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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων 
κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193 της 19ης Ιουλίου 2016) 

Στη σελίδα 2, αιτιολογική σκέψη 6, δεύτερη περίοδος: 

αντί: 

«… όσον αφορά τα φορολογητέα κέρδη προ τόκων, φόρων, απομείωσης και αποσβέσεων 

(EBITDA) του φορολογουμένου.» 

διάβαζε: 

«… όσον αφορά τα φορολογητέα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων των ενσώματων παγίων 

και αποσβέσεων των άυλων παγίων (EBITDA) του φορολογουμένου.». 

 

Στη σελίδα 7, άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο: 

αντί: 

«1. Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει κατά τη φορολογική περίοδο στην οποία 

πραγματοποιείται και μόνο έως ποσοστό 30 τοις εκατό των κερδών προ τόκων, φόρων, απομείωσης 

και αποσβέσεων (EBITDA) του φορολογουμένου.» 

διάβαζε: 

«1. Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει κατά τη φορολογική περίοδο στην οποία 

πραγματοποιείται και μόνο έως ποσοστό 30 τοις εκατό των κερδών προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων (EBITDA) του φορολογουμένου.». 
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Στη σελίδα 8, άρθρο 4 παράγραφος 2: 

αντί: 

«2. Τα EBITDA υπολογίζονται προσθέτοντας στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο εταιρειών 

στο κράτος μέλος του φορολογουμένου τον αναπροσαρμοσμένο φόρο για το υπερβαίνον κόστος 

δανεισμού, καθώς και τον αναπροσαρμοσμένο φόρο για απομειώσεις και αποσβέσεις. Το 

απαλλασσόμενο από φόρους εισόδημα δεν συνεκτιμάται στα EBITDA του φορολογουμένου.» 

διάβαζε: 

«2. Τα EBITDA υπολογίζονται προσθέτοντας στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο εταιρειών 

στο κράτος μέλος του φορολογουμένου τα φορολογικώς αναπροσαρμοσμένα ποσά για το 

υπερβαίνον κόστος δανεισμού, καθώς επίσης και τα φορολογικώς αναπροσαρμοσμένα ποσά για 

αποσβέσεις. Το απαλλασσόμενο από φόρους εισόδημα δεν συνυπολογίζεται στα EBITDA του 

φορολογουμένου.». 
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