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1.6.2016 A8-0189/101 

Pozměňovací návrh  101 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) V celé Unii jsou široce využívány 

daňové režimy týkající se duševního 

vlastnictví, patentů a výzkumu a vývoje. V 

řadě studií Komise nicméně jednoznačně 

prokázala, že vztah mezi daňovými režimy 

pro příjmy z patentů a podporou výzkumu 

a vývoje je v mnoha případech nahodilý. 

OECD vypracovala pozměněný přístup 

založený na kauzálním nexu s cílem 

vytvořit rámec pro daňový režim pro 

příjmy z patentů. Tato metoda zaručuje, 

aby se v rámci daňového režimu pro 

příjmy z patentů vztahovalo zvýhodněné 

zdanění pouze na příjmy, které souvisejí s 

výdaji na výzkum a rozvoj. Již nyní je však 

zjevné, že pro členské státy bude obtížné 

koncepce „nexu“ a „ekonomické 

podstaty“ na své daňové režimy pro příjmy 

z inovací aplikovat. Pokud členské státy 

ani do ledna 2017 v plném rozsahu a 

jednotně neprovedou pozměněný přístup 

založený na kauzálním nexu s cílem 

odstranit stávající nekalé daňové režimy 

pro příjmy z patentů, je třeba, aby Komise 

předložila nový závazný legislativní návrh 

podle článku 116 Smlouvy o fungování 

Evropské unie a odložila do 30. června 

2017 zrušení starých nekalých režimů 

zkrácením období, po které platí pravidlo 

pro zachování dosavadních podmínek. 

Společný konsolidovaný základ daně z 
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příjmů právnických osob by měl odstranit 

problém přesouvání zisků prostřednictvím 

daňového plánování v oblasti duševního 

vlastnictví. Společný konsolidovaný 

základ daně z příjmů právnických osob by 

měl odstranit problém přesouvání zisků 

prostřednictvím daňového plánování 

v oblasti duševního vlastnictví. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/102 

Pozměňovací návrh  102 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy neosvobodí daňového 

poplatníka od daně ze zahraničních příjmů, 

které daňový poplatník obdržel jako 

rozdělení zisku od subjektu ve třetí zemi 

nebo jako výnosy ze zcizení podílů 

držených v subjektu ve třetí zemi, nebo 

jako příjmy ze stálé provozovny umístěné 

ve třetí zemi, pokud subjekt nebo stálá 

provozovna v zemi rezidence daného 

subjektu nebo v zemi, v níž je umístěna 

daná stálá provozovna, podléhá dani ze 

zisku v zákonné sazbě daně z příjmů 

právnických osob nižší než 40 procent 

zákonné sazby daně, která by byla 

vyměřena na základě použitelného 

systému daně z příjmů právnických osob v 

členském státě daňového poplatníka. Za 

těchto okolností podléhá daňový poplatník 

dani ze zahraničních příjmů s odpočtem 

daní zaplacených ve třetí zemi na základě 

jeho daňové povinnosti v jeho členském 

státě rezidence pro daňové účely. Tento 

odpočet nepřekročí výši daně vypočítané 

před uplatněním tohoto odpočtu, která je 

přičitatelná příjmům, které mohou být 

zdaněny. 

1. Členské státy neosvobodí daňového 

poplatníka od daně ze zahraničních příjmů, 

které nepochází z aktivního podnikání 

a které daňový poplatník obdržel jako 

rozdělení zisku od subjektu ve třetí zemi 

nebo jako výnosy ze zcizení podílů 

držených v subjektu ve třetí zemi, nebo 

jako příjmy ze stálé provozovny umístěné 

ve třetí zemi, pokud subjekt nebo stálá 

provozovna v zemi rezidence daného 

subjektu nebo v zemi, v níž je umístěna 

daná stálá provozovna, podléhá dani ze 

zisku v zákonné sazbě daně z příjmů 

právnických osob nižší než 15 procent. Za 

těchto okolností podléhá daňový poplatník 

dani ze zahraničních příjmů s odpočtem 

daní zaplacených ve třetí zemi na základě 

jeho daňové povinnosti v jeho členském 

státě rezidence pro daňové účely. Tento 

odpočet nepřekročí výši daně vypočítané 

před uplatněním tohoto odpočtu, která je 

přičitatelná příjmům, které mohou být 

zdaněny. Aby mohl využívat tuto výjimku, 

musí daňový poplatník doložit daňovým 

orgánům, že zahraniční příjmy pocházejí 

z aktivního podnikání, které se zakládá na 

úměrném počtu zaměstnanců a 

přiměřeném vybavení, aktivech a 

prostorách, které prokazují příjem, který 

je mu přisuzován.  
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1.6.2016 A8-0189/103 

Pozměňovací návrh  103 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

za skupinu S&D 

 

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. 7 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud operace nebo sled operací 

nejsou v souladu s odstavcem 1 brány v 

úvahu, vypočítá se daňová povinnost na 

základě ekonomické podstaty v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy. 

3. Pokud operace nebo sled operací 

nejsou v souladu s odstavcem 1 brány v 

úvahu, vypočítá se daňová povinnost na 

základě ekonomické podstaty, jak ji 

definuje článek 2, v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/104 

Pozměňovací návrh  104 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

za skupinu S&D 

 

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 efektivní 

daňové sazbě nižší než 15 %; tato sazba se 

posuzuje na základě zisku před 

provedením operací zavedených těmito 

zeměmi ke snížení základu daně, na který 

se má sazba uplatnit; uvedená sazba se 

každoročně reviduje podle hospodářských 

změn ve světovém obchodě; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/105 

Pozměňovací návrh  105 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

za skupinu S&D 

 

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. 2 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nepoužijí odstavec 1, pokud 

je subjekt daňovým rezidentem v členském 

státě nebo ve třetí zemi, která je smluvní 

stranou Dohody o EHP, nebo ve vztahu ke 

stálé provozovně subjektu ze třetí země 

umístěnou v členském státě, ledaže je 

usazení daného subjektu zcela 

vykonstruované nebo do té míry, v níž 

daný subjekt během své činnosti provádí 
operace, které nejsou skutečné a hlavním 

účelem jejich uskutečnění bylo získání 

daňové výhody. 

Členské státy nepoužijí odstavec 1, pokud 

je subjekt daňovým rezidentem v členském 

státě nebo ve třetí zemi, která je smluvní 

stranou Dohody o EHP, nebo ve vztahu ke 

stálé provozovně subjektu ze třetí země 

umístěnou v členském státě, ledaže daňový 

poplatník může prokázat, že kontrolovaná 

zahraniční společnost byla vytvořena na 

základě oprávněných obchodních důvodů 

a vyvíjí hospodářskou činnost, která se 

zakládá na úměrném počtu zaměstnanců 

a přiměřeném vybavení, aktivech a 

prostorách, které prokazují příjem, který 

je mu přisuzován. Ve zvláštním případě 

pojišťoven, se operace, kdy mateřská 

společnost dvojitě pojistí svá rizika 

prostřednictvím svých dceřiných 

společností, nepovažuje za skutečnou 

činnost. 

Or. en 

 

 


