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1.6.2016 A8-0189/92 

Predlog spremembe  92 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravila proti praksam izogibanja davkom 

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

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Preseženi stroški izposojanja se 

priznajo v davčnem letu, v katerem 

nastanejo, le do 30 odstotkov dobička 

davčnega zavezanca pred obrestmi, davki 

in amortizacijo ali do zneska 1 000 000 

EUR, odvisno od tega, kateri znesek je 

višji. Dobiček pred obrestmi, davki in 

amortizacijo se izračuna tako, da se 

obdavčljivemu dohodku ponovno prištejejo 

za davek prilagojeni zneski odhodkov za 

neto obresti in drugi stroški, ki so 

enakovredni obrestim, ter za davek 

prilagojeni zneski za amortizacijo. 

2. Preseženi stroški izposojanja se 

priznajo v davčnem letu, v katerem 

nastanejo, le do 10 odstotkov dobička 

davčnega zavezanca pred obrestmi, davki 

in amortizacijo ali do zneska 1 000 000 

EUR, odvisno od tega, kateri znesek je 

višji. Dobiček pred obrestmi, davki in 

amortizacijo se izračuna tako, da se 

obdavčljivemu dohodku ponovno prištejejo 

za davek prilagojeni zneski odhodkov za 

neto obresti in drugi stroški, ki so 

enakovredni obrestim, ter za davek 

prilagojeni zneski za amortizacijo. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/93 

Predlog spremembe  93 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravila proti praksam izogibanja davkom 

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

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Stroški izposojanja, ki jih v 

tekočem davčnem letu ni mogoče priznati 

v skladu z odstavkom 2, se priznajo v 

višini do 30 odstotkov dobička pred 

obrestmi, davki in amortizacijo v 

naslednjih davčnih letih na enak način kot 

stroški izposojanja za zadevna leta. 

5. Stroški izposojanja, ki jih v 

tekočem davčnem letu ni mogoče priznati 

v skladu z odstavkom 2, se priznajo v 

višini do 10 odstotkov dobička pred 

obrestmi, davki in amortizacijo v 

naslednjih davčnih letih na enak način kot 

stroški izposojanja za zadevna leta. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/94 

Predlog spremembe  94 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravila proti praksam izogibanja davkom 

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

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) v skladu s splošno ureditvijo v 

državi subjekta se za dobičke uporablja 

dejanska stopnja davka od dohodkov 

pravnih oseb, ki je nižja od 40 odstotkov 

dejanske davčne stopnje, ki bi se 

zaračunala na podlagi veljavnega sistema 

davka od dohodkov pravnih oseb v državi 

članici davčnega zavezanca; 

(b) v skladu s splošno ureditvijo v 

državi subjekta se za dobičke uporablja 25-

odstotna stopnja davka od dohodkov 

pravnih oseb. Ta stopnja se izračuna na 

podlagi dobička pred izvajanjem 

dejavnosti, ki jih omenjene države uvedejo 

za znižanje davčne osnove, podvržene 

davčni stopnji; 

Or. en 

 

 


