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Pozměňovací návrh 14
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Hlava 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

SMĚRNICE RADY o společném 
konsolidovaném základu daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB)

SMĚRNICE RADY o volitelném 
společném konsolidovaném základu daně 
z příjmů právnických osob (OCCCTB)

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text, v němž by zkratka CCCTB měla být 
změněna na zkratku OCCCTB.

Pozměňovací návrh 15
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 115 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na články 115 
a 136 této smlouvy,

Or. fr

Odůvodnění

Není-li možné celoevropské uplatnění na všech 27 členských států, existují dvě možnosti, jak 
postupovat v rámci užší skupiny: formou posílené spolupráce nebo v rámci eurozóny. Odkaz 
na článek 136 by umožnil eurozóně tento systém uplatnit na sebe sama, bude-li si to přát.

Pozměňovací návrh 16
Sylvie Goulard

Návrh směrnice



PE478.376v01-00 4/225 AM\885627CS.doc

CS

Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na rozhodnutí […] Rady ze dne 
[…], jímž se schvaluje posílená 
spolupráce v oblasti společného
konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB),

Or. fr

Odůvodnění

Není-li možné celoevropské uplatnění na všech 27 členských států, existují dvě možnosti, jak 
postupovat v rámci užší skupiny: formou posílené spolupráce nebo v rámci eurozóny. 
Rozhodnutí Rady je nezbytné pro umožnění posílené spolupráce.

Pozměňovací návrh 17
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Společnosti, které chtějí podnikat 
přeshraničně v rámci Unie, se setkávají 
s vážnými překážkami a narušeními trhu 
v důsledku existence 27 rozdílných 
systémů daně z příjmů právnických osob. 
Tyto překážky a narušení ztěžují řádné 
fungování vnitřního trhu. Odrazují od 
investování v Unii a jsou v rozporu 
s prioritami stanovenými ve sdělení 
přijatém Komisí dne 3. března 2010, 
nazvaném Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění. Současně jsou v rozporu také 
s požadavky vysoce konkurenceschopného 
sociálně tržního hospodářství.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Společnosti, které chtějí podnikat 
přeshraničně v rámci Unie, se setkávají
s vážnými překážkami a narušeními trhu 
v důsledku existence 27 rozdílných 
systémů daně z příjmů právnických osob. 
Tyto překážky a narušení ztěžují řádné 
fungování vnitřního trhu. Odrazují od 
investování v Unii a jsou v rozporu 
s prioritami stanovenými ve sdělení 
přijatém Komisí dne 3. března 2010, 
nazvaném Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění . Současně jsou v rozporu také 
s požadavky vysoce konkurenceschopného 
sociálně tržního hospodářství.

(1) Existence 27 vnitrostátních systémů 
daně z příjmů právnických osob v EU je 
v souladu se zásadou subsidiarity 
a suverenity členských států v oblasti 
přímých daní, včetně základu a sazeb 
daně z příjmů právnických osob. Některé 
společnosti, které chtějí podnikat 
přeshraničně v rámci Unie, se však mohou 
setkávat s vážnými překážkami 
a narušeními trhu v důsledku existence 27 
rozdílných systémů daně z příjmů 
právnických osob. Tyto překážky 
a narušení mohou za určitých okolností 
ztěžovat řádné fungování jednotného trhu 
EU. Mohou odrazovat od investování 
v Unii a jsou v rozporu s prioritami 
stanovenými ve sdělení přijatém Komisí 
dne 3. března 2010, nazvaném Evropa 
2020 – Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Současně mohou být v rozporu také 
s požadavky vysoce konkurenceschopného 
jednotného trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Miguel Portas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Společnosti, které chtějí podnikat 
přeshraničně v rámci Unie, se setkávají 
s vážnými překážkami a narušeními trhu 
v důsledku existence 27 rozdílných 

(1) Společnosti, které chtějí podnikat 
přeshraničně v rámci Unie, se setkávají 
s vážnými překážkami a narušeními trhu 
v důsledku existence 27 rozdílných 
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systémů daně z příjmů právnických osob. 
Tyto překážky a narušení ztěžují řádné 
fungování vnitřního trhu. Odrazují od 
investování v Unii a jsou v rozporu 
s prioritami stanovenými ve sdělení 
přijatém Komisí dne 3. března 2010, 
nazvaném Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění . Současně jsou v rozporu také 
s požadavky vysoce konkurenceschopného 
sociálně tržního hospodářství.

systémů daně z příjmů právnických osob. 
Tyto překážky a narušení ztěžují řádné 
fungování vnitřního trhu a posilují 
daňovou soutěž a snahy o minimalizaci 
daní. Odrazují od investování v Unii a jsou 
v rozporu s prioritami stanovenými ve 
sdělení přijatém Komisí dne 3. března 
2010, nazvaném Evropa 2020 – Strategie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění . Současně jsou 
v rozporu také s požadavky vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství.

Or. pt

Pozměňovací návrh 20
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Tato směrnice obsahuje radikálně 
nový přístup k podstatné složce zdanění 
právnických osob, jejíž harmonizaci 
Lisabonská smlouva členským státům 
neukládá. Před provedením této směrnice 
v EU by tudíž měla být vypracována 
důkladná analýza založená na nezávislém 
posouzení dopadů. Mělo by být rovněž 
zváženo uskutečnění pilotního projektu 
v členském státě, který se k tomu 
dobrovolně rozhodne, aby se lépe posoudil 
praktický dopad této směrnice na výběr 
daní a příjmy, jakož i na boj proti 
daňovým únikům, daňovým podvodům 
a dvojímu zdanění.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Existence 27 různých systémů daně 
z příjmů právnických osob vytváří pro 
společnosti, jež působí přeshraničně, 
prostor pro vyhýbání se daňové povinnosti 
a daňové úniky. Tento stav věcí 
představuje podstatnou zátěž pro státní 
rozpočty. Je rovněž v rozporu s prioritami 
stanovenými ve sdělení Komise ze dne 
3. března 2010 s názvem „Evropa 2020 –
Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění“ a nelze jej 
skloubit(1a) s požadavky sociálně tržního 
hospodářství.

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Zpráva bývalého komisaře Maria 
Montiho s názvem „Budoucnost 
jednotného trhu“ uvádí, že daňová soutěž 
nemá škodlivý dopad na růst v rámci 
jednotného trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Diogo Feio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Daňové politiky musí vést k posílení 
konkurenceschopnosti Evropy a k nižším 
nákladům pro evropské podniky, zejména 
pro malé a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Vnitrostátní rozpočty čelí stále 
závažnějším dopadům ničivé daňové 
soutěže mezi členskými státy EU. 
Nadměrné zadlužení států je jednou 
z hlavních příčin stávající hospodářské 
a finanční krize. Z tohoto důvodu je 
zavedení nižší, 25% hranice pro daň 
z příjmů právnických osob jak objektivně 
odůvodněné, tak přiměřené. Vzhledem 
k tomu, že by svoboda členských států 
v oblasti stanovování daní nebyla jinak 
ovlivněna, byl by takový krok v souladu se 
zásadou subsidiarity.

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Diogo Feio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Větší spolupráce mezi daňovými 
orgány může vést k výraznému snížení 



AM\885627CS.doc 9/225 PE478.376v01-00

CS

nákladů a administrativní zátěže pro 
podniky působící přeshraničně v rámci 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Diogo Feio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) s ohledem na to, jak důležité jsou 
malé a střední podniky pro odvětví 
podnikání v Evropě a jak klíčovou úlohu 
tyto podniky hrají, by mělo být provedeno 
posouzení dopadů, jež osvětlí přidanou 
hodnotu, kterou bude tato směrnice mít 
pro malé a střední podniky, a překážky, 
které bude tato směrnice pro tyto podniky 
představovat, a jež bude v případě potřeby 
doprovázeno novými návrhy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 27
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Daňové překážky pro přeshraniční 
podnikání jsou obzvláště vážné v případě 
malých a středních podniků, které obvykle 
postrádají zdroje na vyřešení problémů 
daných neefektivitou trhu.

(2) Daňové překážky mohou být obzvláště 
vážné v případě malých a středních 
podniků zapojených do přeshraničního 
podnikání, neboť tyto podniky obvykle 
postrádají zdroje na vyřešení problémů 
daných neefektivitou trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Daňové překážky pro přeshraniční 
podnikání jsou obzvláště vážné v případě 
malých a středních podniků, které obvykle 
postrádají zdroje na vyřešení problémů 
daných neefektivitou trhu.

(2) Daňové překážky pro přeshraniční 
podnikání mohou mít dopad na malé 
a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Spravedlivá hospodářská soutěž 
v oblasti daňových sazeb by měla být 
podporována na úrovni členských států, 
a v případě regionů s pravomocemi 
v daňové a legislativní oblasti také na této 
regionální úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Síť úmluv o zamezení dvojího zdanění (3) Síť úmluv o zamezení dvojího zdanění 
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mezi členskými státy nepředstavuje 
vhodné řešení. Stávající právní předpisy 
Unie týkající se otázek daní z příjmů 
právnických osob řeší pouze malý počet 
specifických problémů.

mezi členskými státy je krokem správným 
směrem, avšak mělo by být více vykonáno 
pro účinný boj proti dvojímu zdanění. 
Stávající právní předpisy Unie týkající se 
otázek daní z příjmů právnických osob řeší 
v souladu s ustanoveními Lisabonské 
smlouvy pouze malý počet specifických 
problémů, neboť Unie na rozdíl od 
členských států nemá široké pravomoci
v oblasti přímých daní, a to ani v obecné 
rovině, ani pokud jde o základ a sazby 
daně z příjmů právnických osob
všeobecně.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Daňová soutěž vyvíjí tlak na vlády, 
aby udržovaly výdaje pod kontrolou. 
Zavedení volitelného společného 
konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB) by nemělo 
zasahovat do daňové soutěže, neboť tento 
systém nezahrnuje harmonizaci daňových 
sazeb.

Or. en

Odůvodnění

CCCTB musí být pro společnosti volitelný. Povinný systém povede k vyšším nákladům, 
zejména pro malé a střední podniky, a nepovede tudíž k vyššímu růstu 
a konkurenceschopnosti na evropském trhu. Existence konkurenčních systémů a soutěže 
institucí má rovněž svůj význam. Nedoporučuje se stanovení systému jako povinného, dříve 
než budou známy praktické zkušenosti s ním a jeho dopady.
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Pozměňovací návrh 32
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Systém, jenž by společnostem umožnil 
Unii pro účely daně z příjmů právnických 
osob pojímat jako jeden trh, by usnadnil 
přeshraniční činnost společností, které jsou 
rezidenty Unie, a přispěl by k dosažení cíle 
vytvořit z Unie konkurenceschopnější 
místo pro investování v mezinárodním 
měřítku. Takovýto systém by byl nejlépe 
vytvořen tak, že by se skupinám 
společností, které vyvíjejí zdanitelnou 
činnost ve více než jednom členském státě, 
umožnilo vyřizovat si daňové záležitosti 
v Unii podle jednoho souboru pravidel pro 
výpočet základu daně a jednat s jednou 
daňovou správou (jedním správním 
místem). Tato pravidla by měla být 
k dispozici také subjektům podléhajícím 
dani z příjmů právnických osob v Unii, 
které nejsou součástí skupiny.

(4) Systém, jenž by společnostem umožnil 
Unii pro účely daně z příjmů právnických 
osob pojímat jako jeden trh, by usnadnil 
přeshraniční činnost společností, které jsou 
rezidenty Unie, a přispěl by k dosažení cíle 
vytvořit z Unie konkurenceschopnější 
místo pro investování v mezinárodním 
měřítku. Takovýto systém by byl nejlépe 
a nejspravedlivěji vytvořen tak, že by se 
společnostem a skupinám společností, 
které vyvíjejí zdanitelnou činnost ve více 
než jednom členském státě, uložila 
povinnost řídit se jedním souborem
pravidel pro výpočet základu daně a že by 
se jim přiznala možnost jednat s jednou 
daňovou správou (jedním správním 
místem).

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Systém, jenž by společnostem umožnil 
Unii pro účely daně z příjmů právnických 
osob pojímat jako jeden trh, by usnadnil
přeshraniční činnost společností, které jsou 
rezidenty Unie, a přispěl by k dosažení cíle 
vytvořit z Unie konkurenceschopnější 
místo pro investování v mezinárodním 
měřítku. Takovýto systém by byl nejlépe 

(4) Systém, jenž by společnostem, které 
o to budou mít zájem, umožnil Unii pro 
účely daně z příjmů právnických osob 
pojímat jako jeden trh, by mohl usnadnit
přeshraniční činnost společností, které jsou 
rezidenty Unie, a mohl by přispět 
k dosažení cíle vytvořit z Unie 
konkurenceschopnější místo pro 
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vytvořen tak, že by se skupinám 
společností, které vyvíjejí zdanitelnou 
činnost ve více než jednom členském státě, 
umožnilo vyřizovat si daňové záležitosti 
v Unii podle jednoho souboru pravidel pro 
výpočet základu daně a jednat s jednou
daňovou správou (jedním správním 
místem). Tato pravidla by měla být 
k dispozici také subjektům podléhajícím 
dani z příjmů právnických osob v Unii, 
které nejsou součástí skupiny.

investování v mezinárodním měřítku. 
Takovýto systém by byl nejlépe vytvořen 
tak, že by se skupinám společností, které 
o to budou mít zájem a které vyvíjejí 
zdanitelnou činnost ve více než jednom 
členském státě, umožnilo vyřizovat si 
daňové záležitosti v Unii podle jednoho 
souboru pravidel pro výpočet základu daně 
a jednat s jednou daňovou správou (jedním 
správním místem). Tato pravidla by měla 
být k dispozici také subjektům 
podléhajícím dani z příjmů právnických 
osob v Unii, které o to budou mít zájem 
a které nejsou součástí skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Systém, jenž by společnostem umožnil
Unii pro účely daně z příjmů právnických 
osob pojímat jako jeden trh, by usnadnil 
přeshraniční činnost společností, které jsou 
rezidenty Unie, a přispěl by k dosažení cíle 
vytvořit z Unie konkurenceschopnější 
místo pro investování v mezinárodním 
měřítku. Takovýto systém by byl nejlépe 
vytvořen tak, že by se skupinám 
společností, které vyvíjejí zdanitelnou 
činnost ve více než jednom členském státě, 
umožnilo vyřizovat si daňové záležitosti 
v Unii podle jednoho souboru pravidel pro 
výpočet základu daně a jednat s jednou 
daňovou správou (jedním správním 
místem). Tato pravidla by měla být 
k dispozici také subjektům podléhajícím 
dani z příjmů právnických osob v Unii, 
které nejsou součástí skupiny.

(4) Systém, v jehož rámci by společnosti
Unii pro účely daně z příjmů právnických 
osob pojímaly jako jeden trh, by usnadnil 
přeshraniční činnost společností, které jsou 
rezidenty Unie, a přispěl by k dosažení cíle 
vytvořit z Unie konkurenceschopnější 
místo pro investování v mezinárodním 
měřítku. Takovýto systém by byl nejlépe 
vytvořen tak, že by se skupinám 
společností, které vyvíjejí zdanitelnou 
činnost ve více než jednom členském státě, 
uložila povinnost vyřizovat si daňové 
záležitosti v Unii podle jednoho souboru 
pravidel pro výpočet základu daně a jednat 
s jednou daňovou správou (jedním 
správním místem). Tato pravidla by měla 
být k dispozici také subjektům 
podléhajícím dani z příjmů právnických 
osob v Unii, které nejsou součástí skupiny.

Or. de
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Pozměňovací návrh 35
Iliana Ivanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Systém, jenž by společnostem umožnil 
Unii pro účely daně z příjmů právnických 
osob pojímat jako jeden trh, by usnadnil 
přeshraniční činnost společností, které jsou 
rezidenty Unie, a přispěl by k dosažení cíle 
vytvořit z Unie konkurenceschopnější 
místo pro investování v mezinárodním 
měřítku. Takovýto systém by byl nejlépe 
vytvořen tak, že by se skupinám 
společností, které vyvíjejí zdanitelnou 
činnost ve více než jednom členském státě, 
umožnilo vyřizovat si daňové záležitosti 
v Unii podle jednoho souboru pravidel pro 
výpočet základu daně a jednat s jednou 
daňovou správou (jedním správním 
místem). Tato pravidla by měla být 
k dispozici také subjektům podléhajícím 
dani z příjmů právnických osob v Unii, 
které nejsou součástí skupiny.

(4) Volitelný systém, jenž by společnostem 
umožnil Unii pro účely daně z příjmů 
právnických osob pojímat jako jeden trh, 
by usnadnil přeshraniční činnost 
společností, které jsou rezidenty Unie, 
a přispěl by k dosažení cíle vytvořit z Unie 
konkurenceschopnější místo pro 
investování v mezinárodním měřítku. 
Takovýto systém by byl nejlépe vytvořen 
tak, že by se skupinám společností, které 
vyvíjejí zdanitelnou činnost ve více než 
jednom členském státě, umožnila volba
vyřizovat si daňové záležitosti v Unii podle 
jednoho souboru pravidel pro výpočet 
základu daně a jednat s jednou daňovou 
správou (jedním správním místem). Tato 
pravidla by měla být k dispozici také 
subjektům podléhajícím dani z příjmů 
právnických osob v Unii, které nejsou 
součástí skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Široká daňová základna, konsolidace 
a suverenita členských států, pokud jde 
o jejich vnitrostátní sazby daně z příjmů 
právnických osob, povede 
k životaschopnosti navrhovaného 
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daňového systému pouze v případě, že 
bude volitelný pro všechny členské státy 
EU i pro všechny společnosti působící 
v Unii. Volitelný společný konsolidovaný 
základ daně z příjmů právnických osob 
(OCCCTB) by se tudíž měl vztahovat 
pouze na členské státy, jež by se svobodně 
rozhodly provést tuto směrnici, a na 
společnosti působící přeshraničně, jež by 
si tento systém zdanění svobodně zvolily.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jelikož rozdíly v daňových sazbách ke 
zmíněným překážkám nevedou, systém 
(společný konsolidovaný základ daně 
z příjmů právnických osob, CCCTB) 
nemusí ovlivnit volné uvážení členských 
států, pokud jde o jejich vnitrostátní sazby 
pro zdanění společností.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Miguel Portas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jelikož rozdíly v daňových sazbách ke 
zmíněným překážkám nevedou, systém 
(společný konsolidovaný základ daně 
z příjmů právnických osob, CCCTB) 
nemusí ovlivnit volné uvážení členských 

(5) Jelikož rozdíly v daňových sazbách
nevytvářejí překážky pro fungování 
jednotného trh, avšak umožňují 
a podporují daňovou soutěž, je nezbytné 
iniciovat proces harmonizace daňových 
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států, pokud jde o jejich vnitrostátní sazby 
pro zdanění společností.

sazeb, na jehož počátku by měly být 
stanoveny horní a dolní hranice a který by 
měl být zakončen stanovením jednotné 
sazby na úrovni Evropské unie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 39
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jelikož rozdíly v daňových sazbách ke 
zmíněným překážkám nevedou, systém 
(společný konsolidovaný základ daně 
z příjmů právnických osob, CCCTB) 
nemusí ovlivnit volné uvážení členských 
států, pokud jde o jejich vnitrostátní sazby 
pro zdanění společností.

(5) Jelikož rozdíly v daňových sazbách ke 
zmíněným překážkám nevedou, systém 
(volitelný společný konsolidovaný základ 
daně z příjmů právnických osob, 
OCCCTB) nemusí ovlivnit suverenitu
členských států, pokud jde o jejich 
vnitrostátní daňové sazby, zejména sazby
pro zdanění společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jelikož rozdíly v daňových sazbách ke 
zmíněným překážkám nevedou, systém 
(společný konsolidovaný základ daně 
z příjmů právnických osob, CCCTB) 
nemusí ovlivnit volné uvážení členských 
států, pokud jde o jejich vnitrostátní sazby 
pro zdanění společností.

(5) Jelikož rozdíly v daňových sazbách ke 
zmíněným překážkám nevedou, systém 
(společný konsolidovaný základ daně 
z příjmů právnických osob, CCCTB) 
nemusí zásadně ovlivnit volné uvážení 
členských států, pokud jde o jejich 
vnitrostátní sazby pro zdanění společností, 
nebudou-li tyto sazby nižší než minimální 
sazby pro zdanění stanovené v Unii.
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Or. de

Pozměňovací návrh 41
Iliana Ivanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jelikož rozdíly v daňových sazbách ke 
zmíněným překážkám nevedou, systém 
(společný konsolidovaný základ daně 
z příjmů právnických osob, CCCTB) 
nemusí ovlivnit volné uvážení členských 
států, pokud jde o jejich vnitrostátní sazby 
pro zdanění společností.

(5) Jelikož rozdíly v daňových sazbách 
přispívají ke konkurenceschopnosti EU 
jako celku, systém (společný 
konsolidovaný základ daně z příjmů 
právnických osob, CCCTB) by neměl
ovlivnit volné uvážení členských států, 
pokud jde o jejich vnitrostátní sazby pro 
zdanění společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jelikož rozdíly v daňových sazbách ke 
zmíněným překážkám nevedou, systém 
(společný konsolidovaný základ daně 
z příjmů právnických osob, CCCTB) 
nemusí ovlivnit volné uvážení členských 
států, pokud jde o jejich vnitrostátní sazby 
pro zdanění společností.

(5) Jelikož rozdíly v daňových sazbách ke 
zmíněným překážkám nevedou, systém 
(společný základ daně z příjmů 
právnických osob, CCTB) nemusí ovlivnit 
volné uvážení členských států, pokud jde 
o jejich vnitrostátní sazby pro zdanění 
společností.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob by mělo velmi 
negativní dopad na vnitrostátní rozpočty řady členských států vzhledem ke konsolidaci příjmů 
a ztrát. V situaci hospodářské krize a konsolidace veřejných financí bychom se měli vyhnout 



PE478.376v01-00 18/225 AM\885627CS.doc

CS

zavádění nástrojů snižujících veřejné příjmy. Místo toho bychom v zájmu snížení byrokracie 
a zlepšení právního prostředí pro evropské společnosti měli zvážit zavedení společného 
základu daně z příjmů právnických osob (bez konsolidace).

Pozměňovací návrh 43
Diogo Feio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Tato směrnice není prvním krokem 
k harmonizaci sazeb členských států pro 
zdanění společností. Vyjde-li však při 
vyhodnocování této směrnice najevo, že by 
určitá harmonizace sazeb byla přínosem 
pro účinnost, účelnost a spravedlnost 
zdanění právnických osob, měla by se tato 
harmonizace omezit na zavedení 
odpovídající minimální úrovně.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Cílem CCCTB by měla být stimulace 
růstu a vytváření pracovních příležitostí 
prostřednictvím snižování 
administrativních nákladů, omezování 
byrokracie, vymýcení dvojího zdanění 
a zacelení mezer umožňujících daňové 
úniky pro společnosti v EU. Tento systém 
by neměl v členských státech vyvolávat 
žádný strukturální tlak na snižování sazeb 
pro zdanění společností či na příjmy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Tato směrnice nepředstavuje první 
krok na cestě k harmonizaci sazeb daně 
z příjmů právnických osob v jednotlivých 
členských státech. Každý členský stát si 
uchovává svrchované právo stanovit 
vlastní sazby daně z příjmů právnických 
osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Na CCCTB by se mělo nahlížet 
v globálních souvislostech. Nový systém 
by měl být pečlivě koordinován 
s dohodami a zásadami uplatňovanými na 
mezinárodní úrovni. Dopad systému na 
globální operace společností EU by měl 
být plně zohledněn.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zásadním prvkem tohoto systému je 
konsolidace, protože hlavní daňové 
překážky, kterým společnosti v Unii čelí, 
nelze jiným způsobem řešit. Díky ní jsou 
odstraněny formality týkající se 
převodních cen a dvojí zdanění uvnitř 
skupiny. Ztráty vzniklé daňovým 
poplatníkům jsou navíc automaticky 
započítávány proti ziskům vytvořeným 
jinými členy téže skupiny.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob by mělo velmi 
negativní dopad na vnitrostátní rozpočty řady členských států vzhledem ke konsolidaci příjmů 
a ztrát. V situaci hospodářské krize a konsolidace veřejných financí bychom se měli vyhnout 
zavádění nástrojů snižujících veřejné příjmy. Místo toho bychom v zájmu snížení byrokracie 
a zlepšení právního prostředí pro evropské společnosti měli zvážit zavedení společného 
základu daně z příjmů právnických osob (bez konsolidace).

Pozměňovací návrh 48
Sławomir Witold Nitras

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zásadním prvkem tohoto systému je 
konsolidace, protože hlavní daňové 
překážky, kterým společnosti v Unii čelí, 
nelze jiným způsobem řešit. Díky ní jsou 
odstraněny formality týkající se převodních 
cen a dvojí zdanění uvnitř skupiny. Ztráty 
vzniklé daňovým poplatníkům jsou navíc 
automaticky započítávány proti ziskům 
vytvořeným jinými členy téže skupiny.

(6) Zásadním prvkem tohoto systému je 
konsolidace, protože hlavní daňové 
překážky, kterým společnosti v Unii čelí, 
nelze jiným způsobem řešit. Díky ní jsou 
odstraněny formality týkající se převodních 
cen a dvojí zdanění uvnitř skupiny. Ztráty 
vzniklé daňovým poplatníkům jsou navíc 
automaticky započítávány proti ziskům 
vytvořeným jinými členy téže skupiny. 
Zavedení společného konsolidovaného 
základu daně z příjmů právnických osob 
by mohlo mít vzhledem ke 
konsolidačnímu mechanismu negativní 
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dopad na daňové příjmy v některých 
členských státech. V souvislosti s tím by si 
členské státy měly zvolit, zda se budou 
řídit ustanoveními této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zásadním prvkem tohoto systému je 
konsolidace, protože hlavní daňové 
překážky, kterým společnosti v Unii čelí, 
nelze jiným způsobem řešit. Díky ní jsou 
odstraněny formality týkající se převodních 
cen a dvojí zdanění uvnitř skupiny. Ztráty 
vzniklé daňovým poplatníkům jsou navíc 
automaticky započítávány proti ziskům 
vytvořeným jinými členy téže skupiny.

(6) Zásadním prvkem tohoto systému je 
konsolidace, protože hlavní daňové 
překážky, kterým společnosti v Unii čelí, 
nelze jiným způsobem řešit. Díky ní jsou 
odstraněny formality týkající se převodních 
cen a dvojí zdanění uvnitř skupiny. Ztráty 
vzniklé daňovým poplatníkům jsou navíc 
automaticky započítávány proti ziskům 
vytvořeným jinými členy téže skupiny.
CCCTB však není daňově neutrální 
operací. Vlastní posouzení dopadů 
provedené Evropskou komisí uvádí, že 
daňový základ EU se v rámci volitelného 
CCCTB sníží o 2,7 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zásadním prvkem tohoto systému je 
konsolidace, protože hlavní daňové 
překážky, kterým společnosti v Unii čelí, 
nelze jiným způsobem řešit. Díky ní jsou 

(6) Zásadním prvkem tohoto systému je 
konsolidace, protože hlavní daňové 
překážky, kterým společnosti téže skupiny, 
jež působí přeshraničně, v Unii čelí, nelze 
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odstraněny formality týkající se převodních 
cen a dvojí zdanění uvnitř skupiny. Ztráty 
vzniklé daňovým poplatníkům jsou navíc 
automaticky započítávány proti ziskům 
vytvořeným jinými členy téže skupiny.

jiným způsobem řešit. Díky ní jsou 
odstraněny formality týkající se převodních 
cen a dvojí zdanění uvnitř skupiny. Ztráty 
vzniklé daňovým poplatníkům jsou navíc 
automaticky započítávány proti ziskům 
vytvořeným jinými členy téže skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Konsolidace nutně vyžaduje, aby 
existovala pravidla pro rozdělení jejího 
výsledku mezi členské státy, ve kterých 
jsou členové skupiny usazeni.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob by mělo velmi 
negativní dopad na vnitrostátní rozpočty řady členských států vzhledem ke konsolidaci příjmů 
a ztrát. V situaci hospodářské krize a konsolidace veřejných financí bychom se měli vyhnout 
zavádění nástrojů snižujících veřejné příjmy. Místo toho bychom v zájmu snížení byrokracie 
a zlepšení právního prostředí pro evropské společnosti měli zvážit zavedení společného 
základu daně z příjmů právnických osob (bez konsolidace).

Pozměňovací návrh 52
Diogo Feio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Měla by být provedena a náležitě 
prostudována posouzení hospodářských 
dopadů, jež budou mít tato nová pravidla 
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na systémy řízení místních orgánů, 
zejména pokud jde o dodatečné náklady, 
jež mohou pro tyto orgány vzniknout, 
a rovněž vypracována studie ohledně 
metody, jež má být použita pro výpočet 
přerozdělení daňového základu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 53
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Jelikož takovýto systém má sloužit 
především potřebám společností, které 
působí přeshraničně, mělo by se jednat 
o volitelný systém, jenž bude existovat 
vedle stávajících vnitrostátních systémů 
daně z příjmů právnických osob.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Miguel Portas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Jelikož takovýto systém má sloužit 
především potřebám společností, které 
působí přeshraničně, mělo by se jednat 
o volitelný systém, jenž bude existovat 
vedle stávajících vnitrostátních systémů 
daně z příjmů právnických osob.

(8) Jelikož o daňové harmonizaci má 
smysl hovořit pouze tehdy, pokud se týká 
celé Evropské unie, bude muset být 
povinným systémem, který se uplatní na 
všechny členské státy a společnosti.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 55
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Jelikož takovýto systém má sloužit 
především potřebám společností, které 
působí přeshraničně, mělo by se jednat 
o volitelný systém, jenž bude existovat 
vedle stávajících vnitrostátních systémů 
daně z příjmů právnických osob.

(8) Jelikož takovýto systém má sloužit 
především potřebám společností, které 
působí přeshraničně, mělo by se jednat 
o volitelný systém, jenž bude existovat 
vedle stávajících vnitrostátních systémů 
daně z příjmů právnických osob. Při 
přezkumu této směrnice by však měla být 
zvláštní pozornost věnována zavedení 
povinného systému společného základu 
daně z příjmů právnických osob.

Or. en

Odůvodnění

Závazná povaha společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob by 
pomohla omezit byrokracii a zabránit daňovým podvodům. Před stanovením jeho závaznosti 
je však nutné posoudit fungování CCTB a jeho vliv na evropské společnosti.

Pozměňovací návrh 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Jelikož takovýto systém má sloužit 
především potřebám společností, které 
působí přeshraničně, mělo by se jednat 
o volitelný systém, jenž bude existovat 
vedle stávajících vnitrostátních systémů
daně z příjmů právnických osob.

(8) Jelikož takovýto systém má sloužit 
potřebám společností, které působí 
přeshraničně, a účinnějšímu zabránění 
daňovým únikům a vyhýbání se daňové 
povinnosti, mělo by se jednat o povinný
systém, jenž nahradí stávající vnitrostátní 
systémy daně z příjmů právnických osob
týkající se dotčených společností.

Or. de
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Pozměňovací návrh 57
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Jelikož takovýto systém má sloužit 
především potřebám společností, které 
působí přeshraničně, mělo by se jednat 
o volitelný systém, jenž bude existovat 
vedle stávajících vnitrostátních systémů 
daně z příjmů právnických osob.

(8) Jelikož takovýto systém má sloužit 
především potřebám společností, které 
působí přeshraničně, mělo by se jednat 
o volitelný systém pro společnosti 
a členské státy EU, jenž bude existovat 
vedle stávajících vnitrostátních systémů 
daně z příjmů právnických osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Zdůrazňuje však, že mnoho 
členských států je v současné době 
v obtížné rozpočtové situaci a že právní 
úprava vedoucí k daňovému základu, 
který je širší než základ stávající, by 
mohla mít další negativní dopad na jejich 
rozpočty. Z tohoto důvodu navrhuje 
Komise případný „kompenzační balíček“, 
podle něhož by byla v členských státech, 
kde by byl zavedením společného 
konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob (členské státy, které 
jsou podle tohoto základu daně 
„ztrátové“) způsoben výpadek daňových 
příjmů, zavedena přechodná ustanovení, 
což by zajistilo kompenzaci výpadku
příjmů.
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Or. hu

Pozměňovací návrh 59
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tento systém (společný konsolidovaný 
základ daně z příjmů právnických osob, 
CCCTB) by měl sestávat ze souboru 
společných pravidel pro výpočet základu 
daně společností, aniž by byla dotčena 
pravidla stanovená ve směrnicích Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS a v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 
1606/2002/ES .

(9) Tento systém (volitelný společný 
konsolidovaný základ daně z příjmů 
právnických osob, OCCCTB) by měl 
sestávat ze souboru společných pravidel 
pro výpočet základu daně společností, aniž 
by byla dotčena pravidla stanovená ve 
směrnicích Rady 78/660/EHS 
a 83/349/EHS a v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1606/2002/ES .

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tento systém (společný konsolidovaný
základ daně z příjmů právnických osob, 
CCCTB) by měl sestávat ze souboru 
společných pravidel pro výpočet základu 
daně společností, aniž by byla dotčena 
pravidla stanovená ve směrnicích Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS a v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 
1606/2002/ES .

(9) Tento systém (společný základ daně 
z příjmů právnických osob, CCTB) by měl 
sestávat ze souboru společných pravidel 
pro výpočet základu daně společností, aniž 
by byla dotčena pravidla stanovená ve 
směrnicích Rady 78/660/EHS 
a 83/349/EHS a v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1606/2002/ES .

Or. en
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Odůvodnění

Zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob by mělo velmi 
negativní dopad na vnitrostátní rozpočty řady členských států vzhledem ke konsolidaci příjmů 
a ztrát. V situaci hospodářské krize a konsolidace veřejných financí bychom se měli vyhnout 
zavádění nástrojů snižujících veřejné příjmy. Místo toho bychom v zájmu snížení byrokracie 
a zlepšení právního prostředí pro evropské společnosti měli zvážit zavedení společného 
základu daně z příjmů právnických osob (bez konsolidace).

Pozměňovací návrh 61
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Pokud by používání OCCCTB mělo 
vliv na daňové příjmy orgánů regionální 
a místní správy, musí být členským státům 
ponecháno právo přijmout nápravná 
opatření v souladu s jejich vnitrostátními, 
regionálními a místními daňovými 
předpisy. Směrnice nesmí žádným 
způsobem narušit suverenitu členských 
států EU, popřípadě regionálních nebo 
místních orgánů, v oblasti přímých daní, 
zejména pokud jde o základ a sazby daně 
z příjmů právnických osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Diogo Feio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Systém pro výpočet přerozdělení 
daňového základu by měl být doprovázen 
studií vztahující se na různé možné 
metody, jež by mohly být uplatněny, jakož 
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i na metody pro výpočet každého 
z faktorů, jež mají být začleněny.

Or. pt

Pozměňovací návrh 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Příjmy sestávající z dividend, výnosů 
ze zcizení držených akcií společnosti mimo 
skupinu a zisků zahraničních stálých 
provozoven by měly být osvobozeny. Při 
přiznávání úlev za dvojí zdanění většina 
členských států od daně osvobozuje 
dividendy a výnosy ze zcizení akcií, 
protože tím odpadá nutnost vypočítávat 
nárok daňového poplatníka na odpočet 
daně zaplacené v zahraničí, zejména 
v případech, kdy je při určování tohoto 
nároku třeba vzít v potaz daň z příjmů 
právnických osob, kterou zaplatila 
společnost vyplácející dividendy. 
Osvobození příjmů plynoucích ze 
zahraničí je rovněž dáno potřebou 
zjednodušení.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Miguel Portas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Příjmy sestávající z dividend, výnosů 
ze zcizení držených akcií společnosti mimo 
skupinu a zisků zahraničních stálých 

vypouští se
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provozoven by měly být osvobozeny. Při 
přiznávání úlev za dvojí zdanění většina 
členských států od daně osvobozuje 
dividendy a výnosy ze zcizení akcií, 
protože tím odpadá nutnost vypočítávat 
nárok daňového poplatníka na odpočet
daně zaplacené v zahraničí, zejména 
v případech, kdy je při určování tohoto 
nároku třeba vzít v potaz daň z příjmů 
právnických osob, kterou zaplatila 
společnost vyplácející dividendy. 
Osvobození příjmů plynoucích ze 
zahraničí je rovněž dáno potřebou 
zjednodušení.

Or. pt

Pozměňovací návrh 65
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Příjmy tvořené úroky a licenčními 
poplatky by měly být zdanitelné, avšak 
s nárokem na odpočet daně vybírané 
srážkou, která byla z takovýchto plateb 
zaplacena. Na rozdíl od případu dividend 
zde není obtížné tento nárok vypočítat.

(12) Příjmy tvořené úroky a licenčními 
poplatky, dividendami, příjmy z prodeje 
podílů ve společnosti nepatřící ke skupině 
a zisky dosaženými provozovnami 
umístěnými v zahraničí by měly být 
zdanitelné, avšak s nárokem na odpočet 
daně vybírané srážkou, která byla 
z takovýchto plateb zaplacena.

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Miguel Portas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12



PE478.376v01-00 30/225 AM\885627CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Příjmy tvořené úroky a licenčními 
poplatky by měly být zdanitelné, avšak 
s nárokem na odpočet daně vybírané 
srážkou, která byla z takovýchto plateb 
zaplacena. Na rozdíl od případu dividend 
zde není obtížné tento nárok vypočítat.

(12) Příjmy tvořené úroky a licenčními 
poplatky by měly být zdanitelné, avšak 
s nárokem na odpočet daně vybírané 
srážkou, která byla z takovýchto plateb 
zaplacena.

Or. pt

Pozměňovací návrh 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zdanitelné příjmy by se měly snižovat 
o obchodní výdaje a některé další položky. 
Odečitatelné obchodní výdaje by obvykle 
měly zahrnovat všechny náklady spojené 
s prodejem a výdaje související 
s dosažením, udržením a zajištěním příjmů. 
Odečitatelnost by se měla vztahovat také 
na náklady na výzkum a vývoj a náklady 
vynaložené při získávání vlastního nebo 
dluhového kapitálu pro účely podnikání. 
Měl by rovněž existovat seznam 
neodečitatelných výdajů.

(13) Zdanitelné příjmy by se měly snižovat 
o obchodní výdaje a některé další položky. 
Odečitatelné obchodní výdaje by obvykle 
měly zahrnovat všechny náklady spojené 
s prodejem a výdaje související 
s dosažením, udržením a zajištěním příjmů. 
Odečitatelnost by se měla vztahovat také 
na náklady na výzkum a vývoj, pokud 
budou uspořené finanční prostředky 
použity pro pořízení či výrobu 
hospodářských statků, a náklady 
vynaložené při získávání vlastního nebo 
dluhového kapitálu pro účely podnikání. 
Měl by rovněž existovat seznam 
neodečitatelných výdajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Daňoví poplatníci by měli mít 
možnost převádět ztráty z minulých období 
bez časového omezení, ale neměli by mít 
možnost zpětného uplatnění ztrát. Jelikož 
účelem převádění ztrát je zajistit, aby 
daňový poplatník platil daně ze svých 
skutečných příjmů, neexistuje důvod, proč 
by mělo být převádění časově omezeno. 
Možnost zpětného uplatnění ztráty se 
v členských státech používá zřídka a vede 
k nadměrné složitosti.

(15) Daňoví poplatníci by měli mít 
možnost převádět ztráty z minulých 
období, a to nejvýše na sedm let, ale 
neměli by mít možnost zpětného uplatnění 
ztrát. Odečitatelnost převedených ztrát by 
měla být omezena na stanovenou část 
ročního příjmu. Jelikož účelem převádění 
ztrát je zajistit, aby daňový poplatník platil 
daně ze svých skutečných příjmů, ale také 
aby byly příjmy státu plynulejší a snáze 
spočitatelné a aby se zabránilo daňovým 
únikům a podvodům v souvislosti se 
zápočtem příjmu provozoven a poboček ve 
třetích zemích, je nutné stanovit časové 
omezení a minimální sazbu daně. 
Možnost zpětného uplatnění ztráty se 
v členských státech používá zřídka a vede 
k nadměrné složitosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Philippe Lamberts
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Daňoví poplatníci by měli mít 
možnost převádět ztráty z minulých období 
bez časového omezení, ale neměli by mít 
možnost zpětného uplatnění ztrát. Jelikož 
účelem převádění ztrát je zajistit, aby 
daňový poplatník platil daně ze svých 
skutečných příjmů, neexistuje důvod, proč 
by mělo být převádění časově omezeno.
Možnost zpětného uplatnění ztráty se 
v členských státech používá zřídka a vede 
k nadměrné složitosti.

(15) Daňoví poplatníci by měli mít 
možnost převádět ztráty z minulých období 
po dobu pěti let, ale neměli by mít možnost 
zpětného uplatnění ztrát. Možnost zpětného 
uplatnění ztráty se v členských státech 
používá zřídka a vede k nadměrné 
složitosti. Nemělo by docházet k převádění 
ztrát dosažených před vstupem této 
směrnice v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Miguel Portas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Daňoví poplatníci by měli mít 
možnost převádět ztráty z minulých období 
bez časového omezení, ale neměli by mít 
možnost zpětného uplatnění ztrát. Jelikož 
účelem převádění ztrát je zajistit, aby 
daňový poplatník platil daně ze svých 
skutečných příjmů, neexistuje důvod, proč 
by mělo být převádění časově omezeno.
Možnost zpětného uplatnění ztráty se 
v členských státech používá zřídka a vede 
k nadměrné složitosti.

(15) Daňoví poplatníci by měli mít 
možnost převádět ztráty z minulých období 
do následujícího roku bez časového 
omezení, ale neměli by mít možnost 
zpětného uplatnění ztrát. Možnost zpětného 
uplatnění ztráty se v členských státech 
používá zřídka a vede k nadměrné 
složitosti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 71
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Způsobilost ke konsolidaci (členství 
ve skupině) by se měla určovat podle 
dvoudílného kritéria založeného na: i) 
kontrole (více než 50 % hlasovacích práv) 
a ii) vlastnictví (více než 75 % kapitálu) 
nebo právech na zisk (více než 75 % práv 
spojených s nárokem na zisk). Takovéto 
kritérium zaručuje vysokou úroveň 
hospodářského propojení mezi členy 
skupiny, jak vyplývá z kontrolního vztahu 
a z vysoké míry účasti. Uvedené dvě 
prahové hodnoty by měly být překročeny 
po celé zdaňovací období; jinak by měla 
daná společnost ze skupiny okamžitě 

vypouští se
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vystoupit. Měl by také existovat 
požadavek, že členství ve skupině musí 
trvat alespoň devět měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Způsobilost ke konsolidaci (členství 
ve skupině) by se měla určovat podle 
dvoudílného kritéria založeného na: i) 
kontrole (více než 50 % hlasovacích práv) 
a ii) vlastnictví (více než 75 % kapitálu) 
nebo právech na zisk (více než 75 % práv 
spojených s nárokem na zisk). Takovéto 
kritérium zaručuje vysokou úroveň 
hospodářského propojení mezi členy 
skupiny, jak vyplývá z kontrolního vztahu 
a z vysoké míry účasti. Uvedené dvě 
prahové hodnoty by měly být překročeny 
po celé zdaňovací období; jinak by měla 
daná společnost ze skupiny okamžitě 
vystoupit. Měl by také existovat 
požadavek, že členství ve skupině musí 
trvat alespoň devět měsíců.

(16) Způsobilost ke konsolidaci (členství 
ve skupině) by se měla určovat podle 
dvoudílného kritéria založeného na: i) 
kontrole (více než 20 % hlasovacích práv) 
a ii) vlastnictví (více než 25 % kapitálu) 
nebo právech na zisk (více než 25 % práv 
spojených s nárokem na zisk). Takovéto 
kritérium zaručuje dostatečnou úroveň 
hospodářského propojení mezi členy 
skupiny, jak vyplývá z kontrolního vztahu 
a z odpovídající míry účasti. Měl by také 
existovat požadavek, že členství ve skupině 
musí trvat alespoň devět měsíců.

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16



PE478.376v01-00 34/225 AM\885627CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Způsobilost ke konsolidaci (členství 
ve skupině) by se měla určovat podle 
dvoudílného kritéria založeného na: i) 
kontrole (více než 50 % hlasovacích práv) 
a ii) vlastnictví (více než 75 % kapitálu) 
nebo právech na zisk (více než 75 % práv 
spojených s nárokem na zisk). Takovéto 
kritérium zaručuje vysokou úroveň 
hospodářského propojení mezi členy 
skupiny, jak vyplývá z kontrolního vztahu 
a z vysoké míry účasti. Uvedené dvě 
prahové hodnoty by měly být překročeny 
po celé zdaňovací období; jinak by měla 
daná společnost ze skupiny okamžitě 
vystoupit. Měl by také existovat 
požadavek, že členství ve skupině musí 
trvat alespoň devět měsíců.

(16) Způsobilost ke konsolidaci (členství 
ve skupině) by se měla určovat podle 
dvoudílného kritéria založeného na: i) 
kontrole (více než 50 % hlasovacích práv) 
a ii) vlastnictví (více než 75 % kapitálu) 
nebo právech na zisk (více než 75 % práv 
spojených s nárokem na zisk). Takovéto 
kritérium zaručuje vysokou úroveň 
hospodářského propojení mezi členy 
skupiny, jak vyplývá z kontrolního vztahu 
a z vysoké míry účasti. Uvedené dvě 
prahové hodnoty by měly být překročeny 
po celé zdaňovací období; jinak by měla 
daná společnost ze skupiny okamžitě 
vystoupit. Měl by také existovat 
požadavek, že členství ve skupině musí 
trvat alespoň dvanáct měsíců.

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Miguel Portas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Způsobilost ke konsolidaci (členství 
ve skupině) by se měla určovat podle 
dvoudílného kritéria založeného na: i) 
kontrole (více než 50 % hlasovacích práv) 
a ii) vlastnictví (více než 75 % kapitálu) 
nebo právech na zisk (více než 75 % práv 
spojených s nárokem na zisk). Takovéto 
kritérium zaručuje vysokou úroveň 
hospodářského propojení mezi členy 
skupiny, jak vyplývá z kontrolního vztahu 
a z vysoké míry účasti. Uvedené dvě 
prahové hodnoty by měly být překročeny 
po celé zdaňovací období; jinak by měla 
daná společnost ze skupiny okamžitě 
vystoupit. Měl by také existovat 

(16) Způsobilost ke konsolidaci (členství 
ve skupině) by se měla určovat podle 
dvoudílného kritéria založeného na: i) 
kontrole (více než 50 % hlasovacích práv) 
a ii) právech na zisk (více než 50 % práv 
spojených s nárokem na zisk). Takovéto 
kritérium zaručuje vysokou úroveň 
hospodářského propojení mezi členy 
skupiny, jak vyplývá z kontrolního vztahu 
a z vysoké míry účasti. Uvedené dvě 
prahové hodnoty by měly být překročeny 
po celé zdaňovací období; jinak by měla 
daná společnost ze skupiny okamžitě 
vystoupit. Měl by také existovat 
požadavek, že členství ve skupině musí 
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požadavek, že členství ve skupině musí 
trvat alespoň devět měsíců.

trvat alespoň devět měsíců.

Or. pt

Pozměňovací návrh 75
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Měla by být zavedena pravidla pro 
reorganizace podnikatelské činnosti, aby 
byla spravedlivým způsobem chráněna 
práva členských států na zdanění. Když 
společnost vstoupí do skupiny, její 
obchodní ztráty z doby před konsolidací by 
měly být převedeny do dalšího období za 
účelem započtení proti přidělenému 
podílu tohoto daňového poplatníka. Když 
společnost ze skupiny vystoupí, neměly by 
jí být přiřazeny žádné ztráty vzniklé během 
období konsolidace. Úprava týkající se 
kapitálových zisků může být provedena 
v případě, že jsou určitá aktiva zcizena 
v krátké době po vstupu do skupiny nebo 
odchodu ze skupiny. Hodnota 
nehmotných aktiv vytvořených vlastní 
činností by se měla určovat na základě 
vhodné zástupné hodnoty, kterou 
představují náklady na výzkum a vývoj, 
marketing a reklamu za stanovené období.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 76
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou-li z úroků a licenčních poplatků 
zaplacených daňovými poplatníky 
vyměřeny srážkové daně, měly by se 
výnosy z těchto daní rozdělit podle vzorce 
pro dané zdaňovací období. Pokud jsou 
srážkové daně vyměřeny z dividend, které 
daňoví poplatníci vyplácejí, výnosy 
z těchto daní by se rozdělovat neměly, 
protože dividendy na rozdíl od úroků 
a licenčních poplatků předtím nevedly 
k odvodu zatěžujícímu všechny 
společnosti ve skupině.

(18) Jsou-li z úroků, dividend a licenčních 
poplatků zaplacených daňovými poplatníky 
vyměřeny srážkové daně, měly by se 
výnosy z těchto daní rozdělit podle vzorce 
pro dané zdaňovací období.

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Systém by měl obsahovat obecné 
pravidlo proti zneužívání, doplněné 
o opatření určená k potírání zvláštních typů 
zneužití. Tato opatření by měla zahrnovat 
omezení odečitatelnosti úroků zaplacených 
přidruženým podnikům, které jsou 
daňovými rezidenty země s nízkým 
zdaněním mimo Unii, jež s členským 
státem poplatníka nesdílí informace na 
základě dohody srovnatelné se směrnicí 
Rady 2011/16/EU týkající se vzájemné 
pomoci mezi příslušnými orgány členských 
států v oblasti přímých daní a daní 
z pojistného a s předpisy o ovládaných 
zahraničních společnostech.

(20) Systém by měl obsahovat obecné 
pravidlo proti zneužívání, doplněné 
o opatření určená k potírání zvláštních typů 
zneužití. Tato opatření by měla zahrnovat 
zákaz odečitatelnosti úroků zaplacených 
přidruženým podnikům, které jsou 
daňovými rezidenty země s nízkým 
zdaněním mimo Unii, jež s členským 
státem poplatníka nesdílí informace na 
základě dohody srovnatelné se směrnicí 
Rady 2011/16/EU týkající se vzájemné 
pomoci mezi příslušnými orgány členských 
států v oblasti přímých daní a daní 
z pojistného a s předpisy o ovládaných 
zahraničních společnostech.

Or. de
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Pozměňovací návrh 78
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzorec pro rozdělení 
konsolidovaného základu daně by měl 
zahrnovat tři faktory se stejnou váhou 
(práce, aktiva a tržby). Faktor práce by se 
měl vypočítat na základě objemu mezd 
a počtu zaměstnanců (přičemž každá 
z těchto hodnot má poloviční váhu). 
Faktor aktiv by měl zahrnovat veškerá 
dlouhodobá hmotná aktiva. Nehmotná 
aktiva a finanční aktiva by součástí vzorce 
být neměla vzhledem ke své pohyblivé 
povaze a k rizikům obcházení systému. 
Použitím těchto faktorů je přiznána 
náležitá váha zájmům členského státu 
původu. Aby byla zajištěna spravedlivá 
účast členského státu určení, je třeba 
zohlednit také tržby. Tyto faktory a váhy 
by měly zabezpečit, že zisky budou 
zdaňovány tam, kde jsou vytvářeny. Jako 
výjimka z obecného pravidla je obsažena 
ochranná doložka, která stanoví použití 
náhradní metody, pokud výsledek 
rozdělení daňového základu není 
spravedlivým obrazem rozsahu 
podnikatelské činnosti.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 79
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzorec pro rozdělení konsolidovaného 
základu daně by měl zahrnovat tři faktory 
se stejnou váhou (práce, aktiva a tržby). 
Faktor práce by se měl vypočítat na 
základě objemu mezd a počtu zaměstnanců
(přičemž každá z těchto hodnot má 
poloviční váhu). Faktor aktiv by měl 
zahrnovat veškerá dlouhodobá hmotná 
aktiva. Nehmotná aktiva a finanční aktiva 
by součástí vzorce být neměla vzhledem ke 
své pohyblivé povaze a k rizikům 
obcházení systému. Použitím těchto 
faktorů je přiznána náležitá váha zájmům 
členského státu původu. Aby byla zajištěna 
spravedlivá účast členského státu určení, je 
třeba zohlednit také tržby. Tyto faktory 
a váhy by měly zabezpečit, že zisky budou
zdaňovány tam, kde jsou vytvářeny. Jako 
výjimka z obecného pravidla je obsažena 
ochranná doložka, která stanoví použití 
náhradní metody, pokud výsledek 
rozdělení daňového základu není 
spravedlivým obrazem rozsahu 
podnikatelské činnosti.

(21) Vzorec pro rozdělení konsolidovaného 
základu daně by měl zahrnovat tři faktory 
se stejnou váhou (práce, aktiva a tržby). 
Faktor práce by se měl vypočítat na 
základě objemu mezd a počtu zaměstnanců 
(přičemž každá z těchto hodnot má 
poloviční váhu). Faktor aktiv by měl 
zahrnovat veškerá dlouhodobá hmotná 
aktiva. Nehmotná aktiva a finanční aktiva 
by součástí vzorce být neměla vzhledem ke 
své pohyblivé povaze a k rizikům 
obcházení systému. Účelem použití těchto 
faktorů je přiznat náležitou váhu zájmům 
členského státu původu. Aby byla zajištěna 
spravedlivá účast členského státu určení, je 
třeba zohlednit také tržby. Tyto faktory 
a váhy by měly být každé tři roky 
posouzeny s cílem zjistit, zda zabezpečují, 
že zisky jsou zdaňovány tam, kde jsou 
vytvářeny. Jako výjimka z obecného 
pravidla je obsažena ochranná doložka, 
která stanoví použití náhradní metody, 
pokud výsledek rozdělení daňového 
základu není spravedlivým obrazem 
rozsahu podnikatelské činnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzorec pro rozdělení konsolidovaného 
základu daně by měl zahrnovat tři faktory 
se stejnou váhou (práce, aktiva a tržby). 
Faktor práce by se měl vypočítat na 
základě objemu mezd a počtu zaměstnanců 

(21) Vzorec pro rozdělení konsolidovaného 
základu daně by měl zahrnovat tři faktory 
(práce, aktiva a tržby). Zatímco faktor 
práce a aktiv by měl mít každý váhu 45 %, 
faktor tržby by měl mít váhu 10 %. Faktor 
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(přičemž každá z těchto hodnot má 
poloviční váhu). Faktor aktiv by měl 
zahrnovat veškerá dlouhodobá hmotná 
aktiva. Nehmotná aktiva a finanční aktiva 
by součástí vzorce být neměla vzhledem ke 
své pohyblivé povaze a k rizikům 
obcházení systému. Použitím těchto 
faktorů je přiznána náležitá váha zájmům 
členského státu původu. Aby byla zajištěna 
spravedlivá účast členského státu určení, je 
třeba zohlednit také tržby. Tyto faktory 
a váhy by měly zabezpečit, že zisky budou 
zdaňovány tam, kde jsou vytvářeny. Jako 
výjimka z obecného pravidla je obsažena 
ochranná doložka, která stanoví použití 
náhradní metody, pokud výsledek 
rozdělení daňového základu není 
spravedlivým obrazem rozsahu 
podnikatelské činnosti.

práce by se měl vypočítat na základě 
objemu mezd a počtu zaměstnanců 
(přičemž každá z těchto hodnot má 
poloviční váhu). Faktor aktiv by měl 
zahrnovat veškerá dlouhodobá hmotná 
aktiva. Nehmotná aktiva a finanční aktiva 
by součástí vzorce být neměla vzhledem ke 
své pohyblivé povaze a k rizikům 
obcházení systému. Použitím těchto 
faktorů je přiznána náležitá váha zájmům 
členského státu původu. Aby byla zajištěna 
spravedlivá účast členského státu určení, je 
třeba zohlednit také tržby. Tyto faktory 
a váhy by měly zabezpečit, že zisky budou 
zdaňovány tam, kde jsou vytvářeny. Jako 
výjimka z obecného pravidla je obsažena 
ochranná doložka, která stanoví použití 
náhradní metody, pokud výsledek 
rozdělení daňového základu není 
spravedlivým obrazem rozsahu 
podnikatelské činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Miguel Portas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzorec pro rozdělení konsolidovaného 
základu daně by měl zahrnovat tři faktory 
se stejnou váhou (práce, aktiva a tržby). 
Faktor práce by se měl vypočítat na 
základě objemu mezd a počtu 
zaměstnanců (přičemž každá z těchto 
hodnot má poloviční váhu). Faktor aktiv 
by měl zahrnovat veškerá dlouhodobá 
hmotná aktiva. Nehmotná aktiva a finanční 
aktiva by součástí vzorce být neměla 
vzhledem ke své pohyblivé povaze 
a k rizikům obcházení systému. Použitím 
těchto faktorů je přiznána náležitá váha 
zájmům členského státu původu. Aby byla 

(21) Vzorec pro rozdělení konsolidovaného 
základu daně by měl zahrnovat tři faktory 
se stejnou váhou (práce, aktiva a tržby). 
Faktor práce by se měl vypočítat na 
základě objemu mezd. Faktor aktiv by měl 
zahrnovat veškerá dlouhodobá hmotná 
aktiva. Nehmotná aktiva a finanční aktiva 
by součástí vzorce být neměla vzhledem ke 
své pohyblivé povaze a k rizikům 
obcházení systému. Použitím těchto 
faktorů je přiznána náležitá váha zájmům 
členského státu původu. Aby byla zajištěna 
spravedlivá účast členského státu určení, je 
třeba zohlednit také tržby. Tyto faktory 
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zajištěna spravedlivá účast členského státu 
určení, je třeba zohlednit také tržby. Tyto 
faktory a váhy by měly zabezpečit, že 
zisky budou zdaňovány tam, kde jsou 
vytvářeny. Jako výjimka z obecného 
pravidla je obsažena ochranná doložka, 
která stanoví použití náhradní metody, 
pokud výsledek rozdělení daňového 
základu není spravedlivým obrazem 
rozsahu podnikatelské činnosti.

a váhy by měly zabezpečit, že zisky budou 
zdaňovány tam, kde jsou vytvářeny. Jako 
výjimka z obecného pravidla je obsažena 
ochranná doložka, která stanoví použití 
náhradní metody, pokud výsledek 
rozdělení daňového základu není 
spravedlivým obrazem rozsahu 
podnikatelské činnosti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 82
Philippe Lamberts
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Tato směrnice by měla jakožto nový 
vlastní zdroj a nástroj směřování 
k fiskální unii, jakož i v zájmu umožnění 
posílené solidarity s hospodářsky slabšími 
regiony, zavést daň EU z příjmů 
právnických osob se sazbou 5 % pro 
společnosti, na něž se nevztahuje 
doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 
2003 o definici mikropodniků, malých 
a středních podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Skupiny společností by měly mít (23) Skupiny společností by měly mít 
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možnost jednat s jednou daňovou správou 
(dále jen „hlavní daňový orgán“), což by 
měla být daňová správa členského státu, ve 
kterém je daňovým rezidentem mateřská 
společnost skupiny (dále jen „hlavní 
daňový poplatník“). Tato směrnice by měla 
rovněž stanovit procesní pravidla pro 
správu dotyčného systému. Dále by měla 
stanovit také mechanismus pro předběžná 
rozhodnutí. Kontroly by měl zahajovat 
a koordinovat hlavní daňový orgán, ale 
požádat o zahájení kontroly mohou orgány 
kteréhokoli členského státu, ve kterém je 
některý člen skupiny povinný k dani. 
Příslušný orgán členského státu, ve kterém 
je člen skupiny rezidentem nebo ve kterém 
je usazen, může rozhodnutí hlavního 
daňového orgánu týkající se oznámení 
o volbě systému nebo opravného výměru 
napadnout u soudu členského státu 
hlavního daňového orgánu. Spory mezi 
daňovými poplatníky a daňovými orgány 
by měly být řešeny správním orgánem, 
který je podle práva členského státu 
hlavního daňového orgánu příslušný 
k projednávání odvolání v prvním stupni.

možnost jednat s jednou daňovou správou 
(dále jen „hlavní daňový orgán“), což by 
měla být daňová správa členského státu, ve 
kterém je daňovým rezidentem mateřská 
společnost skupiny (dále jen „hlavní 
daňový poplatník“). Činnost daňových 
orgánů členských států by měl 
koordinovat, podporovat a posuzovat 
evropský daňový orgán. Tato směrnice by 
měla rovněž stanovit procesní pravidla pro 
správu dotyčného systému. Dále by měla 
stanovit také mechanismus pro předběžná 
rozhodnutí. Kontroly by měl zahajovat 
hlavní daňový orgán, ale trvat na zahájení 
kontroly mohou orgány kteréhokoli 
členského státu, ve kterém je některý člen 
skupiny povinný k dani. Spory mezi 
příslušným orgánem členského státu, ve 
kterém je člen skupiny rezidentem nebo ve 
kterém je usazen, a hlavním daňovým 
orgánem projedná evropský daňový 
orgán, který je příslušný pro rozhodnutí 
o odvolání v prvním stupni. Spory mezi 
daňovými poplatníky a daňovými orgány 
by měly být řešeny správním orgánem, 
který je podle práva členského státu 
hlavního daňového orgánu příslušný 
k projednávání odvolání v prvním stupni.

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Skupiny společností by měly mít 
možnost jednat s jednou daňovou správou 
(dále jen „hlavní daňový orgán“), což by 
měla být daňová správa členského státu, ve 
kterém je daňovým rezidentem mateřská 
společnost skupiny (dále jen „hlavní 
daňový poplatník“). Tato směrnice by měla 

(23) Skupiny společností by měly mít 
možnost jednat s jednou daňovou správou 
(dále jen „hlavní daňový orgán“), což by 
měla být daňová správa členského státu, ve 
kterém je daňovým rezidentem mateřská 
společnost skupiny (dále jen „hlavní 
daňový poplatník“), nebo daňová správa 
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rovněž stanovit procesní pravidla pro 
správu dotyčného systému. Dále by měla 
stanovit také mechanismus pro předběžná 
rozhodnutí. Kontroly by měl zahajovat 
a koordinovat hlavní daňový orgán, ale 
požádat o zahájení kontroly mohou orgány 
kteréhokoli členského státu, ve kterém je 
některý člen skupiny povinný k dani. 
Příslušný orgán členského státu, ve kterém 
je člen skupiny rezidentem nebo ve kterém 
je usazen, může rozhodnutí hlavního 
daňového orgánu týkající se oznámení 
o volbě systému nebo opravného výměru 
napadnout u soudu členského státu 
hlavního daňového orgánu. Spory mezi 
daňovými poplatníky a daňovými orgány 
by měly být řešeny správním orgánem, 
který je podle práva členského státu 
hlavního daňového orgánu příslušný 
k projednávání odvolání v prvním stupni.

z regionu původu v regionech s daňovými 
a legislativními pravomocemi 
a způsobilostí k výběru daní. Tato 
směrnice by měla rovněž stanovit procesní 
pravidla pro správu dotyčného systému. 
Dále by měla stanovit také mechanismus 
pro předběžná rozhodnutí. Kontroly by měl 
zahajovat a koordinovat hlavní daňový 
orgán, ale požádat o zahájení kontroly 
mohou orgány kteréhokoli členského státu, 
ve kterém je některý člen skupiny povinný 
k dani. Příslušný orgán členského státu, ve 
kterém je člen skupiny rezidentem nebo ve 
kterém je usazen, může rozhodnutí 
hlavního daňového orgánu týkající se 
oznámení o volbě systému nebo opravného 
výměru napadnout u soudu členského státu 
hlavního daňového orgánu. Spory mezi 
daňovými poplatníky a daňovými orgány 
by měly být řešeny správním orgánem, 
který je podle práva členského státu 
hlavního daňového orgánu příslušný 
k projednávání odvolání v prvním stupni.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Skupiny společností by měly mít 
možnost jednat s jednou daňovou správou 
(dále jen „hlavní daňový orgán“), což by 
měla být daňová správa členského státu, ve 
kterém je daňovým rezidentem mateřská 
společnost skupiny (dále jen „hlavní 
daňový poplatník“). Tato směrnice by měla 
rovněž stanovit procesní pravidla pro 
správu dotyčného systému. Dále by měla 
stanovit také mechanismus pro předběžná 
rozhodnutí. Kontroly by měl zahajovat 
a koordinovat hlavní daňový orgán, ale 

(23) Skupiny společností by měly mít 
možnost jednat s jednou daňovou správou 
(dále jen „hlavní daňový orgán“), což by 
měla být daňová správa členského státu, ve 
kterém je daňovým rezidentem mateřská 
společnost skupiny (dále jen „hlavní 
daňový poplatník“). Tato směrnice by měla 
rovněž stanovit procesní pravidla pro 
správu dotyčného systému. Dále by měla 
stanovit také mechanismus pro předběžná 
rozhodnutí. Kontroly by měl zahajovat 
a koordinovat hlavní daňový orgán, ale 
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požádat o zahájení kontroly mohou orgány 
kteréhokoli členského státu, ve kterém je 
některý člen skupiny povinný k dani. 
Příslušný orgán členského státu, ve kterém 
je člen skupiny rezidentem nebo ve kterém 
je usazen, může rozhodnutí hlavního 
daňového orgánu týkající se oznámení 
o volbě systému nebo opravného výměru 
napadnout u soudu členského státu 
hlavního daňového orgánu. Spory mezi 
daňovými poplatníky a daňovými orgány 
by měly být řešeny správním orgánem, 
který je podle práva členského státu 
hlavního daňového orgánu příslušný 
k projednávání odvolání v prvním stupni.

požádat o zahájení kontroly mohou orgány 
kteréhokoli členského státu, ve kterém je 
některý člen skupiny povinný k dani. 
Příslušný orgán členského státu, ve kterém 
je člen skupiny rezidentem nebo ve kterém 
je usazen, může rozhodnutí hlavního 
daňového orgánu týkající se opravného 
výměru napadnout u soudu členského státu 
hlavního daňového orgánu. Spory mezi 
daňovými poplatníky a daňovými orgány 
by měly být řešeny správním orgánem, 
který je podle práva členského státu 
hlavního daňového orgánu příslušný 
k projednávání odvolání v prvním stupni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Komisi by měly být svěřeny 
pravomoci s cílem zajistit jednotné 
podmínky pro provádění této směrnice, 
pokud jde o každoroční přijímání seznamu 
forem společností třetích zemí, které 
splňují požadavky stanovené v této 
směrnici, stanovení pravidel pro výpočet 
faktorů práce, aktiv a tržeb, přiřazení 
zaměstnanců a objemů mezd, aktiv a tržeb 
příslušným faktorům, jakož i oceňování 
aktiv pro účely faktoru aktiv a přijetí 
standardního formuláře oznámení o volbě 
systému a pravidel pro elektronická 
podání, pro formulář daňového přiznání, 
pro formulář konsolidovaného daňového 
přiznání a pro povinnou podkladovou 
dokumentaci. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 28. února 2011, kterým se 

(25) Komisi by měly být svěřeny 
pravomoci s cílem zajistit jednotné 
podmínky pro provádění této směrnice, 
pokud jde o každoroční přijímání seznamu 
forem společností třetích zemí, které 
splňují požadavky stanovené v této 
směrnici, stanovení pravidel pro výpočet 
faktorů práce, aktiv a tržeb, přiřazení 
zaměstnanců a objemů mezd, aktiv a tržeb 
příslušným faktorům, jakož i oceňování 
aktiv pro účely faktoru aktiv a přijetí 
pravidel pro elektronická podání, pro 
formulář daňového přiznání, pro formulář 
konsolidovaného daňového přiznání a pro 
povinnou podkladovou dokumentaci. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 28. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
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stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, 
jakým členské státy kontrolují Komisi při 
výkonu prováděcích pravomocí.

členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Na základě ustanovení o přezkumu 
by měl nezávislý orgán ještě před tím, než 
Rada přijme rozhodnutí o případném 
rozšíření či zrušení této směrnice, 
vypracovat důkladnou analýzu o dopadu 
této směrnice. Tato analýza by měla 
zahrnovat zejména posouzení 
následujících bodů: potřebu zachovat 
platnost směrnice nebo ji zrušit, volitelnou
povahu společného konsolidovaného 
daňového základu (OCCCTB), omezení 
harmonizace daňového základu, vzorec 
pro rozdělení, použitelnost pro malé 
a střední podniky, dopad směrnice na 
výběr daní a příjmy v členských státech 
EU, které se rozhodly tuto směrnici 
dobrovolně provést do vnitrostátních 
právních předpisů, a boj proti daňovým 
únikům, daňovým podvodům a dvojímu 
zdanění.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) V zájmu zajištění, aby uplatnění 
systému [společný základ daně z příjmů 
právnických osob (CCTB)] nevedlo 
k narušení způsobu rozdělování kapitálu
a zisku v rámci Evropské unie, je nezbytné 
omezit nerovnosti v sazbách daně z příjmů 
právnických osob prostřednictvím 
zavedení minimální míry zdanění pro 
všechny členské státy. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Komise by měla iniciovat nové 
fórum CCCTB podobné Společnému fóru 
pro vnitropodnikové oceňování (JTPF), 
na nějž by se společnosti a členské státy 
mohly obracet s otázkami a spory ohledně 
CCCTB. Toto fórum by mělo být schopné 
napomáhat společnostem a členským 
státům a mělo by mít postavení soudu 
v souladu s čl. 267 odst. 2 SFEU.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení fóra CCCTB mezi členskými státy pro mimosoudní urovnávání sporů.

Pozměňovací návrh 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Komise by měla uplatňování směrnice 
po pěti letech přezkoumat, přičemž jí 
členské státy poskytnou náležitou 
součinnost,

(27) Komise by měla uplatňování směrnice 
po třech letech přezkoumat, přičemž jí 
členské státy poskytnou náležitou 
součinnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Komise by měla uplatňování směrnice 
po pěti letech přezkoumat, přičemž jí 
členské státy poskytnou náležitou 
součinnost,

(27) Komise by měla uplatňování směrnice 
po třech letech přezkoumat, přičemž jí 
členské státy poskytnou náležitou 
součinnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Philippe Lamberts
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice zavádí systém společného 
základu daně pro zdaňování některých 
společností a skupin společností a stanoví 
pravidla týkající se výpočtu a používání 
tohoto základu.

Tato směrnice zavádí systém společného 
základu daně pro zdaňování některých 
společností a skupin společností, stanoví 
pravidla týkající se výpočtu a používání 
tohoto základu a pro všechny členské státy 
zavádí minimální souhrnnou sazbu daně 
z příjmů právnických osob ve výši 15 % do 
roku 2013, 20 % do roku 2015 a 25 % do 
roku 2017.
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Or. en

Pozměňovací návrh 93
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice zavádí systém společného 
základu daně pro zdaňování některých 
společností a skupin společností a stanoví 
pravidla týkající se výpočtu a používání 
tohoto základu.

Tato směrnice zavádí systém společného 
základu daně pro zdaňování některých 
společností a skupin společností a stanoví 
pravidla týkající se výpočtu a používání 
tohoto základu. Stanoví rovněž pravidla 
pro stanovování minimální úrovně daně 
z příjmů právnických osob v členských 
státech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice zavádí systém společného 
základu daně pro zdaňování některých 
společností a skupin společností a stanoví 
pravidla týkající se výpočtu a používání 
tohoto základu.

Tato směrnice zavádí systém společného 
základu daně pro zdaňování některých 
společností a skupin společností 
a minimální evropskou sazbu daně 
z příjmů právnických osob a stanoví 
pravidla týkající se výpočtu a používání 
tohoto základu.

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Ivo Strejček
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice zavádí systém společného 
základu daně pro zdaňování některých 
společností a skupin společností a stanoví 
pravidla týkající se výpočtu a používání 
tohoto základu.

Tato směrnice zavádí volitelný systém 
společného základu daně pro zdaňování 
některých společností a skupin společností 
a stanoví pravidla týkající se výpočtu 
a používání tohoto základu.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Philippe Lamberts

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice zavádí daň z příjmů 
právnických osob se sazbou 5 % pro 
společnosti, na něž se nevztahuje 
doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003, jejichž příjem představuje 
dodatečný vlastní zdroj použitelný od data 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely této směrnice se pod pojmem 
„zúčastněný členský stát“ rozumí členský 
stát, který se podílí na posílené spolupráci 
v oblasti společného konsolidovaného 
základu daně (CCTB) podle rozhodnutí 
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Rady […] ze dne […] o společném 
konsolidovaném základu daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB). 

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vztahuje na variantu posílené spolupráce.

Pozměňovací návrh 98
Philippe Lamberts

Návrh směrnice
Čl. 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé společnosti Společnosti, na něž se vztahuje tato 
směrnice

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé společnosti Společnosti, na něž se vztahuje systém 
stanovený touto směrnicí

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na společnosti 
založené podle právních předpisů 
členského státu, jsou-li splněny obě tyto 
podmínky:

1. Tato směrnice se vztahuje na 
společnosti, jež se k tomu dobrovolně 
rozhodnou a jež jsou založené podle 
právních předpisů členského státu, jsou-li 
splněny obě tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se vztahuje na 
společnosti založené podle právních 
předpisů třetí země, jsou-li splněny obě 
tyto podmínky:

vypouští se

a) společnost má formu podobnou jedné 
z forem uvedených v příloze I;
b) společnost podléhá některé z daní 
z příjmů právnických osob uvedených 
v příloze II.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 102
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se vztahuje na společnosti 2. Tato směrnice se vztahuje na 
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založené podle právních předpisů třetí 
země, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

společnosti, jež se k tomu dobrovolně 
rozhodnou a jež jsou založené podle 
právních předpisů třetí země, jsou-li 
splněny obě tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé formy společností třetích zemí vypouští se
1. Komise každoročně přijme seznam 
forem společností třetích zemí, o kterých 
se má za to, že splňují požadavky 
stanovené v čl. 2 odst. 2 písm. a). Tento 
prováděcí akt bude přijat v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v 
čl. 131 odst. 2.
2. Skutečnost, že forma společností není 
uvedena v seznamu forem společností 
třetích zemí zmíněném v odstavci 1, 
nevylučuje použití této směrnice pro tuto 
formu.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 104
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 3 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé formy společností třetích zemí Formy společností třetích zemí, na něž se 
vztahuje systém stanovený touto směrnicí

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skutečnost, že forma společností není 
uvedena v seznamu forem společností 
třetích zemí zmíněném v odstavci 1, 
nevylučuje použití této směrnice pro tuto 
formu.

vypouští se

Or. lt

Pozměňovací návrh 106
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „daňovým poplatníkem“ společnost, 
která se rozhodla používat systém 
stanovený touto směrnicí;

1) „daňovým poplatníkem“ společnost, na 
níž se vztahuje systém stanovený touto 
směrnicí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Miguel Portas
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „daňovým poplatníkem“ společnost, 
která se rozhodla používat systém 
stanovený touto směrnicí;

1) „daňovým poplatníkem“ společnost, na 
níž se vztahuje systém stanovený touto 
směrnicí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 108
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „daňovým poplatníkem“ společnost, 
která se rozhodla používat systém 
stanovený touto směrnicí;

1) „daňovým poplatníkem“ společnost,
který uplatňuje systém stanovený touto 
směrnicí;

Or. fr

Odůvodnění

Podle tohoto pozměňovacího návrhu je uplatňování systému na způsobilé subjekty (subjekty, 
jež splňují konsolidační kritéria) povinné.

Pozměňovací návrh 109
Philippe Lamberts
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „daňovým poplatníkem“ společnost, 
která se rozhodla používat systém 
stanovený touto směrnicí;

1) „daňovým poplatníkem“ společnost, 
která je povinna nebo se rozhodla používat 
systém stanovený touto směrnicí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „jediným daňovým poplatníkem“ 
daňový poplatník, který nesplňuje 
požadavky pro konsolidaci;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 111
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „subjektem jiným než daňový 
poplatník“ společnost, která není 
způsobilá používat nebo se nerozhodla 
používat systém stanovený touto směrnicí;

3) „subjektem jiným než daňový 
poplatník“ společnost, na níž se 
nevztahuje systém stanovený touto 
směrnicí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „subjektem jiným než daňový 
poplatník“ společnost, která není 

3) „subjektem jiným než daňový 
poplatník“ společnost, na níž se 
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způsobilá používat nebo se nerozhodla 
používat systém stanovený touto směrnicí;

nevztahuje systém stanovený touto 
směrnicí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 113
Philippe Lamberts
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „subjektem jiným než daňový 
poplatník“ společnost, která není způsobilá
používat nebo se nerozhodla používat 
systém stanovený touto směrnicí;

3) „subjektem jiným než daňový 
poplatník“ společnost, která není povinna
používat nebo se nerozhodla používat 
systém stanovený touto směrnicí;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „subjektem jiným než daňový 
poplatník“ společnost, která není způsobilá 
používat nebo se nerozhodla používat 
systém stanovený touto směrnicí;

3) „subjektem jiným než daňový 
poplatník“ společnost, která není způsobilá 
používat systém stanovený touto směrnicí;

Or. fr

Odůvodnění

Podle tohoto pozměňovacího návrhu je uplatňování systému na způsobilé subjekty (subjekty, 
jež splňují konsolidační kritéria) povinné.
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Pozměňovací návrh 115
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „hlavním daňovým poplatníkem“: vypouští se
a) daňový poplatník-rezident, pokud tvoří 
skupinu se svými způsobilými dceřinými 
společnostmi, svými stálými provozovnami 
nacházejícími se v jiných členských 
státech nebo jednou či více stálými 
provozovnami způsobilé dceřiné 
společnosti, která je rezidentem třetí země;
b) daňový poplatník-rezident určený 
skupinou, pokud skupinu tvoří pouze dva 
nebo více daňových poplatníků-rezidentů, 
kteří jsou způsobilými přímými dceřinými 
společnostmi stejné mateřské společnosti, 
jež je rezidentem třetí země;
c) daňový poplatník-rezident, který je 
způsobilou dceřinou společností mateřské 
společnosti, jež je rezidentem třetí země, 
pokud tento daňový poplatník-rezident 
tvoří skupinu pouze s jednou nebo více 
stálými provozovnami své mateřské 
společnosti; nebo
d) stálá provozovna určená daňovým 
poplatníkem-nerezidentem, která tvoří 
skupinu pouze ve vztahu ke svým stálým 
provozovnám, jež se nacházejí ve dvou 
nebo více členských státech;

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 116
Danuta Jazłowiecka



AM\885627CS.doc 57/225 PE478.376v01-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „členem skupiny“ kterýkoli daňový 
poplatník patřící do stejné skupiny podle 
definice v článcích 54 a 55. Jestliže má 
daňový poplatník jednu nebo více stálých 
provozoven v jiném členském státě, než ve 
kterém se nachází jeho ústřední vedení 
a kontrola, pak se každá stálá provozovna 
považuje za člena skupiny;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 117
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) „konsolidovaným základem daně“ 
výsledek sečtení základů daně všech členů 
skupiny, vypočítaných podle článku 10;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 118
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „přiděleným podílem“ část 
konsolidovaného základu daně skupiny, 
která je členovi skupiny přiřazena 
použitím vzorce popsaného v článcích 86–
102;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „finančními aktivy“ akcie přidružených 
podniků, půjčky přidruženým podnikům, 
účasti, půjčky podnikům, s nimiž je 
společnost ve spojení na základě účastí, 
investice držené jako dlouhodobá aktiva, 
ostatní půjčky a vlastní akcie, pokud 
vnitrostátní právní předpisy povolují jejich 
uvedení v rozvaze;

15) „finančními aktivy“ akcie přidružených 
podniků, půjčky přidruženým podnikům, 
účasti, půjčky podnikům, s nimiž je 
společnost ve spojení na základě účastí, 
investice držené jako dlouhodobá aktiva, 
ostatní půjčky a vlastní akcie, pokud 
jednotná pravidla Unie povolují jejich 
uvedení v rozvaze;

Or. de

Pozměňovací návrh 120
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21) „příslušným orgánem“ orgán určený 
každým členským státem, aby spravoval 

vypouští se
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všechny záležitosti související 
s prováděním této směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 121
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21) „příslušným orgánem“ orgán určený 
každým členským státem, aby spravoval 
všechny záležitosti související 
s prováděním této směrnice;

21) „příslušným orgánem“ orgán určený 
každým členským státem nebo regionem 
s pravomocí vybírat daně, aby spravoval 
všechny záležitosti související 
s prováděním této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22) „hlavním daňovým orgánem“ 
příslušný orgán členského státu, ve 
kterém je hlavní daňový poplatník 
rezidentem nebo, v případě stálé 
provozovny daňového poplatníka-
nerezidenta, ve kterém se nachází;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 123
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23) „kontrolou“ šetření, inspekce nebo 
prověřování jakéhokoli druhu, které 
provádí příslušný orgán s cílem ověřit, zda 
daňový poplatník dodržuje tuto směrnici.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 124
Sławomir Witold Nitras

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uplatňování ustanovení této směrnice by 
nemělo narušit zásadu daňové neutrality, 
což je vyjádřeno negativním dopadem na 
úroveň daňových příjmů v členských 
státech. V souvislosti s tím si členské státy 
mohou zvolit, zda se budou řídit 
ustanoveními této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Návrh směrnice
Kapitola 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

VOLBA SYSTÉMU STANOVENÉHO
TOUTO SMĚRNICÍ

DAŇOVÍ POPLATNÍCI, NA NĚŽ SE 
VZTAHUJE SYSTÉM STANOVENÝ
TOUTO SMĚRNICÍ

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Miguel Portas

Návrh směrnice
Kapitola 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

VOLBA SYSTÉMU STANOVENÉHO 
TOUTO SMĚRNICÍ

OBLAST PŮSOBNOSTI SYSTÉMU 
STANOVENÉHO TOUTO SMĚRNICÍ

Or. pt

Pozměňovací návrh 127
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Volba systému vypouští se
1. Společnost, na kterou se vztahuje tato 
směrnice a která je daňovým rezidentem 
členského státu, se může rozhodnout 
používat systém stanovený touto směrnicí 
za podmínek v ní stanovených. 
2. Společnost, na kterou se vztahuje tato 
směrnice a která není daňovým 
rezidentem členského státu, se může 
rozhodnout používat systém stanovený 
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touto směrnicí za podmínek v ní 
stanovených ve vztahu ke stálé 
provozovně, kterou má v členském státě.
3. Pro účely odstavců 1 a 2 se společnost, 
která má sídlo, místo založení nebo místo 
skutečného vedení v členském státě a není 
na základě dohody mezi tímto členským 
státem a třetí zemí považována za 
daňového rezidenta této třetí země, 
pokládá za daňového rezidenta tohoto 
členského státu.
4. Jestliže je společnost podle odstavce 3 
rezidentem ve více členských státech, 
pokládá se za rezidenta členského státu, 
v němž se nachází místo jejího skutečného 
vedení.
5. Jestliže se místo skutečného vedení 
člena skupiny, který se zabývá lodní 
dopravou nebo vnitrozemskou vodní 
dopravou, nachází na palubě lodi nebo 
člunu, má se za to, že se nachází 
v členském státě domovského přístavu této 
lodi nebo člunu, nebo neexistuje-li takový 
domovský přístav, v členském státě, kde 
má bydliště nebo sídlo provozovatel této 
lodi nebo člunu.
6. Společnost, která je rezidentem 
členského státu a zvolí si systém 
stanovený touto směrnicí, podléhá dani 
z příjmů právnických osob podle tohoto 
systému ve vztahu ke všem příjmům 
z libovolného zdroje, ať ve státě, kde je 
tato společnost rezidentem, nebo mimo 
něj.
7. Společnost, která je rezidentem třetí 
země a zvolí si systém stanovený touto 
směrnicí, podléhá dani z příjmů 
právnických osob podle tohoto systému ve 
vztahu ke všem příjmům z činnosti 
prováděné prostřednictvím stálé 
provozovny v členském státě.

Or. fr
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Odůvodnění

Podle tohoto pozměňovacího návrhu je uplatňování systému na způsobilé subjekty (subjekty, 
jež splňují konsolidační kritéria) povinné.

Pozměňovací návrh 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Volba systému Daňoví poplatníci

Or. de

Pozměňovací návrh 129
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Volba systému Bydliště nebo sídlo pro daňové účely

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Volba systému Žádost

Or. pt
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Pozměňovací návrh 131
Philippe Lamberts
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společnost, na kterou se nevztahuje 
doporučení 2003/361/ES a na níž se 
vztahuje tato směrnice a která je daňovým 
rezidentem členského státu, bude používat 
systém stanovený touto směrnicí za 
podmínek v ní stanovených.

Or. en

Odůvodnění

CCCTB by měl být povinný pro subjekty, jež nejsou malými nebo středními podniky, aby se 
zacelily mezery v systémech zdanění právnických osob v EU, které umožňují velkým podnikům 
arbitráž vnitrostátních rozdílů cestou umělého přesunu zisků s cílem snížit své efektivní sazby 
daně, a to někdy až na nulu.

Pozměňovací návrh 132
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společnost, na kterou se vztahuje tato 
směrnice a která je daňovým rezidentem 
členského státu, se může rozhodnout 
používat systém stanovený touto směrnicí 
za podmínek v ní stanovených.

1. Tato směrnice se za podmínek v ní 
uvedených vztahuje povinně na 
společnosti, které jsou daňovým 
rezidentem členského státu a jež splňují 
požadavky stanovené v čl. 2 odst. 1.

Or. pt

Pozměňovací návrh 133
Philippe Lamberts
jménem skupiny Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společnost, na kterou se vztahuje tato 
směrnice a která je daňovým rezidentem 
členského státu, se může rozhodnout 
používat systém stanovený touto směrnicí 
za podmínek v ní stanovených.

1. Společnost, na kterou se vztahuje
doporučení 2003/361/ES i tato směrnice 
a která je daňovým rezidentem členského 
státu, se může rozhodnout používat systém 
stanovený touto směrnicí za podmínek v ní 
stanovených.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společnost, na kterou se vztahuje tato 
směrnice a která je daňovým rezidentem 
členského státu, se může rozhodnout 
používat systém stanovený touto směrnicí 
za podmínek v ní stanovených.

1. Společnost, na kterou se vztahuje tato 
směrnice a která je daňovým rezidentem 
členského státu, je daňovým poplatníkem 
v rámci systému stanoveného touto 
směrnicí za podmínek v ní stanovených.

Or. de

Pozměňovací návrh 135
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společnost, na kterou se vztahuje tato 
směrnice a která je daňovým rezidentem 
členského státu, se může rozhodnout 
používat systém stanovený touto směrnicí 
za podmínek v ní stanovených.

1. Na společnost, na kterou se vztahuje tato 
směrnice a která je daňovým rezidentem 
členského státu, se vztahuje systém 
stanovený touto směrnicí za podmínek v ní 
stanovených.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Společnost, na kterou se vztahuje tato 
směrnice a která není daňovým rezidentem 
členského státu, se může rozhodnout 
používat systém stanovený touto směrnicí 
za podmínek v ní stanovených ve vztahu 
ke stálé provozovně, kterou má v členském 
státě.

2. Tato směrnice se za podmínek v ní 
uvedených vztahuje na společnosti, které 
nejsou daňovým rezidentem členského 
státu a jež splňují požadavky stanovené v 
čl. 2 odst. 2 ve vztahu k uplatňování 
systému na všechny stálé provozovny, 
kterou má v členských státech.

Or. pt

Pozměňovací návrh 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Společnost, na kterou se vztahuje tato 
směrnice a která není daňovým rezidentem 
členského státu, se může rozhodnout 
používat systém stanovený touto směrnicí 
za podmínek v ní stanovených ve vztahu ke 
stálé provozovně, kterou má v členském 
státě.

2. Společnost, na kterou se vztahuje tato 
směrnice a která není daňovým rezidentem 
členského státu, je daňovým poplatníkem 
v rámci systému stanoveného touto 
směrnicí za podmínek v ní stanovených ve 
vztahu ke stálé provozovně, kterou má 
v členském státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Liem Hoang Ngoc
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Společnost, na kterou se vztahuje tato 
směrnice a která není daňovým rezidentem 
členského státu, se může rozhodnout 
používat systém stanovený touto směrnicí 
za podmínek v ní stanovených ve vztahu ke 
stálé provozovně, kterou má v členském 
státě.

2. Na společnost, na kterou se vztahuje tato 
směrnice a která není daňovým rezidentem 
členského státu, se vztahuje systém 
stanovený touto směrnicí za podmínek v ní 
stanovených ve vztahu ke stálé 
provozovně, kterou má v členském státě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 139
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Společnost, která je rezidentem 
členského státu a zvolí si systém stanovený 
touto směrnicí, podléhá dani z příjmů 
právnických osob podle tohoto systému ve 
vztahu ke všem příjmům z libovolného 
zdroje, ať ve státě, kde je tato společnost 
rezidentem, nebo mimo něj.

6. Společnost, která je rezidentem 
členského státu a na níž se vztahuje systém 
stanovený touto směrnicí, podléhá dani 
z příjmů právnických osob podle tohoto 
systému ve vztahu ke všem příjmům 
z libovolného zdroje, ať ve státě, kde je 
tato společnost rezidentem, nebo mimo něj.

Or. fr

Pozměňovací návrh 140
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Společnost, která je rezidentem 
členského státu a zvolí si systém stanovený 
touto směrnicí, podléhá dani z příjmů 

6. Společnost, která je rezidentem 
členského státu, podléhá dani z příjmů 
právnických osob podle tohoto systému ve 
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právnických osob podle tohoto systému ve 
vztahu ke všem příjmům z libovolného 
zdroje, ať ve státě, kde je tato společnost 
rezidentem, nebo mimo něj.

vztahu ke všem příjmům z libovolného 
zdroje, ať ve státě, kde je tato společnost 
rezidentem, nebo mimo něj.

Or. pt

Pozměňovací návrh 141
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Společnost, která je rezidentem třetí 
země a zvolí si systém stanovený touto 
směrnicí, podléhá dani z příjmů 
právnických osob podle tohoto systému ve 
vztahu ke všem příjmům z činnosti 
prováděné prostřednictvím stálé 
provozovny v členském státě.

7. Společnost, která je rezidentem třetí 
země, podléhá dani z příjmů právnických 
osob podle tohoto systému ve vztahu ke 
všem příjmům z činnosti prováděné 
prostřednictvím stálé provozovny 
v členském státě.

Or. pt

Pozměňovací návrh 142
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Společnost, která je rezidentem třetí 
země a zvolí si systém stanovený touto 
směrnicí, podléhá dani z příjmů 
právnických osob podle tohoto systému ve 
vztahu ke všem příjmům z činnosti 
prováděné prostřednictvím stálé 
provozovny v členském státě.

7. Společnost, která je rezidentem třetí
země a na níž se vztahuje systém 
stanovený touto směrnicí, podléhá dani 
z příjmů právnických osob podle tohoto 
systému ve vztahu ke všem příjmům 
z činnosti prováděné prostřednictvím stálé 
provozovny v členském státě.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 143
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud si způsobilá společnost zvolí systém 
stanovený touto směrnicí, přestává 
podléhat vnitrostátním režimům daně 
z příjmů právnických osob ve vztahu ke 
všem záležitostem upraveným touto 
směrnicí, není-li uvedeno jinak.

Společnost, na niž se vztahuje systém 
stanovený touto směrnicí, přestává 
podléhat vnitrostátním režimům daně 
z příjmů právnických osob ve vztahu ke 
všem záležitostem upraveným touto 
směrnicí, není-li uvedeno jinak.

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud si způsobilá společnost zvolí systém 
stanovený touto směrnicí, přestává 
podléhat vnitrostátním režimům daně 
z příjmů právnických osob ve vztahu ke 
všem záležitostem upraveným touto 
směrnicí, není-li uvedeno jinak.

Pokud je společnost způsobilá pro systém 
stanovený touto směrnicí, přestává 
podléhat vnitrostátním režimům daně 
z příjmů právnických osob ve vztahu ke 
všem záležitostem upraveným touto 
směrnicí, není-li uvedeno jinak.

Or. fr

Odůvodnění

Podle tohoto pozměňovacího návrhu je uplatňování systému na způsobilé subjekty (subjekty, 
jež splňují konsolidační kritéria) povinné.

Pozměňovací návrh 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud si způsobilá společnost zvolí systém 
stanovený touto směrnicí, přestává 
podléhat vnitrostátním režimům daně 
z příjmů právnických osob ve vztahu ke 
všem záležitostem upraveným touto 
směrnicí, není-li uvedeno jinak.

Pokud je společnost způsobilá pro systém 
stanovený touto směrnicí, a je tudíž 
daňovým poplatníkem, přestává podléhat 
vnitrostátním režimům daně z příjmů 
právnických osob ve vztahu ke všem 
záležitostem upraveným touto směrnicí, 
není-li uvedeno jinak.

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Článek 10a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální sazba daně 
Na území Evropské unie se uplatní 
minimální sazba daně z příjmů 
právnických osob. Její nominální sazba 
však nesmí být nižší než 25 %. Členské 
státy mohou jinak sazby stanovit 
v libovolné výši.

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přijaté rozdělované zisky; vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 148
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přijaté rozdělované zisky; vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 149
Philippe Lamberts
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přijaté rozdělované zisky; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) výnosy ze zcizení akcií; vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 151
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d)



PE478.376v01-00 72/225 AM\885627CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) výnosy ze zcizení akcií; vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 152
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) příjmy stálé provozovny v třetí zemi. vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odečitatelné výdaje zahrnují všechny 
náklady na prodej a výdaje, očištěné 
o odpočitatelnou daň z přidané hodnoty, 
které daňový poplatník vynaložil za účelem 
dosažení nebo zajištění příjmů, včetně 
nákladů na výzkum a vývoj a nákladů
vynaložených při získávání vlastního nebo 
dluhového kapitálu pro účely podnikání.

Odečitatelné výdaje zahrnují všechny 
náklady na prodej a výdaje, očištěné 
o odpočitatelnou daň z přidané hodnoty, 
které daňový poplatník vynaložil za účelem 
dosažení nebo zajištění příjmů, včetně 
nákladů na výzkum a vývoj, pokud budou 
uspořené finanční prostředky použity pro 
pořízení či výrobu hospodářských statků,
a nákladů vynaložených při získávání 
vlastního nebo dluhového kapitálu pro 
účely podnikání.

Or. de
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Pozměňovací návrh 154
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Bonusy a výkonové prémie;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) daně vyjmenované v příloze III 
s výjimkou spotřebních daní uložených 
z energetických výrobků, alkoholu 
a alkoholických nápojů a zpracovaného 
tabáku.

j) daně vyjmenované v příloze III.

Or. fr

Pozměňovací návrh 156
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bez ohledu na odst. 1 písm. j) může 
členský stát umožnit odpočet jedné nebo 
více z daní vyjmenovaných v příloze III. V 
případě skupiny se takovýto odpočet 
použije pro přidělený podíl členů skupiny, 
kteří jsou rezidenty tohoto členského státu 
nebo se v něm nacházejí.

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při utváření ustanovení budou 
podniky svá opatření zakládat na 
vnitrostátních a mezinárodních účetních 
standardech.

Or. lv

Pozměňovací návrh 158
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) technické rezervy pojišťoven vytvořené 
v souladu se směrnicí 91/674/EHS jsou 
s výjimkou vyrovnávacích rezerv 
odečitatelné. Členský stát může stanovit, že 
vyrovnávací rezervy jsou také 
odečitatelné. V případě skupiny se 
případný odpočet vyrovnávacích rezerv 
použije pro přidělený podíl členů skupiny, 
kteří jsou rezidenty tohoto členského státu 
nebo se v něm nacházejí. Odečtené částky 
se na konci každého zdaňovacího období 
přezkoumají a upraví. Při výpočtu základu 
daně v dalších letech se zohlední částky, 
které již byly odečteny.

c) technické rezervy pojišťoven vytvořené 
v souladu se směrnicí 91/674/EHS jsou 
s výjimkou vyrovnávacích rezerv 
odečitatelné. Členský stát, který si 
v souladu s článkem 62 směrnice 
91/674/EHS zvolil zavedení požadavku 
obchodního práva na vyrovnávací rezervy, 
musí rovněž stanovit odečitatelnost těchto 
rezerv. V případě skupiny se případný 
odpočet vyrovnávacích rezerv použije pro 
přidělený podíl členů skupiny, kteří jsou 
rezidenty tohoto členského státu nebo se 
v něm nacházejí. Odečtené částky se na 
konci každého zdaňovacího období 
přezkoumají a upraví. Při výpočtu základu 
daně v dalších letech se zohlední částky, 
které již byly odečteny.

Or. de
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Odůvodnění

Členský stát, který v souladu s článkem 62 směrnice 91/674/EHS zavedl požadavek 
obchodního práva na vyrovnávací rezervy podle článku 30 této směrnice, musí rovněž 
v souvislosti s CCCTB stanovit odpočitatelnost těchto rezerv. V opačném případě je 
požadavek nepřijatelný. Vyrovnávací rezervy jsou osvědčenou metodou vyrovnání se 
s rozsáhlými ztrátami.

Pozměňovací návrh 159
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dlouhodobá aktiva jiná než uvedená 
v článcích 36 a 40 se odpisují společně 
v rámci jednoho souboru aktiv, a to roční 
sazbou ve výši 25 % odpisové základny.

1. Dlouhodobá aktiva jiná než uvedená 
v článcích 36 a 40 se odpisují společně 
v rámci jednoho souboru aktiv, a to roční 
sazbou ve výši 20 % odpisové základny.

Or. de

Pozměňovací návrh 160
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ztráta, která v účetním období vznikne 
daňovému poplatníkovi nebo stálé 
provozovně daňového poplatníka-
nerezidenta, může být v následujících 
zdaňovacích obdobích odečtena, nestanoví-
li tato směrnice jinak.

1. Ztráta, která v účetním období vznikne 
daňovému poplatníkovi nebo stálé 
provozovně daňového poplatníka-
nerezidenta, může být v sedmi 
následujících zdaňovacích obdobích 
odečtena, nestanoví-li tato směrnice jinak.
Při překročení práhu ve výši 1 mil. EUR 
se převedená ztráta omezí na 60 % části 
ročního příjmu, jež přesahuje 1 mil. EUR.

Or. de
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Pozměňovací návrh 161
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Kapitola 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

USTANOVENÍ o VSTUPU DO 
SYSTÉMU STANOVENÉHO TOUTO 
SMĚRNICÍ a VYSTOUPENÍ z TOHOTO 
SYSTÉMU

USTANOVENÍ o VSTUPU DO 
SYSTÉMU STANOVENÉHO TOUTO 
SMĚRNICÍ

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Miguel Portas

Návrh směrnice
Kapitola 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

USTANOVENÍ o VSTUPU DO
SYSTÉMU STANOVENÉHO TOUTO 
SMĚRNICÍ a VYSTOUPENÍ z TOHOTO 
SYSTÉMU

USTANOVENÍ o VSTUPU SYSTÉMU 
STANOVENÉHO TOUTO SMĚRNICÍ 
v PLATNOST

Or. pt

Pozměňovací návrh 163
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Kapitola 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

USTANOVENÍ o VSTUPU DO 
SYSTÉMU STANOVENÉHO TOUTO 
SMĚRNICÍ a VYSTOUPENÍ z TOHOTO 
SYSTÉMU

USTANOVENÍ o VSTUPU DO 
SYSTÉMU STANOVENÉHO TOUTO 
SMĚRNICÍ

Or. fr
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Odůvodnění

Podle tohoto pozměňovacího návrhu je uplatňování systému na způsobilé subjekty (subjekty, 
jež splňují konsolidační kritéria) povinné, a není proto možné z tohoto systému vystoupit.

Pozměňovací návrh 164
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Když se daňový poplatník rozhodne 
používat systém stanovený touto směrnicí,
všechna aktiva a závazky se uznají 
v hodnotě vypočítané podle vnitrostátních 
daňových pravidel bezprostředně přede 
dnem, kdy systém začne používat, není-li 
v této směrnici uvedeno jinak.

Všechna aktiva a závazky se uznají 
v hodnotě vypočítané podle vnitrostátních 
daňových pravidel bezprostředně přede 
dnem, kdy systém začne používat, není-li 
v této směrnici uvedeno jinak.

Or. pt

Pozměňovací návrh 165
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Když se daňový poplatník rozhodne 
používat systém stanovený touto směrnicí, 
všechna aktiva a závazky se uznají 
v hodnotě vypočítané podle vnitrostátních 
daňových pravidel bezprostředně přede 
dnem, kdy systém začne používat, není-li 
v této směrnici uvedeno jinak.

Když se na daňového poplatníka vztahuje
systém stanovený touto směrnicí, všechna 
aktiva a závazky se uznají v hodnotě 
vypočítané podle vnitrostátních daňových 
pravidel bezprostředně přede dnem, kdy 
systém začne používat, není-li v této 
směrnici uvedeno jinak.

Or. de
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Pozměňovací návrh 166
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Když se daňový poplatník rozhodne 
používat systém stanovený touto směrnicí, 
všechna aktiva a závazky se uznají 
v hodnotě vypočítané podle vnitrostátních 
daňových pravidel bezprostředně přede 
dnem, kdy systém začne používat, není-li 
v této směrnici uvedeno jinak.

Když se na daňového poplatníka vztahuje
systém stanovený touto směrnicí, všechna 
aktiva a závazky se uznají v hodnotě 
vypočítané podle vnitrostátních daňových 
pravidel bezprostředně přede dnem, kdy 
systém začne používat, není-li v této 
směrnici uvedeno jinak.

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Když se daňový poplatník rozhodne 
používat systém stanovený touto směrnicí, 
všechna aktiva a závazky se uznají 
v hodnotě vypočítané podle vnitrostátních 
daňových pravidel bezprostředně přede 
dnem, kdy systém začne používat, není-li 
v této směrnici uvedeno jinak.

Když daňový poplatník uplatňuje systém 
stanovený touto směrnicí, všechna aktiva 
a závazky se uznají v hodnotě vypočítané 
podle vnitrostátních daňových pravidel 
bezprostředně přede dnem, kdy systém 
začne používat, není-li v této směrnici 
uvedeno jinak.

Or. fr

Odůvodnění

Podle tohoto pozměňovacího návrhu je uplatňování systému na způsobilé subjekty (subjekty, 
jež splňují konsolidační kritéria) povinné.

Pozměňovací návrh 168
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příjmy a výdaje, o kterých se v souladu s 
čl. 24 odst. 2 a 3 má za to, že vznikly nebo 
byly vynaloženy před tím, než si daňový 
poplatník zvolil systém stanovený touto 
směrnicí, ale které ještě nebyly zahrnuty do 
základu daně podle vnitrostátních právních 
předpisů o daních z příjmů právnických 
osob dříve použitelných pro daňového 
poplatníka, se připočtou k základu daně 
nebo odečtou od základu daně v souladu 
s pravidly pro časovou posloupnost 
obsaženými ve vnitrostátních právních 
předpisech.

Příjmy a výdaje, o kterých se v souladu s 
čl. 24 odst. 2 a 3 má za to, že vznikly nebo 
byly vynaloženy před tím, než se na 
daňového poplatníka vztahoval systém 
stanovený touto směrnicí, ale které ještě 
nebyly zahrnuty do základu daně podle 
vnitrostátních právních předpisů o daních 
z příjmů právnických osob dříve 
použitelných pro daňového poplatníka, se 
připočtou k základu daně nebo odečtou od 
základu daně v souladu s pravidly pro 
časovou posloupnost obsaženými ve 
vnitrostátních právních předpisech.

Or. de

Pozměňovací návrh 169
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příjmy a výdaje, o kterých se v souladu s 
čl. 24 odst. 2 a 3 má za to, že vznikly nebo 
byly vynaloženy před tím, než si daňový 
poplatník zvolil systém stanovený touto 
směrnicí, ale které ještě nebyly zahrnuty do 
základu daně podle vnitrostátních právních 
předpisů o daních z příjmů právnických 
osob dříve použitelných pro daňového 
poplatníka, se připočtou k základu daně 
nebo odečtou od základu daně v souladu 
s pravidly pro časovou posloupnost 
obsaženými ve vnitrostátních právních 
předpisech.

Příjmy a výdaje, o kterých se v souladu s 
čl. 24 odst. 2 a 3 má za to, že vznikly nebo 
byly vynaloženy před tím, než vstoupil 
v platnost systém stanovený touto 
směrnicí, ale které ještě nebyly zahrnuty do 
základu daně podle vnitrostátních právních 
předpisů o daních z příjmů právnických 
osob dříve použitelných pro daňového 
poplatníka, se připočtou k základu daně 
nebo odečtou od základu daně v souladu 
s pravidly pro časovou posloupnost 
obsaženými ve vnitrostátních právních 
předpisech.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 170
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příjmy a výdaje, o kterých se v souladu s 
čl. 24 odst. 2 a 3 má za to, že vznikly nebo 
byly vynaloženy před tím, než si daňový 
poplatník zvolil systém stanovený touto 
směrnicí, ale které ještě nebyly zahrnuty do 
základu daně podle vnitrostátních právních 
předpisů o daních z příjmů právnických 
osob dříve použitelných pro daňového 
poplatníka, se připočtou k základu daně 
nebo odečtou od základu daně v souladu 
s pravidly pro časovou posloupnost 
obsaženými ve vnitrostátních právních 
předpisech.

Příjmy a výdaje, o kterých se v souladu s 
čl. 24 odst. 2 a 3 má za to, že vznikly nebo 
byly vynaloženy před tím, než daňový 
poplatník začal uplatňovat systém 
stanovený touto směrnicí, ale které ještě 
nebyly zahrnuty do základu daně podle 
vnitrostátních právních předpisů o daních 
z příjmů právnických osob dříve 
použitelných pro daňového poplatníka, se 
připočtou k základu daně nebo odečtou od 
základu daně v souladu s pravidly pro 
časovou posloupnost obsaženými ve 
vnitrostátních právních předpisech.

Or. fr

Odůvodnění

Podle tohoto pozměňovacího návrhu je uplatňování systému na způsobilé subjekty (subjekty, 
jež splňují konsolidační kritéria) povinné.

Pozměňovací návrh 171
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příjmy, které byly před tím, než si daňový 
poplatník zvolil systém, zdaněny podle 
vnitrostátních právních předpisů o daních 
z příjmů právnických osob v částce vyšší, 
než jaká by byla zahrnuta do základu daně 
podle čl. 24 odst. 2, se odečtou od základu 
daně.

Příjmy, které byly před tím, než systém 
vstoupil v platnost, zdaněny podle 
vnitrostátních právních předpisů o daních 
z příjmů právnických osob v částce vyšší, 
než jaká by byla zahrnuta do základu daně 
podle čl. 24 odst. 2, se odečtou od základu 
daně.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příjmy, které byly před tím, než si daňový 
poplatník zvolil systém, zdaněny podle 
vnitrostátních právních předpisů o daních 
z příjmů právnických osob v částce vyšší, 
než jaká by byla zahrnuta do základu daně 
podle čl. 24 odst. 2, se odečtou od základu 
daně.

Příjmy, které byly před tím, než se na 
daňového poplatníka vztahoval systém, 
zdaněny podle vnitrostátních právních 
předpisů o daních z příjmů právnických 
osob v částce vyšší, než jaká by byla 
zahrnuta do základu daně podle čl. 24 
odst. 2, se odečtou od základu daně.

Or. de

Pozměňovací návrh 173
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rezervy, rezervy na důchody a odpočty 
nedobytných pohledávek stanovené 
v článcích 25, 26 a 27 jsou odečitatelné 
pouze v míře, v jaké vyplývají z činností 
nebo transakcí provedených poté, co si
daňový poplatník zvolil systém stanovený 
touto směrnicí.

1. Rezervy, rezervy na důchody a odpočty 
nedobytných pohledávek stanovené 
v článcích 25, 26 a 27 jsou odečitatelné 
pouze v míře, v jaké vyplývají z činností 
nebo transakcí provedených poté, co se na
daňového poplatníka začal vztahovat
systém stanovený touto směrnicí.

Or. de

Pozměňovací návrh 174
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rezervy, rezervy na důchody a odpočty 
nedobytných pohledávek stanovené 
v článcích 25, 26 a 27 jsou odečitatelné 
pouze v míře, v jaké vyplývají z činností 
nebo transakcí provedených poté, co si 
daňový poplatník zvolil systém stanovený 
touto směrnicí.

1. Rezervy, rezervy na důchody a odpočty 
nedobytných pohledávek stanovené 
v článcích 25, 26 a 27 jsou odečitatelné 
pouze v míře, v jaké vyplývají z činností 
nebo transakcí provedených poté, co 
vstoupil v platnost systém stanovený touto 
směrnicí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 175
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rezervy, rezervy na důchody a odpočty 
nedobytných pohledávek stanovené 
v článcích 25, 26 a 27 jsou odečitatelné 
pouze v míře, v jaké vyplývají z činností 
nebo transakcí provedených poté, co si 
daňový poplatník zvolil systém stanovený 
touto směrnicí.

1. Rezervy, rezervy na důchody a odpočty 
nedobytných pohledávek stanovené 
v článcích 25, 26 a 27 jsou odečitatelné 
pouze v míře, v jaké vyplývají z činností 
nebo transakcí provedených poté, co 
daňový poplatník začal uplatňovat systém 
stanovený touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výdaje, které byly vynaloženy 
v souvislosti s činnostmi nebo transakcemi 
provedenými před tím, než si daňový 
poplatník zvolil systém, ale za které nebyl 
proveden žádný odpočet, jsou odečitatelné.

2. Výdaje, které byly vynaloženy 
v souvislosti s činnostmi nebo transakcemi 
provedenými před tím, než se na daňového 
poplatníka systém začal uplatňovat, ale za 
které nebyl proveden žádný odpočet, jsou 
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odečitatelné.

Or. de

Pozměňovací návrh 177
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výdaje, které byly vynaloženy 
v souvislosti s činnostmi nebo transakcemi 
provedenými před tím, než si daňový 
poplatník zvolil systém, ale za které nebyl 
proveden žádný odpočet, jsou odečitatelné.

2. Výdaje, které byly vynaloženy 
v souvislosti s činnostmi nebo transakcemi 
provedenými před tím, než systém vstoupil 
v platnost, ale za které nebyl proveden 
žádný odpočet, jsou odečitatelné.

Or. pt

Pozměňovací návrh 178
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částky již odečtené před vstupem do
systému nelze odečíst znovu.

3. Částky již odečtené před vstupem 
systému v platnost nelze odečíst znovu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 179
Philippe Lamberts
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 48
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ztráty vzniklé před vstupem do systému vypouští se
Jestliže daňovému poplatníkovi před tím, 
než si zvolil systém stanovený touto 
směrnicí, vznikly ztráty, které by podle 
použitelných vnitrostátních právních 
předpisů mohly být převedeny do dalšího 
období, ale které ještě nebyly započítány 
proti zdanitelným ziskům, mohou být tyto 
ztráty odečteny od základu daně v míře 
stanovené uvedenými vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 48 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ztráty vzniklé před vstupem do systému Ztráty vzniklé před vstupem systému 
v platnost

Or. pt

Pozměňovací návrh 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže daňovému poplatníkovi před tím, 
než si zvolil systém stanovený touto 
směrnicí, vznikly ztráty, které by podle 
použitelných vnitrostátních právních 
předpisů mohly být převedeny do dalšího 
období, ale které ještě nebyly započítány 

Jestliže daňovému poplatníkovi před tím, 
než se na něj systém stanovený touto 
směrnicí začal vztahovat, vznikly ztráty, 
které by podle použitelných vnitrostátních 
právních předpisů mohly být převedeny do 
dalšího období, ale které ještě nebyly 
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proti zdanitelným ziskům, mohou být tyto 
ztráty odečteny od základu daně v míře 
stanovené uvedenými vnitrostátními 
právními předpisy.

započítány proti zdanitelným ziskům, 
mohou být tyto ztráty odečteny od základu 
daně v míře stanovené uvedenými 
vnitrostátními právními předpisy.

Or. de

Pozměňovací návrh 182
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže daňovému poplatníkovi před tím, 
než si zvolil systém stanovený touto 
směrnicí, vznikly ztráty, které by podle 
použitelných vnitrostátních právních 
předpisů mohly být převedeny do dalšího 
období, ale které ještě nebyly započítány 
proti zdanitelným ziskům, mohou být tyto 
ztráty odečteny od základu daně v míře 
stanovené uvedenými vnitrostátními 
právními předpisy.

Jestliže daňovému poplatníkovi před tím, 
než systém stanovený touto směrnicí 
vstoupil v platnost, vznikly ztráty, které by 
podle použitelných vnitrostátních právních 
předpisů mohly být převedeny do dalšího 
období, ale které ještě nebyly započítány 
proti zdanitelným ziskům, mohou být tyto 
ztráty odečteny od základu daně v míře 
stanovené uvedenými vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 183
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže daňovému poplatníkovi před tím, 
než si zvolil systém stanovený touto 
směrnicí, vznikly ztráty, které by podle 
použitelných vnitrostátních právních 
předpisů mohly být převedeny do dalšího 
období, ale které ještě nebyly započítány 
proti zdanitelným ziskům, mohou být tyto 
ztráty odečteny od základu daně v míře 

Jestliže daňovému poplatníkovi před tím, 
než začal uplatňovat systém stanovený 
touto směrnicí, vznikly ztráty, které by 
podle použitelných vnitrostátních právních 
předpisů mohly být převedeny do dalšího 
období, ale které ještě nebyly započítány 
proti zdanitelným ziskům, mohou být tyto 
ztráty odečteny od základu daně v míře 
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stanovené uvedenými vnitrostátními 
právními předpisy.

stanovené uvedenými vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Článek 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecné pravidlo pro vystoupení ze 
systému

vypouští se

Pokud daňový poplatník vystoupí ze 
systému stanoveného touto směrnicí, jeho 
aktiva a závazky se uznají v hodnotě 
vypočítané podle pravidel tohoto systému, 
není-li v této směrnici uvedeno jinak.

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Miguel Portas

Návrh směrnice
Článek 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecné pravidlo pro vystoupení ze 
systému

vypouští se

Pokud daňový poplatník vystoupí ze 
systému stanoveného touto směrnicí, jeho 
aktiva a závazky se uznají v hodnotě 
vypočítané podle pravidel tohoto systému, 
není-li v této směrnici uvedeno jinak.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 186
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecné pravidlo pro vystoupení ze 
systému

vypouští se

Pokud daňový poplatník vystoupí ze 
systému stanoveného touto směrnicí, jeho 
aktiva a závazky se uznají v hodnotě 
vypočítané podle pravidel tohoto systému, 
není-li v této směrnici uvedeno jinak.

Or. fr

Odůvodnění

Podle tohoto pozměňovacího návrhu je uplatňování systému na způsobilé subjekty (subjekty, 
jež splňují konsolidační kritéria) povinné, a není proto možné z tohoto systému vystoupit.

Pozměňovací návrh 187
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud daňový poplatník vystoupí ze 
systému stanoveného touto směrnicí, jeho 
aktiva a závazky se uznají v hodnotě 
vypočítané podle pravidel tohoto systému, 
není-li v této směrnici uvedeno jinak.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud daňový poplatník vystoupí ze
systému stanoveného touto směrnicí, jeho 
aktiva a závazky se uznají v hodnotě 
vypočítané podle pravidel tohoto systému, 
není-li v této směrnici uvedeno jinak.

Pokud se právní forma podniku změní tak, 
že se na něj již nevztahují ustanovení 
systému stanoveného touto směrnicí, jeho 
aktiva a závazky se uznají v hodnotě 
vypočítané podle pravidel tohoto systému, 
není-li v této směrnici uvedeno jinak.

Or. de

Pozměňovací návrh 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Článek 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud daňový poplatník vystoupí ze 
systému stanoveného touto směrnicí, je 
oprávněn opětovně do příslušného 
systému vstoupit po uplynutí alespoň tří 
let.

Or. en

Odůvodnění

Časový rozdíl je nezbytný pro snížení rizika agresivního daňového plánování vzhledem ke 
kombinaci CCCTB a vnitrostátního režimu daně z příjmů právnických osob a častým 
přechodům mezi nimi.

Pozměňovací návrh 190
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Článek 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dlouhodobá aktiva odpisovaná v rámci 
souboru aktiv

vypouští se
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Pokud daňový poplatník vystoupí ze 
systému stanoveného touto směrnicí, jeho 
soubor aktiv podle systému stanoveného 
touto směrnicí se pro účely následně 
použitelných vnitrostátních daňových 
pravidel uzná jako jeden soubor aktiv, 
který se odpisuje metodou degresivního 
odpisování roční sazbou 25 %.

Or. fr

Pozměňovací návrh 191
Miguel Portas

Návrh směrnice
Článek 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dlouhodobá aktiva odpisovaná v rámci 
souboru aktiv

vypouští se

Pokud daňový poplatník vystoupí ze 
systému stanoveného touto směrnicí, jeho 
soubor aktiv podle systému stanoveného 
touto směrnicí se pro účely následně 
použitelných vnitrostátních daňových 
pravidel uzná jako jeden soubor aktiv, 
který se odpisuje metodou degresivního 
odpisování roční sazbou 25 %.

Or. pt

Pozměňovací návrh 192
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dlouhodobá aktiva odpisovaná v rámci 
souboru aktiv

vypouští se

Pokud daňový poplatník vystoupí ze 
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systému stanoveného touto směrnicí, jeho 
soubor aktiv podle systému stanoveného 
touto směrnicí se pro účely následně 
použitelných vnitrostátních daňových 
pravidel uzná jako jeden soubor aktiv, 
který se odpisuje metodou degresivního 
odpisování roční sazbou 25 %.

Or. fr

Odůvodnění

Podle tohoto pozměňovacího návrhu je uplatňování systému na způsobilé subjekty (subjekty, 
jež splňují konsolidační kritéria) povinné, a není proto možné z tohoto systému vystoupit.

Pozměňovací návrh 193
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud daňový poplatník vystoupí ze 
systému stanoveného touto směrnicí, jeho 
soubor aktiv podle systému stanoveného 
touto směrnicí se pro účely následně 
použitelných vnitrostátních daňových 
pravidel uzná jako jeden soubor aktiv, 
který se odpisuje metodou degresivního 
odpisování roční sazbou 25 %.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud daňový poplatník vystoupí ze
systému stanoveného touto směrnicí, jeho 
soubor aktiv podle systému stanoveného 
touto směrnicí se pro účely následně 

Pokud se změní právní forma podniku, 
a na tento podnik se tudíž nadále 
nevztahují ustanovení o systému 
stanoveném touto směrnicí, jeho soubor 
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použitelných vnitrostátních daňových 
pravidel uzná jako jeden soubor aktiv, 
který se odpisuje metodou degresivního 
odpisování roční sazbou 25 %.

aktiv podle systému stanoveného touto 
směrnicí se pro účely následně 
použitelných vnitrostátních daňových 
pravidel uzná jako jeden soubor aktiv, 
který se odpisuje metodou degresivního 
odpisování roční sazbou 25 %.

Or. de

Pozměňovací návrh 195
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dlouhodobé smlouvy při vystoupení ze 
systému

vypouští se

Poté, co daňový poplatník vystoupí ze 
systému, zachází se s příjmy a výdaji 
vyplývajícími z dlouhodobých smluv 
v souladu s následně použitelnými 
vnitrostátními právními předpisy o daních 
z příjmů právnických osob. Avšak příjmy 
a výdaje, které již byly zohledněny pro 
daňové účely v systému stanoveném touto 
směrnicí, se znovu nezohlední.

Or. fr

Pozměňovací návrh 196
Miguel Portas

Návrh směrnice
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dlouhodobé smlouvy při vystoupení ze 
systému

vypouští se

Poté, co daňový poplatník vystoupí ze 
systému, zachází se s příjmy a výdaji 
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vyplývajícími z dlouhodobých smluv 
v souladu s následně použitelnými 
vnitrostátními právními předpisy o daních 
z příjmů právnických osob. Avšak příjmy 
a výdaje, které již byly zohledněny pro 
daňové účely v systému stanoveném touto 
směrnicí, se znovu nezohlední.

Or. pt

Pozměňovací návrh 197
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dlouhodobé smlouvy při vystoupení ze 
systému

vypouští se

Poté, co daňový poplatník vystoupí ze 
systému, zachází se s příjmy a výdaji 
vyplývajícími z dlouhodobých smluv 
v souladu s následně použitelnými 
vnitrostátními právními předpisy o daních 
z příjmů právnických osob. Avšak příjmy 
a výdaje, které již byly zohledněny pro 
daňové účely v systému stanoveném touto 
směrnicí, se znovu nezohlední.

Or. fr

Odůvodnění

Podle tohoto pozměňovacího návrhu je uplatňování systému na způsobilé subjekty (subjekty, 
jež splňují konsolidační kritéria) povinné, a není proto možné z tohoto systému vystoupit.

Pozměňovací návrh 198
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poté, co daňový poplatník vystoupí ze 
systému, zachází se s příjmy a výdaji 
vyplývajícími z dlouhodobých smluv 
v souladu s následně použitelnými 
vnitrostátními právními předpisy o daních 
z příjmů právnických osob. Avšak příjmy 
a výdaje, které již byly zohledněny pro 
daňové účely v systému stanoveném touto 
směrnicí, se znovu nezohlední.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poté, co daňový poplatník vystoupí ze
systému, zachází se s příjmy a výdaji 
vyplývajícími z dlouhodobých smluv 
v souladu s následně použitelnými 
vnitrostátními právními předpisy o daních 
z příjmů právnických osob. Avšak příjmy 
a výdaje, které již byly zohledněny pro 
daňové účely v systému stanoveném touto 
směrnicí, se znovu nezohlední.

Pokud se změní právní forma podniku, 
a na tento podnik se tudíž nadále 
nevztahují ustanovení o systému, zachází 
se s příjmy a výdaji vyplývajícími 
z dlouhodobých smluv v souladu 
s následně použitelnými vnitrostátními 
právními předpisy o daních z příjmů 
právnických osob. Avšak příjmy a výdaje, 
které již byly zohledněny pro daňové účely 
v systému stanoveném touto směrnicí, se 
znovu nezohlední.

Or. de

Pozměňovací návrh 200
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Článek 52
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rezervy a odpočty při vystoupení ze 
systému

vypouští se

Poté, co daňový poplatník vystoupí ze 
systému stanoveného touto směrnicí, 
nesmí se znovu odečíst výdaje, které již 
byly odečteny v souladu s články 25 až 27.

Or. fr

Pozměňovací návrh 201
Miguel Portas

Návrh směrnice
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rezervy a odpočty při vystoupení ze 
systému

vypouští se

Poté, co daňový poplatník vystoupí ze 
systému stanoveného touto směrnicí, 
nesmí se znovu odečíst výdaje, které již 
byly odečteny v souladu s články 25 až 27.

Or. pt

Pozměňovací návrh 202
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rezervy a odpočty při vystoupení ze 
systému

vypouští se

Poté, co daňový poplatník vystoupí ze 
systému stanoveného touto směrnicí, 
nesmí se znovu odečíst výdaje, které již 
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byly odečteny v souladu s články 25 až 27.

Or. fr

Odůvodnění

Podle tohoto pozměňovacího návrhu je uplatňování systému na způsobilé subjekty (subjekty, 
jež splňují konsolidační kritéria) povinné, a není proto možné z tohoto systému vystoupit.

Pozměňovací návrh 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poté, co daňový poplatník vystoupí ze
systému stanoveného touto směrnicí, nesmí 
se znovu odečíst výdaje, které již byly 
odečteny v souladu s články 25 až 27.

Pokud se změní právní forma subjektu, 
a na tento subjekt se tudíž nadále 
nevztahují ustanovení o systému 
stanoveného touto směrnicí, nesmí se 
znovu odečíst výdaje, které již byly 
odečteny v souladu s články 25 až 27.

Or. de

Pozměňovací návrh 204
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Článek 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ztráty při vystoupení ze systému vypouští se
Ztráty vzniklé daňovému poplatníkovi, 
které ještě nebyly započteny proti 
zdanitelným ziskům podle pravidel 
systému stanoveného touto směrnicí, se 
převedou do dalšího období v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
o daních z příjmů právnických osob.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 205
Miguel Portas

Návrh směrnice
Článek 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ztráty při vystoupení ze systému vypouští se
Ztráty vzniklé daňovému poplatníkovi, 
které ještě nebyly započteny proti 
zdanitelným ziskům podle pravidel 
systému stanoveného touto směrnicí, se 
převedou do dalšího období v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
o daních z příjmů právnických osob.

Or. pt

Pozměňovací návrh 206
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ztráty při vystoupení ze systému vypouští se
Ztráty vzniklé daňovému poplatníkovi, 
které ještě nebyly započteny proti 
zdanitelným ziskům podle pravidel 
systému stanoveného touto směrnicí, se 
převedou do dalšího období v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
o daních z příjmů právnických osob.

Or. fr

Odůvodnění

Podle tohoto pozměňovacího návrhu je uplatňování systému na způsobilé subjekty (subjekty, 
jež splňují konsolidační kritéria) povinné, a není proto možné z tohoto systému vystoupit.

Pozměňovací návrh 207
Miguel Portas
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Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ztráty vzniklé daňovému poplatníkovi, 
které ještě nebyly započteny proti 
zdanitelným ziskům podle pravidel 
systému stanoveného touto směrnicí, se 
převedou do dalšího období v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
o daních z příjmů právnických osob.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 208
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé dceřiné společnosti vypouští se
1. Způsobilými dceřinými společnostmi 
jsou všechny přímé i nepřímé dceřiné 
společnosti, ve kterých má mateřská 
společnost tato práva:
a) právo vykonávat více než 50 % 
hlasovacích práv;
b) vlastnické právo odpovídající více než 
75 % kapitálu společnosti nebo více než 
75 % práv spojených s nárokem na zisk.
2. Pro účely výpočtu prahových hodnot 
uvedených v odstavci 1 ve vztahu ke 
společnostem jiným než přímé dceřiné 
společnosti se použijí tato pravidla:
a) jakmile je u přímých a nepřímých 
dceřiných společností dosaženo prahové 
hodnoty pro hlasovací práva, má se za to, 
že mateřská společnost drží 100 % těchto 
práv;
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b) nárok na zisk a vlastnictví kapitálu se 
vypočítají vynásobením podílů držených 
v dceřiných společnostech, které 
představují mezičlánek na každé úrovni 
hierarchie. Při tomto výpočtu se vezmou 
v potaz také vlastnická práva ve výši 75 % 
nebo nižší, která přímo nebo nepřímo drží 
mateřská společnost, včetně práv ve 
společnostech, které jsou rezidenty třetí 
země.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 209
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Způsobilými dceřinými společnostmi 
jsou všechny přímé i nepřímé dceřiné 
společnosti, ve kterých má mateřská 
společnost tato práva:

vypouští se

a) právo vykonávat více než 50 % 
hlasovacích práv;
b) vlastnické právo odpovídající více než 
75 % kapitálu společnosti nebo více než 
75 % práv spojených s nárokem na zisk.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 210
Miguel Portas
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Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Způsobilými dceřinými společnostmi 
jsou všechny přímé i nepřímé dceřiné 
společnosti, ve kterých má mateřská 
společnost tato práva:

1. Způsobilými dceřinými společnostmi 
jsou všechny přímé i nepřímé dceřiné 
společnosti, ve kterých má mateřská 
společnost více než 50 % hlasovacích práv 
a práv spojených s nárokem na zisk.

Or. pt

Pozměňovací návrh 211
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) právo vykonávat více než 50 % 
hlasovacích práv;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 212
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) právo vykonávat více než 50 % 
hlasovacích práv;

a) právo vykonávat více než 20 % 
hlasovacích práv;

Or. de

Pozměňovací návrh 213
Miguel Portas
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Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vlastnické právo odpovídající více než 
75 % kapitálu společnosti nebo více než 
75 % práv spojených s nárokem na zisk.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vlastnické právo odpovídající více než 
75 % kapitálu společnosti nebo více než 
75 % práv spojených s nárokem na zisk.

b) vlastnické právo odpovídající více než 
25 % kapitálu společnosti nebo více než 
25 % práv spojených s nárokem na zisk.

Or. de

Pozměňovací návrh 215
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely výpočtu prahových hodnot 
uvedených v odstavci 1 ve vztahu ke 
společnostem jiným než přímé dceřiné 
společnosti se použijí tato pravidla:

vypouští se

a) jakmile je u přímých a nepřímých
dceřiných společností dosaženo prahové 
hodnoty pro hlasovací práva, má se za to, 
že mateřská společnost drží 100 % těchto 
práv;
b) nárok na zisk a vlastnictví kapitálu se 
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vypočítají vynásobením podílů držených 
v dceřiných společnostech, které 
představují mezičlánek na každé úrovni 
hierarchie. Při tomto výpočtu se vezmou 
v potaz také vlastnická práva ve výši 75 % 
nebo nižší, která přímo nebo nepřímo drží 
mateřská společnost, včetně práv ve 
společnostech, které jsou rezidenty třetí 
země.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 216
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nárok na zisk a vlastnictví kapitálu se 
vypočítají vynásobením podílů držených 
v dceřiných společnostech, které 
představují mezičlánek na každé úrovni 
hierarchie. Při tomto výpočtu se vezmou 
v potaz také vlastnická práva ve výši 75 % 
nebo nižší, která přímo nebo nepřímo drží 
mateřská společnost, včetně práv ve 
společnostech, které jsou rezidenty třetí 
země.

b) nárok na zisk se vypočítá vynásobením 
podílů držených v dceřiných 
společnostech, které představují 
mezičlánek na každé úrovni hierarchie. Při 
tomto výpočtu se vezmou v potaz také 
veškerá vlastnická práva, která přímo nebo 
nepřímo drží mateřská společnost, včetně 
práv ve společnostech, které jsou rezidenty 
třetí země.

Or. pt

Pozměňovací návrh 217
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nárok na zisk a vlastnictví kapitálu se 
vypočítají vynásobením podílů držených 
v dceřiných společnostech, které 
představují mezičlánek na každé úrovni 
hierarchie. Při tomto výpočtu se vezmou 
v potaz také vlastnická práva ve výši 75 % 
nebo nižší, která přímo nebo nepřímo drží 
mateřská společnost, včetně práv ve 
společnostech, které jsou rezidenty třetí 
země.

b) nárok na zisk a vlastnictví kapitálu se 
vypočítají vynásobením podílů držených 
v dceřiných společnostech, které 
představují mezičlánek na každé úrovni 
hierarchie. Při tomto výpočtu se vezmou 
v potaz také vlastnická práva ve výši 25 % 
nebo nižší, která přímo nebo nepřímo drží 
mateřská společnost, včetně práv ve 
společnostech, které jsou rezidenty třetí 
země.

Or. de

Pozměňovací návrh 218
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Složení skupiny vypouští se
1. Daňový poplatník-rezident tvoří 
skupinu se:
a) všemi svými stálými provozovnami 
nacházejícími se v ostatních členských 
státech;
b) všemi stálými provozovnami svých 
způsobilých dceřiných společností, které 
jsou rezidenty třetí země, nacházejícími se 
v členském státě;
c) všemi svými způsobilými dceřinými 
společnostmi, které jsou rezidenty 
v jednom nebo více členských státech;
d) ostatními daňovými poplatníky-
rezidenty, kteří jsou způsobilými 
dceřinými společnostmi téže společnosti, 
jež je rezidentem třetí země a splňuje 
podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 
písm. a).
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2. Daňový poplatník-nerezident tvoří 
skupinu ve vztahu ke všem svým stálým 
provozovnám nacházejícím se v členských 
státech a všem svým způsobilým dceřiným 
společnostem, které jsou rezidenty 
jednoho nebo více členských států, včetně 
stálých provozoven, které mají v členských 
státech uvedené dceřiné společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 219
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platební neschopnost vypouští se
Společnost v platební neschopnosti nebo 
v likvidaci se nesmí stát členem skupiny. 
Daňový poplatník, u kterého je 
prohlášena platební neschopnost nebo 
který je v likvidaci, neprodleně vystoupí ze 
skupiny.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 220
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 57
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozsah konsolidace vypouští se
1. Základy daně členů skupiny se 
konsolidují.
2. Pokud je konsolidovaný základ daně 
záporný, převede se do dalšího období 
ztráta, která se započítá proti příštímu 
kladnému konsolidovanému základu 
daně. Je-li konsolidovaný základ daně 
kladný, rozdělí se v souladu s články 86 až 
102.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 221
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je konsolidovaný základ daně 
záporný, převede se do dalšího období 
ztráta, která se započítá proti příštímu 
kladnému konsolidovanému základu daně. 
Je-li konsolidovaný základ daně kladný, 
rozdělí se v souladu s články 86 až 102.

2. Pokud je konsolidovaný základ daně 
záporný, převede se do dalšího období 
ztráta, která se odečte od příštího kladného 
konsolidovaného základu daně. Je-li 
konsolidovaný základ daně kladný, rozdělí 
se v souladu s články 86 až 102.

Or. pt

Pozměňovací návrh 222
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud záporný konsolidovaný základ 
daně odpovídá prvnímu zdaňovacímu 
období daňového poplatníka, lze jej 
převést do následujících tří let a odečíst od 
příslušných kladných konsolidovaných 
základů daně, pokud tyto existují. Pokud 
záporný konsolidovaný základ daně 
odpovídá druhému zdaňovacímu období 
daňového poplatníka, lze jej převést do 
následujících dvou let a odečíst od 
příslušných kladných konsolidovaných 
základů daně, pokud tyto existují.

Or. pt

Pozměňovací návrh 223
Philippe Lamberts
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při konsolidaci se nezohlední období 
před vstupem této směrnice v platnost. 
Ztráty vzniklé před vstupem této směrnice 
v platnost nelze konsolidovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Článek 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 57a
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Zákaz zpětné účinnosti
Konsolidace se uplatní pouze na 
zdanitelné zisky dosažené po vstupu této 
směrnice ve platnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 225
Philippe Lamberts
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 57 a
Ztráty nelze převádět po dobu delší než pět 
let.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Časový rozvrh vypouští se
1. Prahové hodnoty uvedené v článku 54 
musí být splněny v průběhu celého 
zdaňovacího období.
2. Bez ohledu na odstavec 1 se daňový 
poplatník stane členem skupiny ke dni, 
kdy je prahových hodnot podle článku 54 
dosaženo. Tyto prahové hodnoty musí být 
splněny alespoň po dobu devíti po sobě 
jdoucích měsíců, a pokud tomu tak není, 
zachází se s daňovým poplatníkem tak, 
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jako by se členem skupiny nikdy nestal.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 227
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bez ohledu na odstavec 1 se daňový 
poplatník stane členem skupiny ke dni, kdy 
je prahových hodnot podle článku 54 
dosaženo. Tyto prahové hodnoty musí být 
splněny alespoň po dobu devíti po sobě 
jdoucích měsíců, a pokud tomu tak není, 
zachází se s daňovým poplatníkem tak, 
jako by se členem skupiny nikdy nestal.

2. Bez ohledu na odstavec 1 se daňový 
poplatník stane členem skupiny ke dni, kdy 
je prahové hodnoty podle článku 54 
dosaženo. Tato prahová hodnota musí být 
splněna alespoň po dobu devíti po sobě 
jdoucích měsíců, a pokud tomu tak není, 
zachází se s daňovým poplatníkem tak, 
jako by se členem skupiny nikdy nestal.

Or. pt

Pozměňovací návrh 228
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bez ohledu na odstavec 1 se daňový 
poplatník stane členem skupiny ke dni, kdy 
je prahových hodnot podle článku 54 
dosaženo. Tyto prahové hodnoty musí být 
splněny alespoň po dobu devíti po sobě 
jdoucích měsíců, a pokud tomu tak není, 
zachází se s daňovým poplatníkem tak, 
jako by se členem skupiny nikdy nestal.

2. Bez ohledu na odstavec 1 se daňový 
poplatník stane členem skupiny ke dni, kdy 
je prahových hodnot podle článku 54 
dosaženo. Tyto prahové hodnoty musí být 
splněny alespoň po dobu dvanácti po sobě
jdoucích měsíců, a pokud tomu tak není, 
zachází se s daňovým poplatníkem tak, 
jako by se členem skupiny nikdy nestal.



PE478.376v01-00 108/225 AM\885627CS.doc

CS

Or. fr

Pozměňovací návrh 229
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyloučení transakcí uvnitř skupiny vypouští se
1. Při výpočtu konsolidovaného základu 
daně se nevezmou v potaz zisky a ztráty 
z transakcí provedených přímo mezi členy 
skupiny.
2. Pro účely stanovení, zda se jedná 
o transakci uvnitř skupiny, platí, že obě 
strany transakce musí být členy skupiny 
v době, kdy je transakce uskutečněna 
a kdy jsou zachyceny související příjmy 
a výdaje.
3. Skupiny používají konzistentní 
a náležitě zdokumentovanou metodu 
zaznamenávání transakcí uvnitř skupiny. 
Tuto metodu mohou skupiny změnit pouze 
z platných hospodářských důvodů, a to na 
začátku zdaňovacího období.
4. Metoda zaznamenávání transakcí 
uvnitř skupiny umožňuje, aby byly 
všechny převody a prodeje v rámci 
skupiny zachyceny ve výši historických 
nákladů nebo ve výši daňové hodnoty 
podle toho, která z těchto částek je nižší.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 230
Rolandas Paksas
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Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Skupiny používají konzistentní 
a náležitě zdokumentovanou metodu 
zaznamenávání transakcí uvnitř skupiny. 
Tuto metodu mohou skupiny změnit pouze 
z platných hospodářských důvodů, a to na 
začátku zdaňovacího období.

vypouští se

Or. lt

Pozměňovací návrh 231
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Metoda zaznamenávání transakcí 
uvnitř skupiny umožňuje, aby byly 
všechny převody a prodeje v rámci 
skupiny zachyceny ve výši historických 
nákladů nebo ve výši daňové hodnoty 
podle toho, která z těchto částek je nižší.

vypouští se

Or. lt

Pozměňovací návrh 232
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Daně vybírané srážkou a zdanění u zdroje vypouští se
V případě transakcí mezi členy skupiny se 
nevyměřují žádné daně vybírané srážkou 
ani jiné formy zdanění u zdroje.
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Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 233
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dlouhodobá aktiva při vstupu do skupiny vypouští se
Je-li daňový poplatník ke dni svého 
vstupu do skupiny ekonomickým 
vlastníkem neodpisovatelných nebo 
jednotlivě odpisovatelných dlouhodobých 
aktiv a kterékoli z těchto aktiv je členem 
skupiny zcizeno do pěti let od uvedeného 
dne, provede se v roce zcizení úprava 
přiděleného podílu člena skupiny, který 
byl ekonomickým vlastníkem těchto aktiv 
ke dni vstupu do skupiny. Výnosy z tohoto 
zcizení se k tomuto podílu přičtou 
a náklady související s neodpisovatelnými 
aktivy, jakož i daňová hodnota 
odpisovatelných aktiv se odečtou.
Tato úprava se provede také u finančních 
aktiv s výjimkou akcií přidružených 
podniků, účastí a vlastních akcií.
Jestliže daňový poplatník v důsledku 
reorganizace podnikatelské činnosti 
přestane existovat nebo přestane mít 
stálou provozovnu v členském státě, jehož 
byl rezidentem ke dni svého vstupu do 
skupiny, má se pro účely použití tohoto 
článku za to, že v uvedeném státě má 
stálou provozovnu.

Or. en
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Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 234
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dlouhodobé smlouvy při vstupu do 
skupiny

vypouští se

Příjmy a výdaje, které vznikly v souladu s 
čl. 24 odst. 2 a 3 před tím, než daňový 
poplatník vstoupil do skupiny, ale ještě 
nebyly zahrnuty do výpočtu daně podle 
použitelných vnitrostátních právních 
předpisů o daních z příjmů právnických 
osob, se přičtou k přidělenému podílu 
nebo odečtou od přiděleného podílu 
v souladu s pravidly pro časovou 
posloupnost obsaženými ve vnitrostátních 
právních předpisech.
Příjmy, které byly před tím, než daňový 
poplatník vstoupil do skupiny, zdaněny 
podle použitelných vnitrostátních 
právních předpisů o daních z příjmů 
právnických osob v částce vyšší, než jaká 
by byla vyměřena podle čl. 24 odst. 2, se 
odečtou od přiděleného podílu.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 235
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 63
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rezervy a odpočty při vstupu do skupiny vypouští se
Výdaje, na které se vztahují články 25, 26 
a 27 a které jsou vynaloženy v souvislosti 
s činnostmi nebo transakcemi 
provedenými před tím, než daňový 
poplatník vstoupil do skupiny, ale na které 
ještě nebyla vytvořena rezerva nebo nebyl 
proveden jejich odpočet podle 
použitelných vnitrostátních právních 
předpisů o daních z příjmů právnických 
osob, jsou odečitatelné pouze proti 
přidělenému podílu daňového poplatníka, 
ledaže jsou vynaloženy po více než pěti 
letech od vstupu daňového poplatníka do 
skupiny.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 236
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ztráty při vstupu do skupiny vypouští se
Neuplatněné ztráty, které daňovému 
poplatníkovi nebo stálé provozovně 
vznikly podle pravidel této směrnice nebo 
podle vnitrostátních právních předpisů 
o daních z příjmů právnických osob před 
vstupem do skupiny, nelze započíst proti 
konsolidovanému základu daně. Tyto 
ztráty se převedou do dalšího období 
a mohou se započíst proti přidělenému 
podílu v souladu s článkem 43, případně 
v souladu s vnitrostátními právními 
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předpisy o daních z příjmů právnických 
osob, které by byly pro daňového 
poplatníka použitelné v případě 
neexistence systému stanoveného touto 
směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 237
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zrušení skupiny vypouští se
Když je skupina zrušena, má se zato, že 
skončilo zdaňovací období. Konsolidovaný 
základ daně a veškeré neuplatněné ztráty 
skupiny se mezi jednotlivé členy skupiny 
rozdělí v souladu s články 86 až 102 na 
základě faktorů rozdělení použitelných 
pro zdaňovací období, ve kterém ke 
zrušení došlo.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 238
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 66
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ztráty po zrušení skupiny vypouští se
Se ztrátami se po zrušení skupiny naloží 
takto:
a) jestliže daňový poplatník zůstane 
v systému stanoveném touto směrnicí, ale 
mimo skupinu, ztráty se převedou do 
dalšího období a započtou podle článku 
43;
b) jestliže daňový poplatník vstoupí do jiné 
skupiny, ztráty se převedou do dalšího 
období a započtou proti jeho přidělenému 
podílu;
c) jestliže daňový poplatník ze systému 
vystoupí, ztráty se převedou do dalšího 
období a započtou podle vnitrostátních 
právních předpisů o daních z příjmů 
právnických osob, které začnou být 
použitelné, jako by tyto ztráty vznikly 
v době, kdy se na daňového poplatníka 
tyto předpisy vztahovaly.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 239
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jestliže daňový poplatník zůstane 
v systému stanoveném touto směrnicí, ale 
mimo skupinu, ztráty se převedou do 
dalšího období a započtou podle článku 43;

a) jestliže daňový poplatník nezůstane 
v žádné skupině, ztráty se převedou do 
dalšího období a započtou podle článku 43; 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 240
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jestliže daňový poplatník zůstane
v systému stanoveném touto směrnicí, ale 
mimo skupinu, ztráty se převedou do 
dalšího období a započtou podle článku 43;

a) jestliže daňový poplatník zůstane mimo 
skupinu, ztráty se převedou do dalšího 
období a započtou podle článku 43;

Or. pt

Pozměňovací návrh 241
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jestliže daňový poplatník ze systému 
vystoupí, ztráty se převedou do dalšího 
období a započtou podle vnitrostátních 
právních předpisů o daních z příjmů 
právnických osob, které začnou být 
použitelné, jako by tyto ztráty vznikly 
v době, kdy se na daňového poplatníka 
tyto předpisy vztahovaly.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 242
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jestliže daňový poplatník ze systému 
vystoupí, ztráty se převedou do dalšího 
období a započtou podle vnitrostátních 
právních předpisů o daních z příjmů 
právnických osob, které začnou být 
použitelné, jako by tyto ztráty vznikly 
v době, kdy se na daňového poplatníka 
tyto předpisy vztahovaly.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 243
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dlouhodobá aktiva při vystoupení ze 
skupiny

vypouští se

Pokud jsou neodpisovatelná nebo 
jednotlivě odpisovatelná dlouhodobá 
aktiva, s výjimkou těch, která vedla ke 
sníženému osvobození podle článku 75, 
zcizena do tří let poté, co daňový 
poplatník, který je jejich ekonomickým 
vlastníkem, opustil skupinu, příslušné 
výnosy se přičtou ke konsolidovanému 
základu daně skupiny za rok zcizení 
a náklady vztahující se 
k neodpisovatelným aktivům, jakož 
i daňová hodnota odpisovatelných aktiv se 
odečtou.
Stejné pravidlo se použije pro finanční 
aktiva s výjimkou akcií přidružených 
podniků, účastí a vlastních akcií.
V míře, v jaké jsou výnosy ze zcizení 
zahrnuty do konsolidovaného základu 
daně skupiny, nejsou tyto výnosy 
zdanitelné jiným způsobem.
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Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 244
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nehmotná aktiva vytvořená vlastní 
činností

vypouští se

Jestliže daňový poplatník, který je 
ekonomickým vlastníkem jednoho nebo 
více nehmotných aktiv vytvořených vlastní 
činností, vystoupí ze skupiny, částka 
rovnající se nákladům na výzkum, vývoj, 
marketing a reklamu vynaloženým 
v souvislosti s těmito aktivy v předchozích 
pěti letech se přičte ke konsolidovanému 
základu daně zbývajících členů skupiny. 
Připočtená částka však nepřekročí 
hodnotu těchto aktiv při vystoupení tohoto 
daňového poplatníka ze skupiny. Tyto 
náklady se připíší vystupujícímu 
daňovému poplatníkovi a naloží se s nimi 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy o daních z příjmů právnických 
osob, které se na daňového poplatníka 
začnou vztahovat, nebo v souladu 
s pravidly této směrnice, pokud tento 
daňový poplatník zůstane v systému 
stanoveném touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.
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Pozměňovací návrh 245
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 68 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže daňový poplatník, který je 
ekonomickým vlastníkem jednoho nebo 
více nehmotných aktiv vytvořených vlastní 
činností, vystoupí ze skupiny, částka 
rovnající se nákladům na výzkum, vývoj, 
marketing a reklamu vynaloženým 
v souvislosti s těmito aktivy v předchozích 
pěti letech se přičte ke konsolidovanému 
základu daně zbývajících členů skupiny. 
Připočtená částka však nepřekročí hodnotu 
těchto aktiv při vystoupení tohoto 
daňového poplatníka ze skupiny. Tyto 
náklady se připíší vystupujícímu daňovému 
poplatníkovi a naloží se s nimi v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
o daních z příjmů právnických osob, které 
se na daňového poplatníka začnou 
vztahovat, nebo v souladu s pravidly této 
směrnice, pokud tento daňový poplatník 
zůstane v systému stanoveném touto 
směrnicí.

Jestliže daňový poplatník, který je 
ekonomickým vlastníkem jednoho nebo 
více nehmotných aktiv vytvořených vlastní 
činností, vystoupí ze skupiny, částka 
rovnající se nákladům na výzkum, vývoj, 
marketing a reklamu vynaloženým 
v souvislosti s těmito aktivy v předchozích 
pěti letech se přičte ke konsolidovanému 
základu daně zbývajících členů skupiny. 
Připočtená částka však nepřekročí hodnotu 
těchto aktiv při vystoupení tohoto 
daňového poplatníka ze skupiny. Tyto 
náklady se připíší vystupujícímu daňovému 
poplatníkovi a naloží se s nimi v souladu 
s pravidly této směrnice.

Or. pt

Pozměňovací návrh 246
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ztráty při vystoupení ze skupiny vypouští se
Členovi skupiny, který ze skupiny 
vystoupí, se nepřipíší žádné ztráty.

Or. en



AM\885627CS.doc 119/225 PE478.376v01-00

CS

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 247
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Reorganizace podnikatelské činnosti 
v rámci skupiny

vypouští se

1. Reorganizace podnikatelské činnosti 
v rámci skupiny ani změna sídla 
daňového poplatníka, který je členem 
skupiny, nevedou ke vzniku zisků ani ztrát 
pro účely stanovení konsolidovaného 
základu daně. Použije se čl. 59 odst. 3.
2. Bez ohledu na odstavec 1 se v případě, 
že jsou v důsledku reorganizace 
podnikatelské činnosti nebo řady 
transakcí mezi členy skupiny za období 
dvou let v podstatě všechna aktiva 
daňového poplatníka převedena do jiného 
členského státu a faktor aktiv se podstatně 
změní, použijí níže uvedená pravidla.
Po dobu pěti let od uvedeného převodu 
jsou převedená aktiva přiřazena do 
faktoru aktiv převádějícího daňového 
poplatníka, pokud je ekonomickým 
vlastníkem těchto aktiv i nadále člen 
skupiny. Jestliže daňový poplatník 
přestane existovat nebo přestane mít 
stálou provozovnu v členském státě, ze 
kterého byla aktiva převedena, má se pro 
účely použití tohoto článku za to, že 
v uvedeném státě má stálou provozovnu.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.
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Pozměňovací návrh 248
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zacházení se ztrátami v případě 
reorganizace podnikatelské činnosti

vypouští se

1. Jestliže se v důsledku reorganizace 
podnikatelské činnosti jedna nebo více 
skupin či jeden nebo více členů skupiny 
stanou součástí jiné skupiny, veškeré 
neuplatněné ztráty dříve existující skupiny 
nebo skupin se rozdělí mezi její (jejich) 
jednotlivé členy v souladu s články 86 až 
102 na základě faktorů použitelných pro 
zdaňovací období, ve kterém reorganizace 
podnikatelské činnosti proběhla, 
a převedou se do dalších let.
2. Pokud se mezi dvěma nebo více 
hlavními daňovými poplatníky uskuteční 
fúze ve smyslu čl. 2 písm. a) bodů i) a ii) 
směrnice Rady 2009/133/ES19, veškeré 
neuplatněné ztráty skupiny se rozdělí mezi 
jejími členy v souladu s články 86 až 102 
na základě faktorů použitelných pro 
zdaňovací období, ve kterém se fúze 
uskutečnila, a převedou se do dalších let.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 249
Thomas Händel

Návrh směrnice
Článek 72
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osvobození s progresí vypouští se
Aniž je dotčen článek 75, mohou být 
příjmy osvobozené od daně podle čl. 11 
písm. c), d) nebo e) vzaty v úvahu při 
určování daňové sazby, která se pro 
daňového poplatníka použije.

Or. de

Pozměňovací návrh 250
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 72

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osvobození s progresí vypouští se
Aniž je dotčen článek 75, mohou být 
příjmy osvobozené od daně podle čl. 11 
písm. c), d) nebo e) vzaty v úvahu při 
určování daňové sazby, která se pro 
daňového poplatníka použije.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 251
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 75, mohou být 
příjmy osvobozené od daně podle čl. 11 
písm. c), d) nebo e) vzaty v úvahu při 

Aniž je dotčen článek 75, mohou být 
příjmy osvobozené od daně podle čl. 11 
písm. e) vzaty v úvahu při určování daňové 
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určování daňové sazby, která se pro 
daňového poplatníka použije.

sazby, která se pro daňového poplatníka 
použije.

Or. pt

Pozměňovací návrh 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Článek 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případy, kdy se osvobození neuplatní vypouští se
Ustanovení čl. 11 písm. c), d) nebo e) se 
nepoužijí, jestliže se na subjekt rozdělující 
zisk, subjekt, jehož akcie jsou zcizovány, 
nebo stálou provozovnu vztahovala v zemi 
rezidence daného subjektu nebo v zemi, 
kde se nachází daná stálá provozovna, 
jedna z těchto možností:
a) daň ze zisku v rámci obecného režimu 
této třetí země se zákonnou sazbou daně 
z příjmů právnických osob nižší než 40 % 
průměrné zákonné sazby daně z příjmů 
právnických osob použitelné v členských 
státech;
b) zvláštní režim této třetí země, který 
umožňuje podstatně nižší úroveň zdanění 
než obecný režim.
Průměrnou zákonnou sazbu daně 
z příjmů právnických osob použitelnou 
v členských státech zveřejní jednou ročně 
Komise. Vypočte se jako aritmetický 
průměr. Pro účely tohoto článku a článků 
81 a 82 se změny této sazby pro daňové 
poplatníky poprvé použijí v jejich 
zdaňovacím období začínajícím po přijetí 
změny.

Or. de
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Pozměňovací návrh 253
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případy, kdy se osvobození neuplatní vypouští se
Ustanovení čl. 11 písm. c), d) nebo e) se 
nepoužijí, jestliže se na subjekt rozdělující 
zisk, subjekt, jehož akcie jsou zcizovány, 
nebo stálou provozovnu vztahovala v zemi 
rezidence daného subjektu nebo v zemi, 
kde se nachází daná stálá provozovna, 
jedna z těchto možností:
a) daň ze zisku v rámci obecného režimu 
této třetí země se zákonnou sazbou daně 
z příjmů právnických osob nižší než 40 % 
průměrné zákonné sazby daně z příjmů 
právnických osob použitelné v členských 
státech;
b) zvláštní režim této třetí země, který 
umožňuje podstatně nižší úroveň zdanění 
než obecný režim.
Průměrnou zákonnou sazbu daně 
z příjmů právnických osob použitelnou 
v členských státech zveřejní jednou ročně 
Komise. Vypočte se jako aritmetický 
průměr. Pro účely tohoto článku a článků 
81 a 82 se změny této sazby pro daňové 
poplatníky poprvé použijí v jejich 
zdaňovacím období začínajícím po přijetí 
změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 11 písm. c), d) nebo e) se 
nepoužijí, jestliže se na subjekt rozdělující 
zisk, subjekt, jehož akcie jsou zcizovány, 
nebo stálou provozovnu vztahovala v zemi 
rezidence daného subjektu nebo v zemi, 
kde se nachází daná stálá provozovna, 
jedna z těchto možností:

Ustanovení čl. 11 písm. e) se nepoužije, 
jestliže se na subjekt rozdělující zisk, 
subjekt, jehož akcie jsou zcizovány, nebo 
stálou provozovnu vztahovala v zemi 
rezidence daného subjektu nebo v zemi, 
kde se nachází daná stálá provozovna, 
jedna z těchto možností:

Or. pt

Pozměňovací návrh 255
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) daň ze zisku v rámci obecného režimu 
této třetí země se zákonnou sazbou daně 
z příjmů právnických osob nižší než 40 % 
průměrné zákonné sazby daně z příjmů 
právnických osob použitelné v členských 
státech;

a) daň ze zisku v rámci obecného režimu 
této třetí země se zákonnou sazbou daně 
z příjmů právnických osob nižší než 20 %;

Or. pt

Pozměňovací návrh 256
Philippe Lamberts
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) daň ze zisku v rámci obecného režimu 
této třetí země se zákonnou sazbou daně 
z příjmů právnických osob nižší než 40 % 
průměrné zákonné sazby daně z příjmů 
právnických osob použitelné v členských 

a) daň ze zisku v rámci obecného režimu 
této třetí země se zákonnou sazbou daně 
z příjmů právnických osob nižší než 100 % 
průměrné zákonné sazby daně z příjmů 
právnických osob použitelné v členských 
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státech; státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) daň ze zisku v rámci obecného režimu 
této třetí země se zákonnou sazbou daně 
z příjmů právnických osob nižší než 40 % 
průměrné zákonné sazby daně z příjmů 
právnických osob použitelné v členských 
státech;

a) daň ze zisku v rámci obecného režimu 
této třetí země se zákonnou sazbou daně
z příjmů právnických osob nižší než 70 % 
průměrné zákonné sazby daně z příjmů 
právnických osob použitelné v členských 
státech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 258
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Průměrnou zákonnou sazbu daně 
z příjmů právnických osob použitelnou 
v členských státech zveřejní jednou ročně 
Komise. Vypočte se jako aritmetický 
průměr. Pro účely tohoto článku a článků 
81 a 82 se změny této sazby pro daňové 
poplatníky poprvé použijí v jejich 
zdaňovacím období začínajícím po přijetí 
změny.

vypouští se

Or. pt
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Pozměňovací návrh 259
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výpočet příjmů zahraniční stálé
provozovny

vypouští se

Použije-li se článek 73 pro příjmy stálé 
provozovny v třetí zemi, pak se její příjmy 
a výdaje i další odečitatelné položky určí 
podle pravidel systému stanoveného touto 
směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 260
Miguel Portas

Návrh směrnice
Článek 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyloučení osvobozených zcizení akcií vypouští se
Jestliže daňový poplatník v důsledku 
zcizení akcií vystoupí ze skupiny a tento 
daňový poplatník v běžném zdaňovacím 
období nebo v předchozích zdaňovacích 
obdobích nabyl v rámci transakce uvnitř 
skupiny jedno nebo více dlouhodobých 
aktiv jiných než odpisovaných v rámci 
souboru aktiv, vyloučí se z osvobození od 
daně částka odpovídající těmto aktivům, 
pokud není doloženo, že byly příslušné 
transakce uvnitř skupiny provedeny 
z platných hospodářských důvodů.
Částka vyloučená z osvobození se rovná 
tržní hodnotě tohoto aktiva nebo aktiv 
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v době převodu snížené o daňovou 
hodnotu těchto aktiv nebo o náklady 
uvedené v článku 20, vztahující se 
k neodpisovaným dlouhodobým aktivům.
Je-li skutečným vlastníkem zcizených 
akcií daňový poplatník-nerezident nebo 
subjekt jiný než daňový poplatník, má se 
za to, že tržní hodnota aktiva nebo aktiv 
v době převodu snížená o daňovou 
hodnotu byla přijata daňovým 
poplatníkem, který daná aktiva držel před 
transakcí uvnitř skupiny zmíněnou 
v prvním pododstavci.

Or. pt

Pozměňovací návrh 261
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyloučení osvobozených zcizení akcií vypouští se
Jestliže daňový poplatník v důsledku 
zcizení akcií vystoupí ze skupiny a tento 
daňový poplatník v běžném zdaňovacím 
období nebo v předchozích zdaňovacích 
obdobích nabyl v rámci transakce uvnitř 
skupiny jedno nebo více dlouhodobých 
aktiv jiných než odpisovaných v rámci 
souboru aktiv, vyloučí se z osvobození od 
daně částka odpovídající těmto aktivům, 
pokud není doloženo, že byly příslušné 
transakce uvnitř skupiny provedeny 
z platných hospodářských důvodů.
Částka vyloučená z osvobození se rovná 
tržní hodnotě tohoto aktiva nebo aktiv 
v době převodu snížené o daňovou 
hodnotu těchto aktiv nebo o náklady 
uvedené v článku 20, vztahující se 
k neodpisovaným dlouhodobým aktivům.
Je-li skutečným vlastníkem zcizených 
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akcií daňový poplatník-nerezident nebo 
subjekt jiný než daňový poplatník, má se 
za to, že tržní hodnota aktiva nebo aktiv 
v době převodu snížená o daňovou 
hodnotu byla přijata daňovým 
poplatníkem, který daná aktiva držel před 
transakcí uvnitř skupiny zmíněnou 
v prvním pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 262
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže daňový poplatník v důsledku 
zcizení akcií vystoupí ze skupiny a tento 
daňový poplatník v běžném zdaňovacím 
období nebo v předchozích zdaňovacích 
obdobích nabyl v rámci transakce uvnitř 
skupiny jedno nebo více dlouhodobých 
aktiv jiných než odpisovaných v rámci 
souboru aktiv, vyloučí se z osvobození od 
daně částka odpovídající těmto aktivům, 
pokud není doloženo, že byly příslušné 
transakce uvnitř skupiny provedeny 
z platných hospodářských důvodů.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 263
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Částka vyloučená z osvobození se rovná 
tržní hodnotě tohoto aktiva nebo aktiv 
v době převodu snížené o daňovou 
hodnotu těchto aktiv nebo o náklady 
uvedené v článku 20, vztahující se 
k neodpisovaným dlouhodobým aktivům.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 264
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li skutečným vlastníkem zcizených 
akcií daňový poplatník-nerezident nebo 
subjekt jiný než daňový poplatník, má se 
za to, že tržní hodnota aktiva nebo aktiv 
v době převodu snížená o daňovou 
hodnotu byla přijata daňovým 
poplatníkem, který daná aktiva držel před 
transakcí uvnitř skupiny zmíněnou 
v prvním pododstavci.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 265
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úroky a licenční poplatky a veškeré další 
příjmy zdaňované u zdroje

vypouští se

1. Jestliže má daňový poplatník příjmy, 
které byly zdaněny v jiném členském státě 
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nebo v třetí zemi, a nejedná se o příjmy, 
jež jsou osvobozeny podle čl. 11 písm. c), 
d) nebo e), povolí se odpočet z daňové 
povinnosti tohoto daňového poplatníka.
2. Tento odpočet se rozdělí mezi členy 
skupiny v souladu s články 86 až 102 
podle vzorce použitelného v daném 
zdaňovacím období.
3. Odpočet se vypočte zvlášť pro každý 
členský stát nebo třetí zemi, jakož i pro 
každý typ příjmů. Jeho výše nepřekročí 
částku vyplývající ze zdanění příjmů 
přisouzených daňovému poplatníkovi 
nebo stálé provozovně sazbou daně 
z příjmů právnických osob uplatňovanou 
v členském státě, jehož je daňový 
poplatník rezidentem nebo ve kterém se 
stálá provozovna nachází.
4. Při výpočtu odpočtu se částka příjmů 
sníží o související odečitatelné výdaje, 
přičemž se předpokládá, že jde o 2 % 
příjmů, pokud daňový poplatník 
neprokáže něco jiného.
5. Odpočet za daňovou povinnost v třetí 
zemi nesmí překročit výši konečné daňové 
povinnosti daňového poplatníka u daně 
z příjmů právnických osob, ledaže by 
dohoda uzavřená mezi členským státem, 
jehož je rezidentem, a třetí zemí stanovila 
jinak.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 266
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže má daňový poplatník příjmy, 
které byly zdaněny v jiném členském státě 
nebo v třetí zemi, a nejedná se o příjmy, jež 
jsou osvobozeny podle čl. 11 písm. c), d) 
nebo e), povolí se odpočet z daňové 
povinnosti tohoto daňového poplatníka.

1. Jestliže má daňový poplatník příjmy, 
které byly zdaněny v jiném členském státě 
nebo v třetí zemi, a nejedná se o příjmy, jež 
jsou osvobozeny podle čl. 11 písm. e), 
povolí se odpočet z daňové povinnosti 
tohoto daňového poplatníka.

Or. pt

Pozměňovací návrh 267
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při výpočtu odpočtu se částka příjmů 
sníží o související odečitatelné výdaje, 
přičemž se předpokládá, že jde o 2 % 
příjmů, pokud daňový poplatník neprokáže 
něco jiného.

4. Při výpočtu odpočtu se částka příjmů 
sníží o související odečitatelné výdaje, 
přičemž se předpokládá, že jde o 0,5 % 
příjmů, pokud daňový poplatník neprokáže 
něco jiného.

Or. pt

Pozměňovací návrh 268
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odpočet za daňovou povinnost v třetí 
zemi nesmí překročit výši konečné daňové 
povinnosti daňového poplatníka u daně 
z příjmů právnických osob, ledaže by 
dohoda uzavřená mezi členským státem, 
jehož je rezidentem, a třetí zemí stanovila 
jinak.

5. Odpočet za daňovou povinnost v třetí 
zemi nesmí překročit výši konečné daňové 
povinnosti daňového poplatníka u daně 
z příjmů právnických osob.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 269
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Daň vybíraná srážkou vypouští se
Úroky a licenční poplatky placené 
daňovým poplatníkem příjemci mimo 
skupinu mohou podléhat dani vybírané 
srážkou v členském státě daňového 
poplatníka podle použitelných pravidel 
vnitrostátních právních předpisů 
a případné použitelné úmluvy o zamezení 
dvojího zdanění. Tato daň vybíraná 
srážkou se rozdělí mezi členské státy podle 
vzorce použitelného ve zdaňovacím 
období, ve kterém je daň vyměřena, 
v souladu s články 86 až 102.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 270
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Umělé transakce, jejichž jediným účelem 
je vyhýbání se daňovým povinnostem, se 
pro účely výpočtu základu daně nevezmou 
v potaz.

Prokázané „umělé“ transakce, jejichž 
účelem je nezákonné vyhýbání se 
daňovým povinnostem, se pro účely 
výpočtu základu daně nevezmou v potaz.

Or. en
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Pozměňovací návrh 271
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) daň ze zisku je v rámci obecného režimu 
třetí země stanovena se zákonnou sazbou 
daně z příjmů právnických osob nižší než 
40 % průměrné zákonné sazby daně 
z příjmů právnických osob použitelné 
v členských státech;

a) daň ze zisku je v rámci obecného režimu 
třetí země stanovena se zákonnou sazbou 
daně z příjmů právnických osob nižší než 
minimální sazby daně z příjmů 
právnických osob stanovené touto 
směrnicí;

Or. de

Pozměňovací návrh 272
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) daň ze zisku je v rámci obecného režimu 
třetí země stanovena se zákonnou sazbou 
daně z příjmů právnických osob nižší než 
40 % průměrné zákonné sazby daně 
z příjmů právnických osob použitelné 
v členských státech;

a) daň ze zisku v rámci obecného režimu 
této třetí země se zákonnou sazbou daně 
z příjmů právnických osob nižší než 20 %;

Or. pt

Pozměňovací návrh 273
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) daň ze zisku je v rámci obecného režimu 
třetí země stanovena se zákonnou sazbou 
daně z příjmů právnických osob nižší než 
40 % průměrné zákonné sazby daně 
z příjmů právnických osob použitelné 
v členských státech;

a) daň ze zisku je v rámci obecného režimu 
třetí země stanovena se zákonnou sazbou 
daně z příjmů právnických osob nižší než 
70 % průměrné zákonné sazby daně 
z příjmů právnických osob použitelné 
v členských státech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 274
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bez ohledu na odstavec 1 jsou úroky 
zaplacené subjektu, jenž je rezidentem 
třetí země, se kterou nebyla uzavřena 
dohoda o výměně informací srovnatelná 
s výměnou informací na dožádání 
stanovenou ve směrnici 2011/16/EU, 
odečitatelné ve výši nepřesahující částku, 
která by byla stanovena mezi nezávislými 
podniky, je-li splněna jedna z těchto 
podmínek:

vypouští se

a) částka těchto úroků je zahrnuta do 
základu daně jakožto příjem přidruženého 
podniku v souladu článkem 82;
b) úroky jsou zaplaceny společnosti, s jejíž 
hlavní třídou akcií se pravidelně 
obchoduje na jedné nebo více uznaných 
burzách cenných papírů;
c) úroky jsou zaplaceny subjektu, který se 
v zemi, kde je rezidentem, aktivně zabývá 
obchodem nebo jinou hospodářskou 
činností. Tím se rozumí nezávislé 
hospodářské podnikání prováděné za 
účelem zisku, v jehož rámci vedoucí 
pracovníci a zaměstnanci vykonávají 
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podstatné řídicí a provozní činnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 275
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bez ohledu na odstavec 1 jsou úroky 
zaplacené subjektu, jenž je rezidentem třetí 
země, se kterou nebyla uzavřena dohoda 
o výměně informací srovnatelná 
s výměnou informací na dožádání 
stanovenou ve směrnici 2011/16/EU, 
odečitatelné ve výši nepřesahující částku, 
která by byla stanovena mezi nezávislými 
podniky, je-li splněna jedna z těchto 
podmínek:

3. Úroky zaplacené subjektu, jenž je 
rezidentem třetí země, se kterou nebyla 
uzavřena dohoda o výměně informací 
srovnatelná s výměnou informací na 
dožádání stanovenou ve směrnici 
2011/16/EU, nejsou odečitatelné.

Or. de

Pozměňovací návrh 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) částka těchto úroků je zahrnuta do 
základu daně jakožto příjem přidruženého 
podniku v souladu článkem 82;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 277
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) úroky jsou zaplaceny společnosti, s jejíž 
hlavní třídou akcií se pravidelně 
obchoduje na jedné nebo více uznaných 
burzách cenných papírů;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) úroky jsou zaplaceny subjektu, který se 
v zemi, kde je rezidentem, aktivně zabývá 
obchodem nebo jinou hospodářskou 
činností. Tím se rozumí nezávislé 
hospodářské podnikání prováděné za 
účelem zisku, v jehož rámci vedoucí 
pracovníci a zaměstnanci vykonávají 
podstatné řídicí a provozní činnosti.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Základ daně zahrnuje nerozdělené 
příjmy subjektu, jenž je rezidentem třetí 
země, pokud jsou splněny tyto podmínky:

1. Základ daně zahrnuje v příslušném 
poměru nerozdělené příjmy subjektu, jenž 
je rezidentem třetí země, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:



AM\885627CS.doc 137/225 PE478.376v01-00

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 280
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) daňový poplatník sám nebo spolu se 
svými přidruženými podniky má přímou 
nebo nepřímou účast představující více než 
50 % hlasovacích práv v tomto subjektu 
nebo vlastní více než 50 % jeho kapitálu 
nebo má nárok na více než 50 % jeho 
zisků;

a) daňový poplatník sám nebo spolu se 
svými přidruženými podniky má přímou 
nebo nepřímou účast představující více než 
20 % hlasovacích práv v tomto subjektu 
nebo vlastní více než 20 % jeho kapitálu 
nebo má nárok na více než 20 % jeho 
zisků;

Or. de

Pozměňovací návrh 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci obecného režimu dané třetí 
země je zisk zdaňován zákonnou sazbou 
daně z příjmů právnických osob nižší než 
40 % průměrné zákonné sazby daně 
z příjmů právnických osob použitelné 
v členských státech nebo dotyčný subjekt 
podléhá zvláštnímu režimu, který 
umožňuje podstatně nižší úroveň zdanění 
než obecný režim;

b) v rámci obecného režimu dané třetí 
země je zisk zdaňován zákonnou sazbou 
daně z příjmů právnických osob nižší než 
zákonná sazba daně z příjmů právnických 
osob nebo dotyčný subjekt podléhá 
zvláštnímu režimu, který umožňuje 
podstatně nižší úroveň zdanění než obecný 
režim;

Or. de

Pozměňovací návrh 282
Miguel Portas
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Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci obecného režimu dané třetí 
země je zisk zdaňován zákonnou sazbou 
daně z příjmů právnických osob nižší než 
40 % průměrné zákonné sazby daně 
z příjmů právnických osob použitelné 
v členských státech nebo dotyčný subjekt 
podléhá zvláštnímu režimu, který 
umožňuje podstatně nižší úroveň zdanění 
než obecný režim;

b) v rámci obecného režimu dané třetí 
země je zisk zdaňován zákonnou sazbou 
daně z příjmů právnických osob nižší než 
20 % nebo dotyčný subjekt podléhá 
zvláštnímu režimu, který umožňuje 
podstatně nižší úroveň zdanění než obecný 
režim;

Or. pt

Pozměňovací návrh 283
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci obecného režimu dané třetí 
země je zisk zdaňován zákonnou sazbou 
daně z příjmů právnických osob nižší než 
40 % průměrné zákonné sazby daně 
z příjmů právnických osob použitelné 
v členských státech nebo dotyčný subjekt 
podléhá zvláštnímu režimu, který 
umožňuje podstatně nižší úroveň zdanění 
než obecný režim;

b) v rámci obecného režimu dané třetí 
země je zisk zdaňován zákonnou sazbou 
daně z příjmů právnických osob nižší než 
70 % průměrné zákonné sazby daně 
z příjmů právnických osob použitelné 
v členských státech nebo dotyčný subjekt 
podléhá zvláštnímu režimu, který 
umožňuje podstatně nižší úroveň zdanění 
než obecný režim;

Or. fr

Pozměňovací návrh 284
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjmy zahrnované do základu daně se 
vypočtou podle pravidel uvedených 
v článcích 9 až 15. Ztráty zahraničního 
subjektu se nezahrnou do základu daně, ale 
převedou se dalších období a vezmou se 
v potaz při použití článku 82 
v následujících letech.

1. Příjmy zahrnované do základu daně se 
vypočtou podle pravidel uvedených 
v článcích 9 až 15. Ztráty zahraničního 
subjektu se nezahrnou do základu daně, ale 
převedou se do dalších období a vezmou se 
v potaz při použití článku 82 
v následujícím roce.

Or. pt

Pozměňovací návrh 285
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže zahraniční subjekt následně 
daňovému poplatníkovi vyplatí 
rozdělovaný zisk, částky příjmů, které byly 
předtím zahrnuty do základu daně podle 
článku 82, se při výpočtu povinnosti 
daňového poplatníka k dani 
z rozdělovaného zisku od základu daně 
odečtou.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 286
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecné zásady vypouští se
1. Konsolidovaný základ daně se v každém 
zdaňovacím období rozdělí mezi členy 
skupiny na základě vzorce pro rozdělení. 
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Při stanovování přiděleného podílu člena 
skupiny označeného jako „A“ má vzorec 
tuto podobu, v níž mají faktory tržeb, 
práce a aktiv stejnou váhu:
Vzorec
2. Konsolidovaný základ daně skupiny se 
rozdělí pouze v případě, že je jeho hodnota 
kladná.
3. Výpočty pro rozdělení konsolidovaného 
základu daně se provedou na konci 
zdaňovacího období skupiny.
4. Období 15 nebo více dnů v kalendářním 
měsíci se považuje za celý měsíc.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 287
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Konsolidovaný základ daně se v každém 
zdaňovacím období rozdělí mezi členy 
skupiny na základě vzorce pro rozdělení. 
Při stanovování přiděleného podílu člena 
skupiny označeného jako „A“ má vzorec 
tuto podobu, v níž mají faktory tržeb, práce 
a aktiv stejnou váhu:

1. Konsolidovaný základ daně se v každém 
zdaňovacím období rozdělí mezi členy 
skupiny na základě vzorce pro rozdělení. 
Při stanovování přiděleného podílu člena 
skupiny označeného jako „A“ má vzorec
tuto podobu, v níž mají faktory práce 
a aktiv stejnou váhu:

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Miguel Portas
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Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Konsolidovaný základ daně se v každém 
zdaňovacím období rozdělí mezi členy 
skupiny na základě vzorce pro rozdělení. 
Při stanovování přiděleného podílu člena 
skupiny označeného jako „A“ má vzorec 
tuto podobu, v níž mají faktory tržeb, práce 
a aktiv stejnou váhu:

1. Konsolidovaný základ daně se v každém 
zdaňovacím období rozdělí mezi členy 
skupiny na základě vzorce pro rozdělení. 
Při stanovování přiděleného podílu člena 
skupiny označeného jako „A“ má vzorec 
tuto podobu, v níž mají faktory tržeb, práce 
a aktiv stejnou váhu:

Přidělený podíl a = 
[1/3(TržbyA/TržbySkupina)+1/3(Obj. 
mezdA/Obj. mezdSkupina)+1/3 
(AktivaA/AktivaSkupina)]*konsol. zákl. daně

Or. pt

Pozměňovací návrh 289
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Konsolidovaný základ daně se v každém 
zdaňovacím období rozdělí mezi členy 
skupiny na základě vzorce pro rozdělení. 
Při stanovování přiděleného podílu člena 
skupiny označeného jako „A“ má vzorec 
tuto podobu, v níž mají faktory tržeb, práce 
a aktiv stejnou váhu:

1. Konsolidovaný základ daně se v každém 
zdaňovacím období rozdělí mezi členy 
skupiny na základě vzorce pro rozdělení. 
Při stanovování přiděleného podílu člena 
skupiny označeného jako „A“ má vzorec 
tuto podobu a vztahuje se na faktory tržeb,
práce a aktiv:

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
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Čl. 86 – odst. 1 – vzorec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Or. en

Odůvodnění

Vzorec, kde tržby, práce a aktiva by byly zastoupeny v poměru 10 %, 45 % a 45 %, by byl 
rozumnějším řešením ze dvou důvodů. Zajistil by, že se systém CCCTB příliš neodchyluje od 
mezinárodně uznané zásady přiznávání práv na konečné zdanění zdrojovému státu. Zajistil by 
rovněž, že malé a střední členské státy s omezenými domácími trhy nebudou nepřiměřeně 
znevýhodněny při rozdělování daňového základu.

Pozměňovací návrh 291
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1 – vzorec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Or. en
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Pozměňovací návrh 292
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochranná doložka vypouští se
Odchylně od pravidla stanoveného 
v článku 86, jestliže se hlavní daňový 
poplatník nebo příslušný orgán domnívá, 
že výsledný podíl přidělený členu skupiny 
spravedlivě neodráží rozsah jeho 
podnikatelské činnosti, může hlavní 
daňový poplatník nebo dotyčný orgán 
požádat o použití náhradní metody. 
Náhradní metoda se použije, pokud s ní 
po konzultacích mezi příslušnými orgány 
a případně diskuzích podle článku 132 
všechny tyto orgány souhlasí. Členský stát 
hlavního daňového orgánu informuje 
o použité náhradní metodě Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 293
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vstup do skupiny a vystoupení ze skupiny vypouští se
Jestliže společnost vstoupí do skupiny 
nebo vystoupí ze skupiny v průběhu 
zdaňovacího období, její přidělený podíl se 
vypočte v poměru k počtu kalendářních 
měsíců, ve kterých tato společnost ve 
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zdaňovacím období patřila do skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 89

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Transparentní subjekty vypouští se
Jestliže daňový poplatník drží podíl 
v transparentním subjektu, do faktorů 
použitých při výpočtu jeho přiděleného 
podílu se zahrnou tržby, objem mezd 
a aktiva tohoto transparentního subjektu, 
a to v poměru, v jakém se daňový 
poplatník podílí na jeho ziscích a ztrátách.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 295
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 90

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Složení faktoru práce vypouští se
1. Faktor práce se z jedné poloviny skládá 
z celkového objemu mezd člena skupiny 
v čitateli a celkového objemu mezd 
skupiny ve jmenovateli a z druhé poloviny 
z počtu zaměstnanců člena skupiny 
v čitateli a počtu zaměstnanců skupiny ve 
jmenovateli. Pokud je určitý zaměstnanec 
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zahrnut do faktoru práce člena skupiny, 
objem mezd připadající na tohoto 
zaměstnance se rovněž zahrne do faktoru 
práce tohoto člena skupiny.
2. Počet zaměstnanců se změří na konci 
zdaňovacího období.
3. Definice pojmu „zaměstnanec“ se řídí 
vnitrostátními právními předpisy 
členského státu, kde je zaměstnání 
vykonáváno.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 296
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 90 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Faktor práce se z jedné poloviny skládá 
z celkového objemu mezd člena skupiny 
v čitateli a celkového objemu mezd 
skupiny ve jmenovateli a z druhé poloviny 
z počtu zaměstnanců člena skupiny 
v čitateli a počtu zaměstnanců skupiny ve 
jmenovateli. Pokud je určitý zaměstnanec 
zahrnut do faktoru práce člena skupiny, 
objem mezd připadající na tohoto 
zaměstnance se rovněž zahrne do faktoru 
práce tohoto člena skupiny.

1. Faktor práce se skládá z celkového 
objemu mezd člena skupiny v čitateli 
a celkového objemu mezd skupiny ve 
jmenovateli. Pokud je určitý zaměstnanec 
zahrnut do faktoru práce člena skupiny, 
objem mezd připadající na tohoto 
zaměstnance se rovněž zahrne do faktoru 
práce tohoto člena skupiny.

Or. pt

Pozměňovací návrh 297
Miguel Portas
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Návrh směrnice
Čl. 90 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Počet zaměstnanců se změří na konci 
zdaňovacího období.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 90 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Definice pojmu „zaměstnanec“ se řídí 
vnitrostátními právními předpisy 
členského státu, kde je zaměstnání 
vykonáváno.

3. Definice pojmu „zaměstnanec“ se 
stanoví na úrovni EU.

Or. de

Pozměňovací návrh 299
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 91

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přiřazení zaměstnanců a objem mezd vypouští se
1. Zaměstnanci se zahrnou do faktoru 
práce člena skupiny, který jim vyplácí 
odměnu.
2. Bez ohledu na odstavec 1 platí, že 
pokud zaměstnanci své zaměstnání fyzicky 
vykonávají pod kontrolou a v rámci 
odpovědnosti jiného člena skupiny, než 
který jim vyplácí odměnu, zahrnou se tito 
zaměstnanci a objem mezd, který na ně 
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připadá, do faktoru práce tohoto jiného 
člena.
Toto pravidlo se použije pouze v případě 
splnění těchto podmínek:
a) dotyčné zaměstnání trvá po 
nepřerušovanou dobu alespoň tří měsíců;
b) takovíto zaměstnanci představují 
alespoň 5 % celkového počtu 
zaměstnanců člena skupiny, který jim 
vyplácí odměnu.
3. Bez ohledu na odstavec 1 se mezi 
zaměstnance zahrnou osoby, které sice 
nejsou přímo zaměstnáni členem skupiny, 
ale plní úkoly podobné úkolům, které plní 
zaměstnanci.
4. Výraz „objem mezd“ zahrnuje náklady 
na platy, mzdy, prémie a veškeré další 
formy náhrad zaměstnancům, včetně 
souvisejících nákladů na důchody 
a sociální zabezpečení, které nese 
zaměstnavatel.
5. Mzdové náklady se ocení ve výši těch 
nákladů, se kterými zaměstnavatel ve 
zdaňovacím období zachází jako 
s odečitatelnými.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 300
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 91 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zaměstnanci se zahrnou do faktoru 
práce člena skupiny, který jim vyplácí 
odměnu.

1. Objem mezd připadající na 
zaměstnance se zahrne do faktoru práce 
člena skupiny, který jim vyplácí odměnu.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 301
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 91 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na odstavec 1 platí, že pokud 
zaměstnanci své zaměstnání fyzicky 
vykonávají pod kontrolou a v rámci 
odpovědnosti jiného člena skupiny, než 
který jim vyplácí odměnu, zahrnou se tito 
zaměstnanci a objem mezd, který na ně 
připadá, do faktoru práce tohoto jiného 
člena.

Bez ohledu na odstavec 1 platí, že pokud 
zaměstnanci své zaměstnání fyzicky 
vykonávají pod kontrolou a v rámci 
odpovědnosti jiného člena skupiny, než 
který jim vyplácí odměnu, zahrne se objem 
mezd, který na ně připadá, do faktoru práce 
tohoto jiného člena.

Or. pt

Pozměňovací návrh 302
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 91 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) takovíto zaměstnanci představují
alespoň 5 % celkového počtu zaměstnanců
člena skupiny, který jim vyplácí odměnu.

b) objem mezd připadající na takovéto 
zaměstnance představuje alespoň 5 % 
celkového objemu mezd člena skupiny, 
který jim vyplácí odměnu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 303
Miguel Portas

Návrh směrnice
Článek 91 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91a – Mezní hodnoty použitelné 
na zákonné sazby daně z příjmů 
právnických osob
Zákonné sazby daně z příjmů právnických 
osob se v rámci obecných režimů pohybují 
ve všech členských státech mezi 25 % 
a 35 %.

Or. pt

Pozměňovací návrh 304
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 92

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Složení faktoru aktiv vypouští se
1. Faktor aktiv se skládá z průměrné 
hodnoty všech dlouhodobých hmotných 
aktiv, která vlastní, má pronajata nebo má 
pořízena na leasing člen skupiny, v čitateli 
a z průměrné hodnoty všech
dlouhodobých hmotných aktiv, která 
vlastní, má pronajata nebo má pořízena 
na leasing skupina, ve jmenovateli.
2. Po dobu pěti let následujících po vstupu 
daňového poplatníka do stávající nebo 
nové skupiny zahrnuje jeho faktor aktiv 
také celkovou částku nákladů, které 
daňový poplatník vynaložil na výzkum, 
vývoj, marketing a reklamu během šesti 
let předcházejících jeho vstupu do 
skupiny.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.



PE478.376v01-00 150/225 AM\885627CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 305
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přiřazení aktiv vypouští se
1. Aktivum se zahrne do faktoru aktiv 
svého ekonomického vlastníka. Pokud 
ekonomického vlastníka nelze určit, 
zahrne se aktivum do faktoru aktiv 
právního vlastníka.
2. Bez ohledu na odstavec 1 se v případě, 
že aktivum jeho ekonomický vlastník 
skutečně neužívá, toto aktivum zahrne do 
faktoru aktiv člena skupiny, který je 
skutečně užívá. Toto pravidlo se však 
použije pouze u aktiv, která představují 
více než 5 % daňové hodnoty všech 
dlouhodobých hmotných aktiv člena 
skupiny, který dané aktivum skutečně 
užívá.
3. Mimo případy leasingu mezi členy 
skupiny se aktiva pořízená na leasing 
zahrnou do faktoru aktiv člena skupiny, 
který je leasingovým pronajímatelem nebo 
nájemcem aktiva. Totéž platí v případě 
pronajatých aktiv.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 306
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 94
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oceňování vypouští se
1. Půda a ostatní neodpisovatelná 
dlouhodobá hmotná aktiva se ocení ve 
výši svých původních pořizovacích 
nákladů.
2. Jednotlivě odpisovatelné dlouhodobé 
hmotné aktivum se ocení ve výši průměru 
jeho daňové hodnoty na začátku 
zdaňovacího období a jeho daňové 
hodnoty na konci zdaňovacího období.
Jestliže je v důsledku jedné nebo více 
transakcí uvnitř skupiny jednotlivě 
odpisovatelné dlouhodobé hmotné 
aktivum zahrnuto do faktoru aktiv člena 
skupiny po dobu kratší než zdaňovací 
období, hodnota, jež se má vzít v úvahu, se 
vypočítá s ohledem na počet celých 
měsíců.
3. Soubor dlouhodobých aktiv se ocení ve 
výši průměru jeho daňové hodnoty na 
začátku zdaňovacího období a jeho 
daňové hodnoty na konci zdaňovacího 
období.
4. Jestliže nájemce nebo leasingový 
nájemce aktiva není jeho ekonomickým 
vlastníkem, ocení pronajatá nebo na 
leasing pořízená aktiva ve výši 
osminásobku čisté roční splatné částky 
nájemného nebo leasingových plateb, 
snížené o veškeré částky, které mají být 
přijaty za podnájem nebo leasingový 
podnájem.
Jestliže člen skupiny pronajímá nebo 
poskytuje na leasing aktivum, ale není 
jeho ekonomickým vlastníkem, ocení 
pronajatá nebo na leasing poskytnutá 
aktiva ve výši osminásobku čisté roční 
splatné částky nájemného nebo 
leasingových plateb.
5. Pokud člen skupiny prodá aktivum 
mimo skupinu poté, co ve stejném nebo 
předchozím zdaňovacím období došlo 
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k převodu tohoto aktiva uvnitř skupiny, 
zahrne se toto aktivum na dobu mezi 
převodem uvnitř skupiny a prodejem 
mimo skupinu do faktoru aktiv 
převádějícího člena skupiny. Toto 
pravidlo se nepoužije v případě, že dotčení 
členové skupiny doloží, že převod uvnitř 
skupiny byl proveden z legitimních 
hospodářských důvodů.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 94 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Půda a ostatní neodpisovatelná 
dlouhodobá hmotná aktiva se ocení ve výši 
svých původních pořizovacích nákladů.

1. Půda a ostatní neodpisovatelná 
dlouhodobá hmotná aktiva se ocení ve výši 
své běžné tržní ceny.

Or. de

Pozměňovací návrh 308
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 94 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Půda a ostatní neodpisovatelná 
dlouhodobá hmotná aktiva se ocení ve výši 
svých původních pořizovacích nákladů.

1. Půda a ostatní neodpisovatelná 
dlouhodobá hmotná aktiva se ocení ve výši 
své čisté účetní hodnoty.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 309
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 95

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Složení faktoru tržeb vypouští se
1. Faktor tržeb se skládá z celkových tržeb 
člena skupiny (včetně stálé provozovny, 
o níž se má za to, že existuje, na základě 
čl. 70 odst. 2 druhého pododstavce) 
v čitateli a z celkových tržeb skupiny ve 
jmenovateli.
2. Tržbami se rozumí výnosy z veškerého 
prodeje zboží a poskytování služeb po 
odečtení slev a vrácení zboží s vyloučením 
daně z přidané hodnoty, ostatních daní 
a cel. Osvobozené příjmy, úroky, 
dividendy, licenční poplatky a výnosy ze 
zcizení dlouhodobých aktiv se do faktoru 
tržeb nezahrnou, ledaže se jedná o příjmy 
získané v běžném obchodním styku nebo 
v rámci běžného podnikání. Prodej zboží 
a poskytování služeb uvnitř skupiny se 
nezahrnou.
3. Prodej se oceňuje způsobem uvedeným 
v článku 22.

Or. en

Odůvodnění

Mechanismus rozdělení by měl být co nejjednodušší, nejspravedlivější a co nejnesnadněji 
manipulovatelný. Faktor tržeb vytváří značné problémy a vzorec tržeb by měl být odstraněn.
Tržby podle místa určení by byly odklonem od stávající zásady přiznávání práv konečného 
zdanění zdrojovému státu, která byla vůdčí zásadou práce OECD v oblasti mezinárodního 
zdanění. Faktor tržeb založený na místě určení by bylo relativně snadné manipulovat 
a pravděpodobně by vedl k přijímání složitých pravidel proti jeho obcházení.

Pozměňovací návrh 310
Danuta Jazłowiecka
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Návrh směrnice
Článek 95

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Složení faktoru tržeb vypouští se
1. Faktor tržeb se skládá z celkových tržeb 
člena skupiny (včetně stálé provozovny, 
o níž se má za to, že existuje, na základě 
čl. 70 odst. 2 druhého pododstavce) 
v čitateli a z celkových tržeb skupiny ve 
jmenovateli.
2. Tržbami se rozumí výnosy z veškerého 
prodeje zboží a poskytování služeb po 
odečtení slev a vrácení zboží s vyloučením 
daně z přidané hodnoty, ostatních daní 
a cel. Osvobozené příjmy, úroky, 
dividendy, licenční poplatky a výnosy ze 
zcizení dlouhodobých aktiv se do faktoru 
tržeb nezahrnou, ledaže se jedná o příjmy 
získané v běžném obchodním styku nebo 
v rámci běžného podnikání. Prodej zboží 
a poskytování služeb uvnitř skupiny se 
nezahrnou.
3. Prodej se oceňuje způsobem uvedeným 
v článku 22.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 311
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 96

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tržby podle místa určení vypouští se
1. Prodej zboží se zahrne do faktoru tržeb 
člena skupiny, který se nachází 
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v členském státě, kde končí odeslání nebo 
přeprava zboží k osobě, která je nabývá. 
Jestliže toto místo nelze určit, prodej zboží 
se přisoudí členu skupiny nacházejícímu 
se v členském státě, ve kterém je poslední 
určitelné místo, kde se zboží nacházelo.
2. Poskytnutí služeb se zahrne do faktoru 
tržeb člena skupiny nacházejícího se 
v členském státě, ve kterém byly služby 
skutečně poskytnuty.
3. Pokud jsou do faktoru tržeb zahrnuty 
osvobozené příjmy, úroky, dividendy, 
licenční poplatky a výnosy ze zcizení aktiv, 
přisoudí se příjemci těchto částek.
4. Jestliže se v členském státě, kde je 
dodáno zboží nebo kde jsou poskytnuty 
služby, nenachází žádný člen skupiny 
nebo je-li zboží dodáno nebo služby 
poskytnuty v třetí zemi, příslušné tržby se 
zahrnou do faktoru tržeb všech členů 
skupiny v poměru k jejich faktoru práce 
a faktoru aktiv.
5. Jestliže se v členském státě, kde je 
dodáno zboží nebo kde jsou poskytnuty 
služby, nachází více než jeden člen 
skupiny, tržby se zahrnou do faktoru tržeb 
všech členů skupiny nacházejících se 
v tomto členském státě, a to v poměru 
k jejich faktoru práce a faktoru aktiv.

Or. en

Odůvodnění

Faktor tržeb vytváří značné problémy a vzorec tržeb by měl být odstraněn. Tržby podle místa 
určení by byly odklonem od stávající zásady přiznávání práv konečného zdanění zdrojovému 
státu, která byla vůdčí zásadou práce OECD v oblasti mezinárodního zdanění. Faktor tržeb 
založený na místě určení by bylo relativně snadné manipulovat a pravděpodobně by vedl 
k přijímání složitých pravidel proti jeho obcházení. Pro prodávajícího je někdy obtížné nebo 
zcela nemožné potvrdit místo určení prodeje.

Pozměňovací návrh 312
Danuta Jazłowiecka
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Návrh směrnice
Článek 96

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tržby podle místa určení vypouští se
1. Prodej zboží se zahrne do faktoru tržeb 
člena skupiny, který se nachází 
v členském státě, kde končí odeslání nebo 
přeprava zboží k osobě, která je nabývá. 
Jestliže toto místo nelze určit, prodej zboží 
se přisoudí členu skupiny nacházejícímu 
se v členském státě, ve kterém je poslední 
určitelné místo, kde se zboží nacházelo.
2. Poskytnutí služeb se zahrne do faktoru 
tržeb člena skupiny nacházejícího se 
v členském státě, ve kterém byly služby 
skutečně poskytnuty.
3. Pokud jsou do faktoru tržeb zahrnuty 
osvobozené příjmy, úroky, dividendy, 
licenční poplatky a výnosy ze zcizení aktiv, 
přisoudí se příjemci těchto částek.
4. Jestliže se v členském státě, kde je 
dodáno zboží nebo kde jsou poskytnuty 
služby, nenachází žádný člen skupiny 
nebo je-li zboží dodáno nebo služby 
poskytnuty v třetí zemi, příslušné tržby se 
zahrnou do faktoru tržeb všech členů 
skupiny v poměru k jejich faktoru práce 
a faktoru aktiv.
5. Jestliže se v členském státě, kde je 
dodáno zboží nebo kde jsou poskytnuty 
služby, nachází více než jeden člen 
skupiny, tržby se zahrnou do faktoru tržeb 
všech členů skupiny nacházejících se 
v tomto členském státě, a to v poměru 
k jejich faktoru práce a faktoru aktiv.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.
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Pozměňovací návrh 313
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 97

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravidla pro výpočet faktorů vypouští se
Komise může přijmout akty stanovující 
podrobná pravidla pro výpočet faktorů 
práce, aktiv a tržeb, pro přiřazení 
zaměstnanců a objemů mezd, aktiv a tržeb 
příslušným faktorům a pro ocenění aktiv. 
Tyto prováděcí akty budou přijaty 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 131 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 314
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 97 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout akty stanovující 
podrobná pravidla pro výpočet faktorů 
práce, aktiv a tržeb, pro přiřazení 
zaměstnanců a objemů mezd, aktiv a tržeb
příslušným faktorům a pro ocenění aktiv. 
Tyto prováděcí akty budou přijaty 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 131 odst. 2.

Komise může přijmout akty stanovující 
podrobná pravidla pro výpočet faktorů 
práce a aktiv, pro přiřazení zaměstnanců 
a objemů mezd a aktiv příslušným 
faktorům a pro ocenění aktiv. Tyto 
prováděcí akty budou přijaty v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v 
čl. 131 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 315
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 98

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční instituce vypouští se
1. Za finanční instituce se považují tyto 
subjekty:
a) úvěrové instituce s povolením působit 
v Unii v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ;
b) subjekty, s výjimkou pojišťoven 
definovaných v článku 99, které drží 
finanční aktiva v objemu představujícím 
alespoň 80 % všech jejich dlouhodobých 
aktiv v ocenění podle pravidel této 
směrnice.
2. Do faktoru aktiv finanční instituce se 
zahrne 10 % hodnoty finančních aktiv 
s výjimkou účastí a vlastních akcií. 
Finanční aktiva se zahrnou do faktoru 
aktiv člena skupiny, v jehož účetnictví 
byla zaznamenána v době, kdy se stal 
členem skupiny.
3. Do faktoru tržeb finanční instituce se 
zahrne 10 % jejích příjmů ve formě 
úroků, poplatků, provizí a příjmů 
z cenných papírů, s vyloučením daně 
z přidané hodnoty, ostatních daní a cel. 
Pro účely čl. 96 odst. 2 se v případě 
zajištěného úvěru má za to, že jsou 
finanční služby poskytnuty v členském 
státě, ve kterém se nachází předmět 
zajištění, nebo nelze-li tento členský stát 
určit, v členském státě, ve kterém je 
předmět zajištění evidován. U ostatních 
finančních služeb se má za to, že jsou 
poskytnuty v členském státě dlužníka nebo 
osoby, která hradí poplatky, provize nebo 
jiné příjmy. Jestliže nelze určit dlužníka 
nebo osobu hradící poplatky, provize nebo 
jiné příjmy nebo nelze určit členský stát, 
ve kterém se nachází nebo je evidován 
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předmět zajištění, přisoudí se tržby všem 
členům skupiny v poměru k jejich faktoru 
práce a faktoru aktiv.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 316
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 99

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojišťovny vypouští se
1. Výrazem „pojišťovny“ se rozumí 
podniky, které mají povolení působit 
v členských státech v souladu se směrnicí 
73/239/EHS v případě neživotního 
pojištění, směrnicí 2002/83/ES v případě 
životního pojištění nebo směrnicí 
2005/68/ES v případě zajištění.
2. Do faktoru aktiv pojišťoven se zahrne 
10 % hodnoty finančních aktiv, jak je 
stanoveno v čl. 98 odst. 2.
3. Do faktoru tržeb pojišťoven se zahrne 
10 % veškerého zaslouženého pojistného 
očištěného o zajištění, výnosů 
z finančního umístění převedených 
z netechnického účtu, ostatních 
technických výnosů očištěných o zajištění, 
a výnosů z finančního umístění, poplatků 
a provizí, s vyloučením daně z přidané 
hodnoty, ostatních daní a cel. Pro účely 
čl. 96 odst. 2 se má za to, že jsou 
pojišťovací služby poskytnuty v členském 
státě pojistníka. Ostatní tržby se přisoudí 
všem členům skupiny v poměru k jejich 
faktoru práce a faktoru aktiv.

Or. en
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Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 317
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 100

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ropa a zemní plyn vypouští se
Bez ohledu na čl. 96 odst. 1, 2 a 3 se tržby 
člena skupiny, jehož hlavním předmětem 
podnikání je průzkum nebo produkce ropy 
nebo zemního plynu, přisoudí členu 
skupiny v členském státě, kde se má ropa 
nebo zemní plyn těžit nebo produkovat.
Bez ohledu na čl. 96 odst. 4 a 5 se tržby 
přisoudí členu skupiny, který provádí 
průzkum nebo produkci ropy či zemního 
plynu, pokud se v členském státě 
průzkumu nebo produkce ropy či zemního 
plynu nenachází žádný člen skupiny nebo 
pokud průzkum nebo produkce probíhají 
v třetí zemi, ve které tento člen skupiny 
nemá stálou provozovnu.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 318
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 101
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lodní doprava, vnitrozemská vodní 
doprava a letecká doprava

vypouští se

Příjmy a výdaje i ostatní odečitatelné 
položky člena skupiny, jehož hlavním 
předmětem podnikání je provozování lodí 
nebo letadel v mezinárodní dopravě nebo 
provozování lodí ve vnitrozemské vodní 
dopravě, se nerozdělí podle vzorce 
uvedeného v článku 86, ale přisoudí se 
tomuto členu skupiny. Takovýto člen 
skupiny se nezahrne do výpočtu vzorce 
pro rozdělení.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 319
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 102

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Položky odečitatelné od přiděleného 
podílu

vypouští se

Přidělený podíl se upraví o tyto položky:
a) neuplatněné ztráty, které daňovému 
poplatníkovi vznikly před vstupem do 
systému stanoveného touto směrnicí, jak 
je stanoveno v článku 64;
b) neuplatněné ztráty vzniklé na úrovni 
skupiny, jak je stanoveno v článku 64 ve 
spojení s čl. 66 písm. b) a článkem 71;
c) částky vztahující se ke zcizení 
dlouhodobých aktiv, jak je stanoveno 
v článku 61, příjmy a výdaje vztahující se 
k dlouhodobým smlouvám, jak je 
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stanoveno v článku 62, a budoucí výdaje, 
jak je stanoveno v článku 63;
d) v případě pojišťoven nepovinné 
technické rezervy, jak je stanoveno v čl. 30 
písm. c);
e) daně uvedené v příloze III, jestliže 
jejich odpočet umožňují vnitrostátní 
pravidla.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 320
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 103

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Daňová povinnost vypouští se
Daňová povinnost každého člena skupiny 
je výsledkem použití vnitrostátní daňové 
sazby pro přidělený podíl upravený podle 
článku 102 a dále snížený o odpočty 
stanovené v článku 76.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 321
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Článek 104
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení o volbě systému vypouští se
1. Jediný daňový poplatník si zvolí systém 
stanovený touto směrnicí tak, že podá 
oznámení příslušnému orgánu členského 
státu, kterého je rezidentem, nebo pokud 
jde o stálou provozovnu daňového 
poplatníka-nerezidenta, příslušnému 
orgánu členského státu, ve kterém se tato 
provozovna nachází. V případě skupiny 
podá oznámení jménem skupiny hlavní 
daňový poplatník hlavnímu daňovému 
orgánu.
Toto oznámení se podá nejpozději tři 
měsíce před začátkem zdaňovacího 
období, ve kterém daňový poplatník nebo 
skupina hodlají začít systém používat.
2. Oznámení o volbě systému zahrnuje 
všechny členy skupiny. Do skupiny však 
nemusí být zahrnuty přepravní 
společnosti, na něž se vztahuje zvláštní 
režim zdanění.
3. Hlavní daňový orgán neprodleně předá 
oznámení o volbě systému příslušným 
orgánům všech členských států, kterých 
jsou členové skupiny rezidenty nebo ve 
kterých jsou usazeni. Tyto orgány mohou 
hlavnímu daňovému orgánu ve lhůtě 
jednoho měsíce od tohoto předání 
předložit svá stanoviska a jakékoli důležité 
informace týkající se platnosti a rozsahu 
oznámení o volbě systému.

Or. fr

Pozměňovací návrh 322
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 104
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení o volbě systému vypouští se
1. Jediný daňový poplatník si zvolí systém 
stanovený touto směrnicí tak, že podá 
oznámení příslušnému orgánu členského 
státu, kterého je rezidentem, nebo pokud 
jde o stálou provozovnu daňového 
poplatníka-nerezidenta, příslušnému 
orgánu členského státu, ve kterém se tato 
provozovna nachází. V případě skupiny 
podá oznámení jménem skupiny hlavní 
daňový poplatník hlavnímu daňovému 
orgánu.
Toto oznámení se podá nejpozději tři 
měsíce před začátkem zdaňovacího 
období, ve kterém daňový poplatník nebo 
skupina hodlají začít systém používat.
2. Oznámení o volbě systému zahrnuje 
všechny členy skupiny. Do skupiny však 
nemusí být zahrnuty přepravní 
společnosti, na něž se vztahuje zvláštní 
režim zdanění.
3. Hlavní daňový orgán neprodleně předá 
oznámení o volbě systému příslušným 
orgánům všech členských států, kterých 
jsou členové skupiny rezidenty nebo ve 
kterých jsou usazeni. Tyto orgány mohou 
hlavnímu daňovému orgánu ve lhůtě 
jednoho měsíce od tohoto předání 
předložit svá stanoviska a jakékoli důležité 
informace týkající se platnosti a rozsahu 
oznámení o volbě systému.

Or. fr

Odůvodnění

V rámci povinného systému není důvod pro oznamování.

Pozměňovací návrh 323
Miguel Portas
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Návrh směrnice
Článek 104

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení o volbě systému vypouští se
1. Jediný daňový poplatník si zvolí systém 
stanovený touto směrnicí tak, že podá 
oznámení příslušnému orgánu členského 
státu, kterého je rezidentem, nebo pokud 
jde o stálou provozovnu daňového 
poplatníka-nerezidenta, příslušnému 
orgánu členského státu, ve kterém se tato 
provozovna nachází. V případě skupiny 
podá oznámení jménem skupiny hlavní 
daňový poplatník hlavnímu daňovému 
orgánu.
Toto oznámení se podá nejpozději tři 
měsíce před začátkem zdaňovacího 
období, ve kterém daňový poplatník nebo 
skupina hodlají začít systém používat.
2. Oznámení o volbě systému zahrnuje 
všechny členy skupiny. Do skupiny však 
nemusí být zahrnuty přepravní 
společnosti, na něž se vztahuje zvláštní 
režim zdanění.
3. Hlavní daňový orgán neprodleně předá 
oznámení o volbě systému příslušným 
orgánům všech členských států, kterých 
jsou členové skupiny rezidenty nebo ve 
kterých jsou usazeni. Tyto orgány mohou 
hlavnímu daňovému orgánu ve lhůtě 
jednoho měsíce od tohoto předání 
předložit svá stanoviska a jakékoli důležité 
informace týkající se platnosti a rozsahu 
oznámení o volbě systému.

Or. pt

Pozměňovací návrh 324
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 104
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení o volbě systému vypouští se
1. Jediný daňový poplatník si zvolí systém 
stanovený touto směrnicí tak, že podá 
oznámení příslušnému orgánu členského 
státu, kterého je rezidentem, nebo pokud 
jde o stálou provozovnu daňového 
poplatníka-nerezidenta, příslušnému 
orgánu členského státu, ve kterém se tato 
provozovna nachází. V případě skupiny 
podá oznámení jménem skupiny hlavní 
daňový poplatník hlavnímu daňovému 
orgánu.
Toto oznámení se podá nejpozději tři 
měsíce před začátkem zdaňovacího 
období, ve kterém daňový poplatník nebo 
skupina hodlají začít systém používat.
2. Oznámení o volbě systému zahrnuje 
všechny členy skupiny. Do skupiny však 
nemusí být zahrnuty přepravní 
společnosti, na něž se vztahuje zvláštní 
režim zdanění.
3. Hlavní daňový orgán neprodleně předá 
oznámení o volbě systému příslušným 
orgánům všech členských států, kterých 
jsou členové skupiny rezidenty nebo ve 
kterých jsou usazeni. Tyto orgány mohou 
hlavnímu daňovému orgánu ve lhůtě 
jednoho měsíce od tohoto předání 
předložit svá stanoviska a jakékoli důležité 
informace týkající se platnosti a rozsahu 
oznámení o volbě systému.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 325
Thomas Händel, Jürgen Klute



AM\885627CS.doc 167/225 PE478.376v01-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 104 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení o volbě systému Oznámení o použitelnosti systému

Or. de

Pozměňovací návrh 326
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 104 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jediný daňový poplatník si zvolí systém 
stanovený touto směrnicí tak, že podá 
oznámení příslušnému orgánu členského 
státu, kterého je rezidentem, nebo pokud 
jde o stálou provozovnu daňového 
poplatníka-nerezidenta, příslušnému 
orgánu členského státu, ve kterém se tato 
provozovna nachází. V případě skupiny 
podá oznámení jménem skupiny hlavní 
daňový poplatník hlavnímu daňovému 
orgánu.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 104 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jediný daňový poplatník si zvolí systém 
stanovený touto směrnicí tak, že podá
oznámení příslušnému orgánu členského 
státu, kterého je rezidentem, nebo pokud 
jde o stálou provozovnu daňového 

Jediný daňový poplatník podléhá systému 
stanovenému touto směrnicí na základě 
oznámení učiněného za tímto účelem 
příslušnému orgánu členského státu, 
kterého je rezidentem, nebo pokud jde 
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poplatníka-nerezidenta, příslušnému 
orgánu členského státu, ve kterém se tato 
provozovna nachází. V případě skupiny 
podá oznámení jménem skupiny hlavní 
daňový poplatník hlavnímu daňovému 
orgánu.

o stálou provozovnu daňového poplatníka-
nerezidenta, příslušnému orgánu členského 
státu, ve kterém se tato provozovna 
nachází. V případě skupiny podá oznámení 
hlavní daňový orgán.

Or. de

Pozměňovací návrh 328
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 104 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto oznámení se podá nejpozději tři 
měsíce před začátkem zdaňovacího 
období, ve kterém daňový poplatník nebo 
skupina hodlají začít systém používat.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 104 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto oznámení se podá nejpozději tři 
měsíce před začátkem zdaňovacího období, 
ve kterém daňový poplatník nebo skupina 
hodlají začít systém používat.

Toto oznámení se podá nejpozději tři 
měsíce před začátkem zdaňovacího období, 
ve kterém daňový poplatník nebo skupina 
mají začít systém používat.

Or. de

Pozměňovací návrh 330
Miguel Portas
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Návrh směrnice
Čl. 104 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oznámení o volbě systému zahrnuje 
všechny členy skupiny. Do skupiny však 
nemusí být zahrnuty přepravní 
společnosti, na něž se vztahuje zvláštní 
režim zdanění.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 104 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oznámení o volbě systému zahrnuje 
všechny členy skupiny. Do skupiny však 
nemusí být zahrnuty přepravní společnosti, 
na něž se vztahuje zvláštní režim zdanění.

2. Oznámení zahrnuje všechny členy 
skupiny. Do skupiny však nemusí být 
zahrnuty přepravní společnosti, na něž se 
vztahuje zvláštní režim zdanění.

Or. de

Pozměňovací návrh 332
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 104 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hlavní daňový orgán neprodleně předá 
oznámení o volbě systému příslušným 
orgánům všech členských států, kterých 
jsou členové skupiny rezidenty nebo ve 
kterých jsou usazeni. Tyto orgány mohou 
hlavnímu daňovému orgánu ve lhůtě 
jednoho měsíce od tohoto předání 
předložit svá stanoviska a jakékoli důležité 

vypouští se
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informace týkající se platnosti a rozsahu 
oznámení o volbě systému.

Or. pt

Pozměňovací návrh 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 104 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hlavní daňový orgán neprodleně předá 
oznámení o volbě systému příslušným 
orgánům všech členských států, kterých 
jsou členové skupiny rezidenty nebo ve 
kterých jsou usazeni. Tyto orgány mohou 
hlavnímu daňovému orgánu ve lhůtě 
jednoho měsíce od tohoto předání předložit 
svá stanoviska a jakékoli důležité 
informace týkající se platnosti a rozsahu 
oznámení o volbě systému.

3. Hlavní daňový orgán neprodleně předá 
oznámení příslušným orgánům všech 
členských států, kterých jsou členové 
skupiny rezidenty nebo ve kterých jsou 
usazeni. Tyto orgány mohou hlavnímu 
daňovému orgánu ve lhůtě jednoho měsíce 
od tohoto předání předložit svá stanoviska 
a jakékoli důležité informace týkající se 
platnosti a rozsahu oznámení.

Or. de

Pozměňovací návrh 334
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Článek 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Období používání systému skupinou vypouští se
1. Poté, co bylo oznámení o volbě systému 
schváleno, používají jediný daňový 
poplatník nebo skupina systém stanovený 
touto směrnicí po dobu pěti zdaňovacích 
období. Po skončení tohoto počátečního 
období jediný daňový poplatník nebo 
skupina v používání systému pokračují 
v po sobě jdoucích obdobích, z nichž 
každé zahrnuje tři zdaňovací období, 
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pokud nepodají oznámení o ukončení. 
Oznámení o ukončení může podat daňový 
poplatník svému příslušnému orgánu 
nebo v případě skupiny hlavní daňový 
poplatník hlavnímu daňovému orgánu, 
a to v době tří měsíců předcházejících 
konci počátečního období nebo některého 
z dalších období.
2. Pokud do skupiny vstoupí daňový 
poplatník nebo subjekt jiný než daňový 
poplatník, na období používání systému 
skupinou to nemá vliv. Jestliže skupina 
vstoupí do jiné skupiny nebo se dvě či více 
skupin spojí, rozšířená skupina pokračuje 
v používání systému do konce toho období 
používání systému skupinou, které končí 
později, pokud není na základě 
výjimečných okolností vhodnější použít 
kratší období.
3. Jestliže daňový poplatník vystoupí ze 
skupiny nebo je skupina zrušena, dotčení 
daňoví poplatníci pokračují v používání 
systému po zbytek aktuálního období 
používání systému skupinou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 335
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Období používání systému skupinou vypouští se
1. Poté, co bylo oznámení o volbě systému 
schváleno, používají jediný daňový 
poplatník nebo skupina systém stanovený 
touto směrnicí po dobu pěti zdaňovacích 
období. Po skončení tohoto počátečního 
období jediný daňový poplatník nebo 
skupina v používání systému pokračují 
v po sobě jdoucích obdobích, z nichž 
každé zahrnuje tři zdaňovací období, 
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pokud nepodají oznámení o ukončení. 
Oznámení o ukončení může podat daňový 
poplatník svému příslušnému orgánu 
nebo v případě skupiny hlavní daňový 
poplatník hlavnímu daňovému orgánu, 
a to v době tří měsíců předcházejících 
konci počátečního období nebo některého 
z dalších období.
2. Pokud do skupiny vstoupí daňový 
poplatník nebo subjekt jiný než daňový 
poplatník, na období používání systému 
skupinou to nemá vliv. Jestliže skupina 
vstoupí do jiné skupiny nebo se dvě či více 
skupin spojí, rozšířená skupina pokračuje 
v používání systému do konce toho období 
používání systému skupinou, které končí 
později, pokud není na základě 
výjimečných okolností vhodnější použít 
kratší období.
3. Jestliže daňový poplatník vystoupí ze 
skupiny nebo je skupina zrušena, dotčení 
daňoví poplatníci pokračují v používání 
systému po zbytek aktuálního období 
používání systému skupinou.

Or. fr

Odůvodnění

V rámci povinného systému není důvod pro oznamování.

.

Pozměňovací návrh 336
Miguel Portas

Návrh směrnice
Článek 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Období používání systému skupinou vypouští se
1. Poté, co bylo oznámení o volbě systému 
schváleno, používají jediný daňový 
poplatník nebo skupina systém stanovený 
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touto směrnicí po dobu pěti zdaňovacích 
období. Po skončení tohoto počátečního 
období jediný daňový poplatník nebo 
skupina v používání systému pokračují 
v po sobě jdoucích obdobích, z nichž 
každé zahrnuje tři zdaňovací období, 
pokud nepodají oznámení o ukončení. 
Oznámení o ukončení může podat daňový 
poplatník svému příslušnému orgánu 
nebo v případě skupiny hlavní daňový 
poplatník hlavnímu daňovému orgánu, 
a to v době tří měsíců předcházejících 
konci počátečního období nebo některého 
z dalších období.
2. Pokud do skupiny vstoupí daňový 
poplatník nebo subjekt jiný než daňový 
poplatník, na období používání systému 
skupinou to nemá vliv. Jestliže skupina 
vstoupí do jiné skupiny nebo se dvě či více 
skupin spojí, rozšířená skupina pokračuje 
v používání systému do konce toho období 
používání systému skupinou, které končí 
později, pokud není na základě 
výjimečných okolností vhodnější použít 
kratší období.
3. Jestliže daňový poplatník vystoupí ze 
skupiny nebo je skupina zrušena, dotčení 
daňoví poplatníci pokračují v používání 
systému po zbytek aktuálního období 
používání systému skupinou.

Or. pt

Pozměňovací návrh 337
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Období používání systému skupinou vypouští se
1. Poté, co bylo oznámení o volbě systému 
schváleno, používají jediný daňový 
poplatník nebo skupina systém stanovený 
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touto směrnicí po dobu pěti zdaňovacích 
období. Po skončení tohoto počátečního 
období jediný daňový poplatník nebo 
skupina v používání systému pokračují 
v po sobě jdoucích obdobích, z nichž 
každé zahrnuje tři zdaňovací období, 
pokud nepodají oznámení o ukončení. 
Oznámení o ukončení může podat daňový 
poplatník svému příslušnému orgánu 
nebo v případě skupiny hlavní daňový 
poplatník hlavnímu daňovému orgánu, 
a to v době tří měsíců předcházejících 
konci počátečního období nebo některého 
z dalších období.
2. Pokud do skupiny vstoupí daňový 
poplatník nebo subjekt jiný než daňový 
poplatník, na období používání systému 
skupinou to nemá vliv. Jestliže skupina 
vstoupí do jiné skupiny nebo se dvě či více 
skupin spojí, rozšířená skupina pokračuje 
v používání systému do konce toho období 
používání systému skupinou, které končí 
později, pokud není na základě 
výjimečných okolností vhodnější použít 
kratší období.
3. Jestliže daňový poplatník vystoupí ze 
skupiny nebo je skupina zrušena, dotčení 
daňoví poplatníci pokračují v používání 
systému po zbytek aktuálního období
používání systému skupinou.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 338
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 105 – odst. 1



AM\885627CS.doc 175/225 PE478.376v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co bylo oznámení o volbě systému 
schváleno, používají jediný daňový 
poplatník nebo skupina systém stanovený 
touto směrnicí po dobu pěti zdaňovacích 
období. Po skončení tohoto počátečního 
období jediný daňový poplatník nebo 
skupina v používání systému pokračují 
v po sobě jdoucích obdobích, z nichž 
každé zahrnuje tři zdaňovací období, 
pokud nepodají oznámení o ukončení. 
Oznámení o ukončení může podat daňový 
poplatník svému příslušnému orgánu 
nebo v případě skupiny hlavní daňový 
poplatník hlavnímu daňovému orgánu, 
a to v době tří měsíců předcházejících 
konci počátečního období nebo některého 
z dalších období.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 339
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 105 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co bylo oznámení o volbě systému 
schváleno, používají jediný daňový 
poplatník nebo skupina systém stanovený 
touto směrnicí po dobu pěti zdaňovacích 
období. Po skončení tohoto počátečního 
období jediný daňový poplatník nebo 
skupina v používání systému pokračují 
v po sobě jdoucích obdobích, z nichž každé 
zahrnuje tři zdaňovací období, pokud 
nepodají oznámení o ukončení. Oznámení 
o ukončení může podat daňový poplatník 
svému příslušnému orgánu nebo v případě 
skupiny hlavní daňový poplatník hlavnímu 
daňovému orgánu, a to v době tří měsíců 
předcházejících konci počátečního období 

1. Poté, co bylo oznámení doručeno, 
používají jediný daňový poplatník nebo 
skupina systém stanovený touto směrnicí 
po dobu pěti zdaňovacích období. Po 
skončení tohoto počátečního období jediný 
daňový poplatník nebo skupina v používání 
systému pokračují v po sobě jdoucích 
obdobích, z nichž každé zahrnuje tři 
zdaňovací období, pokud daňový orgán 
nevydá oznámení o ukončení. Oznámení 
o ukončení může podat daňový orgán nebo 
v případě skupiny hlavní daňový orgán, 
a to v době tří měsíců předcházejících 
konci počátečního období nebo některého 
z dalších období.
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nebo některého z dalších období.

Or. de

Pozměňovací návrh 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Čl. 105 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co bylo oznámení o volbě systému 
schváleno, používají jediný daňový 
poplatník nebo skupina systém stanovený 
touto směrnicí po dobu pěti zdaňovacích 
období. Po skončení tohoto počátečního 
období jediný daňový poplatník nebo 
skupina v používání systému pokračují 
v po sobě jdoucích obdobích, z nichž každé 
zahrnuje tři zdaňovací období, pokud 
nepodají oznámení o ukončení. Oznámení 
o ukončení může podat daňový poplatník 
svému příslušnému orgánu nebo v případě 
skupiny hlavní daňový poplatník hlavnímu 
daňovému orgánu, a to v době tří měsíců 
předcházejících konci počátečního období 
nebo některého z dalších období.

1. Poté, co bylo oznámení o volbě systému 
schváleno, používají jediný daňový 
poplatník nebo skupina systém stanovený 
touto směrnicí po dobu tří zdaňovacích 
období. Po skončení tohoto počátečního 
období jediný daňový poplatník nebo 
skupina v používání systému pokračují 
v po sobě jdoucích obdobích, z nichž každé 
zahrnuje tři zdaňovací období, pokud 
nepodají oznámení o ukončení. Oznámení 
o ukončení může podat daňový poplatník 
svému příslušnému orgánu nebo v případě 
skupiny hlavní daňový poplatník hlavnímu 
daňovému orgánu, a to v době tří měsíců 
předcházejících konci počátečního období 
nebo některého z dalších období.

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 105 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co bylo oznámení o volbě systému 
schváleno, používají jediný daňový 
poplatník nebo skupina systém stanovený 
touto směrnicí po dobu pěti zdaňovacích 
období. Po skončení tohoto počátečního 

1. Poté, co bylo oznámení o volbě systému 
schváleno, používají jediný daňový 
poplatník nebo skupina systém stanovený 
touto směrnicí po dobu tří zdaňovacích 
období. Po skončení tohoto počátečního 
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období jediný daňový poplatník nebo 
skupina v používání systému pokračují 
v po sobě jdoucích obdobích, z nichž každé 
zahrnuje tři zdaňovací období, pokud 
nepodají oznámení o ukončení. Oznámení 
o ukončení může podat daňový poplatník 
svému příslušnému orgánu nebo v případě 
skupiny hlavní daňový poplatník hlavnímu 
daňovému orgánu, a to v době tří měsíců 
předcházejících konci počátečního období 
nebo některého z dalších období.

období jediný daňový poplatník nebo 
skupina v používání systému pokračují 
v po sobě jdoucích obdobích, z nichž každé 
zahrnuje tři zdaňovací období, pokud 
nepodají oznámení o ukončení. Oznámení 
o ukončení může podat daňový poplatník 
svému příslušnému orgánu nebo v případě 
skupiny hlavní daňový poplatník hlavnímu 
daňovému orgánu, a to v době tří měsíců 
předcházejících konci počátečního období 
nebo některého z dalších období.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 105 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud do skupiny vstoupí daňový 
poplatník nebo subjekt jiný než daňový 
poplatník, na období používání systému 
skupinou to nemá vliv. Jestliže skupina 
vstoupí do jiné skupiny nebo se dvě či více 
skupin spojí, rozšířená skupina pokračuje 
v používání systému do konce toho období 
používání systému skupinou, které končí 
později, pokud není na základě 
výjimečných okolností vhodnější použít 
kratší období.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 343
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 105 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud do skupiny vstoupí daňový 
poplatník nebo subjekt jiný než daňový 
poplatník, na období používání systému 
skupinou to nemá vliv. Jestliže skupina 
vstoupí do jiné skupiny nebo se dvě či více 
skupin spojí, rozšířená skupina pokračuje 
v používání systému do konce toho období 
používání systému skupinou, které končí 
později, pokud není na základě 
výjimečných okolností vhodnější použít 
kratší období.

2. Netýká se českého znění.

Or. de

Pozměňovací návrh 344
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 105 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže daňový poplatník vystoupí ze 
skupiny nebo je skupina zrušena, dotčení 
daňoví poplatníci pokračují v používání 
systému po zbytek aktuálního období 
používání systému skupinou.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 345
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Článek 106

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace v oznámení o volbě systému vypouští se
V oznámení o volbě systému se uvedou 
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tyto informace:
a) identifikační údaje daňového 
poplatníka nebo členů skupiny;
b) v případě skupiny doklad o splnění 
kritérií stanovených v článcích 54 a 55;
c) identifikační údaje veškerých 
přidružených podniků podle článku 78;
d) právní formy, sídla a místa skutečného 
vedení daňových poplatníků;
e) zdaňovací období, které se bude 
používat.
Komise může přijmout akt, ve kterém 
stanoví standardní formulář oznámení 
o volbě systému. Tento prováděcí akt bude 
přijat v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 131 odst. 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 346
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 106

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace v oznámení o volbě systému vypouští se
V oznámení o volbě systému se uvedou 
tyto informace:
a) identifikační údaje daňového 
poplatníka nebo členů skupiny;
b) v případě skupiny doklad o splnění 
kritérií stanovených v článcích 54 a 55;
c) identifikační údaje veškerých 
přidružených podniků podle článku 78;
d) právní formy, sídla a místa skutečného 
vedení daňových poplatníků;
e) zdaňovací období, které se bude 
používat.
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Komise může přijmout akt, ve kterém 
stanoví standardní formulář oznámení 
o volbě systému. Tento prováděcí akt bude 
přijat v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 131 odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

V rámci povinného systému není důvod pro oznamování.

.

Pozměňovací návrh 347
Miguel Portas

Návrh směrnice
Článek 106

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace v oznámení o volbě systému vypouští se
V oznámení o volbě systému se uvedou 
tyto informace:
a) identifikační údaje daňového 
poplatníka nebo členů skupiny;
b) v případě skupiny doklad o splnění 
kritérií stanovených v článcích 54 a 55;
c) identifikační údaje veškerých 
přidružených podniků podle článku 78;
d) právní formy, sídla a místa skutečného 
vedení daňových poplatníků;
e) zdaňovací období, které se bude 
používat.
Komise může přijmout akt, ve kterém 
stanoví standardní formulář oznámení 
o volbě systému. Tento prováděcí akt bude 
přijat v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 131 odst. 2.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 348
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 106

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace v oznámení o volbě systému vypouští se
V oznámení o volbě systému se uvedou 
tyto informace:
a) identifikační údaje daňového 
poplatníka nebo členů skupiny;
b) v případě skupiny doklad o splnění 
kritérií stanovených v článcích 54 a 55;
c) identifikační údaje veškerých 
přidružených podniků podle článku 78;
d) právní formy, sídla a místa skutečného 
vedení daňových poplatníků;
e) zdaňovací období, které se bude 
používat.
Komise může přijmout akt, ve kterém 
stanoví standardní formulář oznámení 
o volbě systému. Tento prováděcí akt bude 
přijat v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 131 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 106 – nadpis



PE478.376v01-00 182/225 AM\885627CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace v oznámení o volbě systému Informace v oznámení

Or. de

Pozměňovací návrh 350
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 106 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V oznámení o volbě systému se uvedou 
tyto informace:

vypouští se

a) identifikační údaje daňového 
poplatníka nebo členů skupiny;
b) v případě skupiny doklad o splnění 
kritérií stanovených v článcích 54 a 55;
c) identifikační údaje veškerých 
přidružených podniků podle článku 78;
d) právní formy, sídla a místa skutečného 
vedení daňových poplatníků;
e) zdaňovací období, které se bude 
používat.

Or. pt

Pozměňovací návrh 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 106 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V oznámení o volbě systému se uvedou 
tyto informace:

V oznámení se uvedou tyto informace:

Or. de
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Pozměňovací návrh 352
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 106 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) identifikační údaje daňového 
poplatníka nebo členů skupiny;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 353
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 106 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě skupiny doklad o splnění 
kritérií stanovených v článcích 54 a 55;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 354
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 106 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) identifikační údaje veškerých 
přidružených podniků podle článku 78;

vypouští se

Or. pt
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Pozměňovací návrh 355
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 106 – odst. 1 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) právní formy, sídla a místa skutečného 
vedení daňových poplatníků;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 356
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 106 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zdaňovací období, které se bude 
používat.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 357
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 106 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout akt, ve kterém 
stanoví standardní formulář oznámení 
o volbě systému. Tento prováděcí akt bude 
přijat v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 131 odst. 2.

vypouští se

Or. pt
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Pozměňovací návrh 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 106 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout akt, ve kterém 
stanoví standardní formulář oznámení 
o volbě systému. Tento prováděcí akt bude 
přijat v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 131 odst. 2.

Komise přijme akt, ve kterém stanoví 
standardní formulář oznámení. Tento 
prováděcí akt bude přijat v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v 
čl. 131 odst. 2.

Or. de

Pozměňovací návrh 359
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Článek 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontrola oznámení o volbě systému vypouští se
1. Příslušný orgán, kterému bylo platně 
předloženo oznámení o volbě systému, na 
základě informací uvedených v oznámení 
přezkoumá, zda skupina splňuje 
požadavky této směrnice. Není-li 
oznámení do tří měsíců od jeho obdržení 
zamítnuto, má se za to, že bylo schváleno.
2. Za předpokladu, že daňový poplatník 
v plném rozsahu sdělil všechny důležité 
informace v souladu s článkem 106, nemá 
žádné následné rozhodnutí, že sdělený 
seznam členů skupiny je nesprávný, za 
následek neplatnost oznámení o volbě 
systému. V takovém případě se oznámení 
opraví a přijmou se všechna další 
nezbytná opatření s platností od začátku 
zdaňovacího období, ve kterém tato 
skutečnost vyšla najevo. Pokud informace 
nebyly v plném rozsahu sděleny, může 
hlavní daňový orgán po dohodě 
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s ostatními dotčenými příslušnými orgány 
rozhodnout o neplatnosti původního 
oznámení o volbě systému.

Or. fr

Pozměňovací návrh 360
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontrola oznámení o volbě systému vypouští se
1. Příslušný orgán, kterému bylo platně 
předloženo oznámení o volbě systému, na 
základě informací uvedených v oznámení 
přezkoumá, zda skupina splňuje 
požadavky této směrnice. Není-li 
oznámení do tří měsíců od jeho obdržení 
zamítnuto, má se za to, že bylo schváleno.
2. Za předpokladu, že daňový poplatník 
v plném rozsahu sdělil všechny důležité 
informace v souladu s článkem 106, nemá 
žádné následné rozhodnutí, že sdělený 
seznam členů skupiny je nesprávný, za 
následek neplatnost oznámení o volbě 
systému. V takovém případě se oznámení 
opraví a přijmou se všechna další 
nezbytná opatření s platností od začátku 
zdaňovacího období, ve kterém tato 
skutečnost vyšla najevo. Pokud informace 
nebyly v plném rozsahu sděleny, může 
hlavní daňový orgán po dohodě 
s ostatními dotčenými příslušnými orgány 
rozhodnout o neplatnosti původního 
oznámení o volbě systému.

Or. fr

Odůvodnění

V rámci povinného systému není důvod pro oznamování.
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Pozměňovací návrh 361
Miguel Portas

Návrh směrnice
Článek 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontrola oznámení o volbě systému vypouští se
1. Příslušný orgán, kterému bylo platně 
předloženo oznámení o volbě systému, na 
základě informací uvedených v oznámení 
přezkoumá, zda skupina splňuje 
požadavky této směrnice. Není-li 
oznámení do tří měsíců od jeho obdržení 
zamítnuto, má se za to, že bylo schváleno.
2. Za předpokladu, že daňový poplatník 
v plném rozsahu sdělil všechny důležité 
informace v souladu s článkem 106, nemá 
žádné následné rozhodnutí, že sdělený 
seznam členů skupiny je nesprávný, za 
následek neplatnost oznámení o volbě 
systému. V takovém případě se oznámení 
opraví a přijmou se všechna další 
nezbytná opatření s platností od začátku 
zdaňovacího období, ve kterém tato 
skutečnost vyšla najevo. Pokud informace 
nebyly v plném rozsahu sděleny, může 
hlavní daňový orgán po dohodě 
s ostatními dotčenými příslušnými orgány 
rozhodnout o neplatnosti původního 
oznámení o volbě systému.

Or. pt

Pozměňovací návrh 362
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 107
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontrola oznámení o volbě systému vypouští se
1. Příslušný orgán, kterému bylo platně 
předloženo oznámení o volbě systému, na 
základě informací uvedených v oznámení 
přezkoumá, zda skupina splňuje 
požadavky této směrnice. Není-li 
oznámení do tří měsíců od jeho obdržení 
zamítnuto, má se za to, že bylo schváleno.
2. Za předpokladu, že daňový poplatník 
v plném rozsahu sdělil všechny důležité 
informace v souladu s článkem 106, nemá 
žádné následné rozhodnutí, že sdělený 
seznam členů skupiny je nesprávný, za 
následek neplatnost oznámení o volbě 
systému. V takovém případě se oznámení 
opraví a přijmou se všechna další 
nezbytná opatření s platností od začátku 
zdaňovacího období, ve kterém tato 
skutečnost vyšla najevo. Pokud informace 
nebyly v plném rozsahu sděleny, může 
hlavní daňový orgán po dohodě 
s ostatními dotčenými příslušnými orgány 
rozhodnout o neplatnosti původního 
oznámení o volbě systému.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 107 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontrola oznámení o volbě systému Kontrola oznámení

Or. de
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Pozměňovací návrh 364
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 107 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán, kterému bylo platně 
předloženo oznámení o volbě systému, na 
základě informací uvedených v oznámení 
přezkoumá, zda skupina splňuje 
požadavky této směrnice. Není-li
oznámení do tří měsíců od jeho obdržení 
zamítnuto, má se za to, že bylo schváleno.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 107 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán, kterému bylo platně 
předloženo oznámení o volbě systému, na 
základě informací uvedených v oznámení 
přezkoumá, zda skupina splňuje požadavky 
této směrnice. Není-li oznámení do tří 
měsíců od jeho obdržení zamítnuto, má se 
za to, že bylo schváleno.

1. Příslušný orgán, kterému bylo platně 
předloženo oznámení, na základě informací 
uvedených v oznámení přezkoumá, zda 
skupina splňuje požadavky této směrnice. 
Není-li oznámení do tří měsíců od jeho 
obdržení zamítnuto, má se za to, že bylo 
schváleno.

Or. de

Pozměňovací návrh 366
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 107 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za předpokladu, že daňový poplatník 
v plném rozsahu sdělil všechny důležité 
informace v souladu s článkem 106, nemá 
žádné následné rozhodnutí, že sdělený 
seznam členů skupiny je nesprávný, za 
následek neplatnost oznámení o volbě 
systému. V takovém případě se oznámení 
opraví a přijmou se všechna další 
nezbytná opatření s platností od začátku 
zdaňovacího období, ve kterém tato 
skutečnost vyšla najevo. Pokud informace 
nebyly v plném rozsahu sděleny, může 
hlavní daňový orgán po dohodě 
s ostatními dotčenými příslušnými orgány 
rozhodnout o neplatnosti původního 
oznámení o volbě systému.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 107 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za předpokladu, že daňový poplatník 
v plném rozsahu sdělil všechny důležité 
informace v souladu s článkem 106, nemá 
žádné následné rozhodnutí, že sdělený 
seznam členů skupiny je nesprávný, za 
následek neplatnost oznámení o volbě 
systému. V takovém případě se oznámení 
opraví a přijmou se všechna další nezbytná 
opatření s platností od začátku zdaňovacího 
období, ve kterém tato skutečnost vyšla 
najevo. Pokud informace nebyly v plném 
rozsahu sděleny, může hlavní daňový 
orgán po dohodě s ostatními dotčenými 
příslušnými orgány rozhodnout 
o neplatnosti původního oznámení o volbě 
systému.

2. Za předpokladu, že daňový poplatník 
v plném rozsahu sdělil všechny důležité 
informace v souladu s článkem 106, nemá 
žádné následné rozhodnutí, že sdělený 
seznam členů skupiny je nesprávný, za 
následek neplatnost oznámení. V takovém 
případě se oznámení opraví a přijmou se 
všechna další nezbytná opatření s platností 
od začátku zdaňovacího období, ve kterém 
tato skutečnost vyšla najevo. Pokud 
informace nebyly v plném rozsahu sděleny, 
může hlavní daňový orgán po dohodě 
s ostatními dotčenými příslušnými orgány 
rozhodnout o neplatnosti původního 
oznámení.
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Or. de

Pozměňovací návrh 368
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 108

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdaňovací období vypouští se
1. Všichni členové skupiny mají stejné 
zdaňovací období.
2. V roce, kdy vstoupí do stávající skupiny, 
uvede daňový poplatník své zdaňovací 
období do souladu se zdaňovacím 
obdobím skupiny. Přidělený podíl 
daňového poplatníka za toto zdaňovací 
období se vypočte v poměru k počtu 
kalendářních měsíců, ve kterých daná 
společnost patřila do skupiny.
3. Přidělený podíl daňového poplatníka za 
rok, ve kterém vystoupí ze skupiny, se 
vypočte v poměru k počtu kalendářních 
měsíců, ve kterých daná společnost patřila 
do skupiny.
4. Jestliže jediný daňový poplatník vstoupí 
do skupiny, zachází se s ním tak, jako by 
jeho zdaňovací období skončilo v den 
předcházející vstupu.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 108 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V roce, kdy vstoupí do stávající skupiny, 
uvede daňový poplatník své zdaňovací 
období do souladu se zdaňovacím obdobím 
skupiny. Přidělený podíl daňového 
poplatníka za toto zdaňovací období se 
vypočte v poměru k počtu kalendářních 
měsíců, ve kterých daná společnost patřila 
do skupiny.

2. Netýká se českého znění.

Or. de

Pozměňovací návrh 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 108 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže jediný daňový poplatník vstoupí 
do skupiny, zachází se s ním tak, jako by 
jeho zdaňovací období skončilo v den 
předcházející vstupu.

4. Netýká se českého znění.

Or. de

Pozměňovací návrh 371
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 109

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podání daňového přiznání vypouští se
1. Jediný daňový poplatník podá daňové 
přiznání příslušnému orgánu.
V případě skupiny podá konsolidované 
daňové přiznání skupiny hlavní daňový 
poplatník hlavnímu daňovému orgánu.
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2. Přiznání se považuje za vyměření 
daňové povinnosti každého člena skupiny. 
Jestliže právní předpisy členského státu 
stanoví, že daňové přiznání má právní 
status daňového výměru a má se 
považovat za nástroj umožňující 
vymáhání daňových dluhů, má 
konsolidované daňové přiznání stejný 
účinek ve vztahu ke členu skupiny 
povinnému k dani v tomto členském státě.
3. Pokud konsolidované daňové přiznání 
nemá právní status daňového výměru pro 
účely vymáhání daňového dluhu, může 
příslušný orgán členského státu vydat 
nástroj podle vnitrostátních právních 
předpisů dovolující vymáhání v tomto 
členském státě, pokud jde o člena skupiny, 
který je jeho rezidentem nebo se v něm 
nachází. Tento nástroj zahrnuje údaje 
z konsolidovaného daňového přiznání, 
které se týkají dotyčného člena skupiny. 
Odvolání proti tomuto nástroji se mohou 
týkat pouze formálních důvodů, a nikoli 
vyměřené daně. Postup se řídí 
vnitrostátními právními předpisy 
příslušného členského státu.
4. Jestliže se má za to, že existuje stálá 
provozovna podle čl. 61 třetího 
pododstavce, má za všechny procesní 
povinnosti týkající se zdanění této stálé 
provozovny odpovědnost hlavní daňový 
poplatník.
5. Daňové přiznání jediného daňového 
poplatníka se podá ve lhůtě stanovené 
právními předpisy členského státu, 
kterého je tento poplatník rezidentem 
nebo ve kterém má stálou provozovnu. 
Konsolidované daňové přiznání se podá ve 
lhůtě devíti měsíců od konce zdaňovacího 
období.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.
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Pozměňovací návrh 372
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 110

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obsah daňového přiznání vypouští se
1. Daňové přiznání jediného daňového 
poplatníka obsahuje tyto informace:
a) identifikační údaje daňového 
poplatníka;
b) zdaňovací období, kterého se daňové 
přiznání týká;
c) výpočet základu daně;
d) identifikační údaje veškerých 
přidružených podniků podle článku 78;
2. Konsolidované daňové přiznání 
zahrnuje tyto informace:
a) identifikační údaje daňového 
poplatníka;
b) identifikační údaje všech členů 
skupiny;
c) identifikační údaje veškerých 
přidružených podniků podle článku 78;
d) zdaňovací období, kterého se daňové 
přiznání týká;
e) výpočet základu daně každého člena 
skupiny;
f) výpočet konsolidovaného základu daně;
g) výpočet přiděleného podílu každého 
člena skupiny;
h) výpočet daňové povinnosti každého 
člena skupiny.

Or. en
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Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 373
Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Čl. 110 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jednotný formát daňového přiznání 
vypracuje Komise ve spolupráci s orgány 
daňové správy členských států.

Or. lv

Pozměňovací návrh 374
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 111

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení o chybách v daňovém přiznání vypouští se
Hlavní daňový poplatník oznámí 
hlavnímu daňovému orgánu chyby 
v konsolidovaném daňovém přiznání. 
Hlavní daňový orgán v případě potřeby 
vydá opravný výměr podle čl. 114 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 375
Danuta Jazłowiecka
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Návrh směrnice
Článek 112

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nepodání daňového přiznání vypouští se
Jestliže hlavní daňový poplatník nepodá 
konsolidované daňové přiznání, vydá 
hlavní daňový orgán do tří měsíců výměr 
založený na odhadu, přičemž vezme 
v potaz dostupné informace. Hlavní 
daňový poplatník se proti tomuto výměru 
může odvolat.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 376
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 113

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravidla pro elektronická podání, daňová 
přiznání a podkladovou dokumentaci

vypouští se

Komise může přijmout akty stanovující 
pravidla pro elektronická podání, pro 
formulář daňového přiznání, pro 
formulář konsolidovaného daňového 
přiznání a pro povinnou podkladovou 
dokumentaci. Tyto prováděcí akty budou 
přijaty v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 131 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.
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Pozměňovací návrh 377
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 114

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opravné výměry vypouští se
1. Ve vztahu k jedinému daňovému 
poplatníkovi se kontroly a výměry řídí 
právními předpisy členského státu, 
kterého je poplatník rezidentem nebo ve 
kterém má stálou provozovnu.
2. Hlavní daňový orgán ověří, zda je 
konsolidované daňové přiznání v souladu 
s čl. 110 odst. 2.
3. Hlavní daňový orgán může vydat 
opravný výměr nejpozději do tří let od 
konce lhůty pro podání konsolidovaného 
daňového přiznání, nebo nebylo-li v této 
lhůtě přiznání podáno, nejpozději do tří let 
od vydání výměru podle článku 112.
Opravný výměr nemůže být v žádném 
období 12 měsíců vydán více než jednou.
4. Odstavec 3 se nepoužije, jestliže je 
opravný výměr vydán ve shodě 
s rozhodnutím soudních orgánů 
členského státu hlavního daňového 
orgánu podle článku 123 nebo 
s výsledkem vzájemné dohody či 
rozhodčího řízení s třetí zemí. Takovéto 
opravné výměry se vydají do 12 měsíců od 
rozhodnutí soudních orgánů členského 
státu hlavního daňového orgánu nebo od 
ukončení řízení.
5. Bez ohledu na odstavec 3 je opravný 
výměr možné vydat do šesti let od konce 
lhůty pro podání konsolidovaného 
daňového přiznání, je-li to opodstatněno 
uvedením nesprávných údajů na základě 
úmyslu nebo hrubé nedbalosti daňového 
poplatníka, nebo do 12 let od konce 
uvedené lhůty, pokud je uvedení 
nesprávných údajů předmětem trestního 
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řízení. Takovýto opravný výměr se vydá do 
12 měsíců ode dne zjištění nesprávnosti 
údajů s výjimkou případů, kdy je delší 
doba objektivně opodstatněna potřebou 
dalších šetření nebo vyšetřování. Každý 
takový opravný výměr se vztahuje výlučně 
k předmětu, kterého se týkají nesprávné 
údaje.
6. Před vydáním opravného výměru 
konzultuje hlavní daňový orgán příslušné 
orgány členských států, ve kterých se 
nachází nebo je usazen člen skupiny. Tyto 
orgány mohou vyjádřit svá stanoviska do 
jednoho měsíce od uvedené konzultace.
Příslušný orgán členského státu, kterého 
je člen skupiny rezidentem nebo ve kterém 
je usazen, může vyzvat hlavní daňový 
orgán, aby vydal opravný výměr. Není-li 
tento výměr vydán do tří měsíců, má se za 
to, že byla výzva zamítnuta.
7. Opravný výměr upravující 
konsolidovaný základ daně se nevydá, 
jestliže rozdíl mezi přiznaným základem 
a opraveným základem nepřesahuje 5 000 
EUR nebo 1 % konsolidovaného základu 
daně podle toho, která částka je nižší.
Opravný výměr upravující výpočet 
přidělených podílů se nevydá, jestliže by 
byl součet přidělených podílů členů 
skupiny, které jsou rezidenty určitého 
členského státu nebo jsou v něm usazeni, 
upraven o méně než 0,5 %.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 378
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 115
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Centrální databáze vypouští se
Konsolidované daňové přiznání 
a podpůrné dokumenty podané hlavním 
daňovým poplatníkem se uloží v centrální 
databázi, ke které mají přístup všechny 
příslušné orgány. Centrální databáze se 
pravidelně aktualizuje doplňováním 
veškerých dalších informací a dokumentů 
a všech rozhodnutí a oznámení vydaných 
hlavním daňovým orgánem.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 379
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 115 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Centrální databáze Ústřední orgán pro koordinaci a řízení 
centrální databáze

Or. de

Pozměňovací návrh 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 115 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude vytvořen ústřední daňový orgán pro 
Evropskou unii. Tento orgán bude 
koordinovat činnost daňových orgánů 
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členských států v souladu se směrnicí 
a bude řídit centrální databázi.

Or. de

Pozměňovací návrh 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 115 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konsolidované daňové přiznání a podpůrné 
dokumenty podané hlavním daňovým 
poplatníkem se uloží v centrální databázi, 
ke které mají přístup všechny příslušné 
orgány. Centrální databáze se pravidelně 
aktualizuje doplňováním veškerých dalších 
informací a dokumentů a všech rozhodnutí 
a oznámení vydaných hlavním daňovým 
orgánem.

Konsolidované daňové přiznání a podpůrné
dokumenty podané hlavním daňovým 
poplatníkem se uloží v této centrální 
databázi, ke které mají přístup všechny 
příslušné orgány. Centrální databáze se 
pravidelně aktualizuje doplňováním 
veškerých dalších informací a dokumentů 
a všech rozhodnutí a oznámení vydaných 
hlavním daňovým orgánem.

Or. de

Pozměňovací návrh 382
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 116

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určení hlavního daňového poplatníka vypouští se
Hlavního daňového poplatníka určeného 
v souladu s čl. 4 odst. 6 nelze následně 
změnit. Pokud však hlavní daňový 
poplatník přestane splňovat kritéria 
uvedená v čl. 4 odst. 6, určí skupina 
nového hlavního daňového poplatníka.
Za výjimečných okolností mohou 
příslušné daňové orgány členských států, 
kterých jsou členové skupiny rezidenty 
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nebo ve kterých mají stálou provozovnu, 
ve lhůtě šesti měsíců od podání oznámení 
o volbě systému nebo šesti měsíců od 
reorganizace týkající se hlavního 
daňového poplatníka rozhodnout po 
vzájemné dohodě, že hlavním daňovým 
poplatníkem bude jiný daňový poplatník 
než ten, kterého určila skupina.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 383
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 116 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za výjimečných okolností mohou příslušné 
daňové orgány členských států, kterých 
jsou členové skupiny rezidenty nebo ve 
kterých mají stálou provozovnu, ve lhůtě 
šesti měsíců od podání oznámení o volbě 
systému nebo šesti měsíců od reorganizace 
týkající se hlavního daňového poplatníka 
rozhodnout po vzájemné dohodě, že 
hlavním daňovým poplatníkem bude jiný 
daňový poplatník než ten, kterého určila 
skupina.

Za výjimečných okolností mohou příslušné 
daňové orgány členských států, kterých 
jsou členové skupiny rezidenty nebo ve 
kterých mají stálou provozovnu, ve lhůtě 
šesti měsíců od podání oznámení nebo šesti 
měsíců od reorganizace týkající se 
hlavního daňového poplatníka rozhodnout 
po vzájemné dohodě, že hlavním daňovým 
poplatníkem bude jiný daňový poplatník 
než ten, kterého určila skupina.

Or. de

Pozměňovací návrh 384
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 117
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedení záznamů vypouští se
Jediný daňový poplatník a v případě 
skupiny všichni členové skupiny vedou 
záznamy a pokladové dokumenty 
v dostatečné míře podrobnosti, aby bylo 
zajištěno řádné provádění této směrnice 
a aby bylo možné provádět kontroly.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 385
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 118

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování informací příslušným 
orgánům

vypouští se

Na žádost příslušného orgánu členského 
státu, kterého je daňový poplatník 
rezidentem nebo ve kterém se nachází 
jeho stálá provozovna, poskytne daňový 
poplatník veškeré informace mající 
význam pro stanovení jeho daňové 
povinnosti. Na žádost hlavního daňového 
orgánu poskytne hlavní daňový poplatník 
veškeré informace mající význam pro 
stanovení konsolidovaného základu daně 
nebo daňové povinnosti kteréhokoli člena 
skupiny.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.
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Pozměňovací návrh 386
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 119

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádost o stanovisko příslušného orgánu vypouští se
1. Daňový poplatník může požádat 
příslušný orgán členského státu, kterého 
je rezidentem nebo ve kterém má stálou 
provozovnu, o stanovisko k použití této 
směrnice u konkrétní transakce nebo řady 
transakcí, jejichž provedení se plánuje. 
Daňový poplatník může rovněž požádat 
o stanovisko k navrhovanému složení 
skupiny. Příslušný orgán podnikne 
veškeré možné kroky k tomu, aby na tuto 
žádost odpověděl v přiměřené lhůtě.
Za předpokladu, že byly sděleny všechny 
důležité informace o plánované transakci 
nebo řadě transakcí, je stanovisko vydané 
příslušným orgánem pro tento orgán 
závazné, nerozhodnou-li následně jinak 
soudní orgány členského státu hlavního 
daňového orgánu v souladu s článkem 
123. Jestliže daňový poplatník se 
stanoviskem nesouhlasí, může postupovat 
podle vlastního výkladu, ale musí na tuto 
skutečnost upozornit ve svém daňovém 
přiznání nebo konsolidovaném daňovém 
přiznání.
2. Jestliže se na určité transakci nebo řadě 
transakcí přímo podílí dva nebo více členů 
skupiny v různých členských státech nebo 
pokud se žádost týká navrhovaného 
složení skupiny, dohodnou se příslušné 
orgány dotčených členských států na
společném stanovisku.

Or. en
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Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 387
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 120

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komunikace mezi příslušnými orgány vypouští se
1. Informace sdělované na základě této 
směrnice se pokud možno poskytují 
elektronickými prostředky s využitím 
společné komunikační sítě / společného 
systémového rozhraní (CCN/CSI).
2. Pokud příslušný orgán obdrží žádost 
o spolupráci nebo výměnu údajů týkající 
se člena skupiny podle směrnice 
2011/16/EU, odpoví na ni nejpozději do tří 
měsíců ode dne, kdy žádost obdržel.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 388
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 121

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení o utajení vypouští se
1. Všechny informace, které členský stát
obdrží podle této směrnice, musí být 
v tomto členském státě utajeny stejně jako 
informace obdržené podle jeho 
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vnitrostátních předpisů. V každém případě 
tyto informace:
a) mohou být zpřístupněny jen osobám 
přímo zapojeným do vyměření daně nebo 
správní kontroly vyměření daně;
b) mohou být dále sděleny jen v rámci 
soudního nebo správního řízení 
o sankcích, pokud se týká vyměření daně 
nebo přezkoumání vyměření daně nebo 
s nimi souvisí, a to jen osobám přímo 
zúčastněným na tomto řízení; tyto 
informace však mohou být zveřejněny při 
veřejném soudním jednání nebo 
v soudním rozsudku, pokud proti tomu 
příslušný orgán členského státu, který 
informace poskytl, nevznese námitku;
c) nesmějí být za žádných okolností 
použity pro jiné účely než pro daňové 
účely nebo pro účely soudního nebo 
správního řízení o sankcích, pokud se týká 
vyměření daně nebo přezkoumání 
vyměření daně nebo s nimi souvisí.
Kromě toho mohou členské státy stanovit, 
že se informace uvedené v prvním 
pododstavci použijí pro vyměření jiných 
dávek, cel nebo daní uvedených v článku 
2 směrnice Rady 2008/55/ES21.
2. Bez ohledu na odstavec 1 může 
příslušný orgán členského státu, který 
poskytuje informace, povolit jejich použití 
pro jiné účely v dožadujícím státě, jestliže 
tyto informace mohou být podle právních 
předpisů státu poskytujícího informace za 
podobných okolností pro podobné účely 
použity i ve státě poskytujícím informace.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 389
Danuta Jazłowiecka
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Návrh směrnice
Článek 122

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontroly vypouští se
1. Hlavní daňový orgán může zahájit 
a koordinovat kontroly členů skupiny. 
Kontrola může být zahájena také na 
žádost příslušného orgánu.
Hlavní daňový orgán a ostatní dotčené 
příslušné orgány společně určí rozsah 
a obsah kontroly, jakož i členy skupiny, 
kterých se má týkat.
2. Kontrola se provede v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
členského státu, ve kterém se koná, 
s výhradou úprav, které jsou nezbytné pro 
zajištění řádného provádění této směrnice.
3. Hlavní daňový orgán sestaví výsledky 
všech kontrol.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Čl. 122 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní daňový orgán může zahájit 
a koordinovat kontroly členů skupiny. 
Kontrola může být zahájena také na žádost 
příslušného orgánu.

Hlavní daňový orgán může zahájit kontroly 
členů skupiny. Tyto kontroly koordinuje 
evropský daňový orgán. Kontrola může 
být zahájena také na žádost příslušného 
orgánu nebo evropského daňového 
orgánu.

Or. de
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Pozměňovací návrh 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 122 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hlavní daňový orgán sestaví výsledky 
všech kontrol.

3. Evropský daňový orgán sestaví výsledky 
všech kontrol.

Or. de

Pozměňovací návrh 392
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 123

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neshoda mezi členskými státy vypouští se
1. Jestliže příslušný orgán členského 
státu, kterého je člen skupiny rezidentem 
nebo ve kterém je usazen, nesouhlasí 
s rozhodnutím hlavního daňového orgánu 
přijatým podle článku 107 nebo čl. 114 
odst. 3 nebo 5 nebo čl. 114 odst. 6 
druhého pododstavce, může toto 
rozhodnutí ve lhůtě tří měsíců napadnout 
u soudu členského státu hlavního 
daňového orgánu.
2. Příslušný orgán má alespoň stejná 
procesní práva, jaká má podle právních 
předpisů tohoto členského státu v řízeních 
proti rozhodnutí hlavního daňového 
orgánu daňový poplatník.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.
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Pozměňovací návrh 393
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 123 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže příslušný orgán členského státu, 
kterého je člen skupiny rezidentem nebo ve 
kterém je usazen, nesouhlasí s rozhodnutím 
hlavního daňového orgánu přijatým podle 
článku 107 nebo čl. 114 odst. 3 nebo 5 
nebo čl. 114 odst. 6 druhého pododstavce, 
může toto rozhodnutí ve lhůtě tří měsíců
napadnout u soudu členského státu 
hlavního daňového orgánu.

1. Jestliže příslušný orgán členského státu, 
kterého je člen skupiny rezidentem nebo ve 
kterém je usazen, nesouhlasí s rozhodnutím 
hlavního daňového orgánu přijatým podle 
článku 107 nebo čl. 114 odst. 3 nebo 5 
nebo čl. 114 odst. 6 druhého pododstavce, 
může toto rozhodnutí napadnout v prvním 
stupni u evropského daňového orgánu 
a následně u Soudního dvora Evropské 
unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 123 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán má alespoň stejná 
procesní práva, jaká má podle právních 
předpisů tohoto členského státu v řízeních 
proti rozhodnutí hlavního daňového 
orgánu daňový poplatník.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 395
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 124
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odvolání vypouští se
1. Hlavní daňový poplatník může podat 
odvolání proti těmto aktům:
rozhodnutí, kterým se zamítá oznámení 
o volbě systému;
b) sdělení, kterým se žádá o poskytnutí 
dokumentů nebo informací;
c) opravný výměr;
d) výměr vydaný při nepodání 
konsolidovaného daňového přiznání.
Odvolání se podá do 60 dnů od obdržení 
aktu, proti kterému odvolání směřuje.
2. Odvolání nemá odkladný účinek na 
daňovou povinnost daňového poplatníka.
3. Bez ohledu na čl. 114 odst. 3 může být 
vydán opravný výměr za účelem provedení 
výsledku odvolání.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 396
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 124 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodnutí, kterým se zamítá oznámení 
o volbě systému;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 397
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 124 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodnutí, kterým se zamítá oznámení 
o volbě systému;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

V rámci povinného systému není důvod pro oznamování.

.

Pozměňovací návrh 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 124 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodnutí, kterým se zamítá oznámení 
o volbě systému;

a) rozhodnutí, kterým se zamítá oznámení;

Or. de

Pozměňovací návrh 399
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 125

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní odvolání vypouští se
1. Odvolání proti opravným výměrům 
nebo výměrům podle článku 112 projedná 
správní orgán, který je podle právních 
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předpisů členského státu hlavního 
daňového orgánu příslušný 
k projednávání odvolání v prvním stupni. 
Pokud v tomto členském státě takovýto 
příslušný správní orgán neexistuje, může 
hlavní daňový poplatník podat přímo 
odvolání k soudu.
2. Svá podání ke správnímu orgánu 
hlavní daňový orgán důkladně konzultuje 
s ostatními příslušnými orgány.
3. Správní orgán může ve vhodných 
případech nařídit, aby hlavní daňový 
poplatník a hlavní daňový orgán předložili 
důkazy o daňových záležitostech členů 
skupiny a dalších přidružených podniků, 
jakož i o právních předpisech 
a zvyklostech ostatních dotčených 
členských států. Příslušné orgány 
ostatních dotčených členských států 
poskytnou hlavnímu daňovému orgánu 
veškerou nezbytnou pomoc.
4. Jestliže správní orgán změní rozhodnutí 
hlavního daňového orgánu, změněné 
rozhodnutí nahradí rozhodnutí hlavního 
daňového orgánu a pokládá se za 
rozhodnutí tohoto daňového orgánu.
5. Správní orgán o odvolání rozhodne do 
šesti měsíců. Jestliže hlavní daňový 
poplatník v této lhůtě neobdrží žádné 
rozhodnutí, má se za to, že bylo 
rozhodnutí hlavního daňového orgánu 
potvrzeno.
6. Pokud je rozhodnutí potvrzeno nebo 
změněno, má hlavní daňový poplatník 
právo podat odvolání přímo k soudu 
členského státu hlavního daňového 
orgánu, a to do 60 dnů ode dne, kdy 
obdržel rozhodnutí odvolacího správního 
orgánu.
7. Pokud je rozhodnutí zrušeno, správní 
orgán záležitost postoupí hlavnímu 
daňovému orgánu, který přijme nové 
rozhodnutí do 60 dnů ode dne, kdy mu 
bylo rozhodnutí správního orgánu 
oznámeno. Hlavní daňový poplatník může 
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podat odvolání proti tomuto novému 
rozhodnutí buď podle odstavce 1, nebo 
přímo k soudu členského státu hlavního 
daňového orgánu, a to do 60 dnů ode dne, 
kdy rozhodnutí obdržel. Jestliže hlavní 
daňový orgán nepřijme nové rozhodnutí 
do 60 dnů, může hlavní daňový poplatník 
podat proti původnímu rozhodnutí 
hlavního daňového orgánu odvolání 
k soudu členského státu hlavního 
daňového orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 400
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 126

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odvolání k soudu vypouští se
1. Odvolání k soudu proti rozhodnutí 
hlavního daňového orgánu se s výhradou 
odstavce 3 řídí právními předpisy 
členského státu tohoto hlavního daňového 
orgánu.
2. Svá podání k soudu hlavní daňový 
orgán důkladně konzultuje s ostatními 
příslušnými orgány.
3. Soud členského státu může ve 
vhodných případech nařídit, aby hlavní 
daňový poplatník a hlavní daňový orgán 
předložili důkazy o daňových záležitostech 
členů skupiny a dalších přidružených 
podniků, jakož i o právních předpisech 
a zvyklostech ostatních dotčených 
členských států. Příslušné orgány 
ostatních dotčených členských států 
poskytnou hlavnímu daňovému orgánu 
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veškerou nezbytnou pomoc.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení potřebné vzhledem k vypuštění prvku „konsolidace“.

Pozměňovací návrh 401
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Článek 126 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA XVIIa
MINIMÁLNÍ DAŇ z PŘÍJMŮ 

PRÁVNICKÝCH OSOB 
Článek 126a

Pravidla pro stanovení sazby daně 
z příjmů právnických osob

Členské státy stanoví své vnitrostátní 
sazby daně z příjmů právnických osob na 
úrovni, která není nižší než 3 % pod 
průměrnou zákonnou sazbou v členských 
státech. 

Průměrnou zákonnou sazbu daně 
z příjmů právnických osob použitelnou 
v členských státech zveřejní jednou ročně 
Komise. Vypočítá se na základě 
aritmetického průměru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 402
Liem Hoang Ngoc
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Návrh směrnice
Článek 126 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 126b
Ochranná doložka, pokud jde o efektivní 

daň z příjmů právnických osob

Členské státy nepřijmou opatření vedoucí 
ke snížení své efektivní daně z příjmů 
právnických osob. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 127 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí Radě.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. de

Pozměňovací návrh 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 128 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada může přenesení pravomoci 
uvedené v článcích 2, 14, 34 a 42 kdykoli 
zrušit.

1. Rada nebo Evropský parlament mohou
přenesení pravomoci uvedené v článcích 2, 
14, 34 a 42 kdykoli zrušit.
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Or. de

Pozměňovací návrh 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 129 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada může proti aktu v přenesené 
pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří 
měsíců ode dne oznámení.

1. Evropský parlament a Rada mohou
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne 
oznámení..

Or. de

Pozměňovací návrh 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 129 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Rada v této lhůtě námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci nevysloví, bude akt 
v přenesené pravomoci zveřejněn 
v Úředním věstníku Evropské unie 
a vstupuje v platnost dnem v něm 
stanoveným.

Pokud Evropský parlament ani Rada 
v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci nevysloví, bude akt v přenesené 
pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstupuje v platnost dnem 
v něm stanoveným.

Or. de

Pozměňovací návrh 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 129 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Rada uvědomí Komisi 
o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Evropský parlament 
a Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí 
námitky nevyslovit.

Or. de

Pozměňovací návrh 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Článek 130

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informování Evropského parlamentu vypouští se
Evropský parlament je informován 
o přijetí aktů v přenesené pravomoci 
Komisí, o námitkách k nim vyslovených a 
o zrušení přenesení pravomoci Radou.

Or. de

Pozměňovací návrh 409
Iliana Ivanova

Návrh směrnice
Čl. 130 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament je informován o přijetí 
aktů v přenesené pravomoci Komisí, 
o námitkách k nim vyslovených a o zrušení 
přenesení pravomoci Radou.

Evropský parlament je informován o přijetí 
aktů v přenesené pravomoci Komisí, 
o námitkách k nim vyslovených a o zrušení 
přenesení pravomoci Radou. Jakékoli 
budoucí hodnocení nástrojů by mělo být 
sděleno členům příslušného výboru 
Evropského parlamentu.



AM\885627CS.doc 217/225 PE478.376v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

odůvodnění vyplývá z textu pozměňujícího návrhu

Pozměňovací návrh 410
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 133 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přezkum (Netýká se českého znění)

Or. pt

Odůvodnění

Jedná se pouze o portugalskou jazykovou úpravu. Domnívám se, že správná formulace 
překladu ustanovení o přezkumu je „Cláusula de Revisão“.

Pozměňovací návrh 411
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 133 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy.

V návaznosti na výsledky nezávislého 
hodnocení dopadů a případného pilotního 
projektu, jež by měl být uskutečněn dříve, 
než tato směrnice vstoupí poprvé 
v platnost v EU, a na základě závěrů 
následné analýzy stanovené v ustanovení 
o přezkumu, které je součástí této 
směrnice, Komise pět let po prvním vstupu 
této směrnice v platnost přezkoumá její 
uplatňování a podá Radě zprávu o jejím 
fungování v členských státech, které ji 
provedly na dobrovolném základě, dříve 
než Rada rozhodne o případném rozšíření 
či zrušení této směrnice. Zpráva Komise 
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pro Radu bude především obsahovat 
analýzu dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy, 
využívání tohoto nástroje ze strany malých 
a středních podniků, jež se pro něj 
dobrovolně rozhodly, a použitelnost tohoto 
mechanismu pro tyto podniky v praxi, 
jakož i dopadu směrnice na výběr daní 
a daňové příjmy v členských státech EU, 
jež se dobrovolně rozhodly ji provést do 
svých vnitrostátních právních předpisů, 
a na boj proti daňovým únikům, daňovým 
podvodům a dvojímu zdanění.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Čl. 133 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy.

Komise tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě a Evropskému parlamentu 
zprávu o jejím fungování. Zpráva bude 
především obsahovat analýzu dopadu 
mechanismu stanoveného v kapitole XVI 
této směrnice pro rozdělení daňových 
základů mezi členské státy. Zpráva bude 
zahrnovat analýzu dopadů této směrnice 
na daňový základ těchto členských států 
na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni. Komise rovněž vypracuje analýzu 
hospodářských dopadů CCCTB na 
přemisťování hospodářské činnosti 
a pracovních míst v rámci Unie. Tato 
studie o dopadech bude rovněž zahrnovat 
analýzu výhod a nevýhod možnosti 
stanovení tohoto systému jako povinného, 
která spolu se statistickými údaji rozptýlí 
obavy (např. že zavedení CCCTB povede 
k poklesu hospodářského růstu, čímž 
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dojde o narušení konkurenceschopnosti 
daňových systémů jednotlivých členských 
států), jež dříve nastínily některé členské 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 133 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy.

Komise tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o jejím fungování. Zpráva bude 
především obsahovat analýzu dopadu 
mechanismu stanoveného v kapitole XVI 
této směrnice pro rozdělení daňových 
základů mezi členské státy. Zpráva bude 
zahrnovat analýzu dopadů této směrnice 
na daňový základ těchto členských států 
na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni. Komise rovněž vypracuje analýzu 
sociálních a hospodářských dopadů 
CCCTB na přemisťování hospodářské 
činnosti a pracovních míst v rámci Unie. 
Komise rovněž posoudí možnost zdanění 
partnerství, jako by se jednalo 
o společnosti, a nikoli jako 
netransparentní subjekty. Zpráva bude 
rovněž zahrnovat analýzu výhod 
a nevýhod stanovení tohoto systému jako 
povinného Ke zprávě se případně připojí 
vhodné legislativní návrhy.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení dopadů CCCTB při přezkumu směrnice: po třech letech Komise zváží výhody 
a nevýhody zavedení povinného systému s cílem vytvořit jediný CCCTB v EU. Komise rovněž 
provede analýzu dopadů směrnice na daňové základy členských států na vnitrostátní, 
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regionální a místní úrovni, včetně sociálních a hospodářských dopadů na přemisťování 
hospodářské činnost a na pracovní místa v rámci EU.

Pozměňovací návrh 414
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 133 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy.

Komise tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o jejím fungování. Zpráva bude 
především obsahovat analýzu dopadu 
mechanismu stanoveného v kapitole XVI 
této směrnice pro rozdělení daňových 
základů mezi členské státy a analýzu 
konsolidačních ustanovení.

Or. de

Pozměňovací návrh 415
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Čl. 133 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy.

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy.
Žádnou záležitost, na niž se nevztahuje 
oblast působnosti směrnice, zejména
posouzení dopadu neharmonizovaných 
daňových sazeb, není potřeba 
přezkoumávat.
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Or. en

Pozměňovací návrh 416
Iliana Ivanova

Návrh směrnice
Čl. 133 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy.

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě a Evropskému parlamentu 
zprávu o jejím fungování. Zpráva bude
obsahovat analýzu dopadu mechanismu 
stanoveného v kapitole XVI této směrnice 
pro rozdělení daňových základů mezi 
členské státy. Zpráva bude rovněž 
zahrnovat analýzu dopadu mechanismu 
na hospodářství členských států a na 
vnitrostátní daňové systémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 133 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy.

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě zprávu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy. Při 
přezkumu této směrnice by měla být 
pozornost věnována především zavedení 
povinného systému společného základu 
daně z příjmů právnických osob.
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Or. en

Odůvodnění

Závazná povaha společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob by 
pomohla omezit byrokracii a zabránit daňovým podvodům. Před stanovením jeho závaznosti 
je však nutné posoudit fungování CCTB a jeho vliv na evropské společnosti.

Pozměňovací návrh 418
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 133 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy.

Komise tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o jejím fungování. Zpráva bude 
především obsahovat analýzu dopadu 
mechanismu stanoveného v kapitole XVI 
této směrnice pro rozdělení daňových 
základů mezi členské státy. Tato zpráva by 
se měla rovněž zaměřit na dopady této 
směrnice pro růst a vytváření pracovních 
příležitostí, na její dopady na globální 
operace společností EU a na její účinnost 
při boji proti daňovým únikům 
a podvodům.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 133 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
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dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy.

dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice 
a uplatňovaných vnitrostátních sazeb pro 
rozdělení daňových základů mezi členské 
státy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 420
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 133 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě každé dva roky zprávu o provádění 
článku 85 vnitrostátními orgány.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby posuzování transparentnosti subjektů třetí země bylo relativně 
jednotné ve všech zúčastněných členských státech.

Pozměňovací návrh 421
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 133 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé dva roky po vstupu této směrnice 
v platnost Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu 
o potenciálních dopadech této směrnice 
na vnitřní trh, a to se zvláštním ohledem 
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na možné narušení hospodářské soutěže 
mezi společnostmi, na něž se uplatní 
opatření této směrnice, a společnostmi, jež 
kritéria konsolidace nesplňují.

Or. fr

Odůvodnění

Ačkoli jsou dopady takových opatření na vnitřní trh nevyhnutelné, musí být posouzeny, 
a v případě, že jsou nepříznivé, je nutné je zmírnit nebo kompenzovat s cílem zabránit vzniku 
velkého narušení.

Pozměňovací návrh 422
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 134 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [datum]. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a předají jí srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.

Členské státy, jež se dobrovolně 
rozhodnou provést tuto směrnici, přijmou 
a zveřejní právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí do [datum]. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění a předají jí srovnávací 
tabulku mezi těmito předpisy a touto 
směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 135 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vstup v platnost Dobrovolný vstup v platnost

Or. en
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Pozměňovací návrh 424
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 135 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice vstupuje v platnost […] 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost […] 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie, a to u těch členských států, 
jež se dobrovolně rozhodly ji provést.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Markus Ferber

Návrh směrnice
Příloha 3 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Daň z pojištění vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Obecně se předpokládá, že daň z příjmů právnických osob nebo jakákoli jiná podobná daň 
nebude odečitatelná jakožto provozní náklad. Tato daň by jinak vedla ke snížení vlastního 
daňového základu. V případě Německa je však například daň z pojištění daní z transakce 
a není tudíž srovnatelná s daní z příjmů. Daň z pojištění („Versicherungsteuer“) by tak měla 
být odečitatelná.


