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Τροπολογία  59 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Σοφία 

Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Οι πολίτες ζητούν διαρκώς 

περισσότερο να αναληφθεί δράση για 

δικαιότερη φορολόγηση των μεγάλων 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε 

μεγάλο βαθμό στο διαδίκτυο. Μια 

εκστρατεία με την οποία ζητείται να 

υποχρεωθούν οι τεχνολογικοί κολοσσοί1α 

να πληρώσουν τους φόρους τους, που 

ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018, 

συγκέντρωσε περισσότερες από 700.000 

υπογραφές. Σύμφωνα με το ερευνητικό 

ίδρυμα Kieskompas (εκλογική πυξίδα)1β, 

πάνω από το 75 % του συνόλου των 

πολιτών στη Δανία, τη Σουηδία, τη 

Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία και 

την Αυστρία συμφωνεί με τη θέσπιση 

φόρου ψηφιακών υπηρεσιών. 

 __________________ 

 1αAvaaz, Make the Tech Giants Pay Their 

Taxes!, 

https://secure.avaaz.org/campaign/en/tech

_tax_104e/, Νοέμβριος 2018 

 1β Kieskompas, Public perception towards 

taxing digital companies in six countries, 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-

report.pdf, Δεκέμβριος 2018 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
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Τροπολογία  60 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Σοφία 

Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 8 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο συντελεστής του ΦΨΥ είναι 3 %. Ο συντελεστής του ΦΨΥ είναι 5 %. 

Or. en 
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Τροπολογία  61 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Σοφία 

Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 24 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 24α 

 Ρήτρα επανεξέτασης 

 Δύο έτη μετά...[ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσας οδηγίας], η 

Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και 

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 

συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από 

προτάσεις για την επανεξέτασή της 

σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης 

φορολόγησης του ψηφιακού τομέα. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή εξετάζει: 

 α) την αύξηση του ποσοστού ΦΨΥ, μαζί 

με αντίστοιχη φορολογική έκπτωση, 

προκειμένου να περιοριστεί η διαφορά 

των πραγματικών φορολογικών 

συντελεστών μεταξύ των παραδοσιακών 

και των ψηφιακών εταιρειών· 

 β) το πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ, 

συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του 

πεδίου εφαρμογής του ώστε να 

συμπεριλάβει την πώληση αγαθών ή 

υπηρεσιών που συνάπτονται επιγραμμικά 

μέσω ψηφιακών διεπαφών· 

 γ) το ποσό του φόρου που καταβάλλεται 
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σε κάθε κράτος μέλος·  

 δ) το είδος των ψηφιακών 

δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας· 

 ε) τις πρακτικές φορολογικού 

σχεδιασμού που ενδεχομένως 

εφαρμόστηκαν από τις οντότητες για την 

αποφυγή καταβολής ΦΨΥ· 

 στ) τη λειτουργία της μονοαπευθυντικής 

θυρίδας· 

 ζ)  τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. 

και  

 η)  τον συνολικό αντίκτυπο στην 

εσωτερική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τη 

δυνητική στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

Or. en 

 

 


