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1.6.2016 A8-0189/101 

Pozmeňujúci návrh  101 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

v mene skupiny S&D 

 

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 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Daňové režimy spojené s 

duševným vlastníctvom, patentmi a 

výskumom a vývojom (VaV) majú široké 

využitie v celej Únii. Viaceré štúdie 

Komisie však jasne ukázali, že prepojenie 

medzi patentovými kolónkami a podporou 

VaV je v mnohých prípadoch svojvoľné. 

OECD vypracovala modifikovaný prístup 

na základe spojitosti s cieľom regulovať 

systém patentových kolónok. Táto metóda 

zaručuje, že v rámci systému patentových 

kolónok sa výhodnejšie zdaňujú iba 

príjmy, ktoré sú priamo spojené s 

výdavkami na výskum a vývoj. Je však už 

možné vnímať ťažkosti pre členské štáty 

pri uplatňovaní koncepcií spojitosti a 

hospodárskej podstaty na inovačné 

kolónky. Ak do januára 2017 členské štáty 

ešte stále nebudú plne uplatňovať 

modifikovaný prístup na základe spojitosti 

jednotným spôsobom s cieľom odstrániť 

súčasné škodlivé režimy patentových 

kolónok, Komisia by mala predložiť nový 

záväzný legislatívny návrh na základe 

článku 116 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie s cieľom posunúť 

zrušenie starých škodlivých režimov 

skrátením obdobia, počas ktorého sa 

pravidlo zachovania predchádzajúceho 

stavu uplatňovalo, pričom termín zrušenia 

by bol 30. jún 2017. CCCTB by mal 
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odstrániť problém presunu ziskov 

prostredníctvom daňového plánovania v 

súvislosti s duševným vlastníctvom. 

CCCTB by mal odstrániť problém 

presunu ziskov prostredníctvom daňového 

plánovania v súvislosti s duševným 

vlastníctvom. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/102 

Pozmeňujúci návrh  102 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

v mene skupiny S&D 

 

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 

Odôvodnenie 6 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty nemôžu daňovníka 

oslobodiť od dane z príjmu zo zahraničia, 

ktorý daňovník prijal ako rozdelené zisky 

od subjektu v tretej krajine alebo ako výnos 

z odpredaja podielov v držbe subjektu v 

tretej krajine alebo ako príjem zo stálej 

prevádzkarne nachádzajúcej sa v tretej 

krajine, ak daný subjekt alebo stála 

prevádzkareň podliehajú, v krajine 

rezidencie subjektu alebo v krajine, v 

ktorej sa stála prevádzkareň nachádza, dani 

zo ziskov so zákonnou sadzbou dane z 

príjmov právnických osôb nižšou ako 40 

percent zákonnej sadzby dane, ktorá by sa 

vymerala v uplatniteľnom systéme dane z 

príjmu právnických osôb v členskom štáte 

daňovníka. Za týchto okolností daňovník 

podlieha dani z príjmov zo zahraničia, 

pričom sa z jeho daňovej povinnosti v štáte 

jeho daňovej rezidencie odpočíta daň 

zaplatená v tretej krajine. Tento odpočet 

nepresiahne výšku dane, ktorá sa 

vypočítala pred odpočtom a vzťahuje sa na 

zdaniteľný príjem. 

1. Členské štáty neoslobodia 

daňovníka od dane z príjmov zo zahraničia, 

ktoré nepochádzajú z aktívnej 

podnikateľskej činnosti a ktoré daňovník 

prijal ako rozdelené zisky od subjektu v 

tretej krajine alebo ako výnos zo scudzenia 

podielov držaných v subjekte v tretej 

krajine alebo ako príjem zo stálej 

prevádzkarne nachádzajúcej sa v tretej 

krajine, ak daný subjekt alebo stála 

prevádzkareň podliehajú v krajine 

rezidencie subjektu alebo v krajine, v 

ktorej sa stála prevádzkareň nachádza, 

zákonnej sadzbe dane z príjmov 

právnických osôb nižšej ako 15 %. Za 

týchto okolností daňovník podlieha dani z 

príjmov zo zahraničia, pričom sa z jeho 

daňovej povinnosti v štáte jeho daňovej 

rezidencie odpočíta daň zaplatená v tretej 

krajine. Tento odpočet nepresiahne výšku 

dane, ktorá sa vypočítala pred odpočtom a 

vzťahuje sa na zdaniteľný príjem. Na 

využitie tejto výnimky bude daňovník 

musieť preukázať svojim daňovým 

orgánom, že zahraničný príjem pochádza 

z aktívnej podnikateľskej činnosti, ktorá 

je podporovaná primeraným personálom, 

vybavením a priestormi, ktoré odôvodňujú 

príjmy, ktoré mu boli pridelené. 
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Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/103 

Pozmeňujúci návrh  103 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

v mene skupiny S&D 

 

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 7 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak sa v súlade s odsekom 1 schémy 

alebo súbory schém neberú do úvahy, 

daňová povinnosť sa vypočíta na základe 

ekonomickej podstaty v súlade s 

vnútroštátnym právom. 

3. Ak sa v súlade s odsekom 1 schémy 

alebo súbory schém neberú do úvahy, 

daňová povinnosť sa vypočíta na základe 

ekonomickej podstaty v súlade s 

vnútroštátnym právom, ako sa vymedzuje v 

článku 2. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/104 

Pozmeňujúci návrh  104 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

v mene skupiny S&D 

 

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 – písmeno 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 skutočnej 

daňovej sadzbe nižšej ako 15 %; táto 

sadzba sa posudzuje na základe zisku pred 

uplatnením operácií zavedených v týchto 

krajinách s cieľom znížiť základ dane, na 

ktorý sa sadzba uplatňuje; táto sadzba sa 

každoročne upraví podľa hospodárskeho 

vývoja svetového obchodu; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/105 

Pozmeňujúci návrh  105 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

v mene skupiny S&D 

 

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 2 – pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty neuplatňujú odsek 1, ak je 

subjekt daňovým rezidentom v členskom 

štáte alebo tretej krajine, ktorá je zmluvnou 

stranou Dohody o EHP, alebo ak ide o 

stálu prevádzkareň subjektu tretej krajiny 

nachádzajúcu sa v členskom štáte, pokiaľ 

zriadenie subjektu nie je čisto umelé, 

alebo pokiaľ sa subjekt v rámci svojej 

činnosti nezapája do špekulatívnych 

schém, ktoré nie sú skutočné a zaviedli sa 

hlavne s cieľom získať daňovú výhodu. 

Členské štáty neuplatňujú odsek 1, ak je 

subjekt daňovým rezidentom v členskom 

štáte alebo tretej krajine, ktorá je zmluvnou 

stranou Dohody o EHP, alebo ak ide o 

stálu prevádzkareň subjektu tretej krajiny 

nachádzajúcu sa v členskom štáte, pokiaľ 

daňovník preukáže, že kontrolovaná 

zahraničná spoločnosť bola vytvorená z 

riadnych obchodných dôvodov a vykonáva 

hospodársku činnosť podporovanú 

primeraným personálom, vybavením a 

priestormi, ktoré odôvodňujú príjmy, ktoré 

mu boli pridelené. V osobitnom prípade 

poisťovní sa skutočnosť, že materská 

spoločnosť zaisťuje svoje riziká 

prostredníctvom vlastných dcérskych 

spoločností, považuje za nepravú. 

Or. en 

 

 


