
AD\889831CS.doc PE475.872v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2011/0058(CNS)

25. 1. 2012

STANOVISKO
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Navrhovatel: Olle Schmidt



PE475.872v02-00 2/18 AD\889831CS.doc

CS

PA_Legam



AD\889831CS.doc 3/18 PE475.872v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj podporuje návrh Evropské komise zavést v celé EU dobrovolný společný 
konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB).

Země EU mají různé daňové základy, které v praxi působí jako překážky obchodování bránící 
růstu a zaměstnanosti.

Tento návrh týkající se CCCTB by vedl k významným změnám ve zdanění právnických osob 
v Evropě a má potenciál přinést zlepšení pro společnosti působící přes hranice snížením 
administrativních nákladů a omezením byrokratické zátěže. Tím se dosáhne efektivnějšího 
fungování jednotného trhu, zvýšení konkurenceschopnosti společností z EU a celkového 
zlepšení atraktivity trhu EU v porovnání s jinými velkými trhy, jako jsou např. USA a Čína.

Zpravodajův zájem se soustředil na tyto otázky:

CCCTB musí být pro společností volitelný. Povinný systém povede, zejména u MSP, k 
vyšším nákladům, a proto nezajistí na evropském trhu větší růst a konkurenceschopnost. 
Hodnotu má také existence vzájemně si konkurujících systémů a soutěže mezi institucemi. 
Nedoporučuje se zavádět tento systém povinně, dokud nebudou získány praktické zkušenosti 
a nebudou známy jeho účinky.

1. Výše daňové sazby daně by měla záviset na rozhodnutí vnitrostátních parlamentů. Cílem 
je posílit systém zdanění společností, nikoli harmonizovat daňové sazby.

2. Přeshraniční překážky by měly být odstraněny. Proto musí tento systém umožňovat 
konsolidaci zisků a ztrát již od počátku, aby usnadňoval přeshraniční podnikání ve 
větším rozsahu.

3. CCCTB musí umožnit zjednodušení v tom smyslu, že je zapotřebí předložit pouze jedno 
prohlášení za celou skupinu v duchu zásady „jednoho správního místa“. Snížení 
administrativní zátěže a byrokracie je pro systém CCCTB klíčovou otázkou. Tím se sníží 
náklady na dodržování předpisů, ale zároveň se také podnítí snahy o dosažení společného 
zdanění.

4. Systém by měl být tak atraktivní, aby se společnosti rozhodly jej využívat a aby jim 
zajistil skutečné výhody.

Zpravodaj navrhuje tyto změny:

Změny vzorce – zrušení faktoru tržeb: vzorec pro rozdělení konsolidovaného základu daně 
by měl zahrnovat pouze dva faktory: práci a aktiva.
Tržby podle místa určení znamenají výrazný odklon od současné zásady přisuzovat konečná 
práva na zdanění státu zdroje. Zásada zdroje má mezi členskými státy EU silnou pozici jako 
pojem a byla po dlouhou dobu hlavní zásadou při práci OECD na mezinárodním zdanění. 
Mimoto by malé a středně velké členské státy s malým domácím trhem přišly podle tohoto 
vzorce o značnou část svých daňových příjmů.
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Navíc by se s faktorem tržeb podle místa určení dalo poměrně snadno manipulovat. Umožnilo 
by to uzavřít smlouvu s nezávislým obchodním zástupcem (se sídlem ve státě, který se 
nepřipojil k systému CCCTB), který by se stal prostředníkem prodejů uskutečňovaných 
jménem skupiny na příslušném trhu, a tím by se místo určení prodeje přesunulo z „určeného“ 
státu do státu zvoleného. Takové příležitosti k daňovému plánování by podkopaly legitimitu 
tohoto faktoru a velmi pravděpodobně by vedly k přijetí složitých pravidel zamezujících 
vyhýbání se daňové povinnosti.

Fórum zaměřené na problematiku společného konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB): zřízení fóra CCCTB mezi členskými státy pro mimosoudní 
urovnávání sporů (změny v bodě odůvodnění 26 a v článku 123).

Rychlejší přezkum: Komise by měla již po třech letech provést přezkum s cílem vyhodnotit 
účinky CCCTB, článek 133.

Vyhodnocení účinků CCCTB v rámci přezkumu směrnice: po třech letech Komise zváží 
výhody a nevýhody zavedení povinného systému, aby mohl být v EU vytvořen jednotný 
systém CCCTB.

Komise musí rovněž provést analýzu dopadů směrnice na daňové základy členských států na 
národní, regionální a místní úrovni, včetně sociálně-ekonomických dopadů na přesouvání 
hospodářské činnosti a zaměstnanost v rámci EU.

Je třeba zvážit rozšíření CCCTB na jiné subjekty než společnosti, jako např. na 
partnerství: v některých členských státech má mnoho podniků formu partnerství. Komise by
měla prozkoumat, zda partnerství mohou být posuzována stejně jako obchodní společnosti.

Procentní podíl dokončení u dlouhodobých smluv: článek 24 by měl být zrušen, protože 
podniky by neměly být povinny provádět tento výpočet pro opodstatněné daňové účely.        
V systémech účetnictví členských států to není běžné a zvyšuje to složitost daného systému.

Zvyšování atraktivity CCCB: ustanovení v CCCTB musí být pro společnosti výhodnější, 
než jsou současné vnitrostátní systémy.

Pravidla pro odpisy musí být pro společnosti velkorysá. V článku 39 by se měla hodnota 
zvýšit z 25 % na 35 % odpisové základny, pokud jde o soubor aktiv společnosti.

Požadavek podle článku 59, tj. zaznamenávat transakce uvnitř skupiny, se jeví jako 
diskutabilní, neboť by to znamenalo další administrativní zátěž a náklady pro společnosti.

Vyjasnění ustanovení o auditech: v článku 122. Situace, v níž jakýkoli příslušný orgán 
může zahájit audit celé skupiny nebo části skupiny, a to bez ohledu na daňovou pravomoc,   
by vedla k nepřijatelným správním důsledkům.

Přísnější pravidlo proti zneužívání: je nutné provést změnu v článku 80 v tom smyslu, že 
umělé transakce, jejichž hlavním účelem je vyhýbání se daňovým povinnostem, se pro účely 
výpočtu základu daně nevezmou v potaz.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Podvýbor pro lidská práva vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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) 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. K podpoře vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství v Unii je zapotřebí dalšího 
sjednocování daňového základu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Společný konsolidovaný základ daně 
z příjmů právnických osob (CCCTB) by 
měl vést ke společnému základu daně pro 
všechny způsobilé evropské společnosti v 
Unii. Tato směrnice by však neměla být 
považována za první krok na cestě k 
harmonizaci sazeb daně z příjmů 
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právnických osob v jednotlivých členských 
státech.

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Zlepšování vnitřního trhu je klíčovým 
faktorem pro podporu růstu a vytváření 
pracovních míst. Zavedení společného 
konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB) by mělo 
zlepšit růst a vést k rozšíření počtu 
pracovních míst v Unii snížením 
administrativních nákladů a byrokratické 
zátěže pro podniky, zejména malé podniky 
působící v několika členských státech.

Pozměňovací návrh 4

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 Unie 
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. Členské státy by si 
proto i nadále měly zachovat pravomoc 
vytvářet pro podniky určité pobídky 
v oblasti daní.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Fungování systému CCCTB by podle 
této směrnice nemělo mít žádný vliv 
na výši daňových příjmů v členských 
státech.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Pokud by používání systému CCCTB 
mělo vliv na daňové příjmy orgánů 
regionální či místní správy, měly by mít 
členské státy možnost přijmout v souladu 
se svým ústavním systémem a způsobem 
slučitelným s touto směrnici nápravná 
opatření.

Pozměňovací návrh 7

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 

(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 
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trvat alespoň devět měsíců. trvat alespoň dvanáct měsíců.

Pozměňovací návrh 8

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 účinné
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. Členským 
státům by se nemělo bránit, aby zavedly 
a koordinovaly mezi sebou dodatečná 
opatření s cílem omezit nepříznivý vliv 
zemí s nízkým zdaněním mimo Unii, které 
si s členskými státy nevyměňují nezbytné 
informace o daních.

Pozměňovací návrh 9
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 

(21) Vzorec pro rozdělení konsolidovaného 
základu daně by měl zahrnovat dva faktory 
se stejnou váhou (práce a aktiva). 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 
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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.

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. 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.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Je zapotřebí, aby jednotná pravidla 
pro výpočet společného konsolidovaného 
základu daně z příjmů právnických osob 
nevedla v případě společností 
k nadměrným administrativním nákladům 
a nesnižovala se tak jejich 
konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Komise by měla iniciovat nové 
fórum CCCTB podobné Společnému fóru 
pro vnitropodnikové oceňování, na nějž by 
se společnosti a členské státy mohly 
obracet s otázkami a spory ohledně 
CCCTB. Toto fórum by mělo být schopno 
poskytovat společnostem a členským 
státům pokyny.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Analýza provedená na základě 
ustanovení o přezkumu této směrnice by 
měla zahrnovat i posouzení dobrovolné 
povahy systému CCCTB a úvahy týkající 
se jeho praktického použití v malých 
a středních podnicích.

Pozměňovací návrh 13
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 a nákladů 
vynaložených při získávání vlastního nebo 
dluhového kapitálu pro účely podnikání.
Opakující se náklady na ochranu 
životního prostředí a snižování emisí 
uhlíku se také považují za odečitatelné 
výdaje.

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24 vypouští se
Dlouhodobé smlouvy

1. Dlouhodobou smlouvou je smlouva 
splňující tyto podmínky:
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a) byla uzavřena za účelem výroby, 
montáže nebo výstavby nebo poskytnutí 
služeb;
b) doba jejího trvání překračuje nebo se 
očekává, že překročí 12 měsíců.
2. Bez ohledu na článek 18 se příjmy 
týkající se dlouhodobých smluv uznají pro 
daňové účely ve výši odpovídající té části 
smlouvy, která byla splněna v příslušném 
zdaňovacím období. Z kolika procent byla 
smlouva splněna, se určí buď s odkazem 
na poměr nákladů v daném roce 
k odhadovaným celkovým nákladům, 
nebo s odkazem na odborné vyhodnocení 
stupně jejího splnění ke konci 
zdaňovacího období.
3. Náklady týkající se dlouhodobých 
smluv se zachytí ve zdaňovacím období, ve
kterém vzniknou.

Pozměňovací návrh 15
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 35 % odpisové základny.

Pozměňovací návrh 16

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, 

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, 
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zachází se s daňovým poplatníkem tak, 
jako by se členem skupiny nikdy nestal.

zachází se s daňovým poplatníkem tak, 
jako by se členem skupiny nikdy nestal.

Pozměňovací návrh 17
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.

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

Pozměňovací návrh 18
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:

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1 – vzorec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

danězákl.konsol.
Aktiva
Aktiva

2
1

2
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Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Článek 95

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 95 vypouští se

Složení faktoru tržeb
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.

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Článek 96

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 96 vypouští se

Tržby podle místa určení
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 
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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.

Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Článek 97 

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 se přijmou 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 se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 131 odst. 2.

Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 105 – odst. 1
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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.

Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
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 a 
koordinovat kontroly členů skupiny. 
Kontrola může být zahájena také na žádost 
příslušného orgánu v členském státě, v 
němž má člen skupiny sídlo.

Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Článek 123 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 123a
Fórum CCCTB - orgán pro urovnávání 

sporů
Komise iniciuje nové fórum CCCTB 
podobné Společnému fóru pro 
vnitropodnikové oceňování, na nějž by se 
společnosti a členské státy mohly obracet 
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s otázkami a spory ohledně CCCTB a 
které by poskytovalo pokyny.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Článek 130

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. Evropskému 
parlamentu se poskytnou informace 
o veškerých budoucích hodnoceních této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Článek 133

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 Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o jejím uplatňování. Zpráva bude 
obsahovat analýzu dopadu této směrnice 
na národní ekonomiky a jejího vlivu na 
národní, regionální a místní veřejné 
rozpočty a také sociálně-ekonomických 
dopadů na malé a střední podniky.

Po předložení této zprávy Komise provede 
posouzení dopadu a pilotních projektů      
s cílem předložit legislativní návrh, aby 
byl CCCTB stanoven jako povinný pro 
všechny způsobilé podniky do roku 2020,  
s výjimkou mikropodniků a malých a 
středních podniků, jak jsou definovány     
v doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 20031. Komise také posoudí 
možnost zdanění partnerství jako běžných 
obchodních společností.
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______________
1 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Článek 133 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 133a
Ochranná doložka pro případy ztráty 

daňových příjmů
Jestliže se v rámci hodnocení dopadu, 
které Komise provádí v souladu s článkem 
133, zjistí, že v několika členských státech 
došlo ke značným ztrátám daňových 
příjmů, mohou tyto členské státy 
uplatňování CCCTB stanovené v 
kapitolách IX až XII a XVI pozastavit 
do doby, než tyto negativní dopady odezní.
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