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7.3.2018 A8-0050/85 

Pozmeňujúci návrh  85 

Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

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 2 – odsek 1 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) patrí do konsolidovanej skupiny na 

účely finančného účtovníctva s celkovým 

konsolidovaným výnosom skupiny, ktorý 

počas účtovného obdobia, ktoré 

predchádzalo príslušnému účtovnému 

obdobiu, presiahol 750 000 000 EUR. 

c) patrí do konsolidovanej skupiny na 

účely finančného účtovníctva s celkovým 

konsolidovaným výnosom skupiny, ktorý 

počas účtovného obdobia, ktoré 

predchádzalo príslušnému účtovnému 

obdobiu, presiahol 50 000 000 EUR. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/86 

Pozmeňujúci návrh  86 

Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

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 59 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) v prípade subjektu daňovník 

samotný alebo spolu so svojimi 

prepojenými podnikmi má priamo alebo 

nepriamo v držbe viac než 50 % 

hlasovacích práv alebo priamo či nepriamo 

vlastní viac než 50 % kapitálu alebo má 

nárok na viac než 50 % zisku tohto 

subjektu, a 

a) v prípade subjektu daňovník 

samotný alebo spolu so svojimi 

prepojenými podnikmi má priamo alebo 

nepriamo v držbe viac než 50 % 

hlasovacích práv alebo priamo či nepriamo 

vlastní viac než 50 % kapitálu alebo má 

nárok na viac než 50 % zisku tohto 

subjektu, alebo v prípade, že ústredie 

daného subjektu možno považovať 

za miesto skutočného vedenia, kde sa 

vykonávajú kľúčové riadiace a obchodné 

rozhodnutia, ktoré usmerňujú alebo 

ovplyvňujú činnosť daného subjektu; a 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/87 

Pozmeňujúci návrh  87 

Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

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 59 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) skutočná daň z príjmov 

právnických osôb, ktorú zo svojich ziskov 

zaplatil subjekt alebo stála prevádzkareň, 

je nižšia ako rozdiel medzi daňou z 

príjmov právnických osôb, ktorá by bola 

vyrubená zo ziskov daného subjektu alebo 

stálej prevádzkarne v súlade s pravidlami 

tejto smernice, a skutočnou daňou z 

príjmov právnických osôb, ktorú subjekt 

alebo stála prevádzkareň z uvedených 

ziskov zaplatili. 

b) zisky subjektu alebo stálej 

prevádzkarne podliehajú skutočnej sadzbe 

dane z príjmov právnických osôb nižšej 

ako 75 % skutočnej sadzby dane z príjmov 

právnických osôb, ktorá by bola vymeraná 

v členskom štáte daňovníka; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/88 

Pozmeňujúci návrh  88 

Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

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 59 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa subjekt alebo stála prevádzkareň 

považuje za kontrolovanú zahraničnú 

spoločnosť podľa odseku 1, nerozdelený 

príjem subjektu alebo stálej prevádzkarne 

podlieha dani v rozsahu, v akom plynie z 

týchto kategórií: 

Ak sa subjekt alebo stála prevádzkareň 

považuje za kontrolovanú zahraničnú 

spoločnosť podľa odseku 1, celý príjem 

subjektu alebo stálej prevádzkarne 

zo zahraničia podlieha dani. 

Or. en 

 

 


