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1.6.2016 A8-0189/92 

Pozmeňujúci návrh  92 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravidlá boja proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam 

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

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Prebytočné náklady na prijaté úvery 

a pôžičky sú odpočítateľné v daňovom 

roku, v ktorom vznikli, len do výšky 30 

percent príjmov daňovníka pred úrokmi, 

zdanením, odpismi a amortizáciou 

(EBITDA) alebo do výšky 1 000 000 EUR, 

podľa toho, ktorá suma je vyššia. EBITDA 

sa vypočíta tak, že k zdaniteľnému príjmu 

sa prirátajú (späť) daňovo upravené sumy 

čistých úrokových nákladov a iné náklady 

zodpovedajúce úroku, ako aj daňovo 

upravené sumy odpisov a amortizácie. 

2. Prebytočné náklady na prijaté úvery 

a pôžičky sú odpočítateľné v daňovom 

roku, v ktorom vznikli, len do výšky 10 % 

príjmov daňovníka pred úrokmi, zdanením, 

odpismi a amortizáciou (EBITDA) alebo 

do výšky 1 000 000 EUR, podľa toho, 

ktorá suma je vyššia. EBITDA sa vypočíta 

tak, že k zdaniteľnému príjmu sa prirátajú 

(späť) daňovo upravené sumy čistých 

úrokových nákladov a iné náklady 

zodpovedajúce úroku, ako aj daňovo 

upravené sumy odpisov a amortizácie. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/93 

Pozmeňujúci návrh  93 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravidlá boja proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam 

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

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Náklady na prijaté úvery a pôžičky, 

ktoré nemožno odpočítať v bežnom 

daňovom roku podľa odseku 2, sú 

odpočítateľné do výšky 30 percent 

EBITDA v nasledujúcich daňových rokoch 

rovnakým spôsobom, ako náklady na 

prijaté úvery a pôžičky v týchto rokoch. 

5. Náklady na prijaté úvery a pôžičky, 

ktoré nemožno odpočítať v bežnom 

daňovom roku podľa odseku 2, sú 

odpočítateľné do výšky 10 % EBITDA v 

nasledujúcich daňových rokoch rovnakým 

spôsobom, ako náklady na prijaté úvery a 

pôžičky v týchto rokoch. 

Or. en 



 

AM\1097066SK.doc  PE596.865v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

1.6.2016 A8-0189/94 

Pozmeňujúci návrh  94 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravidlá boja proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam 

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

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 1 – písm. b) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podľa všeobecného režimu krajiny 

subjektu zisky podliehajú skutočnej 

daňovej sadzbe nižšej ako 40 percent 

skutočnej daňovej sadzby, ktorá by sa 

vymeriavala v uplatniteľnom systéme 

dane z príjmu právnických osôb v 

členskom štáte daňovníka; 

b) podľa všeobecného režimu krajiny 

subjektu zisky podliehajú daňovej sadzbe 

vo výške 25 %; táto sadzba sa posudzuje 

na základe zisku pred uplatnením operácií 

zavedených v príslušných krajinách s 

cieľom znížiť základ dane, na ktorý sa 

sadzba uplatňuje; 

Or. en 

 

 


