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7.3.2018 A8-0050/78 

Predlog spremembe  78 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0050/2018 

Paul Tang 

Skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Da bi ustvarili enake konkurenčne 

pogoje in odpravili davčno konkurenco in 

posledično tekmovanje v zniževanju 

stopenj obdavčitve pravnih oseb, je treba 

hkrati s skupno konsolidirano davčno 

osnovo uvesti minimalno dejansko stopnjo 

davka od dohodkov pravnih oseb, da se 

nelojalna konkurenca davčnih osnov ne 

bi prenesla na nelojalno konkurenco 

davčnih stopenj. Zato bi morala Unija čim 

prej sprejeti minimalno skupno dejansko 

stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, 

ki bi se uporabljala v vsaki državi članici. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/79 

Predlog spremembe  79 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0050/2018 

Paul Tang 

Skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5b) Ena od glavnih težav davčnih 

organov je, da ne morejo pravočasno 

dostopati do popolnih in ustreznih 

informacij o strategijah davčnega 

načrtovanja multinacionalnih družb. Te 

informacije bi morale biti javno dostopne, 

da bi se lahko davčni organi hitro odzvali 

na davčna tveganja, in sicer na podlagi 

učinkovitejše ocene teh tveganj ter 

usmerjenega preverjanja in opozarjanja 

na potrebne spremembe veljavne 

zakonodaje. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/80 

Predlog spremembe  80 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0050/2018 

Paul Tang 

Skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Obdavčljive prihodke bi bilo treba 

zmanjšati za poslovne izdatke in nekatere 

druge postavke. Odbitni poslovni izdatki bi 

morali običajno vključevati vse stroške, 

povezane s prodajo, ter izdatke, povezane z 

ustvarjanjem, ohranjanjem in 

zavarovanjem dohodka. Za podporo 

inovacijam v gospodarstvu in posodobitev 

notranjega trga bi bilo treba zagotoviti 

odbitke, vključno s superodbitki, za 

stroške za raziskave in razvoj, ki bi morali 

biti obračunani v letu nastanka (z izjemo 

nepremičnin). S povečanimi superodbitki 

za stroške za raziskave in razvoj bi bilo 

treba podpreti tudi mala zagonska 

podjetja brez povezanih podjetij, ki so še 

posebej inovativna (kategorija, ki bo 

zajemala zlasti zagonska podjetja. Za 

zagotovitev pravne varnosti bi moral 

obstajati tudi seznam neodbitnih izdatkov. 

(8) Obdavčljive prihodke bi bilo treba 

zmanjšati za poslovne izdatke in nekatere 

druge postavke. Odbitni poslovni izdatki bi 

morali običajno vključevati vse stroške, 

povezane s prodajo, ter izdatke, povezane z 

ustvarjanjem, ohranjanjem in 

zavarovanjem dohodka. Za podporo 

inovacijam v gospodarstvu in posodobitev 

notranjega trga bi bilo treba zagotoviti 

odbitke, davkoplačevalci pa bi morali 

dobiti davčne olajšave za dejanske stroške 

za raziskave in razvoj, povezane z izdatki 

za zaposlene, podizvajalce, delavce, 

zaposlene pri agenciji za zagotavljanje 

začasnega dela, in samostojne delavce, ki 

bi morali biti obračunani v letu nastanka (z 

izjemo nepremičnin). Da bi preprečili 

zlorabo odbitkov, je potrebna jasna 

opredelitev dejanskih stroškov za 

raziskave in razvoj. Za zagotovitev pravne 

varnosti bi moral obstajati tudi seznam 

neodbitnih izdatkov. Poleg tega bi morali 

biti takšni dejanski stroški neodbitni, če 

zadevajo finančna podjetja, da bi 

preprečili financiranje raziskav in razvoja 

možnih škodljivih finančnih instrumentov 

ter omejili davčno ugodnost za raziskave 

in razvoj na ključne strateške in v 

prihodnost usmerjene naložbe. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/81 

Predlog spremembe  81 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0050/2018 

Paul Tang 

Skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb 

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

Predlog direktive 

Člen 9 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Z odstopanjem od odstavka 2 so 

izdatki za raziskave in razvoj v zvezi z 

novimi finančnimi produkti, ki jih 

razvijejo finančna podjetja, neodbitni. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/82 

Predlog spremembe  82 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0050/2018 

Paul Tang 

Skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb 

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

Predlog direktive 

Člen 62 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 62a 

 Minimalna dejanska davčna stopnja 

 Komisija do 31. decembra 2018 poda 

zakonodajni predlog za minimalno 

skupno dejansko davčno stopnjo v vseh 

državah članicah v višini vsaj 20 %. 

Or. en 

 

 


