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Τροπολογία 8
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα επίμονα και υψηλά δημόσια 
ελλείμματα συνδέονται στενά με την 
τρέχουσα κοινωνική, οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση. Ταυτόχρονα, ο 
φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των 
κρατών μελών συνιστά σημαντικό 
παράγοντα που εμποδίζει την βιώσιμη 
εξυγίανση των εθνικών προϋπολογισμών. 
Συνεπώς, η Επιτροπή οφείλει να 
μεριμνήσει για την έγκαιρη θέσπιση ενός 
ελάχιστου συντελεστή φορολογίας των 
εταιρειών ο οποίος θα πρέπει να 
καθοριστεί σε 25 %. Αυτός ο ελάχιστος 
συντελεστής θα μειώσει τον φορολογικό 
ανταγωνισμό και, ως εκ τούτου, θα 
ενισχύσει την ελευθερία των κρατών 
μελών να φορολογούν τις εταιρείες. Με 
τον τρόπο αυτό δεν θα θιγεί η αρχή της 
επικουρικότητας.

Or. en

Τροπολογία 9
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σε μια εσωτερική  αγορά που έχει τα 
χαρακτηριστικά εγχώριας αγοράς, οι 
συναλλαγές μεταξύ εταιρειών 
διαφορετικών κρατών μελών δεν θα πρέπει 
να υπόκεινται σε φορολογικό καθεστώς 
λιγότερο ευνοϊκό από αυτό που ισχύει για 
τις ίδιες πράξεις όταν αυτές εκτελούνται 

(2) Σε μια εσωτερική  αγορά που έχει τα 
χαρακτηριστικά εγχώριας αγοράς, οι 
συναλλαγές μεταξύ εταιρειών 
διαφορετικών κρατών μελών δεν θα πρέπει 
να υπόκεινται σε φορολογικό καθεστώς 
λιγότερο ευνοϊκό από αυτό που ισχύει για 
τις ίδιες πράξεις όταν αυτές εκτελούνται 
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μεταξύ εταιρειών του ίδιου κράτους 
μέλους.

μεταξύ εταιρειών του ίδιου κράτους 
μέλους. Ωστόσο, 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.

Or. en

Τροπολογία 10
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η κατάργηση της φορολόγησης των 
πληρωμών τόκων και δικαιωμάτων στα 
κράτη μέλη όπου προκύπτουν, είτε με 
παρακράτηση στην πηγή είτε με είσπραξη 
έπειτα από βεβαίωση, αποτελεί την πλέον 
ενδεδειγμένη μέθοδο για την εξάλειψη των 
προαναφερθεισών διατυπώσεων και 
επιβαρύνσεων και για τη διασφάλιση της 
ίσης φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ 
εθνικών και διασυνοριακών συναλλαγών.
Παρίσταται ιδιαίτερη ανάγκη να
καταργηθούν οι φόροι αυτοί για τις 
πληρωμές που πραγματοποιούνται τόσο 
μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών 
διαφορετικών κρατών μελών, όσο και 
μεταξύ μονίμων εγκαταστάσεων τέτοιων 
εταιρειών.

(4) Η αντικατάσταση όλων των μορφών
φορολόγησης των πληρωμών τόκων και 
δικαιωμάτων στα κράτη μέλη όπου 
προκύπτουν, είτε με παρακράτηση στην 
πηγή είτε με είσπραξη έπειτα από 
βεβαίωση, από εναρμονισμένη 
φορολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο
αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο 
για την εξάλειψη των προαναφερθεισών 
διατυπώσεων και επιβαρύνσεων και για τη 
διασφάλιση της ίσης φορολογικής 
μεταχείρισης μεταξύ εθνικών και 
διασυνοριακών συναλλαγών. Παρίσταται 
ιδιαίτερη ανάγκη να αντικατασταθούν από 
ένα εναρμονισμένο δημοσιονομικό 
καθεστώς οι φόροι αυτοί για τις πληρωμές 
που πραγματοποιούνται τόσο μεταξύ 
συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών 
κρατών μελών, όσο και μεταξύ μονίμων 
εγκαταστάσεων τέτοιων εταιρειών.

Or. fr
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Τροπολογία 11
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι επιπλέον απαραίτητο να μην 
εμποδίζονται τα κράτη μέλη να λαμβάνουν
τα κατάλληλα μέτρα καταστολής των 
φαινομένων απάτης και καταχρήσεων.

(12) Είναι επιπλέον απαραίτητο να 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα καταστολής 
των φαινομένων απάτης, καταχρήσεων, 
φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής 
τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε επίπεδο 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 12
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι επιπλέον απαραίτητο να μην 
εμποδίζονται τα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα καταστολής των 
φαινομένων απάτης και καταχρήσεων.

(12) Είναι επιπλέον απαραίτητο να μην 
εμποδίζονται τα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα καταστολής των 
φαινομένων φορολογικής απάτης, 
φοροδιαφυγής και καταχρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 13
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 α) για να εξασφαλιστεί μια άνευ 
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προβλημάτων και αποτελεσματική από 
απόψεως κόστους μεταφορά των 
διατάξεων αυτής της οδηγίας, θα πρέπει 
οι επιχειρήσεις να εκπονούν τους 
ετήσιους λογαριασμούς τους μαζί με όλα 
τα σχετικά φορολογικά δεδομένα σε 
μορφή XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language – Επεκτάσιμη 
γλώσσα Υποβολής Στοιχείων για 
Επιχειρήσεις).

Or. de

Τροπολογία 14
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πληρωμές τόκων ή δικαιωμάτων που 
ανακύπτουν σε ένα κράτος μέλος 
απαλλάσσονται από ενδεχόμενους φόρους 
επ’ αυτών στο εν λόγω κράτος μέλος  (είτε 
παρακρατούνται στην πηγή είτε 
εισπράττονται κατόπιν βεβαιώσεως), 
εφόσον ο δικαιούχος των τόκων ή των 
δικαιωμάτων είναι εταιρεία άλλου κράτους 
μέλους ή μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας 
κράτους μέλους ευρισκόμενη σε άλλο 
κράτος μέλος και υπόκειται πράγματι σε 
φορολογία του εισοδήματος που προκύπτει 
από τις εν λόγω πληρωμές σε αυτό το άλλο 
κράτος μέλος .

1. Οι πληρωμές τόκων ή δικαιωμάτων που 
ανακύπτουν σε ένα κράτος μέλος 
απαλλάσσονται από ενδεχόμενους φόρους 
επ’ αυτών στο εν λόγω κράτος μέλος  (είτε 
παρακρατούνται στην πηγή είτε 
εισπράττονται κατόπιν βεβαιώσεως), 
εφόσον ο δικαιούχος των τόκων ή των 
δικαιωμάτων είναι εταιρεία άλλου κράτους 
μέλους ή μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας 
κράτους μέλους ευρισκόμενη σε άλλο 
κράτος μέλος και υπόκειται πράγματι σε 
φορολογία του εισοδήματος που προκύπτει 
από τις εν λόγω πληρωμές σε αυτό το άλλο 
κράτος μέλος με συντελεστή όχι 
μικρότερο του 70% του μέσου νόμιμου 
συντελεστή φορολογίας εταιρειών που 
εφαρμόζεται στα κράτη μέλη. Τα 
εισοδήματα υπό μορφή τόκων ή 
δικαιωμάτων δεν πρέπει να 
απαλλάσσονται στο κράτος μέλος στο 
οποίο προκύπτουν εφόσον αυτά, λόγω του 
διαφορετικού χαρακτηρισμού του 
εισοδήματος (υβριδικά μέσα) ή του 
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διαφορετικού χαρακτηρισμού του 
πληρωτή και του αποδέκτη (υβριδικές 
οντότητες), δεν φορολογούνται δυνάμει 
της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας 
στην οποία υπόκειται ο αποκτών 
εισόδημα.

Or. en

Τροπολογία 15
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πληρωμές τόκων ή δικαιωμάτων που 
ανακύπτουν σε ένα κράτος μέλος 
απαλλάσσονται από ενδεχόμενους φόρους 
επ’ αυτών στο εν λόγω κράτος μέλος  (είτε 
παρακρατούνται στην πηγή είτε 
εισπράττονται κατόπιν βεβαιώσεως), 
εφόσον ο δικαιούχος των τόκων ή των 
δικαιωμάτων είναι εταιρεία άλλου κράτους 
μέλους ή μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας 
κράτους μέλους ευρισκόμενη σε άλλο 
κράτος μέλος και υπόκειται πράγματι σε 
φορολογία του εισοδήματος που προκύπτει 
από τις εν λόγω πληρωμές σε αυτό το άλλο 
κράτος μέλος .

1. Οι πληρωμές τόκων ή δικαιωμάτων που 
ανακύπτουν σε ένα κράτος μέλος 
απαλλάσσονται από ενδεχόμενους φόρους 
επ’ αυτών στο εν λόγω κράτος μέλος  (είτε 
παρακρατούνται στην πηγή είτε 
εισπράττονται κατόπιν βεβαιώσεως), 
εφόσον ο δικαιούχος των τόκων ή των 
δικαιωμάτων είναι εταιρεία άλλου κράτους 
μέλους ή μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας 
κράτους μέλους ευρισκόμενη σε άλλο 
κράτος μέλος και υπόκειται πράγματι σε 
φορολογία του εισοδήματος που προκύπτει 
από τις εν λόγω πληρωμές σε αυτό το άλλο 
κράτος μέλος με συντελεστή όχι 
μικρότερο του 70% του μέσου νόμιμου 
συντελεστή φορολογίας εταιρειών που 
εφαρμόζεται στα κράτη μέλη. Τα 
εισοδήματα υπό μορφή τόκων ή 
δικαιωμάτων δεν πρέπει να 
απαλλάσσονται στο κράτος μέλος στο 
οποίο προκύπτουν εφόσον αυτά, λόγω του 
διαφορετικού χαρακτηρισμού του 
εισοδήματος (υβριδικά μέσα) ή του 
διαφορετικού χαρακτηρισμού του 
πληρωτή και του αποδέκτη (υβριδικές 
οντότητες), δεν φορολογούνται δυνάμει 
της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας 
στην οποία υπόκειται ο αποκτών 
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εισόδημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφεύγεται η διπλή μη φορολόγηση που οφείλεται σε διαφορές στα φορολογικά 
καθεστώτα των κρατών μελών και σε υποφορολόγηση του εισοδήματος από τόκους εταιρειών, 
απαιτείται επιβολή ελάχιστης φορολόγησης, τα δε κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να μην 
απολαύουν του οφέλους που προκύπτει δυνάμει της παρούσας οδηγίας εφόσον οι 
φορολογούμενοι χρησιμοποιούν υβριδικά μέσα ή υβριδικές οντότητες για να αποφεύγουν τη 
φορολόγηση.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε να ληφθούν τέτοιας μορφής μέτρα στα πρόσφατα 
ψηφίσματά του για την φορολογία των εταιρειών: ‘Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει 
για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών’ (αναδιατύπωση), και 
‘Πρόσκληση για συγκεκριμένες μεθόδους για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και 
της φοροδιαφυγής’.

Τροπολογία 16
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. εφόσον υπέχει φορολογική υποχρέωση 
κατά την έννοια του άρθρου 4, 
παράγραφος 1, της οδηγίας του 
Συμβουλίου που αφορά την κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας 
επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 17
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) η πρώτη εταιρεία κατέχει ελάχιστη 
συμμετοχή 10  % στο μετοχικό κεφάλαιο 

(i) η πρώτη εταιρεία κατέχει ελάχιστη 
συμμετοχή 25  % στο μετοχικό κεφάλαιο 
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της δεύτερης εταιρείας, ή της δεύτερης εταιρείας, ή

Or. en

Τροπολογία 18
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) η δεύτερη εταιρεία κατέχει ελάχιστη 
συμμετοχή 10  % στο μετοχικό κεφάλαιο 
της πρώτης εταιρείας, ή

(ii) η δεύτερη εταιρεία κατέχει ελάχιστη 
συμμετοχή 25  % στο μετοχικό κεφάλαιο 
της πρώτης εταιρείας, ή

Or. en

Τροπολογία 19
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii)  μια τρίτη εταιρεία κατέχει ελάχιστη 
συμμετοχή 10  % στο μετοχικό κεφάλαιο 
τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης 
εταιρείας.

(iii) μια τρίτη εταιρεία κατέχει ελάχιστη 
συμμετοχή 25  % στο μετοχικό κεφάλαιο 
τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης 
εταιρείας.

Or. en

Τροπολογία 20
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απάτη και κατάχρηση Φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή και 
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κατάχρηση

Or. en

Τροπολογία 21
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, σε περιπτώσεις 
συναλλαγών που έχουν ως κύριο κίνητρο, 
ή ως ένα από τα κύρια κίνητρα, τη 
φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή ή την 
κατάχρηση, να αίρουν το ευεργέτημα της 
παρούσας οδηγίας ή να αρνούνται την 
εφαρμογή της.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, σε περιπτώσεις 
συναλλαγών που έχουν ως κύριο κίνητρο, 
ή ως ένα από τα κύρια κίνητρα, τη 
φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή ή την 
κατάχρηση σε θέματα φορολογίας,
περιλαμβανομένων και ορισμένων 
περιπτώσεων φοροαποφυγής, να αίρουν 
το ευεργέτημα της παρούσας οδηγίας ή να 
αρνούνται την εφαρμογή της.

Or. en

Τροπολογία 22
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 
παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 2 στοιχεία γ) 
και δ) και το παράρτημα Ι μέρος Α  το 
αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012 .
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 θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 
παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 2 στοιχεία γ) 
και δ) και το παράρτημα Ι μέρος Α  το 
αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 . 
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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Τροπολογία 23
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι επιχειρήσεις εκπονούν τους 
ετήσιους λογαριασμούς τους μαζί με όλα 
τα σχετικά φορολογικά δεδομένα σε  
XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language – Επεκτάσιμη γλώσσα 
Υποβολής Στοιχείων για Επιχειρήσεις).
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Τροπολογία 24
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 , η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Συμβούλιο σχετικά με τις οικονομικές 
επιπτώσεις  της παρούσας οδηγίας.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015  , η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και  το
Συμβούλιο σχετικά με τις οικονομικές 
επιπτώσεις  της παρούσας οδηγίας.
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή 
των εσωτερικών ή βασιζόμενων σε 
συμφωνίες διατάξεων οι οποίες εκτείνονται 
πέραν των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και έχουν ως στόχο την 
κατάργηση ή την άμβλυνση της διπλής 
φορολογίας των τόκων και δικαιωμάτων.

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή 
των εσωτερικών ή βασιζόμενων σε 
συμφωνίες διατάξεων οι οποίες εκτείνονται 
πέραν των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και έχουν ως στόχο την 
κατάργηση ή την άμβλυνση της διπλής 
φορολογίας και της διπλής μη 
φορολόγησης των τόκων και δικαιωμάτων.
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