορούν να εκπέσουν.

Or. pt

Τροπολογία 178
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα ποσά που είχαν ήδη εκπέσει πριν από 
την υπαγωγή στο σύστημα δεν 
επιτρέπεται να εκπέσουν εκ νέου.

3. Τα ποσά που είχαν ήδη εκπέσει πριν τη 
θέση σε ισχύ του συστήματος δεν 
επιτρέπεται να εκπέσουν εκ νέου.

Or. pt

Τροπολογία 179
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ζημίες προ της υπαγωγής διαγράφεται
Εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
πραγματοποίησε, πριν από την υπαγωγή 
της στο σύστημα που προβλέπεται στην 
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παρούσα οδηγία, ζημίες οι οποίες θα 
μπορούσαν να μεταφερθούν σε επόμενη 
χρήση βάσει της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας, αλλά δεν είχαν ακόμη 
συμψηφιστεί με φορολογητέα κέρδη, οι 
ζημίες αυτές επιτρέπεται να αφαιρεθούν 
από τη φορολογική βάση στην έκταση 
που προβλέπεται από την εν λόγω εθνική 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 180
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ζημίες προ της υπαγωγής Ζημίες προ της έναρξης ισχύος του 
συστήματος

Or. pt

Τροπολογία 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
πραγματοποίησε, πριν επιλέξει να υπαχθεί 
στο σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, ζημίες οι οποίες θα 
μπορούσαν να μεταφερθούν σε επόμενη 
χρήση βάσει της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας, αλλά δεν είχαν ακόμη 
συμψηφιστεί με φορολογητέα κέρδη, οι 
ζημίες αυτές επιτρέπεται να αφαιρεθούν 
από τη φορολογική βάση στην έκταση που 
προβλέπεται από την εν λόγω εθνική 

Εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
πραγματοποίησε, πριν από την υπαγωγή 
της στο σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, ζημίες οι οποίες θα 
μπορούσαν να μεταφερθούν σε επόμενη 
χρήση βάσει της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας, αλλά δεν είχαν ακόμη 
συμψηφιστεί με φορολογητέα κέρδη, οι 
ζημίες αυτές επιτρέπεται να αφαιρεθούν 
από τη φορολογική βάση στην έκταση που 
προβλέπεται από την εν λόγω εθνική 
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νομοθεσία. νομοθεσία.

Or. de

Τροπολογία 182
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
πραγματοποίησε, πριν από την υπαγωγή 
της στο σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, ζημίες οι οποίες θα 
μπορούσαν να μεταφερθούν σε επόμενη 
χρήση βάσει της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας, αλλά δεν είχαν ακόμη 
συμψηφιστεί με φορολογητέα κέρδη, οι 
ζημίες αυτές επιτρέπεται να αφαιρεθούν 
από τη φορολογική βάση στην έκταση που 
προβλέπεται από την εν λόγω εθνική 
νομοθεσία.

Εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
πραγματοποίησε, πριν την θέση σε ισχύ 
του συστήματος που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, ζημίες οι οποίες θα
μπορούσαν να μεταφερθούν σε επόμενη 
χρήση βάσει της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας, αλλά δεν είχαν ακόμη 
συμψηφιστεί με φορολογητέα κέρδη, οι 
ζημίες αυτές επιτρέπεται να αφαιρεθούν 
από τη φορολογική βάση στην έκταση που 
προβλέπεται από την εν λόγω εθνική 
νομοθεσία.

Or. pt

Τροπολογία 183
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
πραγματοποίησε, πριν από την υπαγωγή
της στο σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, ζημίες οι οποίες θα 
μπορούσαν να μεταφερθούν σε επόμενη 
χρήση βάσει της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας, αλλά δεν είχαν ακόμη 
συμψηφιστεί με φορολογητέα κέρδη, οι 
ζημίες αυτές επιτρέπεται να αφαιρεθούν 

Εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
πραγματοποίησε, πριν από την είσοδό της 
στο σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, ζημίες οι οποίες θα 
μπορούσαν να μεταφερθούν σε επόμενη 
χρήση βάσει της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας, αλλά δεν είχαν ακόμη 
συμψηφιστεί με φορολογητέα κέρδη, οι 
ζημίες αυτές επιτρέπεται να αφαιρεθούν 
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από τη φορολογική βάση στην έκταση που 
προβλέπεται από την εν λόγω εθνική 
νομοθεσία.

από τη φορολογική βάση στην έκταση που 
προβλέπεται από την εν λόγω εθνική 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 184
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός κανόνας για την έξοδο από το 
σύστημα

διαγράφεται

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία εξέλθει 
από το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, τα στοιχεία ενεργητικού 
και παθητικού αναγνωρίζονται στην αξία 
τους, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με 
τους κανόνες του συστήματος, εκτός εάν 
προβλέπεται άλλως στην παρούσα 
οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 185
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός κανόνας για την έξοδο από το 
σύστημα

διαγράφεται

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία εξέλθει 
από το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, τα στοιχεία ενεργητικού 
και παθητικού αναγνωρίζονται στην αξία 
τους, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με 
τους κανόνες του συστήματος, εκτός εάν 
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προβλέπεται άλλως στην παρούσα 
οδηγία.

Or. pt

Τροπολογία 186
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός κανόνας για την έξοδο από το 
σύστημα

διαγράφεται

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία εξέλθει 
από το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, τα στοιχεία ενεργητικού 
και παθητικού αναγνωρίζονται στην αξία 
τους, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με 
τους κανόνες του συστήματος, εκτός εάν 
προβλέπεται άλλως στην παρούσα 
οδηγία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του καθεστώτος για τις επιλέξιμες 
οντότητες (δηλαδή εκείνες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για την ενοποίηση) κατά συνέπεια 
αδύνατη οιαδήποτε έξοδο από αυτό.

Τροπολογία 187
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία εξέλθει 
από το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, τα στοιχεία ενεργητικού 
και παθητικού αναγνωρίζονται στην αξία 

διαγράφεται



AM\885627EL.doc 97/249 PE478.376v01-00

EL

τους, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με 
τους κανόνες του συστήματος, εκτός εάν 
προβλέπεται άλλως στην παρούσα 
οδηγία.

Or. pt

Τροπολογία 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία εξέλθει 
από το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, τα στοιχεία ενεργητικού 
και παθητικού αναγνωρίζονται στην αξία 
τους, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τους 
κανόνες του συστήματος, εκτός εάν 
προβλέπεται άλλως στην παρούσα οδηγία.

Αν η επιχείρηση, λόγω αλλαγής στην 
επιχειρηματική μορφή της, πάψει να 
υπάγεται στους κανόνες του συστήματος 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, τα 
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 
αναγνωρίζονται στην αξία τους, όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες 
του συστήματος, εκτός εάν προβλέπεται 
άλλως στην παρούσα οδηγία

Or. de

Τροπολογία 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορολογούμενες εταιρείες οι οποίες 
εγκαταλείπουν το σύστημα που 
προβλέπεται από την παρούσα οδηγία 
μπορούν να επανενταχτούν στο 
αντίστοιχο σύστημα μετά από τρία χρόνια 
τουλάχιστον.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τη μείωση του κινδύνου επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού με συνδυασμό ΚΕΒΦΕ και εθνικού συστήματος φορολογίας των επιχειρήσεων και 
συχνή εναλλαγή ανάμεσα στα δύο.

Τροπολογία 190
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πάγια στοιχεία ενεργητικού που 
υπόκεινται σε ομαδική απόσβεση

διαγράφεται

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία εξέλθει 
από το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, η ομάδα στοιχείων 
ενεργητικού που έχει σχηματιστεί βάσει 
του συστήματος που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία αναγνωρίζεται, για τους 
σκοπούς των εθνικών φορολογικών 
διατάξεων που θα έχουν εφαρμογή στη 
συνέχεια, ως ενιαία ομάδα στοιχείων 
ενεργητικού, η οποία υπόκειται σε 
απόσβεση με τη φθίνουσα μέθοδο και με 
ετήσιο ποσοστό 25%.

Or. fr

Τροπολογία 191
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πάγια στοιχεία ενεργητικού που 
υπόκεινται σε ομαδική απόσβεση

διαγράφεται

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία εξέλθει 
από το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, η ομάδα στοιχείων 
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ενεργητικού που έχει σχηματιστεί βάσει 
του συστήματος που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία αναγνωρίζεται, για τους 
σκοπούς των εθνικών φορολογικών 
διατάξεων που θα έχουν εφαρμογή στη 
συνέχεια, ως ενιαία ομάδα στοιχείων 
ενεργητικού, η οποία υπόκειται σε 
απόσβεση με τη φθίνουσα μέθοδο και με 
ετήσιο ποσοστό 25%.

Or. pt

Τροπολογία 192
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πάγια στοιχεία ενεργητικού που 
υπόκεινται σε ομαδική απόσβεση

διαγράφεται

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία εξέλθει 
από το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, η ομάδα στοιχείων 
ενεργητικού που έχει σχηματιστεί βάσει 
του συστήματος που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία αναγνωρίζεται, για τους 
σκοπούς των εθνικών φορολογικών 
διατάξεων που θα έχουν εφαρμογή στη 
συνέχεια, ως ενιαία ομάδα στοιχείων 
ενεργητικού, η οποία υπόκειται σε 
απόσβεση με τη φθίνουσα μέθοδο και με 
ετήσιο ποσοστό 25%.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του καθεστώτος για τις επιλέξιμες 
οντότητες (δηλαδή εκείνες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για την ενοποίηση) κατά 
συνέπεια αδύνατη οιαδήποτε έξοδο από αυτό.

Τροπολογία 193
Miguel Portas
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία εξέλθει 
από το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, η ομάδα στοιχείων 
ενεργητικού που έχει σχηματιστεί βάσει 
του συστήματος που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία αναγνωρίζεται, για τους 
σκοπούς των εθνικών φορολογικών 
διατάξεων που θα έχουν εφαρμογή στη 
συνέχεια, ως ενιαία ομάδα στοιχείων 
ενεργητικού, η οποία υπόκειται σε 
απόσβεση με τη φθίνουσα μέθοδο και με 
ετήσιο ποσοστό 25%.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια φορολογούμενη εταιρεία εξέλθει 
από το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, η ομάδα στοιχείων 
ενεργητικού που έχει σχηματιστεί βάσει 
του συστήματος που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία αναγνωρίζεται, για τους 
σκοπούς των εθνικών φορολογικών 
διατάξεων που θα έχουν εφαρμογή στη 
συνέχεια, ως ενιαία ομάδα στοιχείων 
ενεργητικού, η οποία υπόκειται σε 
απόσβεση με τη φθίνουσα μέθοδο και με 
ετήσιο ποσοστό 25%.

Αν η επιχείρηση, λόγω αλλαγής στην 
επιχειρηματική μορφή της, πάψει να 
υπάγεται στους κανόνες του συστήματος 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, η 
ομάδα στοιχείων ενεργητικού που έχει 
σχηματιστεί βάσει του συστήματος που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
αναγνωρίζεται, για τους σκοπούς των 
εθνικών φορολογικών διατάξεων που θα 
έχουν εφαρμογή στη συνέχεια, ως ενιαία 
ομάδα στοιχείων ενεργητικού, η οποία 
υπόκειται σε απόσβεση με τη φθίνουσα 
μέθοδο και με ετήσιο ποσοστό 25%.

Or. de
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Τροπολογία 195
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μακροχρόνιες συμβάσεις κατά την έξοδο 
από το σύστημα

διαγράφεται

Μετά την έξοδο της φορολογούμενης 
εταιρείας από το σύστημα, τα έσοδα και 
τα έξοδα που προκύπτουν από 
μακροχρόνιες συμβάσεις έχουν τη 
μεταχείριση που προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών που 
θα έχει εφαρμογή στη συνέχεια. Ωστόσο, 
τα έσοδα και τα έξοδα που έχουν ήδη 
ληφθεί υπόψη για φορολογικούς σκοπούς 
στο σύστημα που προβλέπεται από την 
παρούσα οδηγία δεν λαμβάνονται πλέον 
υπόψη.

Or. fr

Τροπολογία 196
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μακροχρόνιες συμβάσεις κατά την έξοδο 
από το σύστημα

διαγράφεται

Μετά την έξοδο της φορολογούμενης 
εταιρείας από το σύστημα, τα έσοδα και 
τα έξοδα που προκύπτουν από 
μακροχρόνιες συμβάσεις έχουν τη 
μεταχείριση που προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών που 
θα έχει εφαρμογή στη συνέχεια. Ωστόσο, 
τα έσοδα και τα έξοδα που έχουν ήδη 
ληφθεί υπόψη για φορολογικούς σκοπούς 
στο σύστημα που προβλέπεται από την 
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παρούσα οδηγία δεν λαμβάνονται πλέον 
υπόψη.

Or. pt

Τροπολογία 197
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μακροχρόνιες συμβάσεις κατά την έξοδο 
από το σύστημα

διαγράφεται

Μετά την έξοδο της φορολογούμενης 
εταιρείας από το σύστημα, τα έσοδα και 
τα έξοδα που προκύπτουν από 
μακροχρόνιες συμβάσεις έχουν τη 
μεταχείριση που προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών που 
θα έχει εφαρμογή στη συνέχεια. Ωστόσο, 
τα έσοδα και τα έξοδα που έχουν ήδη 
ληφθεί υπόψη για φορολογικούς σκοπούς 
στο σύστημα που προβλέπεται από την 
παρούσα οδηγία δεν λαμβάνονται πλέον 
υπόψη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του καθεστώτος για τις επιλέξιμες 
οντότητες (δηλαδή εκείνες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για την ενοποίηση) κατά 
συνέπεια αδύνατη οιαδήποτε έξοδο από αυτό.

Τροπολογία 198
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την έξοδο της φορολογούμενης 
εταιρείας από το σύστημα, τα έσοδα και 

διαγράφεται
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τα έξοδα που προκύπτουν από 
μακροχρόνιες συμβάσεις έχουν τη 
μεταχείριση που προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών που 
θα έχει εφαρμογή στη συνέχεια. Ωστόσο, 
τα έσοδα και τα έξοδα που έχουν ήδη 
ληφθεί υπόψη για φορολογικούς σκοπούς 
στο σύστημα που προβλέπεται από την 
παρούσα οδηγία δεν λαμβάνονται πλέον 
υπόψη.

Or. pt

Τροπολογία 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την έξοδο της φορολογούμενης 
εταιρείας από το σύστημα, τα έσοδα και 
τα έξοδα που προκύπτουν από 
μακροχρόνιες συμβάσεις έχουν τη 
μεταχείριση που προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών που 
θα έχει εφαρμογή στη συνέχεια. Ωστόσο, 
τα έσοδα και τα έξοδα που έχουν ήδη 
ληφθεί υπόψη για φορολογικούς σκοπούς 
στο σύστημα που προβλέπεται από την 
παρούσα οδηγία δεν λαμβάνονται πλέον 
υπόψη.

Αν η επιχείρηση, λόγω αλλαγής στην 
επιχειρηματική μορφή της, πάψει να 
υπάγεται στους κανόνες του συστήματος 
τα έσοδα και τα έξοδα που προκύπτουν 
από μακροχρόνιες συμβάσεις έχουν τη 
μεταχείριση που προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών που 
θα έχει εφαρμογή στη συνέχεια. Ωστόσο, 
τα έσοδα και τα έξοδα που έχουν ήδη 
ληφθεί υπόψη για φορολογικούς σκοπούς 
στο σύστημα που προβλέπεται από την 
παρούσα οδηγία δεν λαμβάνονται πλέον 
υπόψη.

Or. de

Τροπολογία 200
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλέψεις και εκπτώσεις κατά την 
έξοδο από το σύστημα

διαγράφεται

Μετά την έξοδο της φορολογούμενης 
εταιρείας από το σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, τα 
έξοδα τα οποία είχαν ήδη τύχει έκπτωσης 
σύμφωνα με τα άρθρα 25 έως 27, δεν 
επιτρέπεται να εκπέσουν εκ νέου.

Or. fr

Τροπολογία 201
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλέψεις και εκπτώσεις κατά την 
έξοδο από το σύστημα

διαγράφεται

Μετά την έξοδο της φορολογούμενης 
εταιρείας από το σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, τα 
έξοδα τα οποία είχαν ήδη τύχει έκπτωσης 
σύμφωνα με τα άρθρα 25 έως 27, δεν 
επιτρέπεται να εκπέσουν εκ νέου.

Or. pt

Τροπολογία 202
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλέψεις και εκπτώσεις κατά την 
έξοδο από το σύστημα

διαγράφεται
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Μετά την έξοδο της φορολογούμενης 
εταιρείας από το σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, τα 
έξοδα τα οποία είχαν ήδη τύχει έκπτωσης 
σύμφωνα με τα άρθρα 25 έως 27, δεν 
επιτρέπεται να εκπέσουν εκ νέου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του καθεστώτος για τις επιλέξιμες 
οντότητες (δηλαδή εκείνες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για την ενοποίηση) κατά 
συνέπεια αδύνατη οιαδήποτε έξοδο από αυτό.

Τροπολογία 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την έξοδο της φορολογούμενης 
εταιρείας από το σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, τα 
έξοδα τα οποία είχαν ήδη τύχει έκπτωσης 
σύμφωνα με τα άρθρα 25 έως 27, δεν 
επιτρέπεται να εκπέσουν εκ νέου.

Αν η επιχείρηση, λόγω αλλαγής στην 
επιχειρηματική μορφή της, πάψει να 
υπάγεται στους κανόνες του συστήματος
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, τα 
έξοδα τα οποία είχαν ήδη τύχει έκπτωσης 
σύμφωνα με τα άρθρα 25 έως 27, δεν 
επιτρέπεται να εκπέσουν εκ νέου.

Or. de

Τροπολογία 204
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ζημίες κατά την έξοδο από το σύστημα διαγράφεται
Οι ζημίες που έχουν πραγματοποιηθεί 
από τη φορολογούμενη εταιρεία και δεν 
έχουν ακόμη συμψηφιστεί με 
φορολογητέα κέρδη βάσει των κανόνων 
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του συστήματος που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία μεταφέρονται σε 
επόμενες χρήσεις σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών.

Or. fr

Τροπολογία 205
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ζημίες κατά την έξοδο από το σύστημα διαγράφεται
Οι ζημίες που έχουν πραγματοποιηθεί 
από τη φορολογούμενη εταιρεία και δεν 
έχουν ακόμη συμψηφιστεί με 
φορολογητέα κέρδη βάσει των κανόνων 
του συστήματος που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία μεταφέρονται σε 
επόμενες χρήσεις σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών.

Or. pt

Τροπολογία 206
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ζημίες κατά την έξοδο από το σύστημα διαγράφεται
Οι ζημίες που έχουν πραγματοποιηθεί 
από τη φορολογούμενη εταιρεία και δεν 
έχουν ακόμη συμψηφιστεί με 
φορολογητέα κέρδη βάσει των κανόνων 
του συστήματος που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία μεταφέρονται σε 
επόμενες χρήσεις σύμφωνα με την εθνική 
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νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του καθεστώτος για τις επιλέξιμες 
οντότητες (δηλαδή εκείνες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για την ενοποίηση) κατά 
συνέπεια αδύνατη οιαδήποτε έξοδο από αυτό.

Τροπολογία 207
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ζημίες που έχουν πραγματοποιηθεί 
από τη φορολογούμενη εταιρεία και δεν 
έχουν ακόμη συμψηφιστεί με 
φορολογητέα κέρδη βάσει των κανόνων 
του συστήματος που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία μεταφέρονται σε 
επόμενες χρήσεις σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 208
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θυγατρικές που πληρούν τις 
προϋποθέσεις

διαγράφεται

1. Θυγατρικές που πληρούν τις 
προϋποθέσεις είναι όλες οι άμεσες και 
χαμηλότερου βαθμού θυγατρικές, στις 
οποίες η μητρική εταιρεία κατέχει τα 
ακόλουθα δικαιώματα:
(a) δικαίωμα άσκησης άνω του 50% των
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δικαιωμάτων ψήφου·
(β) δικαίωμα κυριότητας σε ποσοστό άνω 
του 75% του κεφαλαίου της εταιρείας ή 
άνω του 75% των δικαιωμάτων επί των 
κερδών.
2. Για τον υπολογισμό των κατώτατων 
ορίων της παραγράφου 1 σε σχέση με 
άλλες εταιρείες πλην των άμεσων 
θυγατρικών, ισχύουν οι ακόλουθοι 
κανόνες:
(a) μόλις καλυφθεί το κατώτατο όριο 
δικαιωμάτων ψήφου σε σχέση με άμεσες 
και χαμηλότερου βαθμού θυγατρικές, η 
μητρική εταιρεία θεωρείται ότι κατέχει 
το 100% των δικαιωμάτων αυτών.
(β) το δικαίωμα επί των κερδών και η 
κυριότητα επί του κεφαλαίου 
υπολογίζονται με πολλαπλασιασμό των 
συμφερόντων που κατέχονται σε 
ενδιάμεσες θυγατρικές κάθε βαθμού. 
Δικαιώματα κυριότητας ίσα με το 75% ή 
μικρότερο ποσοστό, τα οποία κατέχονται 
άμεσα ή έμμεσα από τη μητρική εταιρεία, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
σε εταιρείες με έδρα σε τρίτη χώρα, 
λαμβάνονται επίσης υπόψη στον 
υπολογισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 209
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θυγατρικές που πληρούν τις 
προϋποθέσεις είναι όλες οι άμεσες και 

διαγράφεται
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χαμηλότερου βαθμού θυγατρικές, στις 
οποίες η μητρική εταιρεία κατέχει τα 
ακόλουθα δικαιώματα:
(a) δικαίωμα άσκησης άνω του 50% των 
δικαιωμάτων ψήφου·
(β) δικαίωμα κυριότητας σε ποσοστό άνω 
του 75% του κεφαλαίου της εταιρείας ή 
άνω του 75% των δικαιωμάτων επί των 
κερδών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 210
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θυγατρικές που πληρούν τις 
προϋποθέσεις είναι όλες οι άμεσες και 
χαμηλότερου βαθμού θυγατρικές, στις 
οποίες η μητρική εταιρεία κατέχει τα 
ακόλουθα δικαιώματα:

1. Θυγατρικές που πληρούν τις 
προϋποθέσεις είναι όλες οι άμεσες και 
χαμηλότερου βαθμού θυγατρικές, στις 
οποίες η μητρική εταιρεία κατέχει άνω του 
50% των δικαιωμάτων ψήφου και των 
δικαιωμάτων επί των κερδών.

Or. pt

Τροπολογία 211
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) δικαίωμα άσκησης άνω του 50% των 
δικαιωμάτων ψήφου·

διαγράφεται
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Or. pt

Τροπολογία 212
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δικαίωμα άσκησης άνω του 50% των 
δικαιωμάτων ψήφου·

α) δικαίωμα άσκησης άνω του 20% των 
δικαιωμάτων ψήφου·

Or. de

Τροπολογία 213
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δικαίωμα κυριότητας σε ποσοστό άνω 
του 75% του κεφαλαίου της εταιρείας ή 
άνω του 75% των δικαιωμάτων επί των 
κερδών.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δικαίωμα κυριότητας σε ποσοστό άνω 
του 75% του κεφαλαίου της εταιρείας ή 
άνω του 75% των δικαιωμάτων επί των 
κερδών.

β) δικαίωμα κυριότητας σε ποσοστό άνω 
του 25% του κεφαλαίου της εταιρείας ή 
άνω του 25% των δικαιωμάτων επί των 
κερδών.
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Or. de

Τροπολογία 215
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τον υπολογισμό των κατώτατων 
ορίων της παραγράφου 1 σε σχέση με 
άλλες εταιρείες πλην των άμεσων 
θυγατρικών, ισχύουν οι ακόλουθοι 
κανόνες:

διαγράφεται

(a) μόλις καλυφθεί το κατώτατο όριο 
δικαιωμάτων ψήφου σε σχέση με άμεσες 
και χαμηλότερου βαθμού θυγατρικές, η 
μητρική εταιρεία θεωρείται ότι κατέχει 
το 100% των δικαιωμάτων αυτών.
(β) το δικαίωμα επί των κερδών και η 
κυριότητα επί του κεφαλαίου 
υπολογίζονται με πολλαπλασιασμό των 
συμφερόντων που κατέχονται σε 
ενδιάμεσες θυγατρικές κάθε βαθμού. 
Δικαιώματα κυριότητας ίσα με το 75% ή 
μικρότερο ποσοστό, τα οποία κατέχονται 
άμεσα ή έμμεσα από τη μητρική εταιρεία, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
σε εταιρείες με έδρα σε τρίτη χώρα, 
λαμβάνονται επίσης υπόψη στον 
υπολογισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 216
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το δικαίωμα επί των κερδών και η 
κυριότητα επί του κεφαλαίου 
υπολογίζονται με πολλαπλασιασμό των 
συμφερόντων που κατέχονται σε 
ενδιάμεσες θυγατρικές κάθε βαθμού. 
Δικαιώματα κυριότητας ίσα με το 75% ή 
μικρότερο ποσοστό, τα οποία κατέχονται 
άμεσα ή έμμεσα από τη μητρική εταιρεία, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
σε εταιρείες με έδρα σε τρίτη χώρα, 
λαμβάνονται επίσης υπόψη στον 
υπολογισμό.

β) το δικαίωμα επί των κερδών
υπολογίζεται -με πολλαπλασιασμό των 
συμφερόντων που κατέχονται σε 
ενδιάμεσες θυγατρικές κάθε βαθμού. Όλα
τα δικαιώματα κυριότητας ίσα με το 75% 
ή μικρότερο ποσοστό, τα οποία κατέχονται 
άμεσα ή έμμεσα από τη μητρική εταιρεία, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
σε εταιρείες με έδρα σε τρίτη χώρα, 
λαμβάνονται επίσης υπόψη στον 
υπολογισμό.

Or. pt

Τροπολογία 217
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το δικαίωμα επί των κερδών και η 
κυριότητα επί του κεφαλαίου 
υπολογίζονται με πολλαπλασιασμό των 
συμφερόντων που κατέχονται σε 
ενδιάμεσες θυγατρικές κάθε βαθμού. 
Δικαιώματα κυριότητας ίσα με το 75% ή 
μικρότερο ποσοστό, τα οποία κατέχονται 
άμεσα ή έμμεσα από τη μητρική εταιρεία, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
σε εταιρείες με έδρα σε τρίτη χώρα, 
λαμβάνονται επίσης υπόψη στον 
υπολογισμό.

β) το δικαίωμα επί των κερδών και η 
κυριότητα επί του κεφαλαίου 
υπολογίζονται με πολλαπλασιασμό των 
συμφερόντων που κατέχονται σε 
ενδιάμεσες θυγατρικές κάθε βαθμού. 
Δικαιώματα κυριότητας ίσα με το 25% ή 
μικρότερο ποσοστό, τα οποία κατέχονται 
άμεσα ή έμμεσα από τη μητρική εταιρεία, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
σε εταιρείες με έδρα σε τρίτη χώρα, 
λαμβάνονται επίσης υπόψη στον 
υπολογισμό.

Or. de

Τροπολογία 218
Danuta Jazłowiecka
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σχηματισμός ομίλου διαγράφεται
1. Η ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία 
σχηματίζει όμιλο με:
(a) όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις της 
που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη·
(β) όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις που 
βρίσκονται σε κράτος μέλος, οι οποίες 
ανήκουν σε θυγατρικές της που πληρούν 
τις προϋποθέσεις και εδρεύουν σε τρίτη 
χώρα·
(γ) όλες τις θυγατρικές της που πληρούν 
τις προϋποθέσεις και εδρεύουν σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη·
(δ) άλλες ημεδαπές φορολογούμενες 
εταιρείες, οι οποίες είναι πληρούσες τις 
προϋποθέσεις θυγατρικές της ίδιας 
εταιρείας που εδρεύει σε τρίτη χώρα και 
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 
παράγραφος 2 στοιχείο α).
2. Μη ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία 
σχηματίζει όμιλο σε ό,τι αφορά όλες τις 
μόνιμες εγκαταστάσεις της που 
βρίσκονται σε κράτη μέλη και όλες τις 
πληρούσες τις προϋποθέσεις θυγατρικές 
της που εδρεύουν σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 
μόνιμων εγκαταστάσεων των τελευταίων 
που βρίσκονται σε κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 219
Danuta Jazłowiecka
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αφερεγγυότητα διαγράφεται
Εταιρεία σε κατάσταση αφερεγγυότητας 
ή σε εκκαθάριση δεν μπορεί να καταστεί 
μέλος ομίλου. Φορολογούμενη εταιρεία 
για την οποία υποβάλλεται δήλωση 
αφερεγγυότητας ή η οποία τελεί σε 
εκκαθάριση εγκαταλείπει αμέσως τον 
όμιλο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 220
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης διαγράφεται
1. Οι φορολογικές βάσεις των μελών ενός 
ομίλου ενοποιούνται.
2. Εάν η ενοποιημένη φορολογική βάση 
είναι αρνητική, η ζημία μεταφέρεται σε 
επόμενες χρήσεις και συμψηφίζεται με 
την επόμενη θετική ενοποιημένη 
φορολογική βάση. Εάν η ενοποιημένη 
φορολογική βάση είναι θετική, 
κατανέμεται σύμφωνα με τα άρθρα 86 
έως 102.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".
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Τροπολογία 221
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η ενοποιημένη φορολογική βάση 
είναι αρνητική, η ζημία μεταφέρεται σε 
επόμενες χρήσεις και συμψηφίζεται με
την επόμενη θετική ενοποιημένη 
φορολογική βάση. Εάν η ενοποιημένη 
φορολογική βάση είναι θετική, 
κατανέμεται σύμφωνα με τα άρθρα 86 έως 
102.

2. Εάν η ενοποιημένη φορολογική βάση 
είναι αρνητική, η ζημία μεταφέρεται στην 
επόμενη χρήση και αφαιρείται από την 
επόμενη θετική ενοποιημένη φορολογική 
βάση. Εάν η ενοποιημένη φορολογική 
βάση είναι θετική, κατανέμεται σύμφωνα 
με τα άρθρα 86 έως 102.

Or. pt

Τροπολογία 222
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2-A. Όταν η αρνητική ενοποιημένη βάση 
αντιστοιχεί στο πρώτο φορολογικό έτος 
της φορολογούμενης εταιρείας, μπορεί να 
μεταφερθεί στα τρία επόμενα έτη 
αφαιρούμενη από τις αντίστοιχες θετικές 
φορολογικές βάσεις, εάν υπάρχουν. Όταν
η αρνητική ενοποιημένη βάση αντιστοιχεί
στο δεύτερο φορολογικό έτος της
φορολογούμενης εταιρείας, μπορεί να 
μεταφερθεί στα δύο επόμενα έτη 
αφαιρούμενη από τις αντίστοιχες θετικές 
φορολογικές βάσεις, εάν υπάρχουν.

Or. pt
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Τροπολογία 223
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Η ενοποίηση δεν θα λάβει υπόψη τα 
χρόνια που προηγούνται της ενάρξεως 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. Δεν 
μπορεί να γίνει ενοποίηση για ζημίες που 
συνέβησαν πριν από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 224
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 57 α
Μη αναδρομικότητα

Η ενοποίηση εφαρμόζεται μόνο στα 
φορολογητέα κέρδη που 
πραγματοποιούνται μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Τροπολογία 225
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 57 α
Οι ζημίες δεν μπορεί να μεταφέρονται σε 
επόμενες χρήσεις για περισσότερο από 5 
χρόνια.

Or. en

Τροπολογία 226
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρονικό πλαίσιο διαγράφεται
1. Τα κατώτατα όρια του άρθρου 54 
πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του φορολογικού έτους.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
μια φορολογούμενη εταιρεία καθίσταται 
μέλος ομίλου την ημέρα που 
συμπληρώνονται τα κατώτατα όρια του 
άρθρου 54. Τα κατώτατα όρια πρέπει να 
τηρούνται επί τουλάχιστον εννέα 
διαδοχικούς μήνες, διαφορετικά η 
φορολογούμενη εταιρεία έχει τη 
μεταχείριση εταιρείας που δεν υπήρξε 
ποτέ μέλος του ομίλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 227
Miguel Portas
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
μια φορολογούμενη εταιρεία καθίσταται 
μέλος ομίλου την ημέρα που 
συμπληρώνονται τα κατώτατα όρια του 
άρθρου 54. Τα κατώτατα όρια πρέπει να 
τηρούνται επί τουλάχιστον εννέα 
διαδοχικούς μήνες, διαφορετικά η 
φορολογούμενη εταιρεία έχει τη 
μεταχείριση εταιρείας που δεν υπήρξε ποτέ 
μέλος του ομίλου.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
μια φορολογούμενη εταιρεία καθίσταται 
μέλος ομίλου την ημέρα που 
συμπληρώνεται το κατώτατο όριο του 
άρθρου 54. Το κατώτατο όριο πρέπει να 
τηρείται επί τουλάχιστον εννέα 
διαδοχικούς μήνες, διαφορετικά η 
φορολογούμενη εταιρεία έχει τη 
μεταχείριση εταιρείας που δεν υπήρξε ποτέ 
μέλος του ομίλου.

Or. pt

Τροπολογία 228
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
μια φορολογούμενη εταιρεία καθίσταται 
μέλος ομίλου την ημέρα που 
συμπληρώνονται τα κατώτατα όρια του 
άρθρου 54. Τα κατώτατα όρια πρέπει να 
τηρούνται επί τουλάχιστον εννέα
διαδοχικούς μήνες, διαφορετικά η 
φορολογούμενη εταιρεία έχει τη 
μεταχείριση εταιρείας που δεν υπήρξε ποτέ 
μέλος του ομίλου.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
μια φορολογούμενη εταιρεία καθίσταται 
μέλος ομίλου την ημέρα που 
συμπληρώνονται τα κατώτατα όρια του 
άρθρου 54. Τα κατώτατα όρια πρέπει να 
τηρούνται επί τουλάχιστον δώδεκα
διαδοχικούς μήνες, διαφορετικά η 
φορολογούμενη εταιρεία έχει τη 
μεταχείριση εταιρείας που δεν υπήρξε ποτέ 
μέλος του ομίλου.

Or. fr

Τροπολογία 229
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαλοιφή συναλλαγών στο εσωτερικό του 
ομίλου

διαγράφεται

1. Κατά τον υπολογισμό της ενοποιημένης 
φορολογικής βάσης, κέρδη και ζημίες που 
προκύπτουν από συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται άμεσα μεταξύ μελών 
του ομίλου αγνοούνται.
2. Υπάρχει ενδοομιλική συναλλαγή όταν 
και τα δύο μέρη της συναλλαγής είναι 
μέλη του ομίλου τη στιγμή 
πραγματοποίησης της συναλλαγής και 
πρέπει να αναγνωριστούν τα συναφή 
έσοδα και έξοδα.
3. Οι όμιλοι εφαρμόζουν συνεπή και 
επαρκώς τεκμηριωμένη μέθοδο 
καταγραφής των ενδοομιλικών 
συναλλαγών. Οι όμιλοι μπορούν να 
τροποποιήσουν τη μέθοδο μόνο για 
έγκυρους εμπορικούς λόγους στην αρχή 
του φορολογικού έτους.
4. Η μέθοδος καταγραφής των 
ενδοομιλικών συναλλαγών πρέπει να 
επιτρέπει τον προσδιορισμό όλων των 
ενδοομιλικών μεταβιβάσεων και 
πωλήσεων στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ 
κόστους και φορολογητέας αξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 230
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι όμιλοι εφαρμόζουν συνεπή και 
επαρκώς τεκμηριωμένη μέθοδο 
καταγραφής των ενδοομιλικών 
συναλλαγών. Οι όμιλοι μπορούν να 
τροποποιήσουν τη μέθοδο μόνο για 
έγκυρους εμπορικούς λόγους στην αρχή 
του φορολογικού έτους.

διαγράφεται

Or. lt

Τροπολογία 231
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η μέθοδος καταγραφής των 
ενδοομιλικών συναλλαγών πρέπει να 
επιτρέπει τον προσδιορισμό όλων των 
ενδοομιλικών μεταβιβάσεων και 
πωλήσεων στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ 
κόστους και φορολογητέας αξίας.

διαγράφεται

Or. lt

Τροπολογία 232
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρακράτηση φόρου στην πηγή διαγράφεται
Στις συναλλαγές μεταξύ μελών ενός 
ομίλου δεν επιβάλλεται παρακρατούμενος 
φόρος ή άλλη φορολογία στην πηγή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 233
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πάγια στοιχεία ενεργητικού κατά την 
είσοδο στον όμιλο

διαγράφεται

Εάν η φορολογούμενη εταιρεία είναι ο 
οικονομικός κύριος πάγιων στοιχείων 
ενεργητικού που δεν υπόκεινται σε 
απόσβεση ή υπόκεινται σε απόσβεση 
ατομικά κατά την ημερομηνία εισόδου 
της σε όμιλο και τα στοιχεία αυτά 
εκποιούνται από μέλος του ομίλου εντός 
πενταετίας από την ημερομηνία αυτή, 
πραγματοποιείται διόρθωση, για το έτος 
εκποίησης, στο επιμερισμένο μερίδιο του 
μέλους του ομίλου στο οποίο ανήκε η 
οικονομική κυριότητα επί των στοιχείων 
αυτών κατά την ημερομηνία εισόδου. Το 
προϊόν της εκποίησης αυτής προστίθεται 
στο εν λόγω μερίδιο, ενώ αφαιρούνται τα 
έξοδα που σχετίζονται με τα στοιχεία που 
δεν υπόκεινται σε απόσβεση και η 
φορολογητέα αξία των στοιχείων που 
υπόκεινται σε απόσβεση.
Η εν λόγω διόρθωση πραγματοποιείται 
επίσης όσον αφορά χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία, με εξαίρεση τις 
μετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, τις 
συμμετοχές και τις ίδιες μετοχές.
Εάν, συνεπεία αναδιοργάνωσης της 
επιχείρησης, η φορολογούμενη εταιρεία 
δεν υφίσταται πλέον ή δεν έχει πλέον 
μόνιμη εγκατάσταση στο κράτος μέλος 
στο οποίο είχε την έδρα της την ημέρα 
εισόδου στον όμιλο, θεωρείται ότι έχει 
μόνιμη εγκατάσταση εκεί για την 
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εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 234
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μακροχρόνιες συμβάσεις κατά την 
είσοδο στον όμιλο

διαγράφεται

Έσοδα και έξοδα τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3, πριν 
εισέλθει η φορολογούμενη εταιρεία στον 
όμιλο, αλλά δεν είχαν ακόμη 
συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του 
φόρου σύμφωνα με την εφαρμοστέα 
εθνική νομοθεσία περί φορολογίας 
εταιρειών, προστίθενται στο επιμερισμένο 
μερίδιο ή αφαιρούνται από αυτό, 
σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής 
νομοθεσίας που αφορούν τον χρόνο 
καταχώρησης.
Έσοδα τα οποία, πριν εισέλθει η 
φορολογούμενη εταιρεία στον όμιλο, 
φορολογούνταν βάσει της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας περί φορολογίας 
εταιρειών βαρύτερα από ό,τι αν είχαν 
φορολογηθεί δυνάμει του άρθρου 24 
παράγραφος 2, αφαιρούνται από το 
επιμερισμένο μερίδιο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 235
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλέψεις και εκπτώσεις κατά την 
είσοδο στον όμιλο

διαγράφεται

Έξοδα που καλύπτονται από τα άρθρα 
25, 26 και 27, τα οποία 
πραγματοποιούνται σε σχέση με 
δραστηριότητες ή συναλλαγές που 
διεξήχθησαν πριν από την είσοδο της 
φορολογούμενης εταιρείας στον όμιλο, 
αλλά για τα οποία έχει γίνει πρόβλεψη ή 
έκπτωση βάσει της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών, 
εκπίπτουν μόνο από το επιμερισμένο 
μερίδιο της φορολογούμενης εταιρείας, 
εκτός εάν πραγματοποιηθούν μετά την 
πάροδο πενταετίας από την είσοδο της 
φορολογούμενης εταιρείας στον όμιλο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 236
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ζημίες κατά την είσοδο στον όμιλο διαγράφεται
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Ζημίες που δεν έτυχαν φορολογικής 
ελάφρυνσης και πραγματοποιήθηκαν από 
φορολογούμενη εταιρεία ή μόνιμη 
εγκατάσταση βάσει των κανόνων της 
παρούσας οδηγίας ή βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών 
πριν από την είσοδο σε όμιλο δεν 
επιτρέπεται να συμψηφιστούν έναντι της 
ενοποιημένης φορολογικής βάσης. Οι 
ζημίες αυτές μεταφέρονται σε επόμενες 
χρήσεις και μπορούν να συμψηφιστούν 
έναντι του επιμερισμένου μεριδίου 
σύμφωνα, αντιστοίχως, με το άρθρο 43 ή 
με την εθνική νομοθεσία περί φορολογίας 
εταιρειών η οποία θα είχε εφαρμογή στη
φορολογούμενη εταιρεία εάν δεν υπήρχε 
το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 237
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διάλυση του ομίλου διαγράφεται
Η ενοποιημένη φορολογική βάση και οι 
τυχόν ζημίες του ομίλου που δεν έτυχαν 
φορολογικής ελάφρυνσης κατανέμονται 
σε κάθε μέλος του ομίλου σύμφωνα με τα 
άρθρα 86 έως 102, βάσει των 
συντελεστών επιμερισμού που ισχύουν για 
το φορολογικό έτος της διάλυσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 238
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ζημίες μετά τη διάλυση του ομίλου διαγράφεται
Μετά τη διάλυση του ομίλου, οι ζημίες 
αντιμετωπίζονται ως εξής:
(a) εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
παραμείνει στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, αλλά εκτός 
οποιουδήποτε ομίλου, οι ζημίες 
μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις και 
συμψηφίζονται σύμφωνα με το άρθρο 43·
(β) εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
ενταχθεί σε άλλο όμιλο, οι ζημίες 
μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις και 
συμψηφίζονται έναντι του επιμερισμένου 
μεριδίου της·
(γ) εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
εγκαταλείψει το σύστημα, οι ζημίες 
μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις και 
συμψηφίζονται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών η 
οποία εφαρμόζεται πλέον, ως εάν οι 
ζημίες αυτές είχαν προκύψει στο 
διάστημα που η φορολογούμενη εταιρεία 
υπέκειτο στη νομοθεσία αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".
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Τροπολογία 239
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
παραμείνει στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, αλλά εκτός 
οποιουδήποτε ομίλου, οι ζημίες 
μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις και 
συμψηφίζονται σύμφωνα με το άρθρο 43·

α) εάν η φορολογούμενη εταιρεία δεν 
ανήκει πλέον σε κανέναν όμιλο, οι ζημίες 
μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις και 
συμψηφίζονται σύμφωνα με το άρθρο 43

Or. fr

Τροπολογία 240
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
παραμείνει στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, αλλά εκτός 
οποιουδήποτε ομίλου, οι ζημίες 
μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις και 
συμψηφίζονται σύμφωνα με το άρθρο 43·

α) εάν η φορολογούμενη εταιρεία
παραμείνει εκτός οποιουδήποτε ομίλου, οι 
ζημίες μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις 
και συμψηφίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
43.º·

Or. pt

Τροπολογία 241
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
εγκαταλείψει το σύστημα, οι ζημίες 

διαγράφεται



AM\885627EL.doc 127/249 PE478.376v01-00

EL

μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις και 
συμψηφίζονται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών η 
οποία εφαρμόζεται πλέον, ως εάν οι 
ζημίες αυτές είχαν προκύψει στο 
διάστημα που η φορολογούμενη εταιρεία 
υπέκειτο στη νομοθεσία αυτή.

Or. fr

Τροπολογία 242
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
εγκαταλείψει το σύστημα, οι ζημίες 
μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις και 
συμψηφίζονται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών η 
οποία εφαρμόζεται πλέον, ως εάν οι 
ζημίες αυτές είχαν προκύψει στο 
διάστημα που η φορολογούμενη εταιρεία 
υπέκειτο στη νομοθεσία αυτή.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 243
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πάγια στοιχεία ενεργητικού κατά την 
έξοδο από τον όμιλο

διαγράφεται

Εάν πάγια στοιχεία ενεργητικού που δεν 
υπόκεινται σε απόσβεση ή υπόκεινται σε 
απόσβεση ατομικά, πλην εκείνων για τα 
οποία χορηγήθηκε μειωμένη απαλλαγή 
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δυνάμει του άρθρου 75, εκποιηθούν εντός 
τριετίας από την έξοδο από τον όμιλο της 
φορολογούμενης εταιρείας, στην οποία 
ανήκει η οικονομική κυριότητα επί των 
στοιχείων αυτών, το προϊόν προστίθεται 
στην ενοποιημένη φορολογική βάση του 
ομίλου για το έτος της εκποίησης, ενώ 
αφαιρούνται τα έξοδα που σχετίζονται με 
τα στοιχεία που δεν υπόκεινται σε 
απόσβεση και η φορολογητέα αξία των 
στοιχείων που υπόκεινται σε απόσβεση.
Ο ίδιος κανόνας εφαρμόζεται και στα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία, με εξαίρεση τις μετοχές σε 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις, τις 
συμμετοχές και τις ίδιες μετοχές.
Στο βαθμό που το προϊόν της εκποίησης 
προστίθεται στην ενοποιημένη 
φορολογική βάση του ομίλου, δεν 
υπόκειται σε άλλη φορολογία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 244
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα 
στοιχεία ενεργητικού

διαγράφεται

Εάν φορολογούμενη εταιρεία, στην οποία 
ανήκει η οικονομική κυριότητα ενός ή 
περισσοτέρων εσωτερικώς 
δημιουργημένων άυλων στοιχείων 
ενεργητικού, εγκαταλείψει τον όμιλο, το 
ισόποσο των εξόδων που 
πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τα 
στοιχεία αυτά για έρευνα, ανάπτυξη, 



AM\885627EL.doc 129/249 PE478.376v01-00

EL

προώθηση πωλήσεων και διαφήμιση 
κατά την προηγούμενη πενταετία 
προστίθεται στην ενοποιημένη 
φορολογική βάση των υπολοίπων μελών 
του ομίλου. Το ποσό που προστίθεται, 
ωστόσο, δεν υπερβαίνει την αξία των 
στοιχείων ενεργητικού κατά την έξοδο 
της φορολογούμενης εταιρείας από τον 
όμιλο. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται 
στην εξερχόμενη φορολογούμενη εταιρεία 
και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία περί φορολογίας 
εταιρειών που εφαρμόζεται πλέον στη 
φορολογούμενη εταιρεία ή, εάν αυτή 
παραμένει στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, σύμφωνα με τους 
κανόνες της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 245
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν φορολογούμενη εταιρεία, στην οποία 
ανήκει η οικονομική κυριότητα ενός ή 
περισσοτέρων εσωτερικώς 
δημιουργημένων άυλων στοιχείων 
ενεργητικού, εγκαταλείψει τον όμιλο, το 
ισόποσο των εξόδων που 
πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τα 
στοιχεία αυτά για έρευνα, ανάπτυξη, 
προώθηση πωλήσεων και διαφήμιση κατά 
την προηγούμενη πενταετία προστίθεται 
στην ενοποιημένη φορολογική βάση των 
υπολοίπων μελών του ομίλου. Το ποσό 
που προστίθεται, ωστόσο, δεν υπερβαίνει 
την αξία των στοιχείων ενεργητικού κατά 

Εάν φορολογούμενη εταιρεία, στην οποία 
ανήκει η οικονομική κυριότητα ενός ή 
περισσοτέρων εσωτερικώς 
δημιουργημένων άυλων στοιχείων 
ενεργητικού, εγκαταλείψει τον όμιλο, το 
ισόποσο των εξόδων που 
πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τα 
στοιχεία αυτά για έρευνα, ανάπτυξη, 
προώθηση πωλήσεων και διαφήμιση κατά 
την προηγούμενη πενταετία προστίθεται 
στην ενοποιημένη φορολογική βάση των 
υπολοίπων μελών του ομίλου. Το ποσό 
που προστίθεται, ωστόσο, δεν υπερβαίνει 
την αξία των στοιχείων ενεργητικού κατά 
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την έξοδο της φορολογούμενης εταιρείας 
από τον όμιλο. Τα έξοδα αυτά 
καταλογίζονται στην εξερχόμενη 
φορολογούμενη εταιρεία και 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών που 
εφαρμόζεται πλέον στη φορολογούμενη 
εταιρεία ή, εάν αυτή παραμένει στο 
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία, σύμφωνα με τους κανόνες της 
παρούσας οδηγίας.

την έξοδο της φορολογούμενης εταιρείας 
από τον όμιλο. . Τα έξοδα αυτά 
καταλογίζονται στην εξερχόμενη 
φορολογούμενη εταιρεία και 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους 
κανόνες της παρούσας οδηγίας.

Or. pt

Τροπολογία 246
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ζημίες κατά την έξοδο από τον όμιλο διαγράφεται
Δεν καταλογίζονται ζημίες σε μέλος του 
ομίλου που εγκαταλείπει τον όμιλο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 247
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων στο 
εσωτερικό ομίλου

διαγράφεται

1. Η αναδιοργάνωση επιχειρήσεων στο 
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εσωτερικό ομίλου ή η μεταφορά της 
νόμιμης έδρας φορολογούμενης εταιρείας 
που είναι μέλος ομίλου δεν συνεπάγεται 
κέρδη ή ζημίες για τους σκοπούς του 
καθορισμού της ενοποιημένης 
φορολογικής βάσης. Εφαρμόζεται το 
άρθρο 59 παράγραφος 3.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
εάν, συνεπεία αναδιοργάνωσης 
επιχειρήσεων ή μιας σειράς συναλλαγών 
μεταξύ μελών ομίλου στη διάρκεια 
περιόδου δύο ετών, ουσιαστικά όλα τα 
στοιχεία ενεργητικού μιας 
φορολογούμενης εταιρείας 
μεταβιβάζονται σε άλλο κράτος μέλος και 
επέρχεται ουσιαστική μεταβολή στον 
συντελεστή στοιχείων ενεργητικού, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες.
Κατά την πενταετία που έπεται της 
μεταβίβασης, τα στοιχεία ενεργητικού 
που έχουν μεταβιβαστεί καταλογίζονται 
στον συντελεστή στοιχείων ενεργητικού 
της μεταβιβάζουσας φορολογούμενης 
εταιρείας, εφόσον ένα μέλος του ομίλου 
εξακολουθεί να είναι ο οικονομικός 
κύριος των στοιχείων ενεργητικού. Εάν η 
φορολογούμενη εταιρεία δεν υφίσταται 
πλέον ή δεν έχει πλέον μόνιμη 
εγκατάσταση στο κράτος μέλος από το 
οποίο μεταβιβάστηκαν τα στοιχεία 
ενεργητικού, θεωρείται ότι έχει μόνιμη 
εγκατάσταση εκεί για την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 248
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταχείριση των ζημιών σε περίπτωση 
αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων μεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων ομίλων

διαγράφεται

1. Εάν, συνεπεία αναδιοργάνωσης 
επιχειρήσεων, ένας ή περισσότεροι όμιλοι 
ή δύο ή περισσότερα μέλη ενός ομίλου 
εντάσσονται σε άλλον όμιλο, τυχόν ζημίες 
των προηγουμένως υπαρχόντων ομίλων 
που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης 
κατανέμονται σε καθένα από τα μέλη των 
τελευταίων σύμφωνα με τα άρθρα 86 έως 
102, βάσει των συντελεστών που ισχύουν 
για το φορολογικό έτος κατά το οποίο 
πραγματοποιείται η αναδιοργάνωση, και 
μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις.
2. Εάν δύο ή περισσότερες κύριες 
φορολογούμενες εταιρείες συγχωνευθούν 
κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) 
σημεία i) και ii) της οδηγίας 2009/133/ΕΚ 
του Συμβουλίου, τυχόν ζημίες ενός ομίλου 
που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης 
κατανέμονται στα μέλη του σύμφωνα με 
τα άρθρα 86 έως 102, βάσει των 
συντελεστών που ισχύουν για το 
φορολογικό έτος κατά το οποίο 
πραγματοποιείται η συγχώνευση, και 
μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 249
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προοδευτική απαλλαγή διαγράφεται
Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, έσοδα 
που απαλλάσσονται από τη φορολογία 
δυνάμει του άρθρου 11 στοιχεία γ), δ) ή ε) 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον 
προσδιορισμό του φορολογικού 
συντελεστή που εφαρμόζεται στη 
φορολογούμενη εταιρεία.

Or. de

Τροπολογία 250
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προοδευτική απαλλαγή διαγράφεται
Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, έσοδα 
που απαλλάσσονται από τη φορολογία 
δυνάμει του άρθρου 11 στοιχεία γ), δ) ή ε) 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον 
προσδιορισμό του φορολογικού 
συντελεστή που εφαρμόζεται στη 
φορολογούμενη εταιρεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 251
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, έσοδα 
που απαλλάσσονται από τη φορολογία 
δυνάμει του άρθρου 11 στοιχεία γ), δ) ή ε) 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον 
προσδιορισμό του φορολογικού 
συντελεστή που εφαρμόζεται στη 
φορολογούμενη εταιρεία.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, έσοδα 
που απαλλάσσονται από τη φορολογία 
δυνάμει του άρθρου 11 στοιχείο ε) 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον 
προσδιορισμό του φορολογικού 
συντελεστή που εφαρμόζεται στη 
φορολογούμενη εταιρεία.

Or. pt

Τροπολογία 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετάπτωση στο σύστημα πίστωσης 
φόρου (Switch-over)

διαγράφεται

Το άρθρο 11 στοιχεία γ), δ) ή ε) δεν 
εφαρμόζεται, όταν η οντότητα που 
προέβη στη διανομή κερδών, η οντότητα 
οι μετοχές της οποίας εκποιούνται ή η 
μόνιμη εγκατάσταση υπέκειντο, στη 
χώρα της έδρας της εν λόγω οντότητας ή 
στη χώρα στην οποία βρίσκεται η μόνιμη 
εγκατάσταση, σε ένα από τα εξής:
a) σε φόρο επί των κερδών, βάσει του 
γενικού καθεστώτος που ισχύει στην εν 
λόγω τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
40% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη·
β) σε ειδικό καθεστώς στην εν λόγω τρίτη 
χώρα που επιτρέπει ουσιωδώς 
χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι 
το γενικό καθεστώς.
Ο μέσος νόμιμος συντελεστής φορολογίας 
εταιρειών που εφαρμόζεται στα κράτη 
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μέλη δημοσιεύεται κατ’ έτος από την 
Επιτροπή. Υπολογίζεται ως αριθμητικός 
μέσος όρος. Για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και των άρθρων 81 και 
82, οι τροποποιήσεις του φορολογικού 
συντελεστή αρχίζουν να ισχύουν για τις 
φορολογούμενες εταιρείες από το 
φορολογικό έτος που αρχίζει μετά την 
τροποποίηση.

Or. de

Τροπολογία 253
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετάπτωση στο σύστημα πίστωσης 
φόρου (Switch-over)

διαγράφεται

Το άρθρο 11 στοιχεία γ), δ) ή ε) δεν 
εφαρμόζεται, όταν η οντότητα που 
προέβη στη διανομή κερδών, η οντότητα 
οι μετοχές της οποίας εκποιούνται ή η 
μόνιμη εγκατάσταση υπέκειντο, στη 
χώρα της έδρας της εν λόγω οντότητας ή 
στη χώρα στην οποία βρίσκεται η μόνιμη 
εγκατάσταση, σε ένα από τα εξής:
(a) σε φόρο επί των κερδών, βάσει του 
γενικού καθεστώτος που ισχύει στην εν 
λόγω τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
40% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη·
(β) σε ειδικό καθεστώς στην εν λόγω 
τρίτη χώρα που επιτρέπει ουσιωδώς 
χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι 
το γενικό καθεστώς.
Ο μέσος νόμιμος συντελεστής φορολογίας 
εταιρειών που εφαρμόζεται στα κράτη 
μέλη δημοσιεύεται κατ’ έτος από την 
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Επιτροπή. Υπολογίζεται ως αριθμητικός 
μέσος όρος. Για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και των άρθρων 81 και 
82, οι τροποποιήσεις του φορολογικού 
συντελεστή αρχίζουν να ισχύουν για τις 
φορολογούμενες εταιρείες από το 
φορολογικό έτος που αρχίζει μετά την 
τροποποίηση.

Or. en

Τροπολογία 254
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 11 στοιχεία γ), δ) ή ε) δεν 
εφαρμόζεται, όταν η οντότητα που προέβη 
στη διανομή κερδών, η οντότητα οι 
μετοχές της οποίας εκποιούνται ή η μόνιμη 
εγκατάσταση υπέκειντο, στη χώρα της 
έδρας της εν λόγω οντότητας ή στη χώρα 
στην οποία βρίσκεται η μόνιμη 
εγκατάσταση, σε ένα από τα εξής:

Το άρθρο 11 στοιχείο ε) δεν εφαρμόζεται, 
όταν η οντότητα που προέβη στη διανομή 
κερδών, η οντότητα οι μετοχές της οποίας 
εκποιούνται ή η μόνιμη εγκατάσταση 
υπέκειντο, στη χώρα της έδρας της εν λόγω 
οντότητας ή στη χώρα στην οποία 
βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση, σε ένα 
από τα εξής:

Or. pt

Τροπολογία 255
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε φόρο επί των κερδών, βάσει του 
γενικού καθεστώτος που ισχύει στην εν 
λόγω τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
40% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 

α) σε φόρο επί των κερδών, βάσει του 
γενικού καθεστώτος που ισχύει στην εν 
λόγω τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
20%·
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στα κράτη μέλη·

Or. pt

Τροπολογία 256
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) σε φόρο επί των κερδών, βάσει του 
γενικού καθεστώτος που ισχύει στην εν 
λόγω τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
40% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη·

(a) σε φόρο επί των κερδών, βάσει του 
γενικού καθεστώτος που ισχύει στην εν 
λόγω τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
100% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 257
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε φόρο επί των κερδών, βάσει του 
γενικού καθεστώτος που ισχύει στην εν 
λόγω τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
40% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη·

α) σε φόρο επί των κερδών, βάσει του 
γενικού καθεστώτος που ισχύει στην εν 
λόγω τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
70% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη·

Or. fr
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Τροπολογία 258
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο μέσος νόμιμος συντελεστής φορολογίας 
εταιρειών που εφαρμόζεται στα κράτη 
μέλη δημοσιεύεται κατ’ έτος από την 
Επιτροπή. Υπολογίζεται ως αριθμητικός 
μέσος όρος. Για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και των άρθρων 81 και 
82, οι τροποποιήσεις του φορολογικού 
συντελεστή αρχίζουν να ισχύουν για τις 
φορολογούμενες εταιρείες από το 
φορολογικό έτος που αρχίζει μετά την 
τροποποίηση.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 259
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπολογισμός του εισοδήματος αλλοδαπής 
μόνιμης εγκατάστασης

διαγράφεται

Όταν το άρθρο 73 εφαρμόζεται στο 
εισόδημα μόνιμης εγκατάστασης σε τρίτη 
χώρα, τα έσοδά της, τα έξοδα και τα άλλα 
στοιχεία που εκπίπτουν καθορίζονται 
σύμφωνα με τους κανόνες του 
συστήματος που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".
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Τροπολογία 260
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαίρεση από την απαλλαγή που 
προβλέπεται για τη διάθεση μετοχών

διαγράφεται

Εάν, συνεπεία διάθεσης μετοχών, μια 
φορολογούμενη εταιρεία εγκαταλείψει τον 
όμιλο και η εν λόγω φορολογούμενη 
εταιρεία έχει αποκτήσει με ενδοομιλική 
συναλλαγή, κατά το τρέχον ή το 
προηγούμενο φορολογικό έτος, ένα ή 
περισσότερα πάγια στοιχεία ενεργητικού, 
τα οποία δεν υπόκεινται σε ομαδική 
απόσβεση, ποσό αντίστοιχο με τα 
στοιχεία αυτά εξαιρείται από την 
απαλλαγή, εκτός εάν αποδειχθεί ότι οι 
ενδοομιλικές συναλλαγές 
πραγματοποιήθηκαν για έγκυρους 
οικονομικούς λόγους.
Το ποσό που εξαιρείται από την 
απαλλαγή ισούται με την αγοραία αξία 
των στοιχείων ενεργητικού τη στιγμή της 
μεταβίβασης, μείον τη φορολογητέα αξία 
των στοιχείων ενεργητικού ή τα έξοδα 
που αναφέρονται στο άρθρο 20 σχετικά 
με πάγια στοιχεία ενεργητικού που δεν 
υπόκεινται σε απόσβεση.
Όταν πραγματικός δικαιούχος των 
μετοχών που διατίθενται είναι μη 
ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία ή μη 
φορολογούμενη εταιρεία, η αγοραία αξία 
των στοιχείων ενεργητικού τη στιγμή της 
μεταβίβασης, μείον τη φορολογητέα αξία, 
θεωρείται ότι έχει εισπραχθεί από την 
φορολογούμενη εταιρεία που κατείχε τα 
στοιχεία ενεργητικού πριν από την 
ενδοομιλική συναλλαγή που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο.
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Or. pt

Τροπολογία 261
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαίρεση από την απαλλαγή που 
προβλέπεται για τη διάθεση μετοχών

διαγράφεται

Εάν, συνεπεία διάθεσης μετοχών, μια 
φορολογούμενη εταιρεία εγκαταλείψει τον 
όμιλο και η εν λόγω φορολογούμενη 
εταιρεία έχει αποκτήσει με ενδοομιλική 
συναλλαγή, κατά το τρέχον ή το 
προηγούμενο φορολογικό έτος, ένα ή 
περισσότερα πάγια στοιχεία ενεργητικού, 
τα οποία δεν υπόκεινται σε ομαδική 
απόσβεση, ποσό αντίστοιχο με τα 
στοιχεία αυτά εξαιρείται από την 
απαλλαγή, εκτός εάν αποδειχθεί ότι οι 
ενδοομιλικές συναλλαγές 
πραγματοποιήθηκαν για έγκυρους 
οικονομικούς λόγους.
Το ποσό που εξαιρείται από την 
απαλλαγή ισούται με την αγοραία αξία 
των στοιχείων ενεργητικού τη στιγμή της 
μεταβίβασης, μείον τη φορολογητέα αξία 
των στοιχείων ενεργητικού ή τα έξοδα 
που αναφέρονται στο άρθρο 20 σχετικά 
με πάγια στοιχεία ενεργητικού που δεν 
υπόκεινται σε απόσβεση.
Όταν πραγματικός δικαιούχος των 
μετοχών που διατίθενται είναι μη 
ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία ή μη 
φορολογούμενη εταιρεία, η αγοραία αξία 
των στοιχείων ενεργητικού τη στιγμή της 
μεταβίβασης, μείον τη φορολογητέα αξία, 
θεωρείται ότι έχει εισπραχθεί από την 
φορολογούμενη εταιρεία που κατείχε τα 
στοιχεία ενεργητικού πριν από την 
ενδοομιλική συναλλαγή που αναφέρεται 
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στο πρώτο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 262
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, συνεπεία διάθεσης μετοχών, μια 
φορολογούμενη εταιρεία εγκαταλείψει τον 
όμιλο και η εν λόγω φορολογούμενη 
εταιρεία έχει αποκτήσει με ενδοομιλική 
συναλλαγή, κατά το τρέχον ή το 
προηγούμενο φορολογικό έτος, ένα ή 
περισσότερα πάγια στοιχεία ενεργητικού, 
τα οποία δεν υπόκεινται σε ομαδική 
απόσβεση, ποσό αντίστοιχο με τα 
στοιχεία αυτά εξαιρείται από την 
απαλλαγή, εκτός εάν αποδειχθεί ότι οι 
ενδοομιλικές συναλλαγές 
πραγματοποιήθηκαν για έγκυρους 
οικονομικούς λόγους.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 263
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό που εξαιρείται από την 
απαλλαγή ισούται με την αγοραία αξία 
των στοιχείων ενεργητικού τη στιγμή της 

διαγράφεται
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μεταβίβασης, μείον τη φορολογητέα αξία 
των στοιχείων ενεργητικού ή τα έξοδα 
που αναφέρονται στο άρθρο 20 σχετικά 
με πάγια στοιχεία ενεργητικού που δεν 
υπόκεινται σε απόσβεση.

Or. pt

Τροπολογία 264
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν πραγματικός δικαιούχος των 
μετοχών που διατίθενται είναι μη 
ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία ή μη 
φορολογούμενη εταιρεία, η αγοραία αξία 
των στοιχείων ενεργητικού τη στιγμή της 
μεταβίβασης, μείον τη φορολογητέα αξία, 
θεωρείται ότι έχει εισπραχθεί από την 
φορολογούμενη εταιρεία που κατείχε τα 
στοιχεία ενεργητικού πριν από την 
ενδοομιλική συναλλαγή που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 265
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τόκοι και δικαιώματα και λοιπά 
εισοδήματα φορολογούμενα στην πηγή

διαγράφεται

1. Εάν η φορολογούμενη εταιρεία αποκτά 
εισόδημα το οποίο έχει φορολογηθεί σε 
άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, 
εξαιρουμένου του εισοδήματος που 
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απαλλάσσεται δυνάμει του άρθρου 11 
στοιχεία γ), δ) ή ε), επιτρέπεται η μείωση 
του οφειλόμενου φόρου της εν λόγω 
φορολογούμενης εταιρείας.
2. Η μείωση κατανέμεται μεταξύ των 
μελών ενός ομίλου βάσει του 
μαθηματικού τύπου που ισχύει για το εν 
λόγω φορολογικό έτος, σύμφωνα με τα 
άρθρα 86 έως 102.
3. Η μείωση υπολογίζεται χωριστά για 
κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, καθώς 
και για κάθε τύπο εισοδήματος. Δεν 
υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει εάν 
εφαρμοστεί στο εισόδημα που 
καταλογίζεται σε φορολογούμενη εταιρεία 
ή μόνιμη εγκατάσταση ο συντελεστής 
φορολογίας εταιρειών του κράτους 
μέλους της έδρας της φορολογούμενης 
εταιρείας ή του τόπου της μόνιμης 
εγκατάστασης.
4. Για τον υπολογισμό της μείωσης, από 
το ποσό του εισοδήματος αφαιρούνται τα 
συναφή έξοδα που εκπίπτουν, τα οποία 
θεωρείται ότι ανέρχονται σε 2%, εκτός 
εάν η φορολογούμενη εταιρεία αποδείξει 
το αντίθετο.
5. Η μείωση φόρου σε τρίτη χώρα δεν 
μπορεί να υπερβεί το τελικό ποσό του 
φόρου εταιρειών που οφείλει η 
φορολογούμενη εταιρεία, εκτός εάν 
συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ του 
κράτους μέλους της έδρας της και της 
τρίτης χώρας ορίζει διαφορετικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 266
Miguel Portas
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η φορολογούμενη εταιρεία αποκτά 
εισόδημα το οποίο έχει φορολογηθεί σε 
άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, 
εξαιρουμένου του εισοδήματος που 
απαλλάσσεται δυνάμει του άρθρου 11 
στοιχεία γ), δ) ή ε), επιτρέπεται η μείωση 
του οφειλόμενου φόρου της εν λόγω 
φορολογούμενης εταιρείας.

1. Εάν η φορολογούμενη εταιρεία αποκτά 
εισόδημα το οποίο έχει φορολογηθεί σε 
άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, 
εξαιρουμένου του εισοδήματος που 
απαλλάσσεται δυνάμει του άρθρου 11 
στοιχείο ε), επιτρέπεται η μείωση του
οφειλόμενου φόρου της εν λόγω 
φορολογούμενης εταιρείας.

Or. pt

Τροπολογία 267
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τον υπολογισμό της μείωσης, από το 
ποσό του εισοδήματος αφαιρούνται τα 
συναφή έξοδα που εκπίπτουν, τα οποία 
θεωρείται ότι ανέρχονται σε 2%, εκτός εάν 
η φορολογούμενη εταιρεία αποδείξει το 
αντίθετο.

4. Για τον υπολογισμό της μείωσης, από το 
ποσό του εισοδήματος αφαιρούνται τα 
συναφή έξοδα που εκπίπτουν, τα οποία 
θεωρείται ότι ανέρχονται σε 0,5%, εκτός 
εάν η φορολογούμενη εταιρεία αποδείξει 
το αντίθετο.

Or. pt

Τροπολογία 268
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η μείωση φόρου σε τρίτη χώρα δεν 
μπορεί να υπερβεί το τελικό ποσό του 
φόρου εταιρειών που οφείλει η 

5. Η μείωση φόρου σε τρίτη χώρα δεν 
μπορεί να υπερβεί το τελικό ποσό του 
φόρου εταιρειών που οφείλει η 
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φορολογούμενη εταιρεία, εκτός εάν 
συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ του 
κράτους μέλους της έδρας της και της 
τρίτης χώρας ορίζει διαφορετικά.

φορολογούμενη εταιρεία.

Or. pt

Τροπολογία 269
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρακράτηση φόρου στην πηγή διαγράφεται
Οι τόκοι και τα δικαιώματα που 
καταβάλλονται από φορολογούμενη 
εταιρεία σε δικαιούχο εκτός του ομίλου 
μπορεί να υπόκεινται σε παρακράτηση 
φόρου στην πηγή στο κράτος μέλος της 
φορολογούμενης εταιρείας, σύμφωνα με 
τους εφαρμοστέους κανόνες της εθνικής 
νομοθεσίας και τις εφαρμοστέες 
συμβάσεις αποφυγής της διπλής 
φορολογίας. Ο παρακρατούμενος φόρος 
κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών 
βάσει του μαθηματικού τύπου που ισχύει 
για το φορολογικό έτος κατά το οποίο 
παρακρατήθηκε ο φόρος, σύμφωνα με τα 
άρθρα 86 έως 102.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 270
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τεχνητές συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται με αποκλειστικό
σκοπό την αποφυγή της φορολογίας 
αγνοούνται για τον υπολογισμό της 
φορολογικής βάσης.

Αποδεδειγμένες "τεχνητές" συναλλαγές 
που πραγματοποιούνται με σκοπό την 
αποφυγή της φορολογίας με παράνομα 
μέσα αγνοούνται για τον υπολογισμό της 
φορολογικής βάσης.

Or. en

Τροπολογία 271
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προβλέπεται φόρος επί των κερδών, 
βάσει του γενικού καθεστώτος που ισχύει 
στην τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
40% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη·

α) ο νόμιμος φόρος επί των κερδών, βάσει 
του γενικού καθεστώτος που ισχύει στην 
τρίτη χώρα, είναι κατώτερος από τον 
ελάχιστο συντελεστή φορολογίας 
εταιρειών που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία·

Or. de

Τροπολογία 272
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προβλέπεται φόρος επί των κερδών, 
βάσει του γενικού καθεστώτος που ισχύει 
στην τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
40% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη·

α) προβλέπεται φόρος επί των κερδών, 
βάσει του γενικού καθεστώτος που ισχύει 
στην τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
20 %·
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Or. pt

Τροπολογία 273
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προβλέπεται φόρος επί των κερδών, 
βάσει του γενικού καθεστώτος που ισχύει 
στην τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
40% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη·

α) προβλέπεται φόρος επί των κερδών, 
βάσει του γενικού καθεστώτος που ισχύει 
στην τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
70% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 274
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
οι τόκοι που καταβάλλονται σε οντότητα 
με έδρα σε τρίτη χώρα, με την οποία δεν 
υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής 
πληροφοριών ανάλογης με την ανταλλαγή 
πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως που 
προβλέπεται στην οδηγία 2011/16/ΕΕ, 
εκπίπτουν, μέχρις ύψους που δεν 
υπερβαίνει το ποσό που θα καθορίζονταν 
μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, 
εφόσον πληρούται μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

διαγράφεται

a) το ποσό των εν λόγω τόκων 
περιλαμβάνεται στη φορολογική βάση ως 
εισόδημα της συνδεδεμένης επιχείρησης 
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σύμφωνα με το άρθρο 82·
β) οι τόκοι καταβάλλονται σε εταιρεία, 
της οποίας η κύρια κατηγορία μετοχών 
αποτελεί αντικείμενο τακτικής 
διαπραγμάτευσης σε ένα ή περισσότερα 
αναγνωρισμένα χρηματιστήρια·
γ) οι τόκοι καταβάλλονται σε οντότητα, η 
οποία, στη χώρα της έδρας της, ασκεί 
ενεργά εμπορική ή επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Με τον όρο αυτόν νοείται 
η ανεξάρτητη οικονομική επιχείρηση 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο 
της οποίας διευθυντικά στελέχη και 
εργαζόμενοι διεξάγουν ουσιαστικές
διαχειριστικές και επιχειρησιακές 
δραστηριότητες.

Or. fr

Τροπολογία 275
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1,
οι τόκοι που καταβάλλονται σε οντότητα 
με έδρα σε τρίτη χώρα, με την οποία δεν 
υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής 
πληροφοριών ανάλογης με την ανταλλαγή 
πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως που 
προβλέπεται στην οδηγία 2011/16/ΕΕ, 
εκπίπτουν, μέχρις ύψους που δεν 
υπερβαίνει το ποσό που θα καθορίζονταν 
μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, 
εφόσον πληρούται μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

3. Οι τόκοι που καταβάλλονται σε 
οντότητα με έδρα σε τρίτη χώρα, με την 
οποία δεν υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής 
πληροφοριών ανάλογης με την ανταλλαγή 
πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως που 
προβλέπεται στην οδηγία 2011/16/ΕΕ, δεν 
εκπίπτουν.

Or. de
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Τροπολογία 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3 – στοιχείο a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) το ποσό των εν λόγω τόκων 
περιλαμβάνεται στη φορολογική βάση ως 
εισόδημα της συνδεδεμένης επιχείρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 82·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι τόκοι καταβάλλονται σε εταιρεία,
της οποίας η κύρια κατηγορία μετοχών 
αποτελεί αντικείμενο τακτικής 
διαπραγμάτευσης σε ένα ή περισσότερα 
αναγνωρισμένα χρηματιστήρια·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3 – στοιχείο c

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι τόκοι καταβάλλονται σε οντότητα, η 
οποία, στη χώρα της έδρας της, ασκεί 
ενεργά εμπορική ή επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Με τον όρο αυτόν νοείται 
η ανεξάρτητη οικονομική επιχείρηση 

διαγράφεται
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κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο 
της οποίας διευθυντικά στελέχη και 
εργαζόμενοι διεξάγουν ουσιαστικές 
διαχειριστικές και επιχειρησιακές 
δραστηριότητες.

Or. de

Τροπολογία 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η φορολογική βάση περιλαμβάνει το μη 
διανεμηθέν εισόδημα μιας οντότητας με 
έδρα σε τρίτη χώρα, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η φορολογική βάση περιλαμβάνει κατ’ 
αναλογία το μη διανεμηθέν εισόδημα μιας 
οντότητας με έδρα σε τρίτη χώρα, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. de

Τροπολογία 280
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 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 κυριότητα 
επί ποσοστού άνω του 50% του κεφαλαίου 
ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω 
του 50% των κερδών της εν λόγω 
οντότητας·

α) η φορολογούμενη εταιρεία, μόνη της ή 
από κοινού με τις συνδεδεμένες με αυτήν 
επιχειρήσεις, κατέχει άμεση ή έμμεση 
συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 20% των 
δικαιωμάτων ψήφου ή έχει την κυριότητα 
επί ποσοστού άνω του 20% του κεφαλαίου 
ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω
του 20% των κερδών της εν λόγω 
οντότητας·

Or. de
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Τροπολογία 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βάσει του γενικού καθεστώτος που 
ισχύει στην τρίτη χώρα, τα κέρδη 
φορολογούνται με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
40% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη ή η οντότητα υπόκειται σε 
ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς 
χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι 
το γενικό καθεστώς·

β) βάσει του γενικού καθεστώτος που 
ισχύει στην τρίτη χώρα, τα κέρδη 
φορολογούνται με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από τον 
ελάχιστο νόμιμο συντελεστή φορολογίας 
εταιρειών ή η οντότητα υπόκειται σε ειδικό 
καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς 
χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι 
το γενικό καθεστώς·

Or. de

Τροπολογία 282
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βάσει του γενικού καθεστώτος που 
ισχύει στην τρίτη χώρα, τα κέρδη 
φορολογούνται με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
40% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη ή η οντότητα υπόκειται σε 
ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς 
χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι 
το γενικό καθεστώς·

β) βάσει του γενικού καθεστώτος που 
ισχύει στην τρίτη χώρα, τα κέρδη 
φορολογούνται με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το
20% ή η οντότητα υπόκειται σε ειδικό 
καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς 
χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι 
το γενικό καθεστώς·

Or. pt

Τροπολογία 283
Liem Hoang Ngoc
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βάσει του γενικού καθεστώτος που 
ισχύει στην τρίτη χώρα, τα κέρδη 
φορολογούνται με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
40% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη ή η οντότητα υπόκειται σε 
ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς 
χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι 
το γενικό καθεστώς·

β) βάσει του γενικού καθεστώτος που 
ισχύει στην τρίτη χώρα, τα κέρδη 
φορολογούνται με νόμιμο συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 
70% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη ή η οντότητα υπόκειται σε 
ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς 
χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι 
το γενικό καθεστώς·

Or. fr

Τροπολογία 284
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το εισόδημα που πρέπει να περιληφθεί 
στη φορολογική βάση υπολογίζεται 
σύμφωνα με τους κανόνες των άρθρων 9 
έως 15. Οι ζημίες της αλλοδαπής 
οντότητας δεν περιλαμβάνονται στη 
φορολογική βάση, αλλά μεταφέρονται σε 
επόμενες χρήσεις και λαμβάνονται υπόψη 
κατά την εφαρμογή του άρθρου 82 τα 
επόμενα έτη.

1. Το εισόδημα που πρέπει να περιληφθεί 
στη φορολογική βάση υπολογίζεται 
σύμφωνα με τους κανόνες των άρθρων 9 
έως 15. Οι ζημίες της αλλοδαπής 
οντότητας δεν περιλαμβάνονται στη 
φορολογική βάση, αλλά μεταφέρονται σε 
επόμενη χρήση και λαμβάνονται υπόψη 
κατά την εφαρμογή του άρθρου 82 το
επόμενο έτος.

Or. pt

Τροπολογία 285
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η αλλοδαπή οντότητα στη 
συνέχεια καταβάλλει διανεμόμενα κέρδη 
στη φορολογούμενη εταιρεία, τα ποσά του 
εισοδήματος που είχαν περιληφθεί 
προηγουμένως στη φορολογική βάση 
σύμφωνα με το άρθρο 82 αφαιρούνται 
από τη φορολογική βάση κατά τον 
υπολογισμό του οφειλόμενου από την 
φορολογούμενη εταιρεία φόρου επί του 
διανεμηθέντος εισοδήματος.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 286
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικές αρχές διαγράφεται
1. Η ενοποιημένη φορολογική βάση 
κατανέμεται μεταξύ των μελών του 
ομίλου κάθε φορολογικό έτος με βάση 
μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον 
καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου 
του μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός 
τύπος έχει την ακόλουθη μορφή, δίνοντας 
ίση βαρύτητα στους συντελεστές 
πωλήσεων, εργασίας και στοιχείων 
ενεργητικού:
formula
2. Η ενοποιημένη φορολογική βάση ενός 
ομίλου κατανέμεται μόνον όταν είναι 
θετική.
3. Οι υπολογισμοί για την κατανομή της 
ενοποιημένης φορολογικής βάσης 
γίνονται στο τέλος του φορολογικού έτους 
του ομίλου.
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4. Περίοδος 15 ημερών και άνω στη 
διάρκεια ημερολογιακού μήνα θεωρείται 
ακέραιος μήνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 287
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ενοποιημένη φορολογική βάση 
κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου 
κάθε φορολογικό έτος με βάση 
μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον 
καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του 
μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος 
έχει την ακόλουθη μορφή, δίνοντας ίση 
βαρύτητα στους συντελεστές πωλήσεων, 
εργασίας και στοιχείων ενεργητικού:

1. Η ενοποιημένη φορολογική βάση 
κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου 
κάθε φορολογικό έτος με βάση 
μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον 
καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του 
μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος 
έχει την ακόλουθη μορφή, δίνοντας ίση 
βαρύτητα στους συντελεστές εργασίας και 
στοιχείων ενεργητικού:

Or. en

Τροπολογία 288
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ενοποιημένη φορολογική βάση 
κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου 
κάθε φορολογικό έτος με βάση 
μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον 
καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του 
μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος 

1. Η ενοποιημένη φορολογική βάση 
κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου 
κάθε φορολογικό έτος με βάση 
μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον 
καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του 
μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος 
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έχει την ακόλουθη μορφή, δίνοντας ίση 
βαρύτητα στους συντελεστές πωλήσεων, 
εργασίας και στοιχείων ενεργητικού:

έχει την ακόλουθη μορφή, δίνοντας ίση 
βαρύτητα στους συντελεστές πωλήσεων, 
εργασίας και στοιχείων ενεργητικού:

Μερίδιο A = [1/3(Πωλήσεις A/ Πωλήσεις
Ομίλου )+1/3(Μισθοδοσία A/Μισθοδοσία 
Ομίλου )+1/3(Aριθμός εργαζομένων 
A/Aριθμός εργαζομένων 
Ομίλου)]*Ενοποιημένη Φορολογική Βάση 

Or. pt

Τροπολογία 289
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ενοποιημένη φορολογική βάση 
κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου 
κάθε φορολογικό έτος με βάση 
μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον 
καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του 
μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος 
έχει την ακόλουθη μορφή, δίνοντας ίση 
βαρύτητα στους συντελεστές πωλήσεων, 
εργασίας και στοιχείων ενεργητικού:

1. Η ενοποιημένη φορολογική βάση 
κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου 
κάθε φορολογικό έτος με βάση 
μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον 
καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του 
μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος 
έχει την ακόλουθη μορφή, καλύπτοντας
τους συντελεστές πωλήσεων, εργασίας και 
στοιχείων ενεργητικού:

Or. en

Τροπολογία 290
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – μαθηματικός τύπος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΒάσηΦορ/κήΕνοπ.
Ενεργητικό

Ενεργητικό
3
1

νεργαζομένωΑρ.
νεργαζομένωΑρ.

2
1

Μισθοδοσία
Μισθοδοσία

2
1

3
1

Πωλήσεις
Πωλήσεις

3
1A Μερίδιο Ομίλου

A

Ομίλου

A

Ομίλου

A

Ομίλου

A
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Τροπολογία

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας τύπος κατά τον οποίο η βαρύτητα των πωλήσεων, του εργατικού δυναμικού και του 
ενεργητικού είναι αντιστοίχως 10%, 45% και 45% είναι σκοπιμότερη λύση για δύο λόγους. Θα 
διασφάλιζε ότι το σύστημα ΚΕΒΦΕ δεν αποκλίνει υπερβολικά από τη διεθνώς δεκτή αρχή να 
εναπόκεινται τα τελικά δικαιώματα επιβολής φορολογίας στο κράτος πηγής. Θα διασφάλιζε 
επίσης ότι τα μικρά και μεσαία κράτη μέλη με περιορισμένη εγχώρια αγορά δεν αδικούνται  από 
τον επιμερισμό της βάσης φορολογίας. 

Τροπολογία 291
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
΄Αρθρο 86 – παράγραφος 1 – μαθηματικός τύπος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΒάσηΦορ/κήΕνοπ.
Ενεργητικό

Ενεργητικό
3
1

νεργαζομένωΑρ.
νεργαζομένωΑρ.

2
1

Μισθοδοσία
Μισθοδοσία

2
1

3
1

Πωλήσεις
Πωλήσεις

3
1A Μερίδιο Ομίλου

A

Ομίλου

A

Ομίλου

A

Ομίλου

A



















Τροπολογία

Or. en

Τροπολογία 292
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87

ΒάσηΦορ/κήΕνοπ.

Ενεργητικό

Ενεργητικό

20

9

εργαζομένωνΑριθ.

εργαζομένωνΑριθ.

2

1

Μισθοδοσία

Μισθοδοσία

2

1

20

9

Πωλήσεις

Πωλήσεις
10

1
A Μερίδιο

Ομίλου

A

Ομίλου

A

Ομίλου

A

Ομίλου

A
















ΒάσηΦορ/κή Ενοπ.
Ενεργητικό

2
1

εργαζομένωνΑρ.

εργαζομένωνΑρ.

2
1Μισθοδοσία

2
1

2
1A Μερίδιο

Ομίλου

A

Ομίλου

A

Ομίλου

A

















Μισθοδοσία
Ενεργητικό
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρήτρα διασφάλισης διαγράφεται
Ως εξαίρεση από τον κανόνα του άρθρου 
86, εάν η κύρια φορολογούμενη εταιρεία ή 
η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι το 
αποτέλεσμα του επιμερισμού σε μέλος του 
ομίλου δεν αντιπροσωπεύει δίκαια την 
έκταση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του εν λόγω μέλους του 
ομίλου, η κύρια φορολογούμενη εταιρεία 
ή η ενδιαφερόμενη αρχή μπορεί να 
ζητήσει τη χρήση εναλλακτικής μεθόδου. 
Εάν, κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών και, ενδεχομένως, 
συζητήσεων σύμφωνα με το άρθρο 132, 
όλες οι εν λόγω αρχές συμφωνήσουν ως 
προς την εναλλακτική μέθοδο, τότε αυτή 
χρησιμοποιείται. Το κράτος μέλος της 
κύριας φορολογικής αρχής ενημερώνει 
την Επιτροπή σχετικά με τη 
χρησιμοποιούμενη εναλλακτική μέθοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 293
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είσοδος στον όμιλο και έξοδος από αυτόν διαγράφεται
Εάν μια εταιρεία εισέλθει σε όμιλο ή 
εξέλθει από αυτόν στη διάρκεια του 
φορολογικού έτους, το επιμερισμένο 
μερίδιό της υπολογίζεται αναλογικά, με 
βάση τον αριθμό ημερολογιακών μηνών 
κατά τους οποίους η εταιρεία ανήκε στον 
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όμιλο στη διάρκεια του φορολογικού 
έτους.

Or. en

Τροπολογία 294
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 89

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφανείς οντότητες διαγράφεται
Εάν φορολογούμενη εταιρεία έχει 
συμμετοχή σε διαφανή οντότητα, οι 
συντελεστές που χρησιμοποιούνται για 
τον υπολογισμό του επιμερισμένου 
μεριδίου της περιλαμβάνουν τις 
πωλήσεις, τις δαπάνες μισθοδοσίας και 
τα στοιχεία ενεργητικού της διαφανούς 
οντότητας, κατ’ αναλογία προς τη 
συμμετοχή της φορολογούμενης εταιρείας 
στα κέρδη και τις ζημίες της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 295
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 90

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύνθεση του συντελεστή εργασίας διαγράφεται
1. Ο συντελεστής εργασίας συνίσταται, 
κατά το ήμισυ από το συνολικό ποσό των 
δαπανών μισθοδοσίας ενός μέλους του 
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ομίλου, ως αριθμητή, και από το 
συνολικό ποσό των δαπανών μισθοδοσίας 
του ομίλου, ως παρονομαστή, και κατά το 
άλλο ήμισυ από τον αριθμό εργαζομένων 
ενός μέλους του ομίλου, ως αριθμητή, και 
από τον αριθμό εργαζομένων του ομίλου, 
ως παρονομαστή. Όταν ένας εργαζόμενος 
περιλαμβάνεται στον συντελεστή 
εργασίας ενός μέλους του ομίλου, το ποσό 
των δαπανών μισθοδοσίας που αφορά 
τον εν λόγω εργαζομένο περιλαμβάνεται 
επίσης στον συντελεστή εργασίας του εν 
λόγω μέλους του ομίλου.
2. Ο αριθμός των εργαζομένων μετρείται 
στο τέλος του φορολογικού έτους.
3. Ο ορισμός του εργαζομένου 
καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους όπου ασκείται το 
επάγγελμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 296
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 90 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο συντελεστής εργασίας συνίσταται, 
κατά το ήμισυ από το συνολικό ποσό των 
δαπανών μισθοδοσίας ενός μέλους του 
ομίλου, ως αριθμητή, και από το συνολικό 
ποσό των δαπανών μισθοδοσίας του 
ομίλου, ως παρονομαστή, και κατά το 
άλλο ήμισυ από τον αριθμό εργαζομένων 
ενός μέλους του ομίλου, ως αριθμητή, και 
από τον αριθμό εργαζομένων του ομίλου, 
ως παρονομαστή. Όταν ένας εργαζόμενος 
περιλαμβάνεται στον συντελεστή εργασίας 

1. O συντελεστής εργασίας συνίσταται στο 
συνολικό ποσό των δαπανών μισθοδοσίας 
ενός μέλους του ομίλου, ως αριθμητή, και 
από το συνολικό ποσό των δαπανών 
μισθοδοσίας του ομίλου, ως παρονομαστή.
Όταν ένας εργαζόμενος περιλαμβάνεται 
στον συντελεστή εργασίας ενός μέλους του 
ομίλου, το ποσό των δαπανών μισθοδοσίας 
που αφορά τον εν λόγω εργαζόμενο 
περιλαμβάνεται επίσης στον συντελεστή 
εργασίας του εν λόγω μέλους του ομίλου.
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ενός μέλους του ομίλου, το ποσό των 
δαπανών μισθοδοσίας που αφορά τον εν 
λόγω εργαζόμενο περιλαμβάνεται επίσης 
στον συντελεστή εργασίας του εν λόγω 
μέλους του ομίλου.

Or. pt

Τροπολογία 297
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 90 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο αριθμός των εργαζομένων μετρείται 
στο τέλος του φορολογικού έτους.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 90 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ορισμός του εργαζομένου καθορίζεται 
από την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους όπου ασκείται το επάγγελμα.

3. Ο ορισμός του εργαζομένου ρυθμίζεται 
σε επίπεδο ΕΕ.

Or. de

Τροπολογία 299
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατανομή εργαζομένων και δαπανών 
μισθοδοσίας

διαγράφεται

1. Οι εργαζόμενοι περιλαμβάνονται στον 
συντελεστή εργασίας του μέλους του 
ομίλου από το οποίο αμείβονται.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
όταν εργαζόμενοι παρέχουν την εργασία 
τους υπό τον έλεγχο και την ευθύνη άλλου 
μέλους του ομίλου, και όχι αυτού από το 
οποίο αμείβονται, οι εργαζόμενοι αυτοί 
και το ποσό των δαπανών μισθοδοσίας 
που τους αφορά περιλαμβάνονται στο 
συντελεστή εργασίας του πρώτου μέλους 
του ομίλου.
Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται μόνον 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
(a) η εργασία αυτή διαρκεί διάστημα 
τουλάχιστον τριών μηνών χωρίς διακοπή·
(β) οι εργαζόμενοι αυτοί 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% του 
συνολικού αριθμού εργαζομένων του 
μέλους του ομίλου από το οποίο 
αμείβονται.
3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
στους εργαζομένους περιλαμβάνονται τα 
πρόσωπα τα οποία, αν και δεν 
απασχολούνται άμεσα από ένα μέλος του 
ομίλου, εκτελούν καθήκοντα παρόμοια με 
τα εκτελούμενα από τους εργαζομένους.
4. Στην έννοια των «δαπανών 
μισθοδοσίας» περιλαμβάνεται το κόστος 
μισθών, ημερομισθίων, πρόσθετων 
παροχών και κάθε άλλης αποζημίωσης 
του εργαζομένου, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών δαπανών για συντάξεις και 
κοινωνική ασφάλιση που βαρύνουν τον 
εργοδότη.
5. Οι δαπάνες μισθοδοσίας αποτιμώνται 
στο ύψος των εξόδων που μπορεί να 
εκπέσει ο εργοδότης σε ένα φορολογικό 
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έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 300
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εργαζόμενοι περιλαμβάνονται στον 
συντελεστή εργασίας του μέλους του 
ομίλου από το οποίο αμείβονται.

1. Οι δαπάνες μισθοδοσίας
περιλαμβάνονται στον συντελεστή 
εργασίας του μέλους του ομίλου από το 
οποίο αμείβονται.

Or. pt

Τροπολογία 301
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν 
εργαζόμενοι παρέχουν την εργασία τους 
υπό τον έλεγχο και την ευθύνη άλλου 
μέλους του ομίλου, και όχι αυτού από το 
οποίο αμείβονται, οι εργαζόμενοι αυτοί 
και το ποσό των δαπανών μισθοδοσίας που 
τους αφορά περιλαμβάνονται στο 
συντελεστή εργασίας του πρώτου μέλους 
του ομίλου.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν 
εργαζόμενοι παρέχουν την εργασία τους 
υπό τον έλεγχο και την ευθύνη άλλου 
μέλους του ομίλου, και όχι αυτού από το 
οποίο αμείβονται, το ποσό των δαπανών 
μισθοδοσίας που τους αφορά 
περιλαμβάνονται στο συντελεστή εργασίας 
του πρώτου μέλους του ομίλου.

Or. pt
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Τροπολογία 302
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι εργαζόμενοι αυτοί αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το 5% του συνολικού 
αριθμού εργαζομένων του μέλους του 
ομίλου από το οποίο αμείβονται.

β) οι δαπάνες μισθοδοσίας των
εργαζομένων αυτών αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το 5% του συνολικού ύψους 
της μισθοδοσίας που καταβάλλει το μέλος
του ομίλου από το οποίο αμείβονται.

Or. pt

Τροπολογία 303
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο A – Όρια για τους νόμιμους
φορολογικούς συντελεστές των εταιρειών
Οι νόμιμοι συντελεστές των γενικών
συστημάτων φορολόγησης των εταιρειών 
πρέπει να κυμαίνονται σε όλα τα κράτη 
μέλη μεταξύ 25% και 35%.

Or. pt

Τροπολογία 304
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 92

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύνθεση του συντελεστή στοιχείων 
ενεργητικού

διαγράφεται



PE478.376v01-00 164/249 AM\885627EL.doc

EL

1. Ο συντελεστής στοιχείων ενεργητικού 
συνίσταται από τη μέση αξία όλων των 
πάγιων υλικών στοιχείων ενεργητικού που 
ανήκουν κατά κυριότητα ή βάσει απλής ή 
χρηματοδοτικής μίσθωσης σε μέλος του 
ομίλου, ως αριθμητή, και από τη μέση 
αξία όλων των πάγιων υλικών στοιχείων 
ενεργητικού που ανήκουν κατά κυριότητα 
ή βάσει απλής ή χρηματοδοτικής 
μίσθωσης στον όμιλο, ως παρονομαστή.
2. Κατά την πενταετία που έπεται της 
εισόδου φορολογούμενης εταιρείας σε 
υφιστάμενο ή νέο όμιλο, ο οικείος 
συντελεστής στοιχείων ενεργητικού 
περιλαμβάνει επίσης το συνολικό ποσό 
των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για 
έρευνα, ανάπτυξη, προώθηση πωλήσεων 
και διαφήμιση από τη φορολογούμενη 
εταιρεία κατά την εξαετία που 
προηγήθηκε της εισόδου της στον όμιλο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 305
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατανομή των στοιχείων ενεργητικού διαγράφεται
1. Ένα στοιχείο ενεργητικού 
περιλαμβάνεται στον συντελεστή 
στοιχείων ενεργητικού του οικονομικού 
του κυρίου. Εάν ο οικονομικός κύριος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί, το στοιχείο 
περιλαμβάνεται στον συντελεστή 
στοιχείων ενεργητικού του νόμιμου 
κυρίου.
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2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
εάν ένα στοιχείο ενεργητικού δεν 
χρησιμοποιείται πραγματικά από τον 
οικονομικό του κύριο, το στοιχείο αυτό 
περιλαμβάνεται στον συντελεστή του 
μέλους του ομίλου που το χρησιμοποιεί 
πραγματικά. Ωστόσο, ο κανόνας αυτός 
εφαρμόζεται μόνο σε στοιχεία 
ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν άνω 
του 5% της φορολογητέας αξίας του 
συνόλου των παγίων υλικών στοιχείων 
ενεργητικού του μέλους του ομίλου που 
χρησιμοποιεί πραγματικά το στοιχείο 
ενεργητικού.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ μελών 
του ομίλου, τα μισθωμένα με 
χρηματοδοτική μίσθωση στοιχεία 
ενεργητικού περιλαμβάνονται στον 
συντελεστή στοιχείων ενεργητικού του 
μέλους του ομίλου που είναι ο 
εκμισθωτής ή ο μισθωτής του στοιχείου. 
Το ίδιο ισχύει όσον αφορά τα μισθωμένα 
βάσει απλής μίσθωσης στοιχεία 
ενεργητικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 306
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποτίμηση διαγράφεται
1. Τα γήπεδα και τα άλλα μη υποκείμενα 
σε αποσβέσεις πάγια υλικά στοιχεία 
ενεργητικού αποτιμώνται στο αρχικό 
τους κόστος.
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2. Πάγιο υλικό στοιχείο ενεργητικού που 
υπόκειται σε ατομική απόσβεση 
αποτιμάται στον μέσο όρο της 
φορολογητέας αξίας του στην αρχή και 
στο τέλος του φορολογικού έτους.
Εάν, συνεπεία μίας ή περισσοτέρων 
ενδοομιλικών συναλλαγών, ένα πάγιο 
υλικό στοιχείο ενεργητικού που υπόκειται 
σε ατομική απόσβεση περιλαμβάνεται 
στον συντελεστή στοιχείων ενεργητικού 
ενός μέλους του ομίλου για διάστημα 
μικρότερο του φορολογικού έτους, η αξία 
που πρέπει να ληφθεί υπόψη υπολογίζεται 
με βάση ακέραιο αριθμό μηνών.
3. Η ομάδα πάγιων στοιχείων ενεργητικού 
αποτιμάται στον μέσο όρο της 
φορολογητέας αξίας της στην αρχή και 
στο τέλος του φορολογικού έτους.
4. Εάν ο μισθωτής, βάσει απλής ή 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενός 
στοιχείου ενεργητικού δεν είναι ο 
οικονομικός του κύριος, αποτιμά τα 
μισθωμένα στοιχεία στο οκταπλάσιο των 
οφειλόμενων καθαρών ετήσιων 
μισθωμάτων, μείον τα τυχόν εισπρακτέα 
ποσά από υπομισθωτές.
Εάν ένα μέλος του ομίλου εκμισθώνει, 
βάσει απλής ή χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, ένα στοιχείο ενεργητικού, αλλά 
δεν είναι ο οικονομικός του κύριος, 
αποτιμά τα μισθωμένα στοιχεία στο 
οκταπλάσιο των οφειλόμενων καθαρών 
ετήσιων μισθωμάτων.
5. Εάν, μετά από ενδοομιλική μεταβίβαση 
κατά το τρέχον ή το προηγούμενο 
φορολογικό έτος, ένα μέλος του ομίλου 
πωλήσει στοιχείο ενεργητικού σε 
αγοραστή εκτός ομίλου, το στοιχείο αυτό 
περιλαμβάνεται στον συντελεστή 
στοιχείων ενεργητικού του 
μεταβιβάζοντος μέλους του ομίλου για 
την περίοδο μεταξύ της ενδοομιλικής 
μεταβίβασης και της πώλησης εκτός 
ομίλου. Ο κανόνας αυτός δεν 
εφαρμόζεται όταν τα ενδιαφερόμενα μέλη 
του ομίλου αποδεικνύουν ότι η 
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ενδοομιλική μεταβίβαση έγινε για 
γνήσιους οικονομικούς λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα γήπεδα και τα άλλα μη υποκείμενα 
σε αποσβέσεις πάγια υλικά στοιχεία 
ενεργητικού αποτιμώνται στο αρχικό τους 
κόστος.

1. Τα γήπεδα και τα άλλα μη υποκείμενα 
σε αποσβέσεις πάγια υλικά στοιχεία 
ενεργητικού αποτιμώνται στην τρέχουσα 
αξία τους.

Or. de

Τροπολογία 308
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα γήπεδα και τα άλλα μη υποκείμενα 
σε αποσβέσεις πάγια υλικά στοιχεία 
ενεργητικού αποτιμώνται στο αρχικό τους 
κόστος.

1. Τα γήπεδα και τα άλλα μη υποκείμενα 
σε αποσβέσεις πάγια υλικά στοιχεία 
ενεργητικού αποτιμώνται στην καθαρή 
λογιστική τους αξία.

Or. fr

Τροπολογία 309
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύνθεση του συντελεστή πωλήσεων διαγράφεται
1. Ο συντελεστής πωλήσεων συνίσταται 
από τις συνολικές πωλήσεις ενός μέλους 
του ομίλου (συμπεριλαμβανομένης 
μόνιμης εγκατάστασης η οποία λογίζεται 
υπάρχουσα δυνάμει του άρθρου 70 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο), ως 
αριθμητή, και από τις συνολικές 
πωλήσεις του ομίλου, ως παρονομαστή.
2. Ως πωλήσεις νοείται το προϊόν των 
συνολικών πωλήσεων αγαθών και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, μετά τις 
εκπτώσεις και επιστροφές, χωρίς φόρο 
προστιθέμενης αξίας, άλλους φόρους και 
δασμούς. Τα απαλλασόμενα έσοδα, οι 
τόκοι, τα μερίσματα, τα δικαιώματα και 
το προϊόν της διάθεσης πάγιων στοιχείων 
ενεργητικού δεν περιλαμβάνονται στον 
συντελεστή πωλήσεων, εκτός εάν 
πρόκειται για έσοδα που 
πραγματοποιούνται κατά τη συνήθη ροή 
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 
Δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις αγαθών 
και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο 
εσωτερικό του ομίλου.
3. Οι πωλήσεις αποτιμώνται σύμφωνα με 
το άρθρο 22.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός καταμερισμού πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερος, δικαιότερος και 
ανθεκτικότερος στις λαθροχειρίες. Ο συντελεστής πωλήσεων προκαλεί σοβαρά προβλήματα και 
πρέπει να απαλειφθεί ο μαθηματικός τύπος των πωλήσεων.  Οι πωλήσεις ανά προορισμό θα 
ήταν μετατόπιση από την ισχύουσα αρχή να ανήκουν τα τελικά δικαιώματα επιβολής 
φορολογίας στο κράτος πηγής, η οποία καθοδηγούσε το έργο του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διεθνή 
φορολόγηση. Θα είναι σχετικά εύκολη η καταστρατήγηση του συντελεστή των πωλήσεων με 
βάση τον προορισμό και θα επιφέρει κατά πάσα πιθανότητα περίπλοκους κανόνες για την 
καταπολέμηση της φοροαποφυγής.
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Τροπολογία 310
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύνθεση του συντελεστή πωλήσεων διαγράφεται
1. Ο συντελεστής πωλήσεων συνίσταται 
από τις συνολικές πωλήσεις ενός μέλους 
του ομίλου (συμπεριλαμβανομένης 
μόνιμης εγκατάστασης η οποία λογίζεται 
υπάρχουσα δυνάμει του άρθρου 70 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο), ως 
αριθμητή, και από τις συνολικές 
πωλήσεις του ομίλου, ως παρονομαστή.
2. Ως πωλήσεις νοείται το προϊόν των 
συνολικών πωλήσεων αγαθών και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, μετά τις 
εκπτώσεις και επιστροφές, χωρίς φόρο 
προστιθέμενης αξίας, άλλους φόρους και 
δασμούς. Τα απαλλασόμενα έσοδα, οι 
τόκοι, τα μερίσματα, τα δικαιώματα και 
το προϊόν της διάθεσης πάγιων στοιχείων 
ενεργητικού δεν περιλαμβάνονται στον 
συντελεστή πωλήσεων, εκτός εάν 
πρόκειται για έσοδα που 
πραγματοποιούνται κατά τη συνήθη ροή 
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 
Δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις αγαθών 
και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο 
εσωτερικό του ομίλου.
3. Οι πωλήσεις αποτιμώνται σύμφωνα με 
το άρθρο 22.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 311
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πωλήσεις ανά προορισμό διαγράφεται
1. Οι πωλήσεις αγαθών περιλαμβάνονται 
στον συντελεστή πωλήσεων του μέλους 
του ομίλου που βρίσκεται στο κράτος 
μέλος, όπου καταλήγει η αποστολή ή η 
μεταφορά των αγαθών στο πρόσωπο που 
τα αποκτά. Εάν ο τόπος αυτός δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί, οι πωλήσεις αγαθών 
καταλογίζονται στο μέλος του ομίλου το 
οποίο βρίσκεται στο κράτος μέλος του 
τελευταίου τόπου που εντοπίστηκαν τα 
αγαθά.
2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
περιλαμβάνονται στον συντελεστή 
πωλήσεων του μέλους του ομίλου που 
βρίσκεται στο κράτος μέλος, όπου 
πράγματι παρέχονται οι υπηρεσίες.
3. Εάν απαλλασσόμενα έσοδα, τόκοι, 
μερίσματα και δικαιώματα, καθώς και το 
προϊόν διάθεσης στοιχείων ενεργητικού, 
περιλαμβάνονται στον συντελεστή 
πωλήσεων, καταλογίζονται στον 
δικαιούχο.
4. Εάν δεν υπάρχει μέλος του ομίλου στο 
κράτος μέλος όπου παραδίδονται τα 
αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες ή εάν 
παραδίδονται αγαθά ή παρέχονται 
υπηρεσίες σε τρίτη χώρα, οι πωλήσεις 
περιλαμβάνονται στον συντελεστή 
πωλήσεων όλων των μελών του ομίλου 
κατ’ αναλογία των οικείων συντελεστών 
εργασίας και στοιχείων ενεργητικού.
5. Εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός 
μέλη του ομίλου στο κράτος μέλος όπου 
παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι 
υπηρεσίες, οι πωλήσεις περιλαμβάνονται 
στον συντελεστή πωλήσεων όλων των 
μελών του ομίλου που βρίσκονται στο εν 
λόγω κράτος μέλος κατ’ αναλογία των 
οικείων συντελεστών εργασίας και 
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στοιχείων ενεργητικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συντελεστής πωλήσεων προκαλεί σοβαρά προβλήματα και πρέπει να απαλειφθεί ο 
μαθηματικός τύπος των πωλήσεων. Οι πωλήσεις ανά προορισμό θα ήταν μετατόπιση από την 
ισχύουσα αρχή να ανήκουν τα τελικά δικαιώματα επιβολής φορολογίας στο κράτος πηγής, η 
οποία καθοδηγούσε το έργο του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διεθνή φορολόγηση. Θα είναι σχετικά 
εύκολη η καταστρατήγηση του συντελεστή των πωλήσεων με βάση τον προορισμό και θα 
επιφέρει κατά πάσα πιθανότητα περίπλοκους κανόνες για την καταπολέμηση της 
φοροαποφυγής. Ο προορισμός πώλησης είναι ενίοτε δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να 
επιβεβαιωθεί από τον πωλητή.

Τροπολογία 312
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πωλήσεις ανά προορισμό διαγράφεται
1. Οι πωλήσεις αγαθών περιλαμβάνονται 
στον συντελεστή πωλήσεων του μέλους 
του ομίλου που βρίσκεται στο κράτος 
μέλος, όπου καταλήγει η αποστολή ή η 
μεταφορά των αγαθών στο πρόσωπο που 
τα αποκτά. Εάν ο τόπος αυτός δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί, οι πωλήσεις αγαθών 
καταλογίζονται στο μέλος του ομίλου το 
οποίο βρίσκεται στο κράτος μέλος του 
τελευταίου τόπου που εντοπίστηκαν τα 
αγαθά.
2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
περιλαμβάνονται στον συντελεστή 
πωλήσεων του μέλους του ομίλου που 
βρίσκεται στο κράτος μέλος, όπου 
πράγματι παρέχονται οι υπηρεσίες.
3. Εάν απαλλασσόμενα έσοδα, τόκοι, 
μερίσματα και δικαιώματα, καθώς και το 
προϊόν διάθεσης στοιχείων ενεργητικού, 
περιλαμβάνονται στον συντελεστή 
πωλήσεων, καταλογίζονται στον 
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δικαιούχο.
4. Εάν δεν υπάρχει μέλος του ομίλου στο 
κράτος μέλος όπου παραδίδονται τα 
αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες ή εάν 
παραδίδονται αγαθά ή παρέχονται 
υπηρεσίες σε τρίτη χώρα, οι πωλήσεις 
περιλαμβάνονται στον συντελεστή 
πωλήσεων όλων των μελών του ομίλου 
κατ’ αναλογία των οικείων συντελεστών 
εργασίας και στοιχείων ενεργητικού.
5. Εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός 
μέλη του ομίλου στο κράτος μέλος όπου 
παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι 
υπηρεσίες, οι πωλήσεις περιλαμβάνονται 
στον συντελεστή πωλήσεων όλων των 
μελών του ομίλου που βρίσκονται στο εν 
λόγω κράτος μέλος κατ’ αναλογία των 
οικείων συντελεστών εργασίας και 
στοιχείων ενεργητικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 313
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 97

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες για τον υπολογισμό των 
συντελεστών

διαγράφεται

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει πράξεις 
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
σχετικά με τον υπολογισμό των 
συντελεστών εργασίας, στοιχείων 
ενεργητικού και πωλήσεων, την 
κατανομή εργαζομένων και δαπανών 
μισθοδοσίας, στοιχείων ενεργητικού και 
πωλήσεων στον αντίστοιχο συντελεστή, 
καθώς και την αποτίμηση των στοιχείων 
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ενεργητικού. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 131 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 314
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 97 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει πράξεις για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά 
με τον υπολογισμό των συντελεστών 
εργασίας, στοιχείων ενεργητικού και 
πωλήσεων, την κατανομή εργαζομένων 
και δαπανών μισθοδοσίας, στοιχείων 
ενεργητικού και πωλήσεων στον 
αντίστοιχο συντελεστή, καθώς και την 
αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 131 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει πράξεις για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά 
με τον υπολογισμό των συντελεστών 
εργασίας και στοιχείων ενεργητικού, την 
κατανομή εργαζομένων και δαπανών 
μισθοδοσίας, στοιχείων ενεργητικού στον 
αντίστοιχο συντελεστή, καθώς και την 
αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 131 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 315
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαγράφεται
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1. Οι κατωτέρω οντότητες θεωρούνται 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:
(a) πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας στην Ένωση σύμφωνα 
με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου20·
(β) οντότητες, με εξαίρεση τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ορίζονται 
στο άρθρο 99, οι οποίες κατέχουν 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που ανέρχονται στο 80% και άνω του 
συνόλου των πάγιων στοιχείων τους, 
όπως αποτιμώνται σύμφωνα με τους 
κανόνες της παρούσας οδηγίας.
2. Ο συντελεστής στοιχείων ενεργητικού 
ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 
περιλαμβάνει το 10% της αξίας των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων, με εξαίρεση τις συμμετοχές 
και τις ίδιες μετοχές. Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
περιλαμβάνονται στον συντελεστή 
στοιχείων ενεργητικού του μέλους του 
ομίλου, στα βιβλία του οποίου ήταν 
καταγεγραμμένα κατά την είσοδό του 
στον όμιλο.
3. Ο συντελεστής πωλήσεων ενός 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 
περιλαμβάνει το 10% των εσόδων του 
υπό μορφή τόκων, αμοιβών, προμηθειών 
και εσόδων από τίτλους, χωρίς φόρο 
προστιθέμενης αξίας, άλλους φόρους και 
δασμούς. Για την εφαρμογή του άρθρου
96 παράγραφος 2, οι χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες θεωρείται ότι παρέχονται, στην 
περίπτωση δανείου καλυμμένου με 
εμπράγματες ασφάλειες, στο κράτος 
μέλος στο οποίο βρίσκεται η ασφάλεια ή, 
εάν αυτό το κράτος μέλος δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί, το κράτος μέλος στο οποίο 
έχει μεταγραφεί η εμπράγματη ασφάλεια. 
Οι λοιπές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
θεωρείται ότι παρέχονται στο κράτος 
μέλος του δανειολήπτη ή του προσώπου 
που πληρώνει τις αμοιβές, προμήθειες και 
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λοιπά έσοδα. Εάν ο δανειολήπτης ή το 
πρόσωπο που πληρώνει τις αμοιβές, 
προμήθειες και λοιπά έσοδα δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί ή εάν το κράτος μέλος 
στο οποίο βρίσκεται ή έχει μεταγραφεί η 
εμπράγματη ασφάλεια δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί, οι πωλήσεις 
καταλογίζονται σε όλα τα μέλη του ομίλου 
κατ’ αναλογία των οικείων συντελεστών 
εργασίας και στοιχείων ενεργητικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 316
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 99

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαγράφεται
1. Με τον όρο «ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις» νοούνται οι επιχειρήσεις 
που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 
73/239/ΕΟΚ για ασφαλίσεις εκτός των 
ασφαλειών ζωής, την οδηγία 2002/83/ΕΚ 
για την ασφάλιση ζωής και την οδηγία 
2005/68/ΕΚ για αντασφαλίσεις.
2. Ο συντελεστής στοιχείων ενεργητικού 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
περιλαμβάνει το 10% της αξίας των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
98 παράγραφος 2.
3. Ο συντελεστής πωλήσεων των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων περιλαμβάνει 
το 10% των δεδουλευμένων 
ασφαλίστρων, καθαρών από 
αντασφάλιση, καταλογισθέντα έσοδα από 
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επενδύσεις που έχουν μεταφερθεί από τον 
μη τεχνικό λογαριασμό, άλλα τεχνικά 
έσοδα, καθαρά από αντασφάλιση, και 
έσοδα από επενδύσεις, αμοιβές και 
προμήθειες, χωρίς φόρο προστιθέμενης 
αξίας, άλλους φόρους και δασμούς. Για 
την εφαρμογή του άρθρου 96 παράγραφος 
2, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες θεωρείται 
ότι παρέχονται στο κράτος μέλος του 
κατόχου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
Οι λοιπές πωλήσεις καταλογίζονται σε 
όλα τα μέλη του ομίλου κατ’ αναλογία 
των οικείων συντελεστών εργασίας και 
στοιχείων ενεργητικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 317
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 100

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο διαγράφεται
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 96 
παράγραφοι 1, 2 και 3, οι πωλήσεις ενός 
μέλους του ομίλου που ασκεί την κύρια 
δραστηριότητά του στον τομέα της 
έρευνας ή παραγωγής πετρελαίου ή 
φυσικού αερίου καταλογίζονται στο μέλος 
του ομίλου στο κράτος μέλος, όπου 
αντλείται ή παράγεται το πετρέλαιο ή το 
φυσικό αέριο.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 96 
παράγραφοι 4 και 5, εάν δεν υπάρχει 
μέλος του ομίλου στο κράτος μέλος της 
έρευνας ή παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου ή εάν η έρευνα ή η 
παραγωγή πραγματοποιείται σε τρίτη 
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χώρα, όπου το μέλος του ομίλου που 
διεξάγει την έρευνα ή την παραγωγή 
πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν 
διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση, οι 
πωλήσεις καταλογίζονται στο εν λόγω 
μέλος του ομίλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 318
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 101

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ναυτιλία, εσωτερικές πλωτές μεταφορές 
και αερομεταφορές

διαγράφεται

Τα έσοδα, τα έξοδα και λοιπά στοιχεία 
που εκπίπτουν ενός μέλους του ομίλου, 
του οποίου η κύρια δραστηριότητα είναι 
η εκμετάλλευση πλοίων και αεροσκαφών 
στις διεθνείς μεταφορές ή η 
εκμετάλλευση σκαφών στις εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές, δεν επιμερίζονται 
σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο του 
άρθρου 86, αλλά καταλογίζονται στο εν 
λόγω μέλος του ομίλου. Αυτό το μέλος του 
ομίλου εξαιρείται από τον υπολογισμό του 
μαθηματικού τύπου επιμερισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 319
Danuta Jazłowiecka
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 102

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στοιχεία που εκπίπτουν έναντι του 
επιμερισμένου μεριδίου

διαγράφεται

Το επιμερισμένο μερίδιο διορθώνεται 
κατά τα εξής στοιχεία:
(a) ζημίες που δεν έτυχαν φορολογικής 
ελάφρυνσης και πραγματοποιήθηκαν από 
φορολογούμενη εταιρεία πριν από την 
υπαγωγή στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 64·
(β) ζημίες που δεν έτυχαν φορολογικής 
ελάφρυνσης και πραγματοποιήθηκαν στο 
επίπεδο του ομίλου, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 64, σε συνδυασμό με το άρθρο 
66 στοιχείο β) και στο άρθρο 71·
(γ) τα ποσά που αφορούν τη διάθεση 
πάγιων στοιχείων ενεργητικού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 61, τα έσοδα και 
τα έξοδα που αφορούν μακροχρόνιες 
συμβάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
62, και τα μελλοντικά έξοδα, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 63·
(δ) στην περίπτωση ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, τα προαιρετικά τεχνικά 
αποθεματικά, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 30 στοιχείο γ)·
(ε) οι φόροι που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, όταν προβλέπεται 
έκπτωση βάσει εθνικών διατάξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 320
Danuta Jazłowiecka
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 103

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φορολογική οφειλή διαγράφεται
Η φορολογική οφειλή κάθε μέλους του 
ομίλου είναι το ποσό που προκύπτει από 
την εφαρμογή του εθνικού φορολογικού
συντελεστή στο επιμερισμένο μερίδιο, 
διορθωμένο σύμφωνα με το άρθρο 102, 
και περαιτέρω μειωμένο κατά τις 
εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
76.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 321
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 104

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δήλωση υπαγωγής διαγράφεται
1. Μια μεμονωμένη φορολογούμενη 
εταιρεία επιλέγει να υπαχθεί στο σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
υποβάλλοντας δήλωση στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους, στο οποίο έχει 
την έδρα της ή, όσον αφορά μόνιμη 
εγκατάσταση μη ημεδαπής 
φορολογούμενης εταιρείας, στο οποίο 
βρίσκεται η εγκατάσταση αυτή. Στην 
περίπτωση ομίλου, η κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία υποβάλλει τη 
δήλωση, εξ ονόματος του ομίλου, στην 
κύρια φορολογική αρχή.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον 
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τρεις μήνες πριν από την έναρξη του 
φορολογικού έτους, κατά το οποίο η 
φορολογούμενη εταιρεία ή ο όμιλος 
επιθυμούν να αρχίσουν την εφαρμογή του 
συστήματος.
2. Η δήλωση υπαγωγής καλύπτει όλα τα 
μέλη του ομίλου. Ωστόσο, οι ναυτιλιακές 
εταιρείες που υπόκεινται σε ειδικό 
φορολογικό καθεστώς μπορούν να 
εξαιρεθούν από τον όμιλο.
3. Η κύρια φορολογική αρχή διαβιβάζει 
αμέσως τη δήλωση υπαγωγής στις 
αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών, 
στα οποία εδρεύουν ή είναι 
εγκατεστημένα μέλη του ομίλου. Οι εν 
λόγω αρχές μπορούν να υποβάλουν στην 
κύρια φορολογική αρχή, εντός μηνός από 
τη διαβίβαση, τις απόψεις τους και κάθε 
σχετική πληροφορία για το κύρος και το 
πεδίο εφαρμογής της δήλωσης υπαγωγής.

Or. fr

Τροπολογία 322
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 104

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δήλωση υπαγωγής deleted
1. Μια μεμονωμένη φορολογούμενη 
εταιρεία επιλέγει να υπαχθεί στο σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
υποβάλλοντας δήλωση στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους, στο οποίο έχει 
την έδρα της ή, όσον αφορά μόνιμη 
εγκατάσταση μη ημεδαπής 
φορολογούμενης εταιρείας, στο οποίο 
βρίσκεται η εγκατάσταση αυτή. Στην 
περίπτωση ομίλου, η κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία υποβάλλει τη 
δήλωση, εξ ονόματος του ομίλου, στην 
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κύρια φορολογική αρχή.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον 
τρεις μήνες πριν από την έναρξη του 
φορολογικού έτους, κατά το οποίο η 
φορολογούμενη εταιρεία ή ο όμιλος 
επιθυμούν να αρχίσουν την εφαρμογή του 
συστήματος.
2. Η δήλωση υπαγωγής καλύπτει όλα τα 
μέλη του ομίλου. Ωστόσο, οι ναυτιλιακές 
εταιρείες που υπόκεινται σε ειδικό 
φορολογικό καθεστώς μπορούν να 
εξαιρεθούν από τον όμιλο.
3. Η κύρια φορολογική αρχή διαβιβάζει 
αμέσως τη δήλωση υπαγωγής στις 
αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών, 
στα οποία εδρεύουν ή είναι 
εγκατεστημένα μέλη του ομίλου. Οι εν 
λόγω αρχές μπορούν να υποβάλουν στην 
κύρια φορολογική αρχή, εντός μηνός από 
τη διαβίβαση, τις απόψεις τους και κάθε 
σχετική πληροφορία για το κύρος και το 
πεδίο εφαρμογής της δήλωσης υπαγωγής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε ένα υποχρεωτικό σύστημα, η δήλωση υπαγωγής δεν έχει νόημα.

Τροπολογία 323
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 104

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δήλωση υπαγωγής διαγράφεται
1. Μια μεμονωμένη φορολογούμενη 
εταιρεία επιλέγει να υπαχθεί στο σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
υποβάλλοντας δήλωση στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους, στο οποίο έχει 
την έδρα της ή, όσον αφορά μόνιμη 



PE478.376v01-00 182/249 AM\885627EL.doc

EL

εγκατάσταση μη ημεδαπής 
φορολογούμενης εταιρείας, στο οποίο 
βρίσκεται η εγκατάσταση αυτή. Στην 
περίπτωση ομίλου, η κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία υποβάλλει τη 
δήλωση, εξ ονόματος του ομίλου, στην 
κύρια φορολογική αρχή.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον 
τρεις μήνες πριν από την έναρξη του 
φορολογικού έτους, κατά το οποίο η 
φορολογούμενη εταιρεία ή ο όμιλος 
επιθυμούν να αρχίσουν την εφαρμογή του 
συστήματος.
2. Η δήλωση υπαγωγής καλύπτει όλα τα 
μέλη του ομίλου. Ωστόσο, οι ναυτιλιακές 
εταιρείες που υπόκεινται σε ειδικό 
φορολογικό καθεστώς μπορούν να 
εξαιρεθούν από τον όμιλο.
3. Η κύρια φορολογική αρχή διαβιβάζει 
αμέσως τη δήλωση υπαγωγής στις 
αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών, 
στα οποία εδρεύουν ή είναι 
εγκατεστημένα μέλη του ομίλου. Οι εν 
λόγω αρχές μπορούν να υποβάλουν στην 
κύρια φορολογική αρχή, εντός μηνός από 
τη διαβίβαση, τις απόψεις τους και κάθε 
σχετική πληροφορία για το κύρος και το 
πεδίο εφαρμογής της δήλωσης υπαγωγής.

Or. pt

Τροπολογία 324
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 104

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δήλωση υπαγωγής διαγράφεται
1. Μια μεμονωμένη φορολογούμενη 
εταιρεία επιλέγει να υπαχθεί στο σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
υποβάλλοντας δήλωση στην αρμόδια 
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αρχή του κράτους μέλους, στο οποίο έχει 
την έδρα της ή, όσον αφορά μόνιμη 
εγκατάσταση μη ημεδαπής 
φορολογούμενης εταιρείας, στο οποίο 
βρίσκεται η εγκατάσταση αυτή. Στην 
περίπτωση ομίλου, η κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία υποβάλλει τη 
δήλωση, εξ ονόματος του ομίλου, στην 
κύρια φορολογική αρχή.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον 
τρεις μήνες πριν από την έναρξη του 
φορολογικού έτους, κατά το οποίο η 
φορολογούμενη εταιρεία ή ο όμιλος 
επιθυμούν να αρχίσουν την εφαρμογή του 
συστήματος.
2. Η δήλωση υπαγωγής καλύπτει όλα τα 
μέλη του ομίλου. Ωστόσο, οι ναυτιλιακές 
εταιρείες που υπόκεινται σε ειδικό 
φορολογικό καθεστώς μπορούν να 
εξαιρεθούν από τον όμιλο.
3. Η κύρια φορολογική αρχή διαβιβάζει 
αμέσως τη δήλωση υπαγωγής στις 
αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών, 
στα οποία εδρεύουν ή είναι 
εγκατεστημένα μέλη του ομίλου. Οι εν 
λόγω αρχές μπορούν να υποβάλουν στην 
κύρια φορολογική αρχή, εντός μηνός από 
τη διαβίβαση, τις απόψεις τους και κάθε 
σχετική πληροφορία για το κύρος και το 
πεδίο εφαρμογής της δήλωσης υπαγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 104 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δήλωση υπαγωγής Δήλωση σχετικά με την εφαρμοσιμότητα 
του συστήματος.

Or. de

Τροπολογία 326
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία 
επιλέγει να υπαχθεί στο σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
υποβάλλοντας δήλωση στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους, στο οποίο έχει 
την έδρα της ή, όσον αφορά μόνιμη 
εγκατάσταση μη ημεδαπής 
φορολογούμενης εταιρείας, στο οποίο 
βρίσκεται η εγκατάσταση αυτή. Στην 
περίπτωση ομίλου, η κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία υποβάλλει τη 
δήλωση, εξ ονόματος του ομίλου, στην 
κύρια φορολογική αρχή.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία 
επιλέγει να υπαχθεί στο σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
υποβάλλοντας δήλωση στην αρμόδια αρχή 

Μια μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία 
υπάγεται στο σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία με την υποβολή 
σχετικής δήλωσης από την αρμόδια αρχή 
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του κράτους μέλους, στο οποίο έχει την 
έδρα της ή, όσον αφορά μόνιμη 
εγκατάσταση μη ημεδαπής 
φορολογούμενης εταιρείας, στο οποίο 
βρίσκεται η εγκατάσταση αυτή. Στην 
περίπτωση ομίλου, η κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία υποβάλλει τη 
δήλωση, εξ ονόματος του ομίλου, στην
κύρια φορολογική αρχή.

του κράτους μέλους, στο οποίο έχει την 
έδρα της ή, όσον αφορά μόνιμη 
εγκατάσταση μη ημεδαπής 
φορολογούμενης εταιρείας, στο οποίο 
βρίσκεται η εγκατάσταση αυτή. Στην 
περίπτωση ομίλου, η δήλωση γίνεται από 
την κύρια φορολογική αρχή.

Or. de

Τροπολογία 328
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον 
τρεις μήνες πριν από την έναρξη του 
φορολογικού έτους, κατά το οποίο η 
φορολογούμενη εταιρεία ή ο όμιλος 
επιθυμούν να αρχίσουν την εφαρμογή του 
συστήματος.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον 
τρεις μήνες πριν από την έναρξη του 
φορολογικού έτους, κατά το οποίο η 
φορολογούμενη εταιρεία ή ο όμιλος 
επιθυμούν να αρχίσουν την εφαρμογή του 
συστήματος.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον 
τρεις μήνες πριν από την έναρξη του 
φορολογικού έτους κατά το οποίο η 
φορολογούμενη εταιρεία ή ο όμιλος πρέπει 
να αρχίσουν την εφαρμογή του 
συστήματος.
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Or. de

Τροπολογία 330
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 104 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήλωση υπαγωγής καλύπτει όλα τα 
μέλη του ομίλου. Ωστόσο, οι ναυτιλιακές 
εταιρείες που υπόκεινται σε ειδικό 
φορολογικό καθεστώς μπορούν να 
εξαιρεθούν από τον όμιλο.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 104 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήλωση επιλογής υπαγωγής καλύπτει 
όλα τα μέλη του ομίλου. Ωστόσο, οι 
ναυτιλιακές εταιρείες που υπόκεινται σε 
ειδικό φορολογικό καθεστώς μπορούν να 
εξαιρεθούν από τον όμιλο.

2. Η δήλωση υπαγωγής καλύπτει όλα τα 
μέλη του ομίλου. Ωστόσο, οι ναυτιλιακές 
εταιρείες που υπόκεινται σε ειδικό 
φορολογικό καθεστώς μπορούν να 
εξαιρεθούν από τον όμιλο.

Or. de

Τροπολογία 332
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 104 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κύρια φορολογική αρχή διαβιβάζει 
αμέσως τη δήλωση υπαγωγής στις 
αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών, 
στα οποία εδρεύουν ή είναι 
εγκατεστημένα μέλη του ομίλου. Οι εν 
λόγω αρχές μπορούν να υποβάλουν στην 
κύρια φορολογική αρχή, εντός μηνός από 
τη διαβίβαση, τις απόψεις τους και κάθε 
σχετική πληροφορία για το κύρος και το 
πεδίο εφαρμογής της δήλωσης υπαγωγής.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 104 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κύρια φορολογική αρχή διαβιβάζει 
αμέσως τη δήλωση επιλογής υπαγωγής στις 
αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών, 
στα οποία εδρεύουν ή είναι εγκατεστημένα 
μέλη του ομίλου. Οι εν λόγω αρχές 
μπορούν να υποβάλουν στην κύρια 
φορολογική αρχή, εντός μηνός από τη 
διαβίβαση, τις απόψεις τους και κάθε 
σχετική πληροφορία για το κύρος και το 
πεδίο εφαρμογής της δήλωσης επιλογής 
υπαγωγής.

3. Η κύρια φορολογική αρχή διαβιβάζει 
αμέσως τη δήλωση υπαγωγής στις 
αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών, 
στα οποία εδρεύουν ή είναι εγκατεστημένα 
μέλη του ομίλου. Οι εν λόγω αρχές 
μπορούν να υποβάλουν στην κύρια 
φορολογική αρχή, εντός μηνός από τη 
διαβίβαση, τις απόψεις τους και κάθε 
σχετική πληροφορία για το κύρος και το 
πεδίο εφαρμογής της δήλωσης υπαγωγής.

Or. de

Τροπολογία 334
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 105



PE478.376v01-00 188/249 AM\885627EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διάρκεια εφαρμογής του συστήματος από 
έναν όμιλο

διαγράφεται

1. Όταν γίνει δεκτή η δήλωση υπαγωγής, 
η μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή 
ο όμιλος, ανάλογα με την περίπτωση, 
υποχρεούται να εφαρμόσει το σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
επί πέντε φορολογικά έτη. Μετά τη λήξη 
αυτής της αρχικής περιόδου, η
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος εξακολουθεί να εφαρμόζει το 
σύστημα για διαδοχικές περιόδους τριών 
φορολογικών ετών, εκτός εάν υποβάλει 
δήλωση διακοπής. Η δήλωση διακοπής 
μπορεί να υποβληθεί από φορολογούμενη 
εταιρεία στην οικεία αρμόδια αρχή ή, 
στην περίπτωση ομίλου, από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία στην κύρια 
φορολογική αρχή κατά το τρίμηνο που 
προηγείται της λήξης της αρχικής 
περιόδου ή μιας επόμενης περιόδου.
2. Εάν μια φορολογούμενη εταιρεία ή μια 
μη φορολογούμενη εταιρεία ενταχθεί σε 
όμιλο, η διάρκεια εφαρμογής του 
συστήματος από τον όμιλο δεν 
επηρεάζεται. Εάν ένας όμιλος ενταχθεί σε 
άλλον όμιλο ή εάν συγχωνευθούν δύο ή 
περισσότεροι όμιλοι, ο διευρυμένος 
όμιλος εξακολουθεί να εφαρμόζει το 
σύστημα, μέχρι την τελευταία από τις 
ημερομηνίες λήξης των περιόδων των 
ομίλων, εκτός εάν λόγω έκτακτων 
περιστάσεων ενδείκνυται να ισχύσει 
συντομότερη περίοδος.
3. Εάν μια φορολογούμενη εταιρεία 
αποχωρήσει από έναν όμιλο ή εάν ο 
όμιλος διαλυθεί, η φορολογούμενη 
εταιρεία ή οι φορολογούμενες εταιρείες 
εξακολουθούν να εφαρμόζουν το σύστημα 
για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου 
εφαρμογής από τον όμιλο.

Or. fr
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Τροπολογία 335
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διάρκεια εφαρμογής του συστήματος από 
έναν όμιλο

deleted

1. Όταν γίνει δεκτή η δήλωση υπαγωγής, 
η μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή 
ο όμιλος, ανάλογα με την περίπτωση, 
υποχρεούται να εφαρμόσει το σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
επί πέντε φορολογικά έτη. Μετά τη λήξη 
αυτής της αρχικής περιόδου, η 
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος εξακολουθεί να εφαρμόζει το 
σύστημα για διαδοχικές περιόδους τριών 
φορολογικών ετών, εκτός εάν υποβάλει 
δήλωση διακοπής. Η δήλωση διακοπής 
μπορεί να υποβληθεί από φορολογούμενη 
εταιρεία στην οικεία αρμόδια αρχή ή, 
στην περίπτωση ομίλου, από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία στην κύρια 
φορολογική αρχή κατά το τρίμηνο που 
προηγείται της λήξης της αρχικής 
περιόδου ή μιας επόμενης περιόδου.
2. Εάν μια φορολογούμενη εταιρεία ή μια 
μη φορολογούμενη εταιρεία ενταχθεί σε 
όμιλο, η διάρκεια εφαρμογής του 
συστήματος από τον όμιλο δεν 
επηρεάζεται. Εάν ένας όμιλος ενταχθεί σε 
άλλον όμιλο ή εάν συγχωνευθούν δύο ή 
περισσότεροι όμιλοι, ο διευρυμένος 
όμιλος εξακολουθεί να εφαρμόζει το 
σύστημα, μέχρι την τελευταία από τις 
ημερομηνίες λήξης των περιόδων των 
ομίλων, εκτός εάν λόγω έκτακτων 
περιστάσεων ενδείκνυται να ισχύσει 
συντομότερη περίοδος.
3. Εάν μια φορολογούμενη εταιρεία 
αποχωρήσει από έναν όμιλο ή εάν ο 
όμιλος διαλυθεί, η φορολογούμενη 
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εταιρεία ή οι φορολογούμενες εταιρείες 
εξακολουθούν να εφαρμόζουν το σύστημα 
για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου 
εφαρμογής από τον όμιλο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε ένα υποχρεωτικό σύστημα, η δήλωση υπαγωγής δεν έχει νόημα.

.

Τροπολογία 336
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διάρκεια εφαρμογής του συστήματος από 
έναν όμιλο

διαγράφεται

1. Όταν γίνει δεκτή η δήλωση υπαγωγής, 
η μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή 
ο όμιλος, ανάλογα με την περίπτωση, 
υποχρεούται να εφαρμόσει το σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
επί πέντε φορολογικά έτη. Μετά τη λήξη 
αυτής της αρχικής περιόδου, η 
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος εξακολουθεί να εφαρμόζει το 
σύστημα για διαδοχικές περιόδους τριών 
φορολογικών ετών, εκτός εάν υποβάλει 
δήλωση διακοπής. Η δήλωση διακοπής 
μπορεί να υποβληθεί από φορολογούμενη 
εταιρεία στην οικεία αρμόδια αρχή ή, 
στην περίπτωση ομίλου, από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία στην κύρια 
φορολογική αρχή κατά το τρίμηνο που 
προηγείται της λήξης της αρχικής 
περιόδου ή μιας επόμενης περιόδου.
2. Εάν μια φορολογούμενη εταιρεία ή μια 
μη φορολογούμενη εταιρεία ενταχθεί σε 
όμιλο, η διάρκεια εφαρμογής του 
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συστήματος από τον όμιλο δεν 
επηρεάζεται. Εάν ένας όμιλος ενταχθεί σε 
άλλον όμιλο ή εάν συγχωνευθούν δύο ή 
περισσότεροι όμιλοι, ο διευρυμένος 
όμιλος εξακολουθεί να εφαρμόζει το 
σύστημα, μέχρι την τελευταία από τις 
ημερομηνίες λήξης των περιόδων των 
ομίλων, εκτός εάν λόγω έκτακτων 
περιστάσεων ενδείκνυται να ισχύσει 
συντομότερη περίοδος.
3. Εάν μια φορολογούμενη εταιρεία 
αποχωρήσει από έναν όμιλο ή εάν ο 
όμιλος διαλυθεί, η φορολογούμενη 
εταιρεία ή οι φορολογούμενες εταιρείες 
εξακολουθούν να εφαρμόζουν το σύστημα 
για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου 
εφαρμογής από τον όμιλο.

Or. pt

Τροπολογία 337
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διάρκεια εφαρμογής του συστήματος από 
έναν όμιλο

διαγράφεται

1. Όταν γίνει δεκτή η δήλωση υπαγωγής, 
η μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή 
ο όμιλος, ανάλογα με την περίπτωση, 
υποχρεούται να εφαρμόσει το σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
επί πέντε φορολογικά έτη. Μετά τη λήξη 
αυτής της αρχικής περιόδου, η 
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος εξακολουθεί να εφαρμόζει το 
σύστημα για διαδοχικές περιόδους τριών 
φορολογικών ετών, εκτός εάν υποβάλει 
δήλωση διακοπής. Η δήλωση διακοπής 
μπορεί να υποβληθεί από φορολογούμενη 
εταιρεία στην οικεία αρμόδια αρχή ή, 
στην περίπτωση ομίλου, από την κύρια 
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φορολογούμενη εταιρεία στην κύρια 
φορολογική αρχή κατά το τρίμηνο που 
προηγείται της λήξης της αρχικής 
περιόδου ή μιας επόμενης περιόδου.
2. Εάν μια φορολογούμενη εταιρεία ή μια 
μη φορολογούμενη εταιρεία ενταχθεί σε 
όμιλο, η διάρκεια εφαρμογής του 
συστήματος από τον όμιλο δεν 
επηρεάζεται. Εάν ένας όμιλος ενταχθεί σε 
άλλον όμιλο ή εάν συγχωνευθούν δύο ή 
περισσότεροι όμιλοι, ο διευρυμένος 
όμιλος εξακολουθεί να εφαρμόζει το 
σύστημα, μέχρι την τελευταία από τις 
ημερομηνίες λήξης των περιόδων των 
ομίλων, εκτός εάν λόγω έκτακτων 
περιστάσεων ενδείκνυται να ισχύσει 
συντομότερη περίοδος.
3. Εάν μια φορολογούμενη εταιρεία 
αποχωρήσει από έναν όμιλο ή εάν ο 
όμιλος διαλυθεί, η φορολογούμενη 
εταιρεία ή οι φορολογούμενες εταιρείες 
εξακολουθούν να εφαρμόζουν το σύστημα 
για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου 
εφαρμογής από τον όμιλο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 338
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 105 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν γίνει δεκτή η δήλωση υπαγωγής, 
η μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή 
ο όμιλος, ανάλογα με την περίπτωση, 
υποχρεούται να εφαρμόσει το σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
επί πέντε φορολογικά έτη. Μετά τη λήξη 

διαγράφεται
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αυτής της αρχικής περιόδου, η 
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος εξακολουθεί να εφαρμόζει το 
σύστημα για διαδοχικές περιόδους τριών 
φορολογικών ετών, εκτός εάν υποβάλει 
δήλωση διακοπής. Η δήλωση διακοπής 
μπορεί να υποβληθεί από φορολογούμενη 
εταιρεία στην οικεία αρμόδια αρχή ή, 
στην περίπτωση ομίλου, από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία στην κύρια 
φορολογική αρχή κατά το τρίμηνο που 
προηγείται της λήξης της αρχικής 
περιόδου ή μιας επόμενης περιόδου.

Or. pt

Τροπολογία 339
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 105 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν γίνει δεκτή η δήλωση επιλογής 
υπαγωγής, η μεμονωμένη φορολογούμενη 
εταιρεία ή ο όμιλος, ανάλογα με την 
περίπτωση, υποχρεούται να εφαρμόσει το 
σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία επί πέντε φορολογικά έτη. Μετά τη 
λήξη αυτής της αρχικής περιόδου, η 
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος εξακολουθεί να εφαρμόζει το 
σύστημα για διαδοχικές περιόδους τριών 
φορολογικών ετών, εκτός εάν υποβάλει 
δήλωση διακοπής. Η δήλωση διακοπής 
μπορεί να υποβληθεί από φορολογούμενη 
εταιρεία στην οικεία αρμόδια αρχή ή, 
στην περίπτωση ομίλου, από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία στην κύρια 
φορολογική αρχή κατά το τρίμηνο που 
προηγείται της λήξης της αρχικής περιόδου 
ή μιας επόμενης περιόδου.

1. Όταν γίνει δεκτή η δήλωση υπαγωγής, 
η μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή 
ο όμιλος, ανάλογα με την περίπτωση, 
υποχρεούται να εφαρμόσει το σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία επί 
πέντε φορολογικά έτη. Μετά τη λήξη 
αυτής της αρχικής περιόδου, η 
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος εξακολουθεί να εφαρμόζει το 
σύστημα για διαδοχικές περιόδους τριών 
φορολογικών ετών, εκτός εάν η 
φορολογική αρχή υποβάλει δήλωση άρσης 
της εφαρμογής. Η δήλωση διακοπής 
μπορεί να υποβληθεί από τη φορολογική 
αρχή ή, στην περίπτωση ομίλου, από την 
κύρια φορολογική αρχή κατά το τρίμηνο 
που προηγείται της λήξης της αρχικής 
περιόδου ή μιας επόμενης περιόδου.

Or. de
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Τροπολογία 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 105 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν γίνει δεκτή η δήλωση υπαγωγής, η 
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος, ανάλογα με την περίπτωση, 
υποχρεούται να εφαρμόσει το σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία επί 
πέντε φορολογικά έτη. Μετά τη λήξη 
αυτής της αρχικής περιόδου, η 
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος εξακολουθεί να εφαρμόζει το 
σύστημα για διαδοχικές περιόδους τριών 
φορολογικών ετών, εκτός εάν υποβάλει 
δήλωση διακοπής. Η δήλωση διακοπής 
μπορεί να υποβληθεί από φορολογούμενη 
εταιρεία στην οικεία αρμόδια αρχή ή, στην 
περίπτωση ομίλου, από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία στην κύρια 
φορολογική αρχή κατά το τρίμηνο που 
προηγείται της λήξης της αρχικής περιόδου 
ή μιας επόμενης περιόδου.

1. Όταν γίνει δεκτή η δήλωση υπαγωγής, η 
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος, ανάλογα με την περίπτωση, 
υποχρεούται να εφαρμόσει το σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία επί 
τρία φορολογικά έτη. Μετά τη λήξη αυτής 
της αρχικής περιόδου, η μεμονωμένη 
φορολογούμενη εταιρεία ή ο όμιλος 
εξακολουθεί να εφαρμόζει το σύστημα για 
διαδοχικές περιόδους τριών φορολογικών 
ετών, εκτός εάν υποβάλει δήλωση 
διακοπής. Η δήλωση διακοπής μπορεί να 
υποβληθεί από φορολογούμενη εταιρεία 
στην οικεία αρμόδια αρχή ή, στην 
περίπτωση ομίλου, από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία στην κύρια 
φορολογική αρχή κατά το τρίμηνο που 
προηγείται της λήξης της αρχικής περιόδου 
ή μιας επόμενης περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 341
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 105 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν γίνει δεκτή η δήλωση υπαγωγής, η 
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος, ανάλογα με την περίπτωση, 
υποχρεούται να εφαρμόσει το σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία επί 
πέντε φορολογικά έτη. Μετά τη λήξη 

1. Όταν γίνει δεκτή η δήλωση υπαγωγής, η 
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος, ανάλογα με την περίπτωση, 
υποχρεούται να εφαρμόσει το σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία επί 
τρία φορολογικά έτη. Μετά τη λήξη αυτής 
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αυτής της αρχικής περιόδου, η 
μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία ή ο 
όμιλος εξακολουθεί να εφαρμόζει το 
σύστημα για διαδοχικές περιόδους τριών 
φορολογικών ετών, εκτός εάν υποβάλει 
δήλωση διακοπής. Η δήλωση διακοπής 
μπορεί να υποβληθεί από φορολογούμενη 
εταιρεία στην οικεία αρμόδια αρχή ή, στην 
περίπτωση ομίλου, από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία στην κύρια 
φορολογική αρχή κατά το τρίμηνο που 
προηγείται της λήξης της αρχικής περιόδου 
ή μιας επόμενης περιόδου.

της αρχικής περιόδου, η μεμονωμένη 
φορολογούμενη εταιρεία ή ο όμιλος 
εξακολουθεί να εφαρμόζει το σύστημα για 
διαδοχικές περιόδους τριών φορολογικών 
ετών, εκτός εάν υποβάλει δήλωση 
διακοπής. Η δήλωση διακοπής μπορεί να 
υποβληθεί από φορολογούμενη εταιρεία 
στην οικεία αρμόδια αρχή ή, στην 
περίπτωση ομίλου, από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία στην κύρια 
φορολογική αρχή κατά το τρίμηνο που 
προηγείται της λήξης της αρχικής περιόδου 
ή μιας επόμενης περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 342
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 105 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν μια φορολογούμενη εταιρεία ή μια 
μη φορολογούμενη εταιρεία ενταχθεί σε 
όμιλο, η διάρκεια εφαρμογής του 
συστήματος από τον όμιλο δεν 
επηρεάζεται. Εάν ένας όμιλος ενταχθεί σε 
άλλον όμιλο ή εάν συγχωνευθούν δύο ή 
περισσότεροι όμιλοι, ο διευρυμένος 
όμιλος εξακολουθεί να εφαρμόζει το 
σύστημα, μέχρι την τελευταία από τις 
ημερομηνίες λήξης των περιόδων των 
ομίλων, εκτός εάν λόγω έκτακτων 
περιστάσεων ενδείκνυται να ισχύσει 
συντομότερη περίοδος.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 343
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 105 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν μια φορολογούμενη εταιρεία ή μια 
μη φορολογούμενη εταιρεία ενταχθεί σε 
όμιλο, η διάρκεια εφαρμογής του 
συστήματος από τον όμιλο δεν 
επηρεάζεται. Εάν ένας όμιλος ενταχθεί σε 
άλλον όμιλο ή εάν συγχωνευθούν δύο ή 
περισσότεροι όμιλοι, ο διευρυμένος όμιλος 
εξακολουθεί να εφαρμόζει το σύστημα, 
μέχρι την τελευταία από τις ημερομηνίες 
λήξης των περιόδων των ομίλων, εκτός εάν 
λόγω έκτακτων περιστάσεων ενδείκνυται 
να ισχύσει συντομότερη περίοδος.

2. Εάν μια φορολογούμενη εταιρεία ή μια 
μη φορολογούμενη εταιρεία εισέλθει σε 
όμιλο, η διάρκεια εφαρμογής του 
συστήματος από τον όμιλο δεν 
επηρεάζεται. Εάν ένας όμιλος εισέλθει σε 
άλλον όμιλο ή εάν συγχωνευθούν δύο ή 
περισσότεροι όμιλοι, ο διευρυμένος όμιλος 
εξακολουθεί να εφαρμόζει το σύστημα, 
μέχρι την τελευταία από τις ημερομηνίες 
λήξης των περιόδων των ομίλων, εκτός εάν 
λόγω έκτακτων περιστάσεων ενδείκνυται 
να ισχύσει συντομότερη περίοδος.

Or. de

Τροπολογία 344
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 105 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν μια φορολογούμενη εταιρεία 
αποχωρήσει από έναν όμιλο ή εάν ο 
όμιλος διαλυθεί, η φορολογούμενη 
εταιρεία ή οι φορολογούμενες εταιρείες 
εξακολουθούν να εφαρμόζουν το σύστημα 
για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου 
εφαρμογής από τον όμιλο.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 345
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 106
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες περιεχόμενες στη δήλωση 
υπαγωγής

διαγράφεται

Η δήλωση υπαγωγής περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
a) τα στοιχεία αναγνώρισης της 
φορολογούμενης εταιρείας ή των μελών 
του ομίλου·
β) προκειμένου για όμιλο, αποδεικτικά 
στοιχεία για την εκπλήρωση των 
κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 
54 και 55·
γ) τα στοιχεία αναγνώρισης των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 78·
δ) τη νομική μορφή, την καταστατική 
έδρα και τον τόπο πραγματικής 
διαχείρισης των φορολογούμενων 
εταιρειών·
ε) το φορολογικό έτος που θα ισχύει.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει πράξη για 
τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου 
δήλωσης υπαγωγής. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 131 παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 346
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 106

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες περιεχόμενες στη δήλωση 
υπαγωγής

διαγράφεται

Η δήλωση υπαγωγής περιλαμβάνει τις 
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ακόλουθες πληροφορίες:
a) τα στοιχεία αναγνώρισης της 
φορολογούμενης εταιρείας ή των μελών 
του ομίλου·
β) προκειμένου για όμιλο, αποδεικτικά 
στοιχεία για την εκπλήρωση των 
κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 
54 και 55·
γ) τα στοιχεία αναγνώρισης των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 78·
δ) τη νομική μορφή, την καταστατική 
έδρα και τον τόπο πραγματικής 
διαχείρισης των φορολογούμενων 
εταιρειών·
ε) το φορολογικό έτος που θα ισχύει.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει πράξη για 
τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου 
δήλωσης υπαγωγής. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 131 παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε ένα υποχρεωτικό σύστημα, η δήλωση υπαγωγής δεν έχει νόημα.

.

Τροπολογία 347
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 106

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες περιεχόμενες στη δήλωση 
υπαγωγής

διαγράφεται

Η δήλωση υπαγωγής περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
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a) τα στοιχεία αναγνώρισης της 
φορολογούμενης εταιρείας ή των μελών 
του ομίλου·
β) προκειμένου για όμιλο, αποδεικτικά 
στοιχεία για την εκπλήρωση των 
κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 
54 και 55·
γ) τα στοιχεία αναγνώρισης των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 78·
δ) τη νομική μορφή, την καταστατική 
έδρα και τον τόπο πραγματικής 
διαχείρισης των φορολογούμενων 
εταιρειών·
ε) το φορολογικό έτος που θα ισχύει.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει πράξη για 
τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου 
δήλωσης υπαγωγής. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 131 παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 348
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 106

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες περιεχόμενες στη δήλωση 
υπαγωγής

διαγράφεται

Η δήλωση υπαγωγής περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
(a) τα στοιχεία αναγνώρισης της 
φορολογούμενης εταιρείας ή των μελών 
του ομίλου·
(β) προκειμένου για όμιλο, αποδεικτικά 
στοιχεία για την εκπλήρωση των 
κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα
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54 και 55·
(γ) τα στοιχεία αναγνώρισης των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 78·
(δ) τη νομική μορφή, την καταστατική 
έδρα και τον τόπο πραγματικής 
διαχείρισης των φορολογούμενων 
εταιρειών·
(ε) το φορολογικό έτος που θα ισχύει.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει πράξη για 
τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου 
δήλωσης υπαγωγής. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 131 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 106 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες περιεχόμενες στη δήλωση 
επιλογής υπαγωγής

Πληροφορίες περιεχόμενες στη δήλωση 
υπαγωγής

Or. de

Τροπολογία 350
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 106 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δήλωση υπαγωγής περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

διαγράφεται

a) τα στοιχεία αναγνώρισης της 
φορολογούμενης εταιρείας ή των μελών 
του ομίλου·
β) προκειμένου για όμιλο, αποδεικτικά 
στοιχεία για την εκπλήρωση των 
κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 
54 και 55·
γ) τα στοιχεία αναγνώρισης των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 78·
δ) τη νομική μορφή, την καταστατική 
έδρα και τον τόπο πραγματικής 
διαχείρισης των φορολογούμενων 
εταιρειών·
ε) το φορολογικό έτος που θα ισχύει.

Or. pt

Τροπολογία 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δήλωση επιλογής υπαγωγής 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Η δήλωση υπαγωγής πρέπει να 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. de

Τροπολογία 352
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) τα στοιχεία αναγνώρισης της 
φορολογούμενης εταιρείας ή των μελών 
του ομίλου·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 353
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προκειμένου για όμιλο, αποδεικτικά 
στοιχεία για την εκπλήρωση των 
κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 
54 και 55·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 354
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 78·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 355
Miguel Portas
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη νομική μορφή, την καταστατική 
έδρα και τον τόπο πραγματικής 
διαχείρισης των φορολογούμενων 
εταιρειών·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 356
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το φορολογικό έτος που θα ισχύει. διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 357
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 106 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει πράξη για 
τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου 
δήλωσης υπαγωγής. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 131 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. pt
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Τροπολογία 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 106 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει πράξη για 
τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου 
δήλωσης επιλογής υπαγωγής. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 131 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει πράξη για τη θέσπιση 
τυποποιημένου εντύπου δήλωσης 
υπαγωγής. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 131 
παράγραφος 2.

Or. de

Τροπολογία 359
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έλεγχος της δήλωσης υπαγωγής διαγράφεται
1. Η αρμόδια αρχή στην οποία 
υποβάλλεται εγκύρως η δήλωση 
υπαγωγής εξετάζει κατά πόσον, βάσει 
των πληροφοριών που περιέχονται στη 
δήλωση, ο όμιλος πληροί τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας. Εάν η δήλωση δεν 
απορριφθεί εντός τριών μηνών από την 
παραλαβή της, θεωρείται ότι έχει γίνει 
δεκτή.
2. Εφόσον η φορολογούμενη εταιρεία έχει 
γνωστοποιήσει πλήρως όλες τις σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 106, 
η τυχόν μεταγενέστερη διαπίστωση ότι ο 
κατάλογος των μελών του ομίλου που 
δημοσιοποιήθηκε είναι ανακριβής δεν 
ακυρώνει τη δήλωση υπαγωγής. Η 
δήλωση διορθώνεται και λαμβάνονται 
όλα τα άλλα αναγκαία μέτρα από την 
αρχή του φορολογικού έτους κατά το 



AM\885627EL.doc 205/249 PE478.376v01-00

EL

οποίο έγινε η διαπίστωση. Σε περίπτωση 
ελλιπούς γνωστοποίησης πληροφοριών, η 
κυρία φορολογική αρχή, σε συμφωνία με 
τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, 
μπορεί να ακυρώσει την αρχική δήλωση 
υπαγωγής.

Or. fr

Τροπολογία 360
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έλεγχος της δήλωσης υπαγωγής διαγράφεται
1. Η αρμόδια αρχή στην οποία 
υποβάλλεται εγκύρως η δήλωση 
υπαγωγής εξετάζει κατά πόσον, βάσει 
των πληροφοριών που περιέχονται στη 
δήλωση, ο όμιλος πληροί τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας. Εάν η δήλωση δεν 
απορριφθεί εντός τριών μηνών από την 
παραλαβή της, θεωρείται ότι έχει γίνει 
δεκτή.
2. Εφόσον η φορολογούμενη εταιρεία έχει 
γνωστοποιήσει πλήρως όλες τις σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 106, 
η τυχόν μεταγενέστερη διαπίστωση ότι ο 
κατάλογος των μελών του ομίλου που 
δημοσιοποιήθηκε είναι ανακριβής δεν 
ακυρώνει τη δήλωση υπαγωγής. Η 
δήλωση διορθώνεται και λαμβάνονται 
όλα τα άλλα αναγκαία μέτρα από την 
αρχή του φορολογικού έτους κατά το 
οποίο έγινε η διαπίστωση. Σε περίπτωση 
ελλιπούς γνωστοποίησης πληροφοριών, η 
κυρία φορολογική αρχή, σε συμφωνία με 
τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, 
μπορεί να ακυρώσει την αρχική δήλωση 
υπαγωγής.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σε ένα υποχρεωτικό σύστημα, η δήλωση υπαγωγής δεν έχει νόημα.

Τροπολογία 361
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έλεγχος της δήλωσης υπαγωγής διαγράφεται
1. Η αρμόδια αρχή στην οποία 
υποβάλλεται εγκύρως η δήλωση 
υπαγωγής εξετάζει κατά πόσον, βάσει 
των πληροφοριών που περιέχονται στη 
δήλωση, ο όμιλος πληροί τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας. Εάν η δήλωση δεν 
απορριφθεί εντός τριών μηνών από την 
παραλαβή της, θεωρείται ότι έχει γίνει 
δεκτή.
2. Εφόσον η φορολογούμενη εταιρεία έχει 
γνωστοποιήσει πλήρως όλες τις σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 106, 
η τυχόν μεταγενέστερη διαπίστωση ότι ο 
κατάλογος των μελών του ομίλου που 
δημοσιοποιήθηκε είναι ανακριβής δεν 
ακυρώνει τη δήλωση υπαγωγής. Η 
δήλωση διορθώνεται και λαμβάνονται 
όλα τα άλλα αναγκαία μέτρα από την 
αρχή του φορολογικού έτους κατά το 
οποίο έγινε η διαπίστωση. Σε περίπτωση 
ελλιπούς γνωστοποίησης πληροφοριών, η 
κυρία φορολογική αρχή, σε συμφωνία με 
τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, 
μπορεί να ακυρώσει την αρχική δήλωση 
υπαγωγής.

Or. pt

Τροπολογία 362
Danuta Jazłowiecka
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έλεγχος της δήλωσης υπαγωγής διαγράφεται
1. Η αρμόδια αρχή στην οποία 
υποβάλλεται εγκύρως η δήλωση 
υπαγωγής εξετάζει κατά πόσον, βάσει 
των πληροφοριών που περιέχονται στη 
δήλωση, ο όμιλος πληροί τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας. Εάν η δήλωση δεν 
απορριφθεί εντός τριών μηνών από την 
παραλαβή της, θεωρείται ότι έχει γίνει 
δεκτή.
2. Εφόσον η φορολογούμενη εταιρεία έχει 
γνωστοποιήσει πλήρως όλες τις σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 106, 
η τυχόν μεταγενέστερη διαπίστωση ότι ο 
κατάλογος των μελών του ομίλου που 
δημοσιοποιήθηκε είναι ανακριβής δεν 
ακυρώνει τη δήλωση υπαγωγής. Η 
δήλωση διορθώνεται και λαμβάνονται 
όλα τα άλλα αναγκαία μέτρα από την 
αρχή του φορολογικού έτους κατά το 
οποίο έγινε η διαπίστωση. Σε περίπτωση 
ελλιπούς γνωστοποίησης πληροφοριών, η 
κυρία φορολογική αρχή, σε συμφωνία με 
τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, 
μπορεί να ακυρώσει την αρχική δήλωση 
υπαγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 107 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έλεγχος της δήλωσης επιλογής υπαγωγής Επανεξέταση της δήλωσης υπαγωγής

Or. de

Τροπολογία 364
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή στην οποία 
υποβάλλεται εγκύρως η δήλωση 
υπαγωγής εξετάζει κατά πόσον, βάσει 
των πληροφοριών που περιέχονται στη 
δήλωση, ο όμιλος πληροί τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας. Εάν η δήλωση δεν 
απορριφθεί εντός τριών μηνών από την 
παραλαβή της, θεωρείται ότι έχει γίνει 
δεκτή.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή στην οποία 
υποβάλλεται εγκύρως η δήλωση επιλογής 
υπαγωγής εξετάζει κατά πόσον, βάσει των 
πληροφοριών που περιέχονται στη 
δήλωση, ο όμιλος πληροί τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας. Εάν η δήλωση δεν 
απορριφθεί εντός τριών μηνών από την 
παραλαβή της, θεωρείται ότι έχει γίνει 
δεκτή.

1. Η αρμόδια αρχή στην οποία 
υποβάλλεται εγκύρως η δήλωση 
υπαγωγής εξετάζει κατά πόσον, βάσει των 
πληροφοριών που περιέχονται στη 
δήλωση, ο όμιλος πληροί τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας. Εάν η δήλωση δεν 
απορριφθεί εντός τριών μηνών από την 
παραλαβή της, θεωρείται ότι έχει γίνει 
δεκτή.
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Or. de

Τροπολογία 366
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 107 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον η φορολογούμενη εταιρεία έχει 
γνωστοποιήσει πλήρως όλες τις σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 106, 
η τυχόν μεταγενέστερη διαπίστωση ότι ο 
κατάλογος των μελών του ομίλου που 
δημοσιοποιήθηκε είναι ανακριβής δεν 
ακυρώνει τη δήλωση υπαγωγής. Η 
δήλωση διορθώνεται και λαμβάνονται 
όλα τα άλλα αναγκαία μέτρα από την 
αρχή του φορολογικού έτους κατά το 
οποίο έγινε η διαπίστωση. Σε περίπτωση 
ελλιπούς γνωστοποίησης πληροφοριών, η 
κυρία φορολογική αρχή, σε συμφωνία με 
τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, 
μπορεί να ακυρώσει την αρχική δήλωση 
υπαγωγής.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 107 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον η φορολογούμενη εταιρεία έχει 
γνωστοποιήσει πλήρως όλες τις σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 106, η 
τυχόν μεταγενέστερη διαπίστωση ότι ο 
κατάλογος των μελών του ομίλου που 
δημοσιοποιήθηκε είναι ανακριβής δεν 
ακυρώνει τη δήλωση επιλογής υπαγωγής. 

2. Εφόσον η φορολογούμενη εταιρεία έχει 
γνωστοποιήσει πλήρως όλες τις σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 106, η 
τυχόν μεταγενέστερη διαπίστωση ότι ο 
κατάλογος των μελών του ομίλου που 
δημοσιοποιήθηκε είναι ανακριβής δεν 
ακυρώνει τη δήλωση υπαγωγής. Η 
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Η δήλωση διορθώνεται και λαμβάνονται 
όλα τα άλλα αναγκαία μέτρα από την αρχή 
του φορολογικού έτους κατά το οποίο 
έγινε η διαπίστωση. Σε περίπτωση 
ελλιπούς γνωστοποίησης πληροφοριών, η 
κυρία φορολογική αρχή, σε συμφωνία με 
τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, 
μπορεί να ακυρώσει την αρχική δήλωση 
επιλογής υπαγωγής.

δήλωση διορθώνεται και λαμβάνονται όλα 
τα άλλα αναγκαία μέτρα από την αρχή του 
φορολογικού έτους κατά το οποίο έγινε η 
διαπίστωση. Σε περίπτωση ελλιπούς 
γνωστοποίησης πληροφοριών, η κυρία 
φορολογική αρχή, σε συμφωνία με τις 
άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, 
μπορεί να ακυρώσει την αρχική δήλωση 
υπαγωγής.

Or. de

Τροπολογία 368
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φορολογικό έτος διαγράφεται
1. Για όλα τα μέλη ενός ομίλου ισχύει το 
ίδιο φορολογικό έτος.
2. Κατά το έτος στη διάρκεια του οποίου 
εντάσσεται σε υφιστάμενο όμιλο, μια 
φορολογούμενη εταιρεία ευθυγραμμίζει το 
φορολογικό της έτος προς εκείνο του 
ομίλου. Το επιμερισμένο μερίδιο της 
φορολογούμενης εταιρείας για το εν λόγω 
φορολογικό έτος υπολογίζεται αναλογικά, 
με βάση τον αριθμό ημερολογιακών 
μηνών κατά τους οποίους η εταιρεία 
ανήκε στον όμιλο.
3. Το επιμερισμένο μερίδιο της 
φορολογούμενης εταιρείας για το έτος 
κατά το οποίο εγκαταλείπει τον όμιλο 
υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τον 
αριθμό ημερολογιακών μηνών κατά τους 
οποίους η εταιρεία ανήκε στον όμιλο.
4. Όταν μεμονωμένη φορολογούμενη 
εταιρεία ενταχθεί σε όμιλο, 
αντιμετωπίζεται ως εάν το φορολογικό 
της έτος είχε λήξει την προηγουμένη της 
ένταξής της.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 108 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά το έτος στη διάρκεια του οποίου 
εντάσσεται σε υφιστάμενο όμιλο, μια 
φορολογούμενη εταιρεία ευθυγραμμίζει το 
φορολογικό της έτος προς εκείνο του 
ομίλου. Το επιμερισμένο μερίδιο της 
φορολογούμενης εταιρείας για το εν λόγω 
φορολογικό έτος υπολογίζεται αναλογικά, 
με βάση τον αριθμό ημερολογιακών μηνών 
κατά τους οποίους η εταιρεία ανήκε στον 
όμιλο.

2. Κατά το έτος στη διάρκεια του οποίου 
εισέρχεται σε υφιστάμενο όμιλο, μια 
φορολογούμενη εταιρεία ευθυγραμμίζει το 
φορολογικό της έτος προς εκείνο του 
ομίλου. Το επιμερισμένο μερίδιο της 
φορολογούμενης εταιρείας για το εν λόγω 
φορολογικό έτος υπολογίζεται αναλογικά, 
με βάση τον αριθμό ημερολογιακών μηνών 
κατά τους οποίους η εταιρεία ανήκε στον 
όμιλο.

Or. de

Τροπολογία 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 108 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν μεμονωμένη φορολογούμενη 
εταιρεία ενταχθεί σε όμιλο, 
αντιμετωπίζεται ως εάν το φορολογικό της 
έτος είχε λήξει την προηγουμένη της 
ένταξής της.

4. Όταν μεμονωμένη φορολογούμενη 
εταιρεία εισέλθει σε όμιλο, 
αντιμετωπίζεται ως εάν το φορολογικό της 
έτος είχε λήξει την προηγουμένη της 
ένταξής της.

Or. de
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Τροπολογία 371
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 109

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποβολή φορολογικής δήλωσης διαγράφεται
1. Η μεμονωμένη φορολογούμενη 
εταιρεία υποβάλλει τη φορολογική της 
δήλωση στην αρμόδια αρχή.
Στην περίπτωση ομίλου, η κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία υποβάλλει την 
ενοποιημένη φορολογική δήλωση του 
ομίλου στην κύρια φορολογική αρχή.
2. Η δήλωση επέχει θέση πράξης 
επιβολής της φορολογικής οφειλής κάθε 
μέλους του ομίλου. Εάν η νομοθεσία ενός 
κράτους μέλους προβλέπει ότι η 
φορολογική δήλωση έχει νομικό 
καθεστώς πράξης επιβολής φόρου και 
αντιμετωπίζεται ως εκτελεστός τίτλος για 
την είσπραξη της φορολογικής οφειλής, η 
ενοποιημένη φορολογική δήλωση έχει την 
ίδια ισχύ σε σχέση με μέλος του ομίλου 
που υπόκειται σε φόρο στο εν λόγω 
κράτος μέλος.
3. Εάν η ενοποιημένη φορολογική 
δήλωση δεν έχει νομικό καθεστώς 
πράξης επιβολής φόρου για τους σκοπούς 
της αναγκαστικής είσπραξης μιας 
φορολογικής οφειλής, η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους μπορεί, σε ό,τι αφορά 
μέλος του ομίλου που εδρεύει ή είναι 
εγκατεστημένο στο κράτος αυτό, να 
εκδώσει πράξη εθνικού δικαίου που 
επιτρέπει την αναγκαστική είσπραξη στο 
κράτος μέλος. Στην πράξη αυτή 
αναγράφονται τα στοιχεία της 
ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης που 
αφορούν το μέλος του ομίλου. Προσφυγές 
κατά της πράξης αυτής επιτρέπονται 
αποκλειστικά για τυπικούς λόγους και όχι 
για λόγους που αφορούν την υποκείμενη 
εκτίμηση της οφειλής. Η διαδικασία 
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διέπεται από το εθνικό δίκαιο του οικείου 
κράτους μέλους.
4. Στην περίπτωση που μόνιμη 
εγκατάσταση λογίζεται υπάρχουσα 
δυνάμει του άρθρου 61 τρίτο εδάφιο, η 
κύρια φορολογούμενη εταιρεία ευθύνεται 
για όλες τις διαδικαστικές υποχρεώσεις 
που αφορούν τη φορολογία της εν λόγω 
μόνιμης εγκατάστασης.
5. Η φορολογική δήλωση μεμονωμένης 
φορολογούμενης εταιρείας υποβάλλεται 
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 
στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο 
οποίο εδρεύει ή στο οποίο έχει μόνιμη 
εγκατάσταση. Η ενοποιημένη φορολογική 
δήλωση υποβάλλεται εντός εννέα μηνών 
από το τέλος του φορολογικού έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 372
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιεχόμενο της φορολογικής δήλωσης διαγράφεται
1. Η φορολογική δήλωση μεμονωμένης 
φορολογούμενης εταιρείας περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες πληροφορίες:
(a) τα στοιχεία αναγνώρισης της 
φορολογούμενης εταιρείας·
(β) το φορολογικό έτος το οποίο αφορά η 
φορολογική δήλωση·
(γ) τον υπολογισμό της φορολογικής 
βάσης·
(δ) τα στοιχεία αναγνώρισης των
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συνδεδεμένων επιχειρήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 78.
2. Η ενοποιημένη φορολογική δήλωση 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
(a) τα στοιχεία αναγνώρισης της κύριας 
φορολογούμενης εταιρείας·
(β) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των 
μελών του ομίλου·
(γ) τα στοιχεία αναγνώρισης των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 78·
(δ) το φορολογικό έτος το οποίο αφορά η 
φορολογική δήλωση·
(ε) τον υπολογισμό της φορολογικής 
βάσης κάθε μέλους του ομίλου·
(στ) τον υπολογισμό της ενοποιημένης 
φορολογικής βάσης·
(ζ) τον υπολογισμό του επιμερισμένου 
μεριδίου κάθε μέλους του ομίλου·
(η) τον υπολογισμό της φορολογικής 
οφειλής κάθε μέλους του ομίλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 373
Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι ενιαίοι μορφότυποι επιστροφής 
φόρου πρέπει να σχεδιαστούν από την 
Επιτροπή με τη συνεργασία των 
φορολογικών διοικήσεων των κρατών 
μελών.
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Or. lv

Τροπολογία 374
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γνωστοποίηση σφαλμάτων στη 
φορολογική δήλωση

διαγράφεται

Η κύρια φορολογούμενη εταιρεία 
γνωστοποιεί στην κύρια φορολογική αρχή 
την ύπαρξη σφαλμάτων στην 
ενοποιημένη φορολογική δήλωση. Η 
κυρία φορολογική αρχή εκδίδει, εάν 
χρειάζεται, τροποποιημένη πράξη 
επιβολής φόρου σύμφωνα με το άρθρο 
114 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 375
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράλειψη υποβολής φορολογικής 
δήλωσης

διαγράφεται

Εάν η κύρια φορολογούμενη εταιρεία 
παραλείψει να υποβάλει ενοποιημένη 
φορολογική δήλωση, η κύρια φορολογική 
αρχή εκδίδει πράξη επιβολής φόρου εντός 
τριών μηνών, βάσει εκτίμησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει 
στη διάθεσή της. Η κύρια φορολογούμενη 
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εταιρεία μπορεί να προσφύγει κατά της 
πράξης αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 376
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 113

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες για την υποβολή ηλεκτρονικής 
δήλωσης, για τις φορολογικές δηλώσεις 
και τα δικαιολογητικά έγγραφα

διαγράφεται

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει πράξεις 
για τη θέσπιση κανόνων υποβολής δια 
της ηλεκτρονικής οδού, για τη μορφή της 
φορολογικής δήλωσης, για τη μορφή της 
ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης και 
για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
έγγραφα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 131 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 377
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 114
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποιημένες πράξεις επιβολής φόρου διαγράφεται
1. Όσον αφορά μεμονωμένη 
φορολογούμενη εταιρεία, οι έλεγχοι και οι 
πράξεις επιβολής διέπονται από τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
εδρεύει ή στο οποίο έχει μόνιμη 
εγκατάσταση.
2. Η κύρια φορολογική αρχή ελέγχει τη 
συμμόρφωση της ενοποιημένης 
φορολογικής δήλωσης προς τις διατάξεις 
του άρθρου 110 παράγραφος 2.
3. Η κύρια φορολογική αρχή μπορεί να 
εκδώσει τροποποιημένη πράξη επιβολής 
φόρου το αργότερο τρία έτη από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής της 
ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης ή, 
εάν δεν είχε υποβληθεί δήλωση πριν από 
τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το 
αργότερο τρία έτη από την έκδοση 
πράξης επιβολής φόρου σύμφωνα με το 
άρθρο 112.
Δεν επιτρέπεται να εκδοθεί 
τροποποιημένη πράξη επιβολής φόρου 
περισσότερες από μία φορά σε κάθε 
περίοδο 12 μηνών.
4. Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται, 
όταν εκδίδεται τροποποιημένη πράξη 
επιβολής για λόγους συμμόρφωσης προς 
απόφαση των δικαστηρίων του κράτους 
μέλους της κύριας φορολογικής αρχής 
σύμφωνα με το άρθρο 123 ή 
συμμόρφωσης προς αμοιβαία συμφωνία 
ή προς την έκβαση διαδικασίας 
διαιτησίας με τρίτη χώρα. Οι εν λόγω 
τροποποιημένες πράξεις επιβολής 
εκδίδονται εντός 12 μηνών από την 
έκδοση της απόφασης των δικαστηρίων 
της χώρας της κύριας φορολογικής αρχής 
ή από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, 
μπορεί να εκδοθεί τροποποιημένη πράξη 
επιβολής φόρου εντός έξι ετών από τη 
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λήξη της προθεσμίας υποβολής της 
ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης, 
εφόσον δικαιολογείται από ψευδή 
δήλωση της φορολογούμενης εταιρείας, 
οφειλόμενη σε πρόθεση ή βαρειά αμέλεια, 
ή εντός 12 ετών από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας, εφόσον η ψευδής δήλωση 
αποτελεί αντικείμενο ποινικών 
διαδικασιών. Η εν λόγω τροποποιημένη 
πράξη επιβολής εκδίδεται εντός 12 μηνών 
από τη διαπίστωση της ψευδούς 
δήλωσης, εκτός εάν δικαιολογείται 
αντικειμενικά μεγαλύτερη προθεσμία από 
την ανάγκη διεξαγωγής περαιτέρω 
ερευνών ή ελέγχων. Αυτή η 
τροποποιημένη πράξη επιβολής αφορά 
αποκλειστικά το αντικείμενο της ψευδούς 
δήλωσης.
6. Πριν από την έκδοση τροποποιημένης 
πράξης επιβολής φόρου, η κύρια 
φορολογική αρχή διαβουλεύεται με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα 
οποία εδρεύει ή είναι εγκατεστημένο ένα 
μέλος του ομίλου. Οι αρχές αυτές 
μπορούν να διατυπώσουν τις απόψεις 
τους εντός ενός μηνός από τη 
διαβούλευση.
Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους στο 
οποίο εδρεύει ή είναι εγκατεστημένο ένα 
μέλος του ομίλου μπορεί να ζητήσει από 
την κύρια φορολογική αρχή να εκδώσει 
τροποποιημένη πράξη επιβολής φόρου. 
Παράλειψη έκδοσης της λόγω πράξης 
επιβολής εντός τριών μηνών θεωρείται 
άρνηση.
7. Δεν εκδίδεται τροποποιημένη πράξη 
επιβολής φόρου με σκοπό τη διόρθωση 
της ενοποιημένης φορολογικής βάσης, 
όταν η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας 
και της διορθωμένης βάσης δεν 
υπερβαίνει το χαμηλότερο ποσό μεταξύ 
5.000 ευρώ ή 1% της ενοποιημένης 
φορολογικής βάσης.
Δεν εκδίδεται τροποποιημένη πράξη 
επιβολής φόρου με σκοπό τη διόρθωση 
του υπολογισμού των επιμερισμένων 
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μεριδίων, όταν η συνολική διόρθωση των 
επιμερισμένων μεριδίων των μελών του 
ομίλου που εδρεύουν ή είναι 
εγκατεστημένα σε ένα κράτος μέλος θα 
ήταν κατώτερη του 0,5%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 378
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 115

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεντρική βάση δεδομένων διαγράφεται
Η ενοποιημένη φορολογική δήλωση και 
τα δικαιολογητικά έγγραφα που 
υποβάλλονται από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία αποθηκεύονται 
σε κεντρική βάση δεδομένων, στην οποία 
έχουν πρόσβαση όλες οι αρμόδιες αρχές. 
Η κεντρική βάση δεδομένων 
ενημερώνεται τακτικά με όλες τις 
νεότερες πληροφορίες και έγγραφα και 
όλες τις αποφάσεις και ειδοποιήσεις που 
εκδίδονται από την κύρια φορολογική 
αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 379
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 115 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεντρική βάση δεδομένων Κεντρική αρχή συντονισμού και τήρησης 
κεντρικής βάσης δεδομένων

Or. de

Τροπολογία 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 115 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδρύεται κεντρική φορολογική αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή αυτή 
συντονίζει τις δραστηριότητες των 
φορολογικών αρχών των κρατών μελών 
στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και 
τηρεί κεντρική βάση δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 115 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενοποιημένη φορολογική δήλωση και τα 
δικαιολογητικά έγγραφα που 
υποβάλλονται από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία αποθηκεύονται 
σε κεντρική βάση δεδομένων, στην οποία 
έχουν πρόσβαση όλες οι αρμόδιες αρχές. Η 
κεντρική βάση δεδομένων ενημερώνεται 
τακτικά με όλες τις νεότερες πληροφορίες 
και έγγραφα και όλες τις αποφάσεις και 

Η ενοποιημένη φορολογική δήλωση και τα 
δικαιολογητικά έγγραφα που 
υποβάλλονται από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία αποθηκεύονται 
σε αυτή την κεντρική βάση δεδομένων, 
στην οποία έχουν πρόσβαση όλες οι 
αρμόδιες αρχές. Η κεντρική βάση 
δεδομένων ενημερώνεται τακτικά με όλες 
τις νεότερες πληροφορίες και έγγραφα και 
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ειδοποιήσεις που εκδίδονται από την κύρια 
φορολογική αρχή.

όλες τις αποφάσεις και ειδοποιήσεις που 
εκδίδονται από την κύρια φορολογική 
αρχή.

Or. de

Τροπολογία 382
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 116

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορισμός της κύριας φορολογούμενης 
εταιρείας

διαγράφεται

Η κύρια φορολογούμενη εταιρεία που 
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 6 δεν επιτρέπεται να 
αντικατασταθεί στη συνέχεια. Ωστόσο, 
εάν η κύρια φορολογούμενη εταιρεία 
παύσει να πληροί τα κριτήρια του άρθρου 
4 παράγραφος 6 μπορεί να οριστεί από 
τον όμιλο νέα κύρια φορολογούμενη 
εταιρεία.
Σε εξαιρετικές περιστάσεις οι αρμόδιες 
φορολογικές αρχές των κρατών μελών, 
στα οποία εδρεύουν ή έχουν μόνιμη 
εγκατάσταση τα μέλη του ομίλου, 
μπορούν, εντός έξι μηνών από τη δήλωση 
υπαγωγής ή εντός έξι μηνών από 
αναδιοργάνωση που αφορά την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία, να αποφασίσουν 
με κοινή συμφωνία ότι άλλη 
φορολογούμενη εταιρεία και όχι εκείνη 
που έχει οριστεί από τον όμιλο θα είναι η 
κύρια φορολογούμενη εταιρεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".
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Τροπολογία 383
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 116 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε εξαιρετικές περιστάσεις οι αρμόδιες 
φορολογικές αρχές των κρατών μελών, στα 
οποία εδρεύουν ή έχουν μόνιμη 
εγκατάσταση τα μέλη του ομίλου, 
μπορούν, εντός έξι μηνών από τη δήλωση 
επιλογής υπαγωγής ή εντός έξι μηνών από 
αναδιοργάνωση που αφορά την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία, να αποφασίσουν 
με κοινή συμφωνία ότι άλλη 
φορολογούμενη εταιρεία και όχι εκείνη 
που έχει οριστεί από τον όμιλο θα είναι η 
κύρια φορολογούμενη εταιρεία.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις οι αρμόδιες 
φορολογικές αρχές των κρατών μελών, στα 
οποία εδρεύουν ή έχουν μόνιμη 
εγκατάσταση τα μέλη του ομίλου, 
μπορούν, εντός έξι μηνών από τη δήλωση 
υπαγωγής ή εντός έξι μηνών από 
αναδιοργάνωση που αφορά την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία, να αποφασίσουν 
με κοινή συμφωνία ότι άλλη 
φορολογούμενη εταιρεία και όχι εκείνη 
που έχει οριστεί από τον όμιλο θα είναι η 
κύρια φορολογούμενη εταιρεία.

Or. de

Τροπολογία 384
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 117

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τήρηση στοιχείων διαγράφεται
Η μεμονωμένη φορολογούμενη εταιρεία 
και, στην περίπτωση ομίλου, κάθε μέλος 
του ομίλου τηρούν στοιχεία και 
δικαιολογητικά έγγραφα αρκούντως 
λεπτομερειακά, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και να καθίσταται δυνατή η διενέργεια 
ελέγχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".
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Τροπολογία 385
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 118

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες 
αρχές

διαγράφεται

Κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής 
του κράτους μέλους, στο οποίο έχει την 
έδρα της ή στο οποίο βρίσκεται μόνιμη 
εγκατάστασή της, η φορολογούμενη 
εταιρεία παρέχει όλες τις πληροφορίες 
που αφορούν τον προσδιορισμό της 
φορολογικής της οφειλής. Κατόπιν 
αιτήσεως της κύριας φορολογικής αρχής, 
η κύρια φορολογούμενη εταιρεία παρέχει 
όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον 
προσδιορισμό της ενοποιημένης 
φορολογικής βάσης ή της φορολογικής 
οφειλής οποιουδήποτε μέλους του ομίλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 386
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 119

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αίτηση για γνωμοδότηση της αρμόδιας 
αρχής

διαγράφεται

1. Η φορολογούμενη εταιρεία μπορεί να 
ζητήσει γνωμοδότηση της αρμόδιας 
αρχής του κράτους μέλους, στο οποίο 
εδρεύει ή στο οποίο έχει μόνιμη 
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εγκατάσταση, σχετικά με την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας σε συγκεκριμένη 
συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών τις οποίες 
σχεδιάζει να εκτελέσει. Η φορολογούμενη 
εταιρεία μπορεί επίσης να ζητήσει 
γνωμοδότηση σχετικά με την 
προτεινόμενη σύνθεση ενός ομίλου. Η 
αρμόδια αρχή πράττει ό,τι είναι δυνατόν 
για να ανταποκριθεί στο αίτημα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα.
Εφόσον ανακοινώνονται όλες οι 
σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τη 
σχεδιαζόμενη συναλλαγή ή σειρά 
συναλλαγών, η γνωμοδότηση που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή είναι 
δεσμευτική γι’ αυτήν, εκτός εάν τα 
δικαστήρια του κράτους μέλους της 
κύριας φορολογικής αρχής στη συνέχεια 
αποφασίσουν διαφορετικά σύμφωνα με 
το άρθρο 123. Εάν η φορολογούμενη 
εταιρεία διαφωνεί με τη γνωμοδότηση, 
μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με τη δική 
της ερμηνεία, αλλά πρέπει να επισημάνει 
το γεγονός αυτό στη φορολογική της 
δήλωση ή στην ενοποιημένη φορολογική 
δήλωση.
2. Εάν δύο ή περισσότερα μέλη του 
ομίλου σε διαφορετικά κράτη μέλη 
συμμετέχουν άμεσα σε συγκεκριμένη 
συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών ή εάν το 
αίτημα αφορά την προτεινόμενη σύνθεση 
ενός ομίλου, οι αρμόδιες αρχές των εν 
λόγω κρατών μελών συμφωνούν για την 
έκδοση κοινής γνωμοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 387
Danuta Jazłowiecka
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 120

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επικοινωνία μεταξύ αρμοδίων αρχών διαγράφεται
1. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
παρέχονται κατά το δυνατόν με 
ηλεκτρονικά μέσα, χρησιμοποιώντας το 
κοινό δίκτυο επικοινωνιών/κοινή διεπαφή 
συστημάτων (CCN/CSI).
2. Όταν αρμόδια αρχή λάβει αίτηση 
συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών 
που αφορά ένα μέλος του ομίλου δυνάμει 
της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, απαντά το 
αργότερο τρεις μήνες από την 
ημερομηνία λήψης της αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 388
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 121

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρήτρα απορρήτου διαγράφεται
1. Κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε 
γνώση ενός κράτους μέλους κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
τηρείται απόρρητη στο κράτος μέλος 
αυτό κατά τον ίδιο τρόπο που τηρούνται 
απόρρητες οι πληροφορίες που 
συλλέγονται κατ’ εφαρμογή της 
εσωτερικής του νομοθεσίας. Σε κάθε 
περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές:
(a) δεν είναι προσιτές παρά μόνο στα 
πρόσωπα τα οποία αφορά αμέσως η 
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επιβολή του φόρου ή ο διοικητικός 
έλεγχος της επιβολής του φόρου,
(β) δεν αποκαλύπτονται εξ άλλου παρά 
επ’ ευκαιρία δικαστικής διαδικασίας ή 
διαδικασίας που επισύρει την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων, όταν οι 
διαδικασίες αυτές συνδέονται με την 
έκδοση ή τον έλεγχο της πράξης επιβολής 
του φόρου, μόνο δε στα πρόσωπα που 
μετέχουν άμεσα στις διαδικασίες αυτές· 
είναι εν τούτοις δυνατό να αποκαλυφθούν 
οι πληροφορίες αυτές κατά την διάρκεια 
δημοσίων ακροάσεων ή σε δικαστικές 
αποφάσεις, εάν δεν αντιτίθεται σε αυτό η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που 
παρέχει τις πληροφορίες,
(γ) σε καμία περίπτωση δεν 
χρησιμοποιούνται κατ’ άλλον τρόπο αλλά 
μόνο για σκοπούς φορολογικούς ή 
σκοπούς δικαστικής διαδικασίας ή 
διαδικασίας που επισύρει την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων, όταν οι 
διαδικασίες αυτές συνδέονται με την 
έκδοση ή τον έλεγχο της πράξης επιβολής 
του φόρου.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν τη χρήση των πληροφοριών 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για 
την επιβολή άλλων εισφορών, δασμών και 
φόρων που εμπίπτουν στο άρθρο 2 της 
οδηγίας 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που 
παρέχει τις πληροφορίες μπορεί να 
επιτρέψει στο κράτος που τις ζήτησε να 
τις χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς, 
εάν κατά την νομοθεσία του κράτους που 
παρέχει τις πληροφορίες η 
χρησιμοποίησή τους είναι δυνατή στο 
κράτος αυτό για παρόμοιους σκοπούς 
στις ίδιες περιστάσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 389
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 122

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έλεγχοι διαγράφεται
1. Η κύρια φορολογική αρχή μπορεί να 
κινεί και να συντονίζει τη διαδικασία 
ελέγχου των μελών του ομίλου. Η 
διαδικασία ελέγχου μπορεί επίσης να 
κινηθεί κατόπιν αιτήσεως μιας αρμόδιας 
αρχής.
Η κύρια φορολογική αρχή και οι άλλες 
ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές 
αποφασίζουν από κοινού το εύρος και το 
περιεχόμενο του ελέγχου, καθώς και τα 
μέλη του ομίλου που πρόκειται να 
ελεγχθούν.
2. Ο έλεγχος διεξάγεται σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους 
στο οποίο διενεργείται, με την επιφύλαξη 
των προσαρμογών που είναι αναγκαίες 
για την ορθή εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας.
3. Η κύρια φορολογική αρχή 
συγκεφαλαιώνει τα πορίσματα όλων των 
ελέγχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 390
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Άρθρο 122 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κύρια φορολογική αρχή μπορεί να κινεί 
και να συντονίζει τη διαδικασία ελέγχου 
των μελών του ομίλου. Η διαδικασία 
ελέγχου μπορεί επίσης να κινηθεί κατόπιν 
αιτήσεως μιας αρμόδιας αρχής.

Η κύρια φορολογική αρχή μπορεί να κινεί 
τη διαδικασία ελέγχου των μελών του 
ομίλου. Τον συντονισμό της αναλαμβάνει 
η ευρωπαϊκή φορολογική αρχή. Η 
διαδικασία ελέγχου μπορεί επίσης να 
κινηθεί κατόπιν αιτήσεως μιας αρμόδιας 
αρχής ή της ευρωπαϊκής κεντρικής 
αρχής.

Or. de

Τροπολογία 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 122 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κύρια φορολογική αρχή 
συγκεφαλαιώνει τα πορίσματα όλων των 
ελέγχων.

3. Η ευρωπαϊκή φορολογική αρχή 
συγκεφαλαιώνει τα πορίσματα όλων των 
ελέγχων.

Or. de

Τροπολογία 392
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 123

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφωνία μεταξύ κρατών μελών διαγράφεται
1. Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο εδρεύει ή είναι 
εγκατεστημένο ένα μέλος του ομίλου 
διαφωνεί με απόφαση της κύριας 
φορολογικής αρχής που εκδόθηκε 
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δυνάμει του άρθρου 107 ή του άρθρου 
114 παράγραφοι 3, 5 ή 6 δεύτερο εδάφιο, 
μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή 
ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
μέλους της κύριας φορολογικής αρχής 
εντός προθεσμίας τριών μηνών.
2. Η αρμόδια αρχή έχει τουλάχιστον τα 
ίδια δικονομικά δικαιώματα με τα 
δικαιώματα που έχει η φορολογούμενη 
εταιρεία βάσει της νομοθεσίας του εν 
λόγω κράτους μέλους σε δίκες κατ’ 
απόφασης της κύριας φορολογικής 
αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 393
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 123 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
στο οποίο εδρεύει ή είναι εγκατεστημένο 
ένα μέλος του ομίλου διαφωνεί με 
απόφαση της κύριας φορολογικής αρχής
που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 107 ή 
του άρθρου 114 παράγραφοι 3, 5 ή 6 
δεύτερο εδάφιο, μπορεί να προσβάλει την 
απόφαση αυτή ενώπιον των δικαστηρίων 
του κράτους μέλους της κύριας 
φορολογικής αρχής εντός προθεσμίας 
τριών μηνών.

1. Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
στο οποίο εδρεύει ή είναι εγκατεστημένο 
ένα μέλος του ομίλου διαφωνεί με 
απόφαση της κύριας φορολογικής αρχής 
που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 107 ή 
του άρθρου 114 παράγραφοι 3, 5 ή 6 
δεύτερο εδάφιο, μπορεί να προσβάλει την 
απόφαση αυτή, σε πρώτη φάση ενώπιον 
της ευρωπαϊκής φορολογικής αρχής, και 
στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου.

Or. de

Τροπολογία 394
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 123 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή έχει τουλάχιστον τα 
ίδια δικονομικά δικαιώματα με τα 
δικαιώματα που έχει η φορολογούμενη 
εταιρεία βάσει της νομοθεσίας του εν 
λόγω κράτους μέλους σε δίκες κατ’ 
απόφασης της κύριας φορολογικής 
αρχής.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 395
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 124

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προσφυγές διαγράφεται
1. Η κύρια φορολογούμενη εταιρεία 
μπορεί να προσφύγει κατά των εξής 
πράξεων:
(a) απορριπτικής απόφασης για τη 
δήλωση υπαγωγής·
(β) αίτησης γνωστοποίησης εγγράφων ή 
πληροφοριών·
(γ) τροποποιημένης πράξης επιβολής 
φόρου·
(δ) πράξης επιβολής σχετικής με την 
παράλειψη υποβολής ενοποιημένης 
φορολογικής δήλωσης.
Η προσφυγή κατατίθεται εντός 60 
ημερών από τη λήψη της 
προσβαλλόμενης πράξης.
2. Η προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσμα σε σχέση με τη φορολογική 
οφειλή της φορολογούμενης εταιρείας.
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3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 114 
παράγραφος 3, μπορεί να εκδοθεί 
τροποποιημένη πράξη επιβολής φόρου για 
την εφαρμογή του αποτελέσματος μιας 
προσφυγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 396
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) απορριπτικής απόφασης για τη 
δήλωση υπαγωγής·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 397
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) απορριπτικής απόφασης για τη 
δήλωση υπαγωγής·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε ένα υποχρεωτικό σύστημα, η δήλωση υπαγωγής δεν έχει νόημα.

.
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Τροπολογία 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) απορριπτικής απόφασης για τη δήλωση 
επιλογής υπαγωγής·

α) απορριπτικής απόφασης για τη δήλωση 
υπαγωγής·

Or. de

Τροπολογία 399
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 125

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διοικητικές προσφυγές διαγράφεται
1. Οι προσφυγές κατά τροποποιημένων 
πράξεων επιβολής φόρου ή πράξεων 
επιβολής που εκδίδονται δυνάμει του 
άρθρου 112 εξετάζονται από διοικητικό 
φορέα, ο οποίος είναι αρμόδιος να 
εξετάζει σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους της κύριας φορολογικής αρχής. 
Εάν στο εν λόγω κράτος μέλος δεν 
υπάρχει αρμόδιος διοικητικός φορέας, η 
κύρια φορολογούμενη εταιρεία μπορεί να 
καταθέσει απευθείας δικαστική 
προσφυγή.
2. Για την υποβολή προτάσεων στον 
διοικητικό φορέα, η κύρια φορολογική 
αρχή ενεργεί σε στενή συνεργασία με τις 
άλλες αρμόδιες αρχές.
3. Ο διοικητικός φορέας μπορεί, εάν 
χρειάζεται, να διατάξει την προσκόμιση 
αποδείξεων από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία και την κύρια 
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φορολογική αρχή σχετικά με τις 
φορολογικές υποθέσεις των μελών του 
ομίλου και των λοιπών συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων και σχετικά με τη 
νομοθεσία και την πρακτική των άλλων 
ενδιαφερομένων κρατών μελών. Οι 
αρμόδιες αρχές των άλλων 
ενδιαφερομένων κρατών μελών παρέχουν 
κάθε αναγκαία συνδρομή στην κύρια 
φορολογική αρχή.
4. Εάν ο διοικητικός φορέας 
τροποποιήσει την απόφαση της κύριας 
φορολογικής αρχής, η τροποποιημένη 
απόφαση αντικαθιστά την τελευταία και 
θεωρείται απόφαση της κύριας 
φορολογικής αρχής.
5. Ο διοικητικός φορέας αποφασίζει επί 
της προσφυγής εντός έξι μηνών. Εάν η 
κύρια φορολογούμενη εταιρεία δεν λάβει 
απόφαση του φορέα εντός της 
προθεσμίας αυτής, θεωρείται ότι 
επιβεβαιώθηκε η απόφαση της κύριας 
φορολογικής αρχής.
6. Εάν η απόφαση επιβεβαιωθεί ή 
τροποποιηθεί, η κύρια φορολογούμενη 
εταιρεία έχει δικαίωμα να προσφύγει 
απευθείας στα δικαστήρια του κράτους 
μέλους της κύριας φορολογικής αρχής 
εντός 60 ημερών από τη λήψη της 
απόφασης του διοικητικού φορέα 
προσφυγών.
7. Εάν η απόφαση ακυρωθεί, ο 
διοικητικός φορέας παραπέμπει εκ νέου 
την υπόθεση στην κύρια φορολογική 
αρχή, η οποία εκδίδει νέα απόφαση εντός 
60 ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης προς αυτήν της απόφασης 
του διοικητικού φορέα. Η κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία μπορεί να 
προσφύγει κατά της νέας απόφασης είτε 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 είτε 
απευθείας στα δικαστήρια του κράτους 
μέλους της κύριας φορολογικής αρχής 
εντός 60 ημερών από τη λήψη της 
απόφασης. Εάν η κύρια φορολογική αρχή 
δεν εκδώσει νέα απόφαση εντός 60 



PE478.376v01-00 234/249 AM\885627EL.doc

EL

ημερών, η κύρια φορολογούμενη εταιρεία 
μπορεί να προσφύγει κατά της αρχικής 
απόφασης της κύριας φορολογικής αρχής 
στα δικαστήρια του κράτους μέλους της 
κύριας φορολογικής αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 400
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 126

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαστικές προσφυγές διαγράφεται
1. Οι δικαστικές προσφυγές κατ’ 
απόφασης της κύριας φορολογικής αρχής 
διέπονται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους της εν λόγω κύριας φορολογικής 
αρχής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 
3.
2. Για την υποβολή προτάσεων στα 
δικαστήρια, η κύρια φορολογική αρχή 
ενεργεί σε στενή συνεργασία με τις άλλες 
αρμόδιες αρχές.
3. Το εθνικό δικαστήριο μπορεί, εάν 
χρειάζεται, να διατάξει την προσκόμιση 
αποδείξεων από την κύρια 
φορολογούμενη εταιρεία και την κύρια 
φορολογική αρχή σχετικά με τις 
φορολογικές υποθέσεις των μελών του 
ομίλου και των λοιπών συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων και σχετικά με τη 
νομοθεσία και την πρακτική των άλλων 
ενδιαφερομένων κρατών μελών. Οι 
αρμόδιες αρχές των άλλων 
ενδιαφερομένων κρατών μελών παρέχουν 
κάθε αναγκαία συνδρομή στην κύρια 
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φορολογική αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή μετά τη διαγραφή της παραμέτρου της "ενοποίησης".

Τροπολογία 401
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 126 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVIIα 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 126 α

Κανόνες σχετικά με τον καθορισμό των 
συντελεστών φορολογίας εταιρειών

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον εθνικό 
τους συντελεστή φορολογίας εταιρειών 
κατά τρόπον ώστε να μην είναι 
κατώτερος του 3%του μέσου νόμιμου 
συντελεστή φορολογίας εταιρειών που 
εφαρμόζεται στα κράτη μέλη.
Ο μέσος νόμιμος συντελεστής φορολογίας 
εταιρειών που εφαρμόζεται στα κράτη 
μέλη δημοσιεύεται κατ’ έτος από την 
Επιτροπή. Υπολογίζεται ως αριθμητικός 
μέσος όρος.

Or. fr

Τροπολογία 402
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 126 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 126 β
Ρήτρα διασφάλισης σχετικά με τους 

πραγματικούς συντελεστές φορολογίας 
εταιρειών 

Τα κράτη μέλη απέχουν από την θέσπιση 
μέτρων που θα είχαν ως συνέπεια τη 
μείωση του πραγματικού τους συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών.

Or. fr

Τροπολογία 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 127 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μόλις εκδώσει πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
στο Συμβούλιο.

2. Μόλις εκδώσει πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 128 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2, 14, 34 και 42 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από 
το Συμβούλιο.

1. Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2, 14, 34 και 42 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο.
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Or. de

Τροπολογία 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 129 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Συμβούλιο μπορεί να διατυπώσει
αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
εντός προθεσμίας τριών μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν 
αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη εντός προθεσμίας τριών μηνών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης.

Or. de

Τροπολογία 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 129 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 
το Συμβούλιο δεν έχει διατυπώσει 
αντιρρήσεις για την κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την 
ημερομηνία η οποία αναφέρεται σε αυτήν.

Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 
δεν έχει διατυπώσει αντιρρήσεις για την 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο, η πράξη αυτή δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την 
ημερομηνία η οποία αναφέρεται σε αυτήν.

Or. de

Τροπολογία 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 129 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ 
πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, 
εάν το Συμβούλιο έχει ενημερώσει την 
Επιτροπή ότι δεν προτίθεται να
διατυπώσει αντιρρήσεις.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ 
πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας 
εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή 
για την πρόθεσή τους να μην εκφράσουν
αντιρρήσεις.

Or. de

Τροπολογία 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 130

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου

διαγράφεται

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται για την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων από την 
Επιτροπή, για τυχόν αντιρρήσεις κατ’ 
αυτών ή για την ανάκληση της 
εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 409
Iliana Ivanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 130 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται 
για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων από την Επιτροπή, για τυχόν 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται 
για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων από την Επιτροπή, για τυχόν 
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αντιρρήσεις κατ’ αυτών ή για την 
ανάκληση της εξουσιοδότησης από το 
Συμβούλιο.

αντιρρήσεις κατ’ αυτών ή για την 
ανάκληση της εξουσιοδότησης από το 
Συμβούλιο. Οποιαδήποτε μελλοντική 
αποτίμηση του μέσου κοινοποιείται στα 
μέλη της αρμόδια επιτροπής του ΕΚ.-{}-

Or. en

Αιτιολόγηση

Προφανής.

Τροπολογία 410
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επανεξέταση Αναθεώρηση

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η αιτιολόγηση δεν αφορά την ελληνική έκδοση

Τροπολογία 411
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133 – 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. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της 
ανεξάρτητης εκτίμησης επιπτώσεων και 
του ενδεχόμενου πιλοτικού έργου που 
πρέπει να πραγματοποιηθούν, πριν να 
τεθεί η παρούσα οδηγία σε ισχύ εντός της 
ΕΕ για πρώτη φορά, και με βάση τα 
συμπεράσματα της ακόλουθης ανάλυσης 
την οποία προβλέπει η ρήτρα 
επανεξέτασης που είναι ενσωματωμένη 
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κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών.

στην παρούσα οδηγία, η Επιτροπή, πέντε 
έτη μετά την πρώτη έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει την 
εφαρμογή της και υποβάλλει στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα 
κράτη μέλη που την εφάρμοσαν 
προαιρετικά, πριν να αποφασίσει το 
Συμβούλιο σχετικά με ενδεχόμενη 
παράταση ή ακύρωση της παρούσας 
οδηγίας. Στην έκθεση της Επιτροπής 
προς το Συμβούλιο περιλαμβάνεται ειδικά
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών, της χρήσης 
αυτού του μέσου από τις ΜΜΕ που το 
επέλεξαν εθελοντικά και της 
καταλληλότητάς του γι’ αυτές, των 
επιπτώσεων της οδηγίας στη συλλογή 
φόρων και στα έσοδα των κρατών μελών 
της ΕΕ που αποφάσισαν ελεύθερα να τη 
μεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο 
και στην καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης 
και της διπλής φορολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133 – 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. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 

Η Επιτροπή, τρία 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.
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
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παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών.

που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών. Η έκθεση 
περιλαμβάνει ανάλυση των επιπτώσεων 
της παρούσας οδηγίας επί των 
φορολογικών βάσεων των κρατών μελών 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Η Επιτροπή αναλύει επίσης τις 
οικονομικές επιπτώσεις της ΚΕΒΦΕ επί 
της μετεγκατάστασης οικονομικών 
δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας 
στην Ένωση. Αυτή η μελέτη επιπτώσεων 
περιλαμβάνει επίσης ανάλυση των 
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 
που θα προέκυπταν εάν γινόταν 
υποχρεωτικό το σύστημα, ενώ με 
στατιστικά δεδομένα διασκεδάζει τις 
ανησυχίες (π.χ. ότι η θέσπιση της 
ΚΕΒΦΕ θα μειώσει την οικονομική 
μεγέθυνση, ζημιώνοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητα των επιμέρους 
φορολογικών συστημάτων των κρατών 
μελών) που εξέφρασαν προηγουμένως 
ορισμένα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 413
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133 – 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. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 

Η Επιτροπή, τρία έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
επανεξετάζει την εφαρμογή της και 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην 
έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
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μεταξύ των κρατών μελών. κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών. Η έκθεση 
περιλαμβάνει ανάλυση των επιπτώσεων 
της παρούσας οδηγίας επί των 
φορολογικών βάσεων των κρατών μελών 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Η Επιτροπή αναλύει επίσης τις 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
ΚΕΒΦΕ επί της μετεγκατάστασης 
οικονομικών δραστηριοτήτων και θέσεων 
εργασίας στην Ένωση. Η Επιτροπή 
εκτιμά επίσης το ενδεχόμενο να 
φορολογούνται οι συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις σαν να ήσαν εταιρείες, και 
όχι ως μη διαφανείς οντότητες. Η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης ανάλυση των 
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 
που θα προέκυπταν εάν γινόταν 
υποχρεωτικό το σύστημα. Η έκθεση θα 
συνοδεύεται, εάν παραστεί ανάγκη, από 
τις αρμόζουσες νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτίμηση των επιπτώσεων της ΚΕΒΦΕ κατά την αναθεώρηση της οδηγίας: μετά από τρία έτη η 
Επιτροπή θα εκτιμήσει τα υπέρ και τα κατά της θέσπισης ενός υποχρεωτικού συστήματος, 
προκειμένου να θεσπίσει ενιαία ΚΕΒΦΕ στην ΕΕ. Η Επιτροπή θα αναλύσει επίσης τις 
επιπτώσεις της οδηγίας επί των φορολογικών βάσεων των κρατών μελών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συνυπολογίζοντας τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις επί 
της μετεγκατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας και των θέσεων απασχόλησης εντός της 
ΕΕ.

Τροπολογία 414
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133 – 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 

Η Επιτροπή, τρία έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
επανεξετάζει την εφαρμογή της και 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών.

και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην 
έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών και των 
διατάξεων περί ενοποίησης.

Or. de

Τροπολογία 415
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133 – 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. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών.

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. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών. Δεν χρειάζεται 
να εξεταστεί οποιοδήποτε ζήτημα δεν 
καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας, και ειδικότερα οι επιπτώσεις 
των μη εναρμονισμένων φορολογικών 
συντελεστών. 

Or. en

Τροπολογία 416
Iliana Ivanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133 – παράγραφος 1
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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. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών.

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.
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ανάλυση των 
επιπτώσεων του μηχανισμού που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών. Στην έκθεση 
περιλαμβάνεται επίσης ανάλυση των 
επιπτώσεων του μηχανισμού επί των 
εθνικών οικονομιών και επί των εθνικών 
φορολογικών συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 417
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133 – 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. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών.

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. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών. Κατά την 
επανεξέταση της παρούσας οδηγίας, 
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η θέσπιση 
ενός υποχρεωτικού συστήματος κοινής 
βάσης φορολογίας εταιρειών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της κοινής βάσης φορολογίας εταιρειών θα συμβάλει στη μείωση 
της γραφειοκρατίας και θα αποτρέψει τη φορολογική απάτη. Ωστόσο είναι απαραίτητο να 
αξιολογηθεί η λειτουργία της ΚΒΦΕ και ο αντίκτυπός της επί των ευρωπαϊκών εταιρειών πριν 
να καταστεί υποχρεωτική.

Τροπολογία 418
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133 – 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. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών.

Η Επιτροπή, τρία έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
επανεξετάζει την εφαρμογή της και 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην 
έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών. Η έκθεση 
εστιάζεται επίσης στις επιπλοκές αυτής 
της οδηγίας ως προς τη μεγέθυνση και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στις 
συνέπειές της επί των παγκόσμιων 
δραστηριοτήτων καθώς και επί της 
αποτελεσματικότητάς της στην 
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της 
απάτης.

Or. en

Τροπολογία 419
Miguel Portas
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133 – 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. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με την 
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών.

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. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της 
παρούσας οδηγίας και τους εθνικούς 
συντελεστές που εφαρμόζονται στην
κατανομή των φορολογικών βάσεων 
μεταξύ των κρατών μελών.

Or. pt

Τροπολογία 420
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 85 από τις εθνικές φορολογικές 
αρχές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ληφθεί μέριμνα ώστε η αξιολόγηση της διαφάνειας των οντοτήτων τρίτων 
χωρών να είναι σχετικά ομοιόμορφη μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Τροπολογία 421
Sylvie Goulard
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις της παρούσας 
οδηγίας στην εσωτερική αγορά και, 
ειδικότερα, σχετικά με τις ενδεχόμενες 
στρεβλώσεις ανταγωνισμού μεταξύ των 
εταιρειών που υπάγονται στο σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
και εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια 
για την ενοποίηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις ενός τέτοιου συστήματος στην εσωτερική αγορά είναι αναπόφευκτες. Παρά 
ταύτα, θα ήταν σκόπιμο να αξιολογηθούν και, εάν αποδειχτούν αρνητικές, μα μετριασθούν ή να 
αντισταθμιστούν χάριν αποφυγής σημαντικών στρεβλώσεων.

Τροπολογία 422
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 134 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, πριν από […], τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και τον πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων 
και της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν 
εθελοντικά να μεταφέρουν την παρούσα 
οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο
θεσπίζουν και δημοσιεύουν, πριν από […], 
τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία.
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.
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Or. en

Τροπολογία 423
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 135 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έναρξη ισχύος Εθελοντική έναρξη ισχύος

Or. en

Τροπολογία 424
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 135 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
[…] ημέρα από τη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει στα 
κράτη μέλη που θα αποφασίσουν 
εθελοντικά να τη μεταφέρουν στο 
εσωτερικό τους δίκαιο την […] ημέρα από 
τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 425
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φόρος ασφάλισης διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Είναι κοινή λογική, ότι η φορολογία των επιχειρήσεων και οι άλλοι φόροι δεν εκπίπτουν ως 
δαπάνες λειτουργίας. Διαφορετικά, ο φόρος θα μείωνε την ίδια τη βάση υπολογισμού του. Στη 
Γερμανία, για παράδειγμα, ο φόρος ασφάλισης ως φόρος μεταβίβασης δεν είναι συγκρίσιμος με 
φόρο επί των εσόδων. Ο φόρος ασφάλισης πρέπει επομένως να εκπίπτει.


