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Τροπολογία 20
Zuzana Roithová

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.
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». Είναι 
αναγκαία η περαιτέρω ενοποίηση της
φορολογικής βάσης προκειμένου να 
ενισχυθεί η κοινωνική οικονομία της
αγοράς με υψηλό βαθμό 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 21
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(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 
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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.

την επίτευξη του στόχου να καταστεί η 
Ένωση πιο ανταγωνιστική διεθνώς όσον 
αφορά την προσέλκυση επενδύσεων.
Προκειμένου το σύστημα αυτό να είναι 
αποτελεσματικότερο και διακαιότερο 
είναι απαραίτητο να υπαχθούν οι 
εταιρείες και οι όμιλοι εταιρειών με 
φορολογητέα παρουσία σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη σε ένα ενιαίο σύνολο 
κανόνων για τον υπολογισμό της 
φορολογικής βάσης και να τους παρέχεται 
η δυνατότητα να απευθύνονται σε μία και 
μόνη φορολογική διοίκηση («υπηρεσία 
μίας στάσης»).

Or. fr

Τροπολογία 22
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 

(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 τον διακανονισμό των 
φορολογικών τους υποθέσεων στην 
Ένωση σύμφωνα με ενιαίο σύνολο 
κανόνων για τον υπολογισμό της 
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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.

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. en

Τροπολογία 23
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 24
Zuzana Roithová

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 

(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 
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μελών σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των 
εθνικών συντελεστών φορολογίας των 
εταιρειών.

μελών σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των 
εθνικών συντελεστών φορολογίας των 
εταιρειών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη 
διατηρούν επίσης τη δυνατότητα να 
θεσπίζουν ορισμένα κίνητρα για τις 
επιχειρήσεις στον τομέα των φόρων.

Or. en

Τροπολογία 25
Rolandas Paksas

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, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διαθέτουν την
διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν τους 
εθνικούς συντελεστές φορολογίας των 
εταιρειών ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανταγωνιστικότητα ορισμένων κρατών 
μελών.

Or. lt

Τροπολογία 26
Iliana Ivanova

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 

(5) Δεδομένου ότι οι διαφορές στους 
φορολογικούς συντελεστές συμβάλλουν 
στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ 
συνολικά, το σύστημα (η Κοινή 
Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών 
- ΚΕΒΦΕ) δεν πρέπει να θίξει τη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών σε 
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εθνικών συντελεστών φορολογίας των 
εταιρειών.

ό,τι αφορά τον καθορισμό των εθνικών 
συντελεστών φορολογίας των εταιρειών.

Or. en

Τροπολογία 27
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η παρούσα οδηγία δεν είναι ένα 
πρώτο βήμα προς την εναρμόνιση των 
φορολογικών συντελεστών εταιριών των 
κρατών μελών, οι οποίοι πρέπει να 
παραμείνουν το αποκλειστικό προνόμιο 
των κρατών μελών όπως γίνεται σαφές 
από τις αντίστοιχες διατάξεις της 
Συνθήκης για την Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Or. en

Τροπολογία 28
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η λειτουργία της ΚΕΒΦΕ, σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία, πρέπει να 
οδηγήσει σε ουδέτερες σε σχέση με τα 
φορολογικά έσοδα επιπτώσεις στα κράτη 
μέλη.      

Or. en
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Τροπολογία 29
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Στο μέτρο που η χρήση της ΚΕΒΦΕ 
θα επηρέαζε τα φορολογικά έσοδα 
περιφερειακών ή τοπικών αρχών, τα 
κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να 
θεσπίσουν διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα 
με το συνταγματικό τους καθεστώς και 
κατά τρόπο συμβατό με την παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 30
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 έτη, 
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 γίνεται 
μεταφορά  σε επόμενες χρήσεις ζημιών 
που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 
έναρξη της ισχύος της οδηγίας αυτής.

Or. en

Τροπολογία 32
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(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 
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να εγκαταλείπει τον όμιλο αμέσως. Θα 
πρέπει επίσης να προβλέπεται ελάχιστο 
διάστημα εννέα μηνών για τη συμμετοχή 
στον όμιλο.

να εγκαταλείπει τον όμιλο αμέσως. Θα 
πρέπει επίσης να προβλέπεται ελάχιστο 
διάστημα δώδεκα μηνών για τη συμμετοχή 
στον όμιλο.

Or. fr

Τροπολογία 33
Zuzana Roithová

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 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/ΕΟΚ12 και βάσει κανόνων 
σχετικά με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές 
εταιρείες.

(20) Το σύστημα θα πρέπει να 
περιλαμβάνει έναν αποτελεσματικό 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 μέλος της καταβάλλουσας 
εταιρείας βάσει συμφωνίας ανάλογης με 
την οδηγία 2011/16/EE σχετικά με την 
αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων αρχών 
των κρατών μελών στον τομέα των 
αμέσων φόρων και των φόρων επί των 
ασφαλίστρων και βάσει κανόνων σχετικά 
με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες.
Δεν θα πρέπει να απαγορεύεται στα 
κράτη μέλη η εισαγωγή και ο 
συντονισμός μεταξύ αλλήλων πρόσθετων 
μέτρων προκειμένου να μειωθούν οι 
αρνητικές συνέπειες των χωρών χαμηλής 
φορολογίας εκτός Ένωσης, οι οποίες δεν 
ανταλλάσσουν τις αναγκαίες πληροφορίες 
για την φορολογία.  
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Τροπολογία 34
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Ως ένα νέο ίδιο πόρο και μέρος της 
κίνησης προς την φορολογική ένωση, και 
με στόχο την ενισχυμένη αλληλεγγύη με 
οικονομικά ασθενέστερες περιοχές, η 
παρούσα Οδηγία θα πρέπει να θεσπίσει 
έναν πανευρωπαϊκό φόρο εταιρειών με 
συντελεστή 5% για τις εταιρείες που δεν 
υπάγονται στη Σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων1.
____________
1 ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 36.

Or. en

Τροπολογία 35
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(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 
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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.

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 
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

Τροπολογία 36
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(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 
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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.

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 37
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Προκειμένου η εφαρμογή του 
συστήματος [η Κοινή Ενοποιημένη Βάση 
Φορολογίας Εταιρειών - ΚΕΒΦΕ)] να 
μην προκαλεί στρεβλώσεις στον τρόπο με 
τον οποίο κατανέμονται το κεφάλαιο και 
τα κέρδη εντός της Ένωσης, είνια 
απαραίτητο να περιορισθούν οι διαφορές 
των συντελεστών φορολογίας των 
εταιρειών με την εισαγωγή ελάχιστου 
επιπέδου φορολογίας για το σύνολο των 
κρατών μελών.

Or. fr
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Τροπολογία 38
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Είναι σκόπιμο οι κοινοί κανόνες για 
τον υπολογισμό της κοινής βάσης να μην 
προκαλούν πρόσθετες δυσανάλογες 
διοικητικές δαπάνες για τις εταιρείες 
ώστε να μην μειώνεται η 
ανταγωνιστικότητά τους.

Or. fr

Τροπολογία 39
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Η ανάλυση με βάση την ρήτρα 
επανεξέτασης θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει εξέταση του προαιρετικού 
χαρακτήρα της ΚΕΒΦΕ και 
προβληματισμούς σχετικά με την 
πρακτικότητα για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 40
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1
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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 σχετικοί με 
την καθιέρωση ελάχιστου επιπέδου 
φορολογίας των εταιρειών στα κράτη 
μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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, κανόνες που αφορούν τον 
υπολογισμό και τη χρησιμοποίηση της εν 
λόγω βάσης και θεσπίζεται ένας 
ελάχιστος αθροιστικός συντελεστής 
φορολογίας εταιρειών ύψους 15% έως το 
2013, 20% έως το 2015 και 25% έως το 
2017 για όλα τα κράτη μέλη.  

Or. en

Τροπολογία 42
Pascal Canfin

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

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πανευρωπαϊκό φόρο εταιρειών με 
συντελεστή 5% για τις εταιρείες που δεν 
υπόκεινται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ, τα 
έσοδα των οποίων συνιστούν πρόσθετο 
ίδιο πόρο, ο οποίος εφαρμόζεται από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος της 
παρούσας Οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 43
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλέξιμες εταιρείες Εταιρείες υπαγόμενες στο σύστημα που 
θεσπίζει η παρούσα οδηγία

Or. fr

Τροπολογία 44
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλέξιμες εταιρείες Εταιρείες υπαγόμενες στην παρούσα 
οδηγία

Or. en

Τροπολογία 45
Rolandas Paksas
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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 έχουν συσταθεί σύμφωνα με 
τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους, 
εφόσον πληρούνται οι τρεις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Or. lt

Τροπολογία 46
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η εταιρεία υπάγεται στο καθεστώς 
προσωπικής εταιρείας.

Or. lt

Τροπολογία 47
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλέξιμες εταιρικές μορφές τρίτων 
χωρών

Εταιρικές μορφές υπαγόμενες στο 
σύστημα που θεσπίζει η παρούσα οδηγία

Or. fr

Τροπολογία 48
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 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 υπάγεται στο σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία·

Or. fr

Τροπολογία 49
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 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 επιλέγει ή έχει επιλέξει να εφαρμόσει 
το σύστημα που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία·

Or. en

Τροπολογία 50
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 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 υπάγεται στο σύστημα 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία·

Or. fr
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Τροπολογία 51
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 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 υποχρεούται να 
εφαρμόσει ή δεν έχει επιλέξει να 
εφαρμόσει το σύστημα που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία·

Or. en

Τροπολογία 52
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
ΔΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ

Or. fr

Τροπολογία 53
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλογή υπαγωγής Φορολογική έδρα
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Or. fr

Τροπολογία 54
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Μια εταιρεία που δεν υπάγεται στη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ στην οποία 
εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία και η 
οποία έχει τη φορολογική της έδρα σε 
κράτος μέλος, εφαρμόζει το σύστημα που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία υπό 
τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΚΕΒΦΕ θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τις μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
προκειμένου να πληρωθούν τα κενά στα φορολογικά συστήματα εταιρειών της ΕΕ τα οποία 
επιτρέπουν σε μεγάλες εταιρείες να ασκούν εξισορροπητική κερδοσκοπία στις εθνικές διαφορές 
μετατοπίζοντας τεχνητά τα κέρδη προκειμένου να μειώσουν τους πραγματικούς φορολογικούς 
τους συντελεστές, μερικές δε φορές να τους μηδενίσουν.

Τροπολογία 55
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.
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Τροπολογία 56
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 που υπάγεται στη 
σύσταση  2003/361/ΕΚ 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.

Or. en

Τροπολογία 57
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 58
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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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, 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 
οποιαδήποτε πηγή, τόσο εντός όσο και 
εκτός του κράτους μέλους της έδρας της.

Or. fr

Τροπολογία 59
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 60
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Δυνατότητα εξαίρεσης για τα κράτη μέλη
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να 
μην εφαρμόζουν τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 61
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 

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.

Μία 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 62
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα εισπραττόμενα διανεμηθέντα κέρδη· διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 63
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεωρούνται επίσης εκπίπτουσες οι 
τακτικές δαπάνες που σχετίζονται με την 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.

Or. lt

Τροπολογία 64
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 65
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 

διαγράφεται
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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.

Or. fr

Τροπολογία 66
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 67
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44

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.
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Τροπολογία 68
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Or. fr

Τροπολογία 69
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

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 εισαγωγή της φορολογούμενης 
εταιρείας στο σύστημα που προβλέπεται 
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στην παρούσα οδηγία. στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 70
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 εισαχθεί η 
φορολογούμενη εταιρεία στο σύστημα, 
αλλά για τα οποία δεν είχε γίνει έκπτωση, 
μπορούν να εκπέσουν.

Or. en

Τροπολογία 71
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 από 
την εισαγωγή στο σύστημα δεν 
επιτρέπεται να εκπέσουν εκ νέου.

Or. en

Τροπολογία 72
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 48 διαγράφεται
Ζημίες προ της υπαγωγής

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.

Or. en

Τροπολογία 73
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 

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 από την εισαγωγή
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.

Or. en
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Τροπολογία 74
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49 διαγράφεται
Γενικός κανόνας για την έξοδο από το 

σύστημα
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 75
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50 διαγράφεται
Πάγια στοιχεία ενεργητικού που 
υπόκεινται σε ομαδική απόσβεση

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 
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ετήσιο ποσοστό 25%.

Or. fr

Τροπολογία 76
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 51 διαγράφεται
Μακροχρόνιες συμβάσεις κατά την έξοδο 

από το σύστημα
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 77
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 52 διαγράφεται
Προβλέψεις και εκπτώσεις κατά την 

έξοδο από το σύστημα
Μετά την έξοδο της φορολογούμενης 
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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 78
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 53 διαγράφεται
Ζημίες κατά την έξοδο από το σύστημα

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. fr

Τροπολογία 79
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην ενοποίηση δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη τα έτη πριν από την έναρξη της 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. Οι ζημίες 
που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 
έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας 
δεν μπορούν να ενοποιηθούν.
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Or. en

Τροπολογία 80
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 57α
Μη αναδρομικότητα

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

Or. fr

Τροπολογία 81
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 57α
Μεταφορά των ζημιών σε επόμενες 

χρήσεις
Οι ζημίες δεν μπορούν να μεταφερθούν σε 
επόμενες χρήσεις πέραν των 5 ετών.

Or. en

Τροπολογία 82
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 2
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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 83
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – 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 
συμμετέχει πλεόν σε οποιονδήποτε όμιλο, 
οι ζημίες μεταφέρονται σε επόμενες 
χρήσεις και συμψηφίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 43·

Or. fr

Τροπολογία 84
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν η φορολογούμενη εταιρεία 
εγκαταλείψει το σύστημα, οι ζημίες 
μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις και 

διαγράφεται
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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 85
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Τροπολογία 86
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 
100% του μέσου νόμιμου συντελεστή 
φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη·

Or. en



AM\886991EL.doc 35/49 PE478.497v01-00

EL

Τροπολογία 87
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 88
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 89
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3
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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

α) το ποσό των εν λόγω τόκων 
περιλαμβάνεται στη φορολογική βάση ως 
εισόδημα της συνδεδεμένης επιχείρησης 
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 90
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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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 91
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 αξία τους.

Or. fr

Τροπολογία 92
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 104

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 104 διαγράφεται
Δήλωση υπαγωγής

1. Μια μεμονωμένη φορολογούμενη 
εταιρεία επιλέγει να υπαχθεί στο σύστημα 
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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 
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 93
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 104 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κύρια φορολογική αρχή διαβιβάζει 
αμέσως τη δήλωση υπαγωγής στις 

3. Η κύρια φορολογική αρχή διαβιβάζει 
αμέσως τη δήλωση υπαγωγής στις 
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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.

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.
Μετά την αποδοχή της υπαγωγής, η 
κύρια φορολογική αρχή διαπιστώνει τον 
συντονισμό των φορολογικών ελέγχων σε 
όλα τα κράτη μέλη στα οποία εδρεύουν ή 
είναι εγκατεστημένα μέλη του ομίλου.

Or. fr

Τροπολογία 94
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 105 διαγράφεται
Διάρκεια εφαρμογής του συστήματος από 

έναν όμιλο
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 
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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

Τροπολογία 95
Rolandas Paksas

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 

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 
πρέπει να συμμορφωθεί προς το 
καθοριζόμενο από την παρούσα οδηγία 
σύστημα ή να υπαχθεί οριστικά στην 
εθνική νομοθεσία από την οποία διέπεται.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις 
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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.

εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 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.

Or. lt

Τροπολογία 96
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 106

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106 διαγράφεται
Πληροφορίες περιεχόμενες στη δήλωση 

υπαγωγής
Η δήλωση υπαγωγής περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
α) 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 
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δήλωσης υπαγωγής. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 131 παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 97
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 107 διαγράφεται
Έλεγχος της δήλωσης υπαγωγής

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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Τροπολογία 98
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) απορριπτικής απόφασης για τη 
δήλωση υπαγωγής·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 99
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 126 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII α
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 126α

Κανόνες σχετικά με τον καθορισμό των 
συντελεστών φορολογίας των εταιρειών 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον εθνικό 
τους συντελεστή φορολογίας εταιρειών 
εις 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
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Τροπολογία 100
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 126 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 126β
Ρήτρα διασφάλισης σχετικά με τους 

πραγματικούς συντελεστές φορολογίας 
των εταιρειών·

Τα κράτη μέλη δεν λαμβάνουν μέτρα που 
θα είχαν ως συνέπεια την μείωση του 
πραγματικού τους συντελεστή φορολογίας 
των εταιρειών.

Or. fr

Τροπολογία 101
Iliana Ivanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 130

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. Οιαδήποτε μελλοντική 
αξιολόγηση του μηχανισμού πρέπει να 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 102
Zuzana Roithová
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133

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 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην 
έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα 
ανάλυση της επέκτασης 
(συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας εξαίρεσης) ή του 
περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας καθώς και της 
ανάκλησης των διατάξεών της. Η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης μελέτη σχετικά με 
τη χρησιμοποίηση της εν λόγω οδηγίας 
από τις ΜΜΕ, καθώς και τη χρησιμότητά 
της για τις τελευταίες.
Η Επιτροπή, οκτώ έτη μετά την έναρξη 
της ισχύος της παρούσας Οδηγίας, 
πραγματοποιεί εκτίμηση των επιπτώσεων 
σχετικά με την σκοπιμότητα 
χρησιμοποίησης των διατάξεων 
αναφορικά με την ενοποιημένη 
φορολογική βάση που προβλέπεται στα 
Κεφάλαια IX έως XII και XVI της 
Οδηγίας αυτής στις οικονομίες όλων των
κρατών μελών, ειδικά όσον αφορά τις 
ουδέτερες επιπτώσεις στους δημόσιους 
προϋπολογισμούς.  Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Εάν 
η ανάλυση της εκτίμησης των 
επιπτώσεων αποκαλύψει σημαντικές 
ζημίες φορολογικών εσόδων σε 
περισσότερα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
προτείνει την αναβολή της δυνατότητας 
εφαρμογής της ενοποιημένης 
φορολογικής βάσης που προβλέπεται στα 
Κεφάλαια IX έως XII και XVI της 
παρούσας Οδηγίας έως ότου παύσουν 
αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις. 
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Τροπολογία 103
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133

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. Επίσης, η εν 
λόγω έκθεση πρέπει υποχρεωτικώς να 
περιλαμβάνει ανάλυση των επιπτώσεων 
της οδηγίας στις τοπικές και 
περιφερειακές κοινότητες.

Or. lt

Τροπολογία 104
Iliana Ivanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133

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, πέντε 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 
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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 επίσης ανάλυση των 
επιπτώσεων του μηχανισμού στις εθνικές 
οικονομίες και στα εθνικά συστήματα 
φορολογίας.

Or. en

Τροπολογία 105
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 133α
Πιλοτικά προγράμματα και μελέτες 

ορατότητας στα κράτη μέλη
Έως τις ...*, τα κράτη μέλη 
πραγματοποιούν πιλοτικά προγράμματα 
προκειμένου να ελέγξουν τις πραγματικές 
επιπτώσεις των διατάξεων αυτής της 
Οδηγίας στους φορολογούμενους και τις 
φορολογικές αρχές. Υποβάλλουν έκθεση 
με τα αποτελέσματα αυτών των 
πιλοτικών προγραμμάτων στην 
Επιτροπή, η οποία τα δημοσιεύει σε 
ενιαία μορφή και ενημερώνει σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.
Έως τις  ...**, τα κράτη μέλη 
πραγματοποιούν μελέτες ορατότητας 
προκειμένου να υπολογίσουν τις 
πραγματικές επιπτώσεις των διατάξεων 
σχετικά με την ενοποιημένη φορολογική 
βάση που προβλέπεται στα Κεφάλαια  IX 
έως XI και XVI της παρούσας Οδηγίας 
στους δημόσιους προϋπολογισμούς. 
Υποβάλλουν έκθεση με τα αποτελέσματα 
αυτών των μελετών ορατότητας στην 
Επιτροπή, η οποία τα δημοσιεύει σε 
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ενιαία μορφή και ενημερώνει σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.
_____________
* ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: δύο έτη 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. 
** ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: επτά 
έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 106
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 134 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

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 θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο τρία έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
και στην περίπτωση των κεφαλαίων IX 
έως XII και XVI, οκτώ έτη μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 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.

Or. en

Τροπολογία 107
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 134 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από […]. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές το 
αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, με 
εξαίρεση τις διατάξεις των κεφαλαίων IX 
έως XII και XVI, οι οποίες εφαρμόζονται 
δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en


