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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalec podpira predlog Komisije v zvezi z uvedbo vseevropske prostovoljne skupne 
konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb v EU. 

Države EU imajo različne davčne osnove, ki v praksi delujejo kot trgovinske ovire za rast in 
delovna mesta. 

Predlog v zvezi z uvedbo skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb bi 
bistveno spremenil obdavčitev pravnih oseb v Evropi in z zmanjšanjem upravnih stroškov in 
predpisov olajšal poslovanje podjetij, ki delujejo v več državah. Na ta način bi dosegli bolj 
učinkovit enotni trg, povečali konkurenčnost evropskih podjetij ter izboljšali privlačnost trga 
EU v svetovnem merilu v primerjavi z drugimi velikimi trgi, kot sta ZDA in Kitajska.

Glavne pripombe poročevalca so:

Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb mora biti za podjetja 
prostovoljna izbira. Obvezen sistem bo povzročil višje stroške zlasti malim in srednje 
velikim podjetjem, kar bo preprečilo višjo rast in konkurenčnost na evropskem trgu. Prav tako 
je pomembno imeti konkurenčne sisteme in institucionalno konkurenco. Dokler niso znane 
praktične izkušnje in učinki sistema, ni priporočljivo da bi bil ta obvezen. 

1. Določitev stopnje obdavčitve bi morala ostati v pristojnosti nacionalnih parlamentov. Cilj 
je okrepiti sistem obdavčitve družb, ne pa uskladiti stopnje obdavčitve.

2. Čezmejne ovire bi bilo treba odstraniti. Zato mora sistem omogočiti konsolidacijo 
dobičkov in izgub že od samega začetka, da se spodbudi čezmejne poslovne dejavnosti.

3. Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb mora omogočiti 
poenostavitev, v skladu s katero bo mogoče predložiti samo en izkaz za celotno skupino, 
po načelu „vse na enem mestu“. Zmanjšanje upravne obremenitve in predpisov je 
bistveno za sistem skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb. To 
bo zmanjšalo stroške usklajevanja, pa tudi zagotovilo spodbude za doseganje skupne 
davčne obravnave.

4. Sistem bi moral biti tako privlačen, da se podjetja odločijo za sodelovanje v njem, saj 
prinaša dejanske koristi.

Poročevalec predlaga naslednje spremembe: 

Spremembe formule – izvzem dejavnika prodaje: Formula za odmero konsolidiranega 
davka bi morala temeljiti na samo dveh dejavnikih: delu in sredstvih.
Prodaja po namembnem kraju predstavlja znaten premik od sedanjega načela pripisovanja 
končnih pravic obdavčitve državi izvora. Načelo izvora ima močno konceptualno pozicijo 
med državami članicami EU in je že dolgo časa vodilno načelo dela OECD na področju 
mednarodne obdavčitve. 
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S to formulo bodo tudi male in srednje velike države članice z majhnim domačim trgom 
izgubile znatne prihodke iz naslova davkov.

Poleg tega bi bilo dejavnik prodaje po namembnosti lažje upravljati. Neodvisni prodajni agent 
(ki se nahaja v državi, ki ni del skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih 
oseb) bi lahko na pogodbeni osnovi deloval kot posrednik za opravljanje prodaj na zadevnem 
trgu v imenu skupine, da bi se tako namembni kraj prodaje premaknil iz stanja namena v 
stanje izbire. Takšne možnosti načrtovanja obdavčitve bi spodkopale legitimnost dejavnika in 
najverjetneje imele za posledico zapletene predpise, ki bi preprečevali izogibanje.

Forum o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb: vzpostavitev 
foruma o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb med državami 
članicami za izvensodno reševanje sporov (spremembe v uvodni izjavi 26 in členu 123).

Hiter pregled: Komisija bi morala že po treh letih opraviti pregled in oceniti učinke skupne 
konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, člen 133.

Ocena učinkov skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb pri 
pregledu direktive: po treh letih Komisija preuči prednosti in slabosti uvedbe obveznega 
sistema z namenom vzpostavitve enotne skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov 
pravnih oseb v EU.  

Komisija prav tako analizira učinke direktive na davčne osnove držav članic na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, vključno s socialno-ekonomskimi učinki na selitev gospodarske 
dejavnosti in delovnih mest znotraj EU. 

Treba je preučiti razširitev skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih 
oseb na druge entitete, na primer partnerstva: v nekaterih državah članicah imajo številna 
podjetja obliko partnerstev. Komisija bi morala analizirati, ali se partnerstva lahko 
obravnavajo kot pravne osebe.

Odstotek dokončanosti sestavni del dolgoročnih pogodb: člen 24 bi bilo treba črtati, ker za 
podjetja ne bi smelo biti obvezno, da opravijo ta izračun samo za namene obdavčitve. To ni 
običajno v računovodskih sistemih držav članic in povečuje zapletenost sistema.

Povečevanje privlačnosti skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih 
oseb: določbe skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb morajo bolj 
koristiti podjetjem kot sedanji nacionalni sistemi. 

Predpisi za amortizacijo morajo biti za podjetja radodarni. V členu 39 je treba raven 
amortizacijske stopnje dvigniti s 25 na 35 % skupine vrednosti premoženja podjetja.  

Zahteva v členu 59 za evidentiranje transakcij znotraj skupine se zdi vprašljiva, ker bi 
vključevala dodatno upravno obremenitev in stroške za podjetja.

Pojasnjene določbe glede revizij: v členu 122. Razmere, v katerih lahko kateri koli organ 
sproži revizijo celotne skupine ali njenega dela ne glede na davčno pristojnost, bi imele za 
posledico nesprejemljive upravne posledice.
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Strožji predpis o preprečevanju zlorab: Treba je spremeniti člen 80 tako, da se umetne 
transakcije, katerih glavni namen je izogibanje obdavčitvi, ne upoštevajo pri izračunu davčne 
osnove.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Družbe, ki želijo čezmejno poslovati 
znotraj Unije, se srečujejo z velikimi 
ovirami in izkrivljanjem trga zaradi 27 
različnih sistemov obdavčevanja pravnih 
oseb. Ti ovire in izkrivljanje preprečujejo 
pravilno delovanje notranjega trga. 
Odvračajo od vlaganja v Unijo in so v 
nasprotju s prednostnimi nalogami iz 
sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 
„Evropa 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“. Prav tako 
so si navzkriž z zahtevami
visokokonkurenčnega socialnega tržnega 
gospodarstva.

(1) Družbe, ki želijo čezmejno poslovati 
znotraj Unije, se srečujejo z velikimi 
ovirami in izkrivljanjem trga zaradi 27 
različnih sistemov obdavčevanja pravnih 
oseb. Ti ovire in izkrivljanje preprečujejo 
pravilno delovanje notranjega trga. 
Odvračajo od vlaganja v Unijo in so v 
nasprotju s prednostnimi nalogami iz 
sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 
„Evropa 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“. Nadaljnja 
integracija davčne osnove je potrebna za 
krepitev visoko konkurenčnega socialno-
tržnega gospodarstva v Uniji.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Skupna konsolidirana osnova za 
davek od dohodkov pravnih oseb naj bi 
vodila v skupno davčno osnovo za vsa 
ustrezna evropska podjetja v Uniji. Te 
direktive se ne bi smelo obravnavati kot 
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prvi korak v smeri uskladitve stopenj 
davka od dohodkov pravnih oseb držav 
članic.

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Izboljšanje notranjega trga je ključni 
dejavnik za spodbujanje rasti in nastanka 
delovnih mest. Uvedba skupne 
konsolidirane osnove za davek od 
dohodkov pravnih oseb bo izboljšala rast 
in povečala število delovnih mest v Uniji 
in sicer, z zmanjšanjem upravnih stroškov 
in predpisov za podjetja, zlasti za mala 
podjetja, ki delujejo v več državah 
članicah.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ker razlike v stopnjah obdavčitve ne 
povzročajo takšnih ovir, ni potrebno, da bi 
sistem (skupna konsolidirana osnova za 
davek od dohodkov pravnih oseb 
(CCCTB)) vplival na presojo držav članic 
glede njihove nacionalne stopnje 
obdavčitve družb.

(5) Ker razlike v stopnjah obdavčitve 
prispevajo h konkurenčnosti celotne Unije 
sistem (skupna konsolidirana osnova za 
davek od dohodkov pravnih oseb 
(CCCTB)) ne bi smel vplivati na presojo 
držav članic glede njihove nacionalne 
stopnje obdavčitve družb. Države članice
bi zato morale tudi obdržati pristojnost, da 
sprejmejo določene spodbude za podjetja 
na področju davkov.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Delovanje skupne konsolidirane 
osnove za davek od dohodkov pravnih 
oseb bi v skladu s to direktivo moralo biti 
nevtralno za davčne prihodke držav 
članic.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Če bi uporaba skupne konsolidirane 
osnove za davek od dohodkov pravnih 
oseb vplivala na davčne prihodke 
regionalnih ali lokalnih organov, bi 
morale biti države članice svobodne pri 
sprejemanju ukrepov za odpravo tega v 
skladu s svojimi ustavnimi sistemi in 
določbami te direktive.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Upravičenost do konsolidacije 
(članstvo v skupini) je treba določiti v 
skladu z dvodelnim preskusom na podlagi 
(i) nadzora (več kot 50 % glasovalnih 
pravic) in (ii) lastništva (več kot 75 % 
lastniškega kapitala) ali pravic do dobička 
(več kot 75 % pravic, s katerimi se 
zagotavlja upravičenost do dobička).  
Takšen preskus zagotavlja visoko raven 
gospodarske povezanosti med člani 
skupine, kot kaže razmerje med nadzorom 
in visoko stopnjo udeležbe. Navedena 
praga morata biti izpolnjena v celotnem 
davčnem letu, sicer mora družba takoj 

(16) Upravičenost do konsolidacije 
(članstvo v skupini) je treba določiti v 
skladu z dvodelnim preskusom na podlagi 
(i) nadzora (več kot 50 % glasovalnih 
pravic) in (ii) lastništva (več kot 75 % 
lastniškega kapitala) ali pravic do dobička 
(več kot 75 % pravic, s katerimi se 
zagotavlja upravičenost do dobička). 
Takšen preskus zagotavlja visoko raven 
gospodarske povezanosti med člani 
skupine, kot kaže razmerje med nadzorom 
in visoko stopnjo udeležbe. Navedena 
praga morata biti izpolnjena v celotnem 
davčnem letu, sicer mora družba takoj 
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izstopiti iz skupine. Članstvo v skupini 
mora trajati vsaj devet mesecev.

izstopiti iz skupine. Članstvo v skupini 
mora trajati vsaj dvanajst mesecev.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Sistem mora vključevati splošno 
pravilo proti zlorabi, ki ga dopolnjujejo 
ukrepi za omejitev določenih vrst zlorab. 
Ti ukrepi morajo zajemati omejitve glede 
odbitnosti obresti, plačanih povezanim 
podjetjem, ki so za davčne namene 
rezidenti države z nizkimi davki zunaj 
Unije, ki si z državo članico plačnika ne 
izmenjuje informacij na podlagi 
sporazuma, primerljivega z Direktivo Sveta 
2011/16/EU o medsebojni pomoči 
pristojnih organov držav članic na področju 
neposredne obdavčitve in obdavčitve 
zavarovalnih premij, ter predpisov o tujih 
odvisnih družbah.

(20) Sistem mora vključevati učinkovito
splošno pravilo proti zlorabi, ki ga 
dopolnjujejo ukrepi za omejitev določenih 
vrst zlorab. Ti ukrepi morajo zajemati 
omejitve glede odbitnosti obresti, plačanih 
povezanim podjetjem, ki so za davčne 
namene rezidenti države z nizkimi davki 
zunaj Unije, ki si z državo članico plačnika 
ne izmenjuje informacij na podlagi 
sporazuma, primerljivega z Direktivo Sveta 
2011/16/EU o medsebojni pomoči 
pristojnih organov držav članic na področju 
neposredne obdavčitve in obdavčitve 
zavarovalnih premij, ter predpisov o tujih 
odvisnih družbah. Državam članicam se 
ne bi smelo preprečiti uvedbe in 
uskladitve dodatnih ukrepov med seboj, 
da na ta način zmanjšajo negativne 
učinke držav z nizko obdavčitvijo izven 
Unije, ki ne izmenjujejo potrebnih 
davčnih informacij.

Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Formula za porazdelitev konsolidirane 
davčne osnove mora vključevati tri enako 
ponderirane faktorje (delo, sredstva in 
prodaja). Faktor dela se mora izračunati na 
podlagi plačila za delo in števila zaposlenih 
(vsaka postavka predstavlja polovico). 
Faktor sredstev sestavljajo vsa 
opredmetena osnovna sredstva. 

(21) Formula za porazdelitev konsolidirane 
davčne osnove mora vključevati dva enako 
ponderirana faktorja (delo in sredstva). 
Faktor dela se mora izračunati na podlagi 
plačila za delo in števila zaposlenih (vsaka 
postavka predstavlja polovico). Faktor 
sredstev sestavljajo vsa opredmetena 
osnovna sredstva. Neopredmetena in 
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Neopredmetena in finančna sredstva je 
treba izključiti iz formule zaradi njihove 
mobilne narave in tveganj za izogibanje 
sistemu. Uporaba teh faktorjev daje 
ustrezno težo interesu države članice 
izvora. Končno je treba upoštevati 
prodajo, da se zagotovi poštena udeležba 
namembne države članice. Ti faktorji in 
ponderji morajo zagotoviti, da se dobički 
obdavčijo tam, kjer se zaslužijo. Kot 
izjema od splošnega načela, kadar rezultat 
porazdelitve ne predstavlja pravično 
obsega poslovne dejavnosti, je z zaščitno 
klavzulo določena nadomestna metoda.

finančna sredstva je treba izključiti iz 
formule zaradi njihove mobilne narave in 
tveganj za izogibanje sistemu. Uporaba teh 
faktorjev daje ustrezno težo interesu države 
članice izvora. Ti faktorji in ponderji 
morajo zagotoviti, da se dobički obdavčijo 
tam, kjer se zaslužijo. Kot izjema od 
splošnega načela, kadar rezultat 
porazdelitve ne predstavlja pravično 
obsega poslovne dejavnosti, je z zaščitno 
klavzulo določena nadomestna metoda.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Skupni predpisi za izračun skupne 
konsolidirane osnove za davek od 
dohodkov pravnih oseb ne smejo 
ustvarjati nesorazmernih upravnih 
stroškov za podjetja, da se ne ogrozi 
njihova konkurenčnost.

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Komisija bi morala organizirati nov 
forum o skupni konsolidirani osnovi za 
davek od dohodkov pravnih oseb, podoben 
Skupnemu forumu EU za transferne 
cene, na katerega lahko podjetja in države 
članice naslovijo vprašanja in spore, 
povezane s skupno konsolidirano osnovo 
za davek od dohodkov pravnih oseb. 
Takšen forum bi moral oblikovati 
smernice za podjetja in države članice.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Analiza na podlagi klavzule o 
pregledu bi morala vključevati tudi 
preučitev neobveznega značaja skupne 
konsolidirane osnove za davek od 
dohodkov pravnih oseb in obravnavo 
njene uporabnosti za mala in srednja 
podjetja.

Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odbitni izdatki vključujejo vse stroške 
prodaje in stroške brez odbitnega davka na 
dodano vrednost, ki jih ima davčni 
zavezanec zaradi pridobitve ali 
zavarovanja dohodka, vključno s stroški 
raziskav in razvoja ter stroški, ki nastanejo 
pri zbiranju lastniškega kapitala ali 
nastanku dolga za namene poslovanja.

Odbitni izdatki vključujejo vse stroške 
prodaje in stroške brez odbitnega davka na 
dodano vrednost, ki jih ima davčni 
zavezanec zaradi pridobitve ali 
zavarovanja dohodka, vključno s stroški 
raziskav in razvoja ter stroški, ki nastanejo 
pri zbiranju lastniškega kapitala ali 
nastanku dolga za namene poslovanja.
Tekoči stroški, povezani z varovanjem 
okolja in zmanjšanjem emisij ogljika, se 
morajo prav tako obravnavati kot odbitni 
izdatki.

Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 24 črtano
Dolgoročne pogodbe

1. Dolgoročna pogodba je pogodba, ki 
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izpolnjuje naslednje pogoje:
(a) sklenjena je za namene proizvodnje, 
nameščanja ali gradnje ali za namene 
izvajanja storitev;
(b) njeno trajanje presega ali naj bi 
preseglo 12 mesecev.
2. Ne glede na člen 18 se prihodki v zvezi z 
dolgoročno pogodbo za davčne namene 
pripoznajo v znesku, ki ustreza delu 
pogodbe, izpolnjenem v zadevnem 
davčnem letu. Delež izpolnitve se določi 
na podlagi razmerja med stroški v 
zadevnem letu in celotnimi ocenjenimi 
stroški ali na podlagi strokovne ocene 
stopnje izpolnitve ob koncu davčnega leta.
3. Stroški v zvezi z dolgoročnimi 
pogodbami se upoštevajo v davčnem letu, 
v katerem nastanejo.

Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Osnovna sredstva, razen sredstev iz 
členov 36 in 40, se amortizirajo skupaj v 
eni skupini sredstev po letni stopnji, ki 
znaša 25 % amortizacijske osnove.

1. Osnovna sredstva, razen sredstev iz 
členov 36 in 40, se amortizirajo skupaj v 
eni skupini sredstev po letni stopnji, ki 
znaša 35 % amortizacijske osnove.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 58 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne glede na odstavek 1 davčni 
zavezanec postane član skupine na dan, ko 
doseže prage iz člena 54. Pragi morajo biti 
doseženi najmanj devet zaporednih 
mesecev, v nasprotnem primeru se šteje, da 
davčni zavezanec ni nikoli postal član 

2. Ne glede na odstavek 1 davčni 
zavezanec postane član skupine na dan, ko 
doseže prage iz člena 54. Pragi morajo biti 
doseženi najmanj dvanajst zaporednih 
mesecev, v nasprotnem primeru se šteje, da 
davčni zavezanec ni nikoli postal član 
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skupine. skupine.

Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Člen 80 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Lažne transakcije, izvršene izključno z 
namenom izogibanja obdavčitvi, se pri 
izračunu davčne osnove ne upoštevajo.

Lažne transakcije, izvršene z glavnim 
namenom izogibanja obdavčitvi, se pri 
izračunu davčne osnove ne upoštevajo.

Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Konsolidirana davčna osnova se vsako 
davčno leto razdeli med člane skupine na 
podlagi formule za porazdelitev. Pri 
določitvi porazdeljenega deleža člana 
skupine A je formula naslednja, pri čemer 
so faktorji prodaje, dela in sredstev enako 
ponderirani:

1. Konsolidirana davčna osnova se vsako 
davčno leto razdeli med člane skupine na 
podlagi formule za porazdelitev. Pri 
določitvi porazdeljenega deleža člana 
skupine A je formula naslednja, pri čemer 
so faktorji dela in sredstev enako 
ponderirani:

Predlog spremembe 19
Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 1 – formula

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

avOsnDe KonsDSkupina
Sredstva

A
Sredstva

Skupina
zaposlenihŠt.

A
zaposlenihŠt.

2

1
Skupina

Placilo

A
Placilo

2

1

Pr

Pr
A lež  
















3

1

3

1
Skupina

odaja

Aodaja

3

1
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KonsDavOsnSkupina
Sredstva

A
Sredstva

Skupina
zaposlenihŠt.

A
zaposlenihŠt.

2

1
Skupina

Placilo

A
Placilo

2

1
A Delež  
















2

1

2

1
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Predlog spremembe 20
Predlog direktive
Člen 95

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 95 črtano

Sestava faktorja prodaje
1. Faktor prodaje je sestavljen iz celotne 
prodaje člana skupine (vključno s stalno 
poslovno enoto, za katero se šteje, da 
obstaja v skladu z drugim pododstavkom 
člena 70(2)) kot števca in celotne prodaje 
skupine kot imenovalca.
2. Prodaja pomeni iztržke celotne prodaje 
blaga in storitev po popustih in vračilih 
brez davka na dodano vrednost, drugih 
davkov in dajatev. Oproščeni prihodki, 
obresti, dividende, licenčnine in iztržki od 
odtujitve osnovnih sredstev niso vključeni 
v faktor prodaje, razen če so prihodki od 
rednega trgovanja ali poslovanja. Prodaja 
blaga ali storitev znotraj skupine ni 
vključena.
3. Prodaja je vrednotena v skladu s 
členom 22.

Predlog spremembe 21
Predlog direktive
Člen 96

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 96 črtano

Prodaja po namembnem kraju
1. Prodaja blaga je vključena v faktor 
prodaje člana skupine v državi članici, v 
kateri se konča odpošiljanje ali prevoz 
blaga osebi, ki ga prejme. Če tega kraja ni
mogoče določiti, se prodaja blaga dodeli 
članu skupine v državi članici zadnjega 
določljivega kraja blaga.
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2. Storitve se vključijo v faktor prodaje 
člana skupine v državi članici, v kateri so 
bile storitve dejansko opravljene.
3. Kadar so oproščeni prihodki, obresti, 
dividende in licenčnine ter iztržki od 
odsvojitve sredstev vključeni v faktor 
prodaje, so dodeljeni prejemniku.
4. Če v državi članici, v kateri je izročeno 
blago ali so opravljene storitve, ni člana 
skupine ali če je blago izročeno ali so 
storitve opravljene v tretji državi, je 
prodaja vključena v faktor prodaje vseh 
članov skupine sorazmerno z njihovimi 
faktorji dela in sredstev.
5. Če je v državi članici, v kateri je 
izročeno blago ali so opravljene storitve, 
več kot en član skupine, je prodaja 
vključena v faktor prodaje vseh članov 
skupine v zadevni državi članici 
sorazmerno z njihovimi faktorji dela in 
sredstev.

Predlog spremembe 22
Predlog direktive
Člen 97 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme akte, ki določajo 
podrobna pravila o izračunu faktorjev dela, 
sredstev in prodaje, razporeditvi 
zaposlenih in plačil za delo, sredstev in 
prodaje posameznemu faktorju ter 
vrednotenju sredstev. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 131(2).

Komisija lahko sprejme akte, ki določajo 
podrobna pravila o izračunu faktorjev dela 
in sredstev, razporeditvi zaposlenih in 
plačil za delo in sredstev posameznemu 
faktorju ter vrednotenju sredstev. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom preverjanja iz člena 131(2).

Predlog spremembe 23
Predlog direktive
Člen 105 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je obvestilo o izbiri sprejeto, 1. Če je obvestilo o izbiri sprejeto, 
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posamezni davčni zavezanec ali skupina 
uporablja sistem iz te direktive pet davčnih 
let. Po izteku začetnega obdobja posamezni 
davčni zavezanec ali skupina uporablja
sistem v zaporednih obdobjih treh davčnih 
let, razen če predloži obvestilo o 
prenehanju. Obvestilo o prenehanju lahko 
predloži davčni zavezanec svojemu 
pristojnemu organu ali v primeru skupine 
glavni davčni zavezanec glavnemu 
davčnemu organu v treh mesecih pred 
koncem začetnega obdobja ali naslednjega 
obdobja.

posamezni davčni zavezanec ali skupina 
uporablja sistem iz te direktive tri davčna 
leta. Po izteku začetnega obdobja 
posamezni davčni zavezanec ali skupina 
uporablja sistem v zaporednih obdobjih 
treh davčnih let, razen če predloži obvestilo 
o prenehanju. Obvestilo o prenehanju 
lahko predloži davčni zavezanec svojemu 
pristojnemu organu ali v primeru skupine 
glavni davčni zavezanec glavnemu 
davčnemu organu v treh mesecih pred 
koncem začetnega obdobja ali naslednjega 
obdobja.

Predlog spremembe 24
Predlog direktive
Člen 122 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glavni davčni organ lahko začne in 
usklajuje revizije za člane skupine. 
Revizija se lahko začne izvajati tudi na 
zahtevo pristojnega organa.

Glavni davčni organ lahko začne in 
usklajuje revizije za člane skupine. 
Revizija se lahko začne izvajati tudi na 
zahtevo pristojnega organa v državi 
članici, v kateri je član skupine rezident.

Predlog spremembe 25
Predlog direktive
Člen 123 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 123a
Forum o skupni konsolidirani osnovi za 
davek od dohodkov pravnih oseb – organ 

za reševanje sporov
Komisija organizira nov forum o skupni 
konsolidirani osnovi za davek od 
dohodkov pravnih oseb, podoben 
Skupnemu forumu EU za transferne 
cene, na katerega lahko podjetja in države 
članice naslovijo vprašanja in spore, 
povezane s skupno konsolidirano osnovo 
za davek od dohodkov pravnih oseb, in ki 
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bo zagotovil smernice.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 130

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija obvesti Evropski parlament o 
delegiranih aktih, ki jih sprejme Komisija, 
o kakršnem koli nasprotovanju delegiranim 
aktom ali o preklicu pooblastila s strani 
Sveta.

Komisija obvesti Evropski parlament o 
delegiranih aktih, ki jih sprejme Komisija, 
o kakršnem koli nasprotovanju delegiranim 
aktom ali o preklicu pooblastila s strani 
Sveta. Evropski parlament bi moral biti 
obveščen o vsaki prihodnji oceni te 
direktive.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 133

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pet let po začetku veljavnosti te direktive 
Komisija pregleda njeno uporabo in poroča 
Svetu o izvajanju te direktive. Poročilo 
vsebuje zlasti analizo učinka mehanizma iz 
poglavja XVI te direktive na razporeditev 
davčnih osnov med države članice.

Pet let po začetku veljavnosti te direktive 
Komisija pregleda njeno uporabo in poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
uporabi te direktive. Poročilo vsebuje 
analizo učinka te direktive na nacionalna 
gospodarstva in učinke na nacionalne, 
regionalne in lokalne javne proračune ter 
socialno-ekonomske učinke na majhna in
srednja podjetja.

Po predstavitvi tega poročila Komisija 
izvede presojo vpliva in pilotne projekte z 
namenom, da predstavi zakonodajni 
predlog, s katerim bo skupna 
konsolidirana osnova za davek od 
dohodkov pravnih oseb obvezna za vsa 
ustrezna podjetja do leta 2020, razen za 
mikro podjetja, majhna in srednja 
podjetja, kot je opredeljeno v priporočilu 
Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 
20031. Komisija prav tako oceni možnost 
obdavčitve partnerstev po vzoru 
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korporacij.
______________
1 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 133 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 133a 
Zaščita za primere izgube davčnih 

prihodkov
Če Komisija na podlagi analize presoje 
vpliva v skladu s členom 133 odkrije 
znatne izgube davčnih prihodkov v več 
državah članicah, te države članice lahko 
začasno prekinejo uporabo skupne 
konsolidirane osnove za davek od 
dohodka pravnih oseb, kot je določena v 
poglavjih od IX do XII in XVI te direktive, 
dokler se ne odpravijo negativni učinki.
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