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Pozměňovací návrh 8
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Přetrvávající a značné schodky 
veřejných financí jsou úzce spojeny se 
současnou sociální, hospodářskou a 
finanční krizí. Důležitým faktorem, který 
brání udržitelné konsolidaci 
vnitrostátních rozpočtů, je zároveň daňová 
soutěž mezi členskými státy. Komise by 
proto měla předložit včasné zavedení 
minimální sazby daně z příjmu 
právnických osob, jejíž výše by měla být 
stanovena na 25 %. Taková minimální 
sazba by omezila daňovou soutěž, a 
posílila by tak i možnosti členských států 
zdanit korporace. Nemělo by to tedy 
negativní dopad na zásadu subsidiarity.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Na vnitřním  trhu, který má znaky trhu 
domácího, by transakce mezi společnostmi 
z různých členských států neměly podléhat 
daňovým podmínkám méně příznivým, než 
jsou podmínky, které se vztahují na stejné 
transakce prováděné mezi společnostmi ze 
stejného členského státu.

(2) Na vnitřním  trhu, který má znaky trhu 
domácího, by transakce mezi společnostmi 
z různých členských států neměly podléhat 
daňovým podmínkám méně příznivým, než 
jsou podmínky, které se vztahují na stejné 
transakce prováděné mezi společnostmi ze 
stejného členského státu. Existence 27 
různých systémů daně z příjmů 
právnických osob nicméně vytváří pro 
společnosti, jež působí přeshraničně, 
prostor pro vyhýbání se daňové povinnosti 
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a daňové úniky. Tento stav představuje 
podstatnou zátěž pro státní rozpočty.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zrušení veškerého zdanění úroků 
a licenčních poplatků v členském státě, 
v němž mají zdroj, bez ohledu na to, zda 
jsou daně vybírány srážkou u zdroje nebo 
na základě daňového výměru, je 
nejvhodnějším prostředkem k odstranění 
výše popsaných formalit a problémů 
a k zajištění stejného daňového zacházení 
v případě vnitrostátních i přeshraničních 
operací. Zejména je nutné zrušit takovéto 
daně ve vztahu k platbám úroků 
a licenčních poplatků prováděným mezi 
přidruženými společnostmi z různých 
členských států i mezi stálými 
provozovnami těchto společností.

(4) Nahrazení veškerých forem zdanění 
úroků a licenčních poplatků v členském 
státě, v němž mají zdroj, bez ohledu na to, 
zda jsou daně vybírány srážkou u zdroje 
nebo na základě daňového výměru, 
harmonizovaným zdaněním na evropské 
úrovni je nejvhodnějším prostředkem 
k odstranění výše popsaných formalit 
a problémů a k zajištění stejného daňového 
zacházení v případě vnitrostátních 
i přeshraničních operací. Zejména je nutné 
nahradit daně harmonizovaným režimem 
zdanění ve vztahu k platbám úroků a 
licenčních poplatků prováděným mezi 
přidruženými společnostmi z různých 
členských států i mezi stálými 
provozovnami těchto společností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Dále je nutné, aby členské státy 
nebyly zbaveny možnosti přijímat opatření 
vhodná k boji proti daňovým únikům či

(12) Dále je nutné přijmout vhodná
opatření na boj proti daňovým únikům,
zneužívání daňových režimů, vyhýbání se 
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zneužívání daňových režimů. daňovým povinnostem a daňovým 
podvodům na úrovni Evropy i členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Dále je nutné, aby členské státy 
nebyly zbaveny možnosti přijímat opatření 
vhodná k boji proti daňovým únikům či 
zneužívání daňových režimů.

(12) Dále je nutné, aby členské státy 
nebyly zbaveny možnosti přijímat opatření 
vhodná k boji proti daňovým únikům, 
daňovým podvodům či zneužívání 
daňových režimů.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Aby se zajistilo hladké provádění 
ustanovení této směrnice, které bude 
efektivní z hlediska vynaložených 
nákladů, měly by společnosti vypracovat 
své roční účetní závěrky zahrnující 
všechny příslušné daňové údaje ve 
formátu eXtensible Business Reporting 
Language (XBRL).

Or. de



PE491.094v01-00 6/11 AM\904092CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 14
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úroky nebo licenční poplatky mající 
zdroj v členském státě jsou osvobozeny od 
veškerých daní, které na ně jsou formou 
srážky u zdroje či na základě daňového 
výměru v daném členském  státě uloženy, 
pokud skutečný vlastník úroků či 
licenčních poplatků je společností jiného 
členského státu nebo v jiném členském 
státě umístěnou stálou provozovnou 
společnosti členského státu a skutečně 
podléhá dani z příjmu pocházejícího 
z těchto plateb v tomto druhém členském 
státě .

1. Úroky nebo licenční poplatky mající 
zdroj v členském státě jsou osvobozeny od 
veškerých daní, které na ně jsou formou 
srážky u zdroje či na základě daňového 
výměru v daném členském  státě uloženy, 
pokud skutečný vlastník úroků či 
licenčních poplatků je společností jiného 
členského státu nebo v jiném členském 
státě umístěnou stálou provozovnou 
společnosti členského státu a skutečně 
podléhá dani z příjmu pocházejícího 
z těchto plateb v tomto druhém členském 
státě ve výši minimálně 70 % průměrné 
zákonné sazby daně z příjmů právnických 
osob použitelné v členských státech.
Úroky či licenční poplatky mající zdroj 
v členském státě nejsou v tomto státě 
osvobozeny, pokud nejsou zdanitelné 
podle vnitrostátních daňových předpisů, 
jimž podléhá skutečný vlastník úroků či 
licenčních poplatků, v důsledku odlišné 
kvalifikace platby (hybridní nástroje) 
nebo odlišné kvalifikace poplatníka a 
příjemce (hybridní subjekty).

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úroky nebo licenční poplatky mající 
zdroj v členském státě jsou osvobozeny od 
veškerých daní, které na ně jsou formou 

1. Úroky nebo licenční poplatky mající 
zdroj v členském státě jsou osvobozeny od 
veškerých daní, které na ně jsou formou 
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srážky u zdroje či na základě daňového 
výměru v daném členském  státě uloženy, 
pokud skutečný vlastník úroků či 
licenčních poplatků je společností jiného 
členského státu nebo v jiném členském 
státě umístěnou stálou provozovnou 
společnosti členského státu a skutečně 
podléhá dani z příjmu pocházejícího 
z těchto plateb v tomto druhém členském 
státě .

srážky u zdroje či na základě daňového 
výměru v daném členském  státě uloženy, 
pokud skutečný vlastník úroků či 
licenčních poplatků je společností jiného 
členského státu nebo v jiném členském 
státě umístěnou stálou provozovnou 
společnosti členského státu a skutečně 
podléhá dani z příjmu pocházejícího 
z těchto plateb v tomto druhém členském 
státě ve výši minimálně 70 % průměrné 
zákonné sazby daně z příjmů právnických 
osob použitelné v členských státech.
Úroky či licenční poplatky mající zdroj 
v členském státě nejsou v tomto státě 
osvobozeny, pokud nejsou zdanitelné 
podle vnitrostátních daňových předpisů, 
jimž podléhá skutečný vlastník úroků či 
licenčních poplatků, v důsledku odlišné 
kvalifikace platby (hybridní nástroje) 
nebo odlišné kvalifikace poplatníka a 
příjemce (hybridní subjekty).

Or. en

Odůvodnění

Aby se předešlo dvojímu nezdanění v důsledku špatného propojení mezi daňovými režimy v 
členských státech a v souladu s ustanoveními o zdanění příjmů z úroků vyplácených 
právnickým osobám, je zapotřebí minimální zdanění a členské státy musejí mít možnost 
odepřít daňovým poplatníkům výhody plynoucí z této směrnice v případě, že tito daňoví 
poplatníci využívají hybridních nástrojů či subjektů, aby se vyhnuli zdanění. Evropský 
parlament požaduje tato opatření ve svých nedávno zveřejněných usneseních o zdanění 
společností – mateřské a dceřiné společnosti z různých členských států, společný systém 
(přepracované znění) a v rámci své výzvy k nalezení konkrétních způsobů boje proti daňovým 
únikům a podvodům.

Pozměňovací návrh 16
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. jí je daňový poplatník ve smyslu čl. 4 
odst. 1 směrnice Rady o společném 
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konsolidovaném základu daně z příjmů 
právnických osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) první společnost drží na základním 
kapitálu druhé společnosti podíl nejméně 
10  %, nebo

i) první společnost drží na základním 
kapitálu druhé společnosti podíl nejméně 
25  %, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) druhá společnost drží na základním 
kapitálu první společnosti podíl nejméně 
10  %, nebo

ii) druhá společnost drží na základním 
kapitálu první společnosti podíl nejméně 
25  %, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) třetí společnost drží na základním iii) třetí společnost drží na základním 
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kapitálu první společnosti i na základním 
kapitálu druhé společnosti podíl nejméně 
10  %.

kapitálu první společnosti i na základním 
kapitálu druhé společnosti podíl nejméně 
25  %.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Daňové úniky a zneužívání daňových 
režimů

Daňové úniky, daňové podvody a 
zneužívání daňových režimů

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou v případě 
transakcí, jejichž hlavním cílem nebo 
jedním z hlavních cílů je daňový únik, 
vyhýbání se daňovým povinnostem nebo 
zneužití daňového režimu, odepřít 
poskytnutí výhod plynoucích z této 
směrnice nebo odmítnout její použití.

2. Členské státy mohou v případě 
transakcí, jejichž hlavním cílem nebo 
jedním z hlavních cílů je daňový podvod, 
daňový únik nebo zneužití daňového 
režimu, včetně některých případů 
vyhýbání se daňovým povinnostem, 
odepřít poskytnutí výhod plynoucích z této 
směrnice nebo odmítnout její použití.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Wolf Klinz
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s čl. 1 odst. 1 a 3, čl. 2 písm. c) a 
d) a přílohou I částí A  do 1. ledna 2012. 
Neprodleně sdělí  Komisi jejich znění a 
srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a 
touto směrnicí .

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s čl. 1 odst. 1 a 3, čl. 2 písm. c) a 
d) a přílohou I částí A  do 31. prosince 
2013. Neprodleně sdělí  Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí .

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Společnosti vypracují své roční účetní 
závěrky zahrnující všechny příslušné 
daňové údaje ve formátu eXtensible 
Business Reporting Language (XBRL).

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2016 předloží Komise 
Radě zprávu o hospodářském dopadu této 
směrnice.

Do 31. prosince 2015 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o hospodářském dopadu této směrnice.
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Or. de

Pozměňovací návrh 25
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí není dotčeno použití 
vnitrostátních předpisů či předpisů 
vyplývajících ze smluv, jež překračují 
rámec ustanovení této směrnice a jejichž 
účelem je odstranit nebo omezit dvojí 
zdanění úroků a licenčních poplatků.

Touto směrnicí není dotčeno použití 
vnitrostátních předpisů či předpisů 
vyplývajících ze smluv, jež překračují 
rámec ustanovení této směrnice a jejichž 
účelem je odstranit nebo omezit dvojí 
zdanění a dvojí nezdanění úroků 
a licenčních poplatků.

Or. en


