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7.3.2018 A8-0050/78 

Pozmeňujúci návrh  78 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0050/2018 

Paul Tang 

Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) S cieľom vytvoriť rovnaké 

podmienky a predísť daňovej súťaži a 

výsledným pretekom ku dnu, pokiaľ ide o 

zdaňovanie právnických osôb, by sa mala 

zaviesť minimálna efektívna sadzba dane 

z príjmov právnických osôb súbežne so 

spoločným konsolidovaným základom 

dane z príjmov právnických osôb, aby sa 

zabránilo presunu nekalej súťaže zo 

základu dane na nekalú hospodársku 

súťaž v oblasti daňových sadzieb. Únia by 

preto mala čo najrýchlejšie prijať 

minimálnu spoločnú efektívnu sadzbu 

dane z príjmu právnických osôb 

uplatniteľnú v každom členskom štáte. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/79 

Pozmeňujúci návrh  79 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0050/2018 

Paul Tang 

Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5b) Jedným z hlavných problémov, 

ktorým čelia daňové správy, je to, že 

nevedia získať prístup k úplným 

a relevantným informáciám o stratégiách 

daňového plánovania nadnárodných 

podnikov. Takéto informácie by mali byť 

sprístupnené verejnosti, aby daňové 

orgány mohli rýchlo reagovať na daňové 

riziká účinnejším posudzovaním týchto 

rizík, cielením kontrol a upozorňovaním 

na potrebné zmeny v platných právnych 

predpisoch. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/80 

Pozmeňujúci návrh  80 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0050/2018 

Paul Tang 

Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Zdaniteľné výnosy by sa mali 

znížiť o obchodné náklady a určité ďalšie 

položky. Medzi odpočítateľné obchodné 

náklady by za bežných okolností mali 

patriť všetky náklady súvisiace s predajom 

a náklady spojené s vytváraním, 

udržiavaním a zabezpečením príjmu. Na 

podporu inovácie v hospodárstve a 

modernizáciu vnútorného trhu by sa mali 

poskytovať odpočty v prípade nákladov na 

výskum a vývoj vrátane super-odpočtov, 

ktoré by sa mali v plnom rozsahu zahŕňať 

do nákladov v roku, v ktorom sa vynaložili 

(s výnimkou nehnuteľného majetku). 

Prostredníctvom výraznejších super-

odpočtov v prípade nákladov na výskum a 

vývoj by sa mali podporovať aj malé 

začínajúce spoločnosti bez prepojených 

podnikov, ktoré sú obzvlášť inovačné 

(kategória, ktorá sa bude vzťahovať 

najmä na startupy). V záujme 

zabezpečenia právnej istoty by sa mal 

zostaviť aj zoznam neodpočítateľných 

nákladov. 

(8) Zdaniteľné výnosy by sa mali 

znížiť o obchodné náklady a určité ďalšie 

položky. Medzi odpočítateľné obchodné 

náklady by za bežných okolností mali 

patriť všetky náklady súvisiace s predajom 

a náklady spojené s vytváraním, 

udržiavaním a zabezpečením príjmu. Na 

podporu inovácie v hospodárstve a 

modernizáciu vnútorného trhu by sa mali 

poskytovať odpočty a daňovníci by mali 

získať zápočet dane v prípade skutočných 

nákladov na výskum a vývoj, ktoré sa 

týkajú výdavkov na zamestnancov, 

subdodávateľov, agentúrnych 

zamestnancov a samostatne zárobkovo 

činné osoby, a tieto by sa mali v plnom 

rozsahu zahrnúť do nákladov v roku, v 

ktorom sa vynaložili (s výnimkou 

nehnuteľného majetku). Aby sa zamedzilo 

zneužívaniu odpočtov, je potrebná jasná 

definícia skutočných nákladov na výskum 

a vývoj. V záujme zabezpečenia právnej 

istoty by sa mal zostaviť aj zoznam 

neodpočítateľných nákladov. Okrem toho 

s cieľom zabrániť financovaniu výskumu 

a vývoja nových, potenciálne toxických 

finančných nástrojov a obmedziť 

príspevok na výskum a vývoj na kľúčové 

strategické investície orientované na 

budúcnosť, by sa takéto skutočné náklady 
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nemali dať odpočítať, ak sa týkajú 

finančných podnikov. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/81 

Pozmeňujúci návrh  81 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0050/2018 

Paul Tang 

Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb 

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

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Odchylne od odseku 2 nie je 

možné odpočítať náklady na výskum a 

vývoj v súvislosti s vývojom nových 

finančných produktov finančnými 

podnikmi. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/82 

Pozmeňujúci návrh  82 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0050/2018 

Paul Tang 

Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb 

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

Návrh smernice 

Článok 62 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 62a 

 Spoločná minimálna efektívna sadzba 

dane 

 Komisia do 31. decembra 2018 predloží 

legislatívny návrh na spoločnú minimálnu 

efektívnu sadzbu dane vo výške najmenej 

20 % vo všetkých členských štátoch. 

Or. en 

 

 


