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7.3.2018 A8-0051/68 

Pozměňovací návrh  68 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Vzorec pro rozdělení 

konsolidovaného základu daně by měl 

zahrnovat tři faktory se stejnou váhou, 

konkrétně práci, aktiva a tržby podle místa 

určení. Faktory o stejné váze by měly 

odrážet vyrovnaný přístup k rozdělení 

zdanitelného zisku mezi příslušné členské 

státy a měly by zajistit, aby zisky byly 

daněny tam, kde skutečně vznikly. Práce 

a aktiva by proto měla být připsána 

členskému státu, kde je práce prováděna 

nebo kde jsou umístěna aktiva, díky čemuž 

by byla přiznána náležitá váha zájmům 

členského státu původu, zatímco tržby by 

byly připsány členskému státu, které je 

místem určení pro zboží či služby. Aby 

byly zohledněny rozdíly v úrovni mezd 

uvnitř Unie a aby bylo zajištěno 

spravedlivé rozdělení konsolidovaného 

základu daně, měl by faktor práce 

zahrnovat objem mezd i počet zaměstnanců 

(tj. každá položka se podílí polovinou). 

Faktor aktiv by na druhé straně měl 

zahrnovat veškerá dlouhodobá hmotná 

aktiva, ale nikoliv nehmotná aktiva 

a finanční aktiva z důvodu jejich 

pohyblivé povahy a z toho plynoucího 

rizika obcházení pravidel této směrnice. 

(10) Vzorec pro rozdělení 

konsolidovaného základu daně by měl 

zahrnovat čtyři faktory se stejnou váhou, 

konkrétně práci, aktiva, tržby podle místa 

určení a shromažďování a využívání 

osobních údajů uživatelů internetových 

platforem a on-line služeb. Faktory 

o stejné váze by měly odrážet vyrovnaný 

přístup k rozdělení zdanitelného zisku mezi 

příslušné členské státy a měly by zajistit, 

aby zisky byly daněny tam, kde skutečně 

vznikly. Práce a aktiva by proto měla být 

připsána členskému státu, kde je práce 

prováděna nebo kde jsou umístěna aktiva, 

díky čemuž by byla přiznána náležitá váha 

zájmům členského státu původu, zatímco 

tržby by byly připsány členskému státu, 

který je místem určení pro zboží či služby. 

Aby byly zohledněny rozdíly v úrovni 

mezd uvnitř Unie a aby bylo zajištěno 

spravedlivé rozdělení konsolidovaného 

základu daně, měl by faktor práce 

zahrnovat objem mezd i počet zaměstnanců 

(tj. každá položka se podílí polovinou). 

Faktor aktiv by na druhé straně měl 

zahrnovat pouze dlouhodobá hmotná 

aktiva. Pokud z důvodu výjimečných 

okolností výsledek rozdělení daňového 
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Pokud z důvodu výjimečných okolností 

výsledek rozdělení daňového základu není 

spravedlivým obrazem rozsahu 

podnikatelské činnosti, měla by zde být 

ochranná doložka, která stanoví použití 

náhradní metody rozdělení příjmů. 

základu není spravedlivým obrazem 

rozsahu podnikatelské činnosti, měla by 

zde být ochranná doložka, která stanoví 

použití náhradní metody rozdělení příjmů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh kopíruje přijatý pozměňovací návrh 10 výboru ECON, opět však 

vkládá před hmotná aktiva výraz „dlouhodobá“. 
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7.3.2018 A8-0051/69 

Pozměňovací návrh  69 

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Martina 

Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Helmut 

Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) Komise by měla neprodleně 

provést nové posouzení dopadů na základě 

komplexnějších a přesnějších zdrojů 

údajů vycházejících ze standardů OECD 

pro zprávy o jednotlivých zemích, které 

nyní mají daňové orgány členských států 

neoficiálně k dispozici. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0051/70 

Pozměňovací návrh  70 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Návrh směrnice 

Čl. 28 – odst. 5 c (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5c. Definice shromažďování osobních 

údajů a využívání pro komerční účely 

v souvislosti se shromažďováním 

a využíváním osobních údajů uživatelů 

internetových platforem a on-line služeb 

se stanoví v souladu s nařízením 

2016/679/EU. 

i) Shromažďování údajů za 

jednotlivé členské státy se vztahuje pouze 

na údaje shromažďované v původním 

místě původu uživatelů internetových 

platforem a on-line služeb a nikoli na 

shromažďované údaje, které jsou 

v tranzitu nebo se ukládají. 

ii) Pokud se uvažuje o využití 

osobních údajů uživatelů internetových 

platforem a on-line služeb, je třeba 

zajistit, aby nedocházelo ke zdvojování 

dalších faktorů ve vzorci, jako jsou 

například tržby. 

Or. en 

 

 


