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7.3.2018 A8-0050/85 

Pozměňovací návrh  85 

Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

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. 2 – odst. 1 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) náleží do konsolidované skupiny 

pro účely finančního účetnictví s celkovým 

konsolidovaným příjmem skupiny, který 

překračuje 750 000 000 EUR za finanční 

rok předcházející příslušnému finančnímu 

roku; 

c) náleží do konsolidované skupiny 

pro účely finančního účetnictví s celkovým 

konsolidovaným příjmem skupiny, který 

překračuje 50 000 000 EUR za finanční rok 

předcházející příslušnému finančnímu 

roku; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/86 

Pozměňovací návrh  86 

Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

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. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) v případě subjektu, daňový 

poplatník sám nebo spolu se svými 

přidruženými podniky má přímou nebo 

nepřímou účast představující více než 50 % 

hlasovacích práv nebo přímo či nepřímo 

vlastní více než 50 % jeho kapitálu nebo 

má nárok na více než 50 % jeho zisků a 

a) v případě subjektu, daňový 

poplatník sám nebo spolu se svými 

přidruženými podniky má přímou nebo 

nepřímou účast představující více než 50 % 

hlasovacích práv nebo přímo či nepřímo 

vlastní více než 50 % jeho kapitálu nebo 

má nárok na více než 50 % jeho zisků, 

nebo v případě, že správní ústředí tohoto 

subjektu může být považováno za místo 

skutečného řízení, kde jsou prováděna 

klíčová rozhodnutí související s vedením 

a obchodem, která řídí nebo ovlivňují 

podnikání daného subjektu, a 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/87 

Pozměňovací návrh  87 

Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

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. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) skutečná daň z příjmu právnických 

osob hrazená subjektem nebo stálou 

provozovnou z jejich zisku je nižší než 

rozdíl mezi daní z příjmu právnických 

osob, která by byla splatná ze zisku 

subjektu nebo stálé provozovny v souladu 

s pravidly této směrnice, a skutečnou daní 

z příjmu právnických osob uhrazenou 

z těchto zisků subjektem nebo stálou 

provozovnou. 

b) zisk subjektu nebo stálé 

provozovny podléhá skutečné sazbě daně 

z příjmu právnických osob, která je nižší 

než 75 % efektivní sazby daně z příjmu 

právnických osob, jež by byla splatná 

v členském státě daňového poplatníka; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/88 

Pozměňovací návrh  88 

Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

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. 59 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jsou-li subjekt nebo stálá provozovna 

považovány za ovládanou zahraniční 

společnost podle odstavce 1, budou 

nerozdělené příjmy subjektu nebo stálé 

provozovny podléhat dani v rozsahu, 

v jakém jsou odvozeny z následujících 

kategorií: 

Jsou-li subjekt nebo stálá provozovna 

považovány za ovládanou zahraniční 

společnost podle odstavce 1, budou 

veškeré zahraniční příjmy subjektu nebo 

stálé provozovny podléhat dani. 

Or. en 

 

 


