
 

AM\1171411EL.docx  PE631.574v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.12.2018 A8-0428/62 

Τροπολογία  62 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

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 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει 

να ισούνται με τα ακαθάριστα 

φορολογητέα έσοδα που αποκτώνται από 

υποκείμενο στον φόρο, χωρίς τον φόρο 

προστιθέμενης αξίας και άλλους 

παρόμοιους φόρους. Τα φορολογητέα 

έσοδα θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως 

αποκτηθέντα από υποκείμενο στον φόρο 

κατά τη χρονική στιγμή που καθίστανται 

οφειλόμενα, ανεξάρτητα από το κατά 

πόσον έχουν πράγματι καταβληθεί έως 

εκείνη τη στιγμή. Ο ΦΨΥ θα πρέπει να 

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 ότι αποκτάται στο εν λόγω 

κράτος μέλος, και θα πρέπει να 

υπολογίζεται με εφαρμογή του συντελεστή 

ΦΨΥ επί του ποσοστού αυτού. Θα πρέπει 

να υπάρχει ενιαίος συντελεστής ΦΨΥ σε 

ενωσιακό επίπεδο για την αποφυγή 

στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά. Ο 

συντελεστής ΦΨΥ θα πρέπει να οριστεί 

σε 3 %, ποσοστό με το οποίο 

επιτυγχάνεται κατάλληλη ισορροπία 

μεταξύ των εσόδων που δημιουργεί ο 

φόρος και της συνεκτίμησης των 

διαφορετικών επιπτώσεων του ΦΨΥ για 

επιχειρήσεις με διαφορετικά περιθώρια 

(35) Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει 

να ισούνται με τα ακαθάριστα 

φορολογητέα έσοδα που αποκτώνται από 

υποκείμενο στον φόρο, χωρίς τον φόρο 

προστιθέμενης αξίας και άλλους 

παρόμοιους φόρους. Τα φορολογητέα 

έσοδα θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως 

αποκτηθέντα από υποκείμενο στον φόρο 

κατά τη χρονική στιγμή που καθίστανται 

οφειλόμενα, ανεξάρτητα από το κατά 

πόσον έχουν πράγματι καταβληθεί έως 

εκείνη τη στιγμή. Ο ΦΨΥ θα πρέπει να 

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 ότι αποκτάται στο εν λόγω 

κράτος μέλος, και θα πρέπει να 

υπολογίζεται με εφαρμογή του συντελεστή 

ΦΨΥ επί του ποσοστού αυτού.  
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο συντελεστής του ΦΨΥ είναι 3 %. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να 

καθορίζει τον οικείο συντελεστή  ΦΨΥ. 

Or. pt 

 

 


