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7.3.2018 A8-0050/85 

Predlog spremembe  85 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

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 2 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) pripada konsolidirani skupini za 

namene finančnega računovodenja, katere 

skupni konsolidirani prihodki v poslovnem 

letu pred zadevnim poslovnim letom 

presegajo 750 000 000 EUR; 

(c) pripada konsolidirani skupini za 

namene finančnega računovodenja, katere 

skupni konsolidirani prihodki v poslovnem 

letu pred zadevnim poslovnim letom 

presegajo 50 000 000 EUR; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/86 

Predlog spremembe  86 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

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 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) v primeru subjekta je davčni 

zavezanec sam ali s povezanimi podjetji 

neposredno ali posredno udeležen v 

subjektu z več kot 50 % glasovalnih pravic 

ali ima neposredno ali posredno več kot 50 

% kapitala ali je upravičen do več kot 50 % 

dobička navedenega subjekta ter 

(a) v primeru subjekta je davčni 

zavezanec sam ali s povezanimi podjetji 

neposredno ali posredno udeležen v 

subjektu z več kot 50 % glasovalnih pravic 

ali ima neposredno ali posredno več kot 50 

% kapitala ali je upravičen do več kot 50 % 

dobička navedenega subjekta ali lahko 

sedež tega subjekta šteje kot sedež 

dejanske uprave, kjer se izvajajo ključne 

upravne in poslovne odločitve, s katerimi 

se usmerja poslovanje subjekta ali vpliva 

nanj; ter 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/87 

Predlog spremembe  87 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

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 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) dejanski davek od dohodkov 

pravnih oseb, ki ga je od dobička plačal 

subjekt ali stalna poslovna enota, je nižji 

od razlike med davkom od dohodkov 

pravnih oseb, ki bi bil obračunan od 

dobička subjekta ali stalne poslovne enote 

v skladu pravili te direktive, ter dejanskim 

davkom od dohodkov pravnih oseb, ki ga 

je od navedenega dobička plačal subjekt 

ali stalna poslovna enota. 

(b) za dobiček subjekta ali stalno 

poslovno enoto se uporablja dejanska 

stopnja davka od dohodkov pravnih oseb, 

ki je nižja od 75 % dejanske davčne 

stopnje, ki bi se zaračunala v državi 

članici davčnega zavezanca; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/88 

Predlog spremembe  88 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

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 59 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če se subjekt ali stalna poslovna enota 

obravnava kot nadzorovana tuja družba v 

skladu z odstavkom 1, je nerazdeljeni 

dohodek subjekta ali stalne poslovne enote 

obdavčen, če izhaja iz naslednjih 

kategorij: 

Če se subjekt ali stalna poslovna enota 

obravnava kot nadzorovana tuja družba v 

skladu z odstavkom 1, se obdavči ves tuji 

dohodek subjekta ali stalne poslovne enote. 

Or. en 

 

 


