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1.6.2016 A8-0189/92 

Pozměňovací návrh  92 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Nadměrné výpůjční náklady jsou v 

daňovém období, v němž vznikly, 

odpočitatelné pouze do výše 30 procent 

zisků daňového poplatníka před úroky, 

zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) 

nebo do výše 1 000 000 EUR, podle toho, 

která hodnota je vyšší. EBITDA se 

vypočítá tak, že se ke zdanitelným příjmům 

připočtou zpět daňově upravené částky 

čistých úrokových nákladů a ostatní 

náklady rovnocenné úrokům, jakož i 

daňově upravené částky odpisů a 

amortizace. 

2. Nadměrné výpůjční náklady jsou v 

daňovém období, v němž vznikly, 

odpočitatelné pouze do výše 10 procent 

zisků daňového poplatníka před úroky, 

zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) 

nebo do výše 1 000 000 EUR, podle toho, 

která hodnota je vyšší. EBITDA se 

vypočítá tak, že se ke zdanitelným příjmům 

připočtou zpět daňově upravené částky 

čistých úrokových nákladů a ostatní 

náklady rovnocenné úrokům, jakož i 

daňově upravené částky odpisů a 

amortizace. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/93 

Pozměňovací návrh  93 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Výpůjční náklady, které podle 

odstavce 2 nelze odečíst v probíhajícím 

daňovém období, lze v následujících 

daňových obdobích odečíst až do výše 

30 procent EBITDA stejným způsobem 

jako výpůjční náklady za uvedená období. 

5. Výpůjční náklady, které podle 

odstavce 2 nelze odečíst v probíhajícím 

daňovém období, lze v následujících 

daňových obdobích odečíst až do výše 

10 procent EBITDA stejným způsobem 

jako výpůjční náklady za uvedená období. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/94 

Pozměňovací návrh  94 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) na základě obecného režimu země 

daného subjektu podléhají zisky efektivní 

sazbě daně z příjmů právnických osob nižší 

než 40 procent efektivní daňové sazby, 

která by byla vyměřena v rámci 

použitelného systému daně z příjmů 

právnických osob v členském státě 

daňového poplatníka; 

b) na základě obecného režimu země 

daného subjektu podléhají zisky 25% sazbě 

daně z příjmů právnických osob; tato 

sazba se vypočte na základě zisku před 

uplatněním operací prováděných těmito 

zeměmi s cílem snížit základ daně, na 

který se má sazba uplatnit; 

Or. en 

 

 


