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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.12.2018 A8-0428/56 

Τροπολογία  56 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0428/2018 

Paul Tang 

Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή 

ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Τα φορολογητέα έσοδα που 

προκύπτουν από την παροχή των 

υπηρεσιών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 μειώνονται κατά το μέρος 

των εσόδων που δημιουργούνται από μία 

οντότητα σε ένα κράτος μέλος από 

χρήστες που βρίσκονται στο 

συγκεκριμένο κράτος μέλος εάν τα εν 

λόγω έσοδα δηλώνονται από αυτή την 

οντότητα για τους σκοπούς του φόρου 

εισοδήματος εταιρειών στο εν λόγω 

κράτος μέλος και με την επιφύλαξη του 

φόρου εισοδήματος εταιρειών στο εν 

λόγω κράτος μέλος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το πεδίο εφαρμογής της πρότασης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι, εάν 

τα φορολογητέα έσοδα υπόκεινται ήδη σε φόρο εταιρειών σε ένα κράτος μέλος, δεν θα πρέπει 

να υπόκεινται και σε ΦΨΥ στο εν λόγω κράτος μέλος. Συνεπώς, ο ΦΨΥ θα πρέπει να 

εισπράττεται μόνο σε αυτά τα κράτη μέλη όπου δεν έχει καθοριστεί φορολογητέα παρουσία από 

μια ψηφιακή εταιρεία και η τιμολόγηση και η φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών που 

παράγονται από τους υπηρετούντες χρήστες στα εν λόγω κράτη μέλη πραγματοποιείται αλλού. 

Στην περίπτωση αυτή, οι ψηφιακές επιχειρήσεις θα έχουν ισχυρό κίνητρο να δηλώνουν τη 

φορολογητέα παρουσία τους σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται, με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση του ΦΨΥ και, επομένως, θα επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0428/57 

Τροπολογία  57 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0428/2018 

Paul Tang 

Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή 

ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Για τους σκοπούς του 

υπολογισμού του ποσοστού των 

συνολικών φορολογητέων εσόδων μιας 

οντότητας τα οποία θεωρούνται δυνάμει 

του άρθρου 1 ότι αποκτώνται στο εν λόγω 

κράτος μέλος βάσει του άρθρου 3, οι 

χρήστες που βρίσκονται στα κράτη μέλη 

όπου η οντότητα πληροί τα κριτήρια για 

την εξαίρεση εσόδων από τα 

φορολογητέα έσοδα σύμφωνα με το 

άρθρο 3 παράγραφος 5α εξαιρούνται από 

τον υπολογισμό του ποσοστού των 

φορολογητέων εσόδων μιας οντότητας 

που αποδίδονται σε κάθε κράτος μέλος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το πεδίο εφαρμογής της πρότασης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι, εάν 

τα φορολογητέα έσοδα υπόκεινται ήδη σε φόρο εταιρειών σε ένα κράτος μέλος, δεν θα πρέπει 

να υπόκεινται και σε ΦΨΥ στο εν λόγω κράτος μέλος. Συνεπώς, ο ΦΨΥ θα πρέπει να 

εισπράττεται μόνο σε αυτά τα κράτη μέλη όπου δεν έχει καθοριστεί φορολογητέα παρουσία από 

μια ψηφιακή εταιρεία και η τιμολόγηση και η φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών που 

παράγονται από τους υπηρετούντες χρήστες στα εν λόγω κράτη μέλη πραγματοποιείται αλλού. 

Στην περίπτωση αυτή, οι ψηφιακές επιχειρήσεις θα έχουν ισχυρό κίνητρο να δηλώνουν τη 

φορολογητέα παρουσία τους σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται, με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση του ΦΨΥ και, επομένως, θα επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0428/58 

Τροπολογία  58 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0428/2018 

Paul Tang 

Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή 

ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – εδάφιο 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ΦΨΥ είναι απαιτητός σε ένα κράτος 

μέλος κατά το ποσοστό των φορολογητέων 

εσόδων που αποκτά ο υποκείμενος στον 

φόρο εντός μιας φορολογικής περιόδου, το 

οποίο θεωρείται δυνάμει του άρθρου 5 ότι 

αποκτάται στο εν λόγω κράτος μέλος. Ο 

ΦΨΥ καθίσταται οφειλόμενος στο εν λόγω 

κράτος μέλος την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

από τη λήξη της συγκεκριμένης 

φορολογικής περιόδου. 

Ο ΦΨΥ είναι απαιτητός σε ένα κράτος 

μέλος κατά το ποσοστό των φορολογητέων 

εσόδων που αποκτά ο υποκείμενος στον 

φόρο εντός μιας φορολογικής περιόδου, το 

οποίο θεωρείται δυνάμει του άρθρου 5 ότι 

αποκτάται στο εν λόγω κράτος μέλος, 

εκτός εάν η οντότητα υπόκειται σε φόρο 

εισοδήματος εταιρειών επί του συνολικού 

ποσού φορολογητέων εσόδων της στο εν 

λόγω κράτος μέλος. Ο ΦΨΥ καθίσταται 

οφειλόμενος στο εν λόγω κράτος μέλος 

την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη 

της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της πρότασης είναι η αναδιανομή των εσόδων από τον ΦΨΥ μεταξύ των κρατών μελών. 

Η παρούσα τροπολογία συνάδει με αυτόν τον στόχο, αλλά διασφαλίζει ότι τα έσοδα δεν θα 

υπόκεινται σε διπλή φορολόγηση – όπως μπορεί να συμβεί στο πλαίσιο της πρότασης της 

Επιτροπής – ειδικά όσον αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μία χώρα. 

 

 


