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7.3.2018 A8-0050/78 

Pozměňovací návrh  78 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0050/2018 

Paul Tang 

Společný základ daně z příjmů právnických osob 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Mají-li být vytvořeny rovné 

podmínky a odstraněna daňová soutěž a z 

ní vyplývající závod ke dnu, pokud jde o 

úroveň zdanění příjmu právnických osob, 

měla by být minimální efektivní sazba 

daně z příjmu právnických osob zavedena 

souběžně se společným konsolidovaným 

základem daně z příjmu právnických 

osob, a to s cílem předejít přesunu od 

nekalé soutěže v oblasti daňového základu 

k nekalé soutěži v oblasti daňových sazeb. 

Unie by proto měla co nejdříve přijmout 

minimální společnou efektivní sazbu daně 

z příjmů právnických osob platnou ve 

všech členských státech. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/79 

Pozměňovací návrh  79 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0050/2018 

Paul Tang 

Společný základ daně z příjmů právnických osob 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5b) Jednou z hlavních obtíží, kterým 

čelí daňové orgány, je nemožnost 

včasného přístupu k úplným a 

relevantním informacím o strategiích 

daňového plánování nadnárodních 

podniků. Tyto informace by měly být 

veřejně dostupné, aby mohly daňové 

orgány rychle reagovat na daňová rizika 

jejich účinnějším vyhodnocením, cílenou 

kontrolní činností a upozorněním na 

nutnost provést nezbytné změny v 

platných právních předpisech. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/80 

Pozměňovací návrh  80 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0050/2018 

Paul Tang 

Společný základ daně z příjmů právnických osob 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Zdanitelné příjmy by se měly 

snižovat o obchodní výdaje a některé další 

položky. Odečitatelné obchodní výdaje by 

obvykle měly zahrnovat všechny náklady 

spojené s prodejem a výdaje související s 

dosažením, udržením a zajištěním příjmů. 

Na podporu inovací v hospodářství a za 

účelem modernizace vnitřního trhu by 

měly být umožňovány odpočty nákladů na 

výzkum a vývoj, včetně super odpočtů a 

tyto by měly být v plné výši zahrnuty do 

výdajů v roce vzniku (s výjimkou 

nemovitostí). Malé začínající podniky bez 

přidružených podniků, které jsou 

mimořádně inovativní (kategorie, která 

bude pokrývat zejména začínající 

podniky), by měly být rovněž podpořeny 

rozšířenými super odpočty nákladů na 

výzkum a vývoj. Aby byla zajištěna právní 

jistota, měl by rovněž existovat seznam 

neodečitatelných výdajů. 

(8) Zdanitelné příjmy by se měly 

snižovat o obchodní výdaje a některé další 

položky. Odečitatelné obchodní výdaje by 

obvykle měly zahrnovat všechny náklady 

spojené s prodejem a výdaje související s 

dosažením, udržením a zajištěním příjmů. 

Na podporu inovací v hospodářství a za 

účelem modernizace vnitřního trhu by 

měly být umožňovány odpočty a daňoví 

poplatníci by měli získat slevu na dani, 

pokud jde o skutečné náklady na výzkum 

a vývoj, které se týkají výdajů na 

pracovníky, subdodavatele, zaměstnance 

agentury a samostatně výdělečně činné 

osoby, a tyto by měly být v plné výši 

zahrnuty do výdajů v roce vzniku (s 

výjimkou nemovitostí). Má-li se předejít 

zneužívání odpočtů, je třeba stanovit 

jasnou definici skutečných nákladů na 

výzkum a vývoj. Aby byla zajištěna právní 

jistota, měl by rovněž existovat seznam 

neodečitatelných výdajů. Navíc, aby se 

předešlo financování výzkumu a vývoje 

nových, potenciálně toxických finančních 

nástrojů a aby se omezily daňové úlevy na 

náklady na výzkum a vývoj na klíčové 

strategické investice orientované na 

budoucnost, měly by být tyto skutečné 

výdaje, pokud se týkají finančních 

podniků, neodečitatelné. 
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7.3.2018 A8-0050/81 

Pozměňovací návrh  81 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0050/2018 

Paul Tang 

Společný základ daně z příjmů právnických osob 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Odchylně od druhého odstavce 

nejsou výdaje na výzkum a vývoj, které 

souvisí s vývojem nových finančních 

produktů finančními podniky, 

odečitatelné. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/82 

Pozměňovací návrh  82 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0050/2018 

Paul Tang 

Společný základ daně z příjmů právnických osob 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Návrh směrnice 

Článek 62 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 62a 

 Společná minimální efektivní daňová 

sazba 

 Komise do 31. prosince 2018 předloží 

legislativní návrh společné minimální 

efektivní daňové sazby ve výši alespoň 20 

% ve všech členských státech. 

Or. en 

 

 

 


