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1.6.2016 A8-0189/101 

Predlog spremembe  101 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravila proti praksam izogibanja davkom 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Davčni sistemi, povezani z 

intelektualno lastnino, patenti ter 

raziskavami in razvojem se uporabljajo po 

vsej Uniji. Vendar je več študij Komisije 

jasno pokazalo, da je povezava med 

posebno ureditvijo za obdavčitev 

intelektualne lastnine ter spodbujanjem 

raziskav in razvoja pogosto arbitrarna. 

OECD je oblikoval spremenjeni pristop 

povezanosti („nexus“), da bi uredil sistem 

posebne ureditve za obdavčitev 

intelektualne lastnine. Ta pristop 

zagotavlja, da se v okviru tega sistema 

ugodno obdavčijo samo dohodki, 

neposredno povezani z odhodki za 

raziskave in razvoj. Vendar je že mogoče 

opaziti, da imajo države članice težave pri 

uporabi konceptov „povezanosti“ in 

„ekonomske vsebine“ v svoji ureditvi za 

obdavčitev inovacij. Če do januarja 2017 

države članice še vedno ne bodo v celoti 

usklajeno uporabljale spremenjenega 

pristopa povezanosti, da bi odpravile 

sedanje škodljive sisteme ureditve za 

obdavčitev intelektualne lastnine, bi 

morala Komisija predložiti nov zavezujoč 

zakonodajni predlog v skladu s členom 

116 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

da bi do 30. junija 2017 odložili odpravo 

starih škodljivih ureditev s skrajšanjem 

obdobja, v katerem se uporablja 

predhodno pravilo. Skupna konsolidirana 
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osnova za davek od dohodkov pravnih 

oseb bi morala rešiti vprašanje 

preusmerjanja dobička z davčnim 

načrtovanjem glede intelektualne 

lastnine. Skupna konsolidirana osnova za 

davek od dohodkov pravnih oseb bi 

morala rešiti vprašanje preusmerjanja 

dobička z davčnim načrtovanjem glede 

intelektualne lastnine. 

Or. en 



 

AM\1097068SL.doc  PE596.865v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

1.6.2016 A8-0189/102 

Predlog spremembe  102 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravila proti praksam izogibanja davkom 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice davčnega zavezanca 

ne oprostijo davka na tuje dohodke, ki jih 

je davčni zavezanec prejel iz naslova 

razdelitve dobička od subjekta v tretji 

državi ali kot prihodek od odsvojitve delnic 

v subjektu v tretji državi ali kot dohodek 

od stalne poslovne enote, ki se nahaja v 

tretji državi, kjer subjekt ali stalna 

poslovna enota bodisi v državi, v kateri je 

subjekt rezident, bodisi v državi, v kateri se 

nahaja stalna poslovna enota, plača davek 

na dobiček po zakonsko določeni stopnji 

davka od dohodkov pravnih oseb, ki je 

nižja od 40 odstotkov zakonsko določene 

davčne stopnje, ki bi se zaračunala na 

podlagi veljavnega sistema davka od 

dohodkov pravnih oseb v državi članici 

davčnega zavezanca. V teh okoliščinah 

davčni zavezanec plača davek na tuje 

dohodke z odbitkom davka, plačanega v 

zadevni tretji državi, od njegove davčne 

obveznosti v državi rezidentstva za davčne 

namene. Odbitek ne presega zneska davka, 

kot je bil odmerjen pred odbitkom, ki se 

nanaša na dohodek, ki se lahko obdavči. 

1. Države članice davčnega zavezanca 

ne oprostijo davka na tuje dohodke, ki ne 

izvira iz aktivnega poslovanja in jih je 

davčni zavezanec prejel iz naslova 

razdelitve dobička od subjekta v tretji 

državi ali kot prihodek od odsvojitve delnic 

v subjektu v tretji državi ali kot dohodek 

od stalne poslovne enote, ki se nahaja v 

tretji državi, kjer subjekt ali stalna 

poslovna enota bodisi v državi, v kateri je 

subjekt rezident, bodisi v državi, v kateri se 

nahaja stalna poslovna enota, plača davek 

na dobiček po zakonsko določeni stopnji 

davka od dohodkov pravnih oseb, ki je 

nižja od 15 %. V teh okoliščinah davčni 

zavezanec plača davek na tuje dohodke z 

odbitkom davka, plačanega v zadevni tretji 

državi, od njegove davčne obveznosti v 

državi rezidentstva za davčne namene. 

Odbitek ne presega zneska davka, kot je bil 

odmerjen pred odbitkom, ki se nanaša na 

dohodek, ki se lahko obdavči. Da bo 

davčni zavezanec lahko izkoristil izvzetje, 

bo moral svojim davčnim organom 

dokazati, da tuji dohodki izvirajo iz 

aktivnega poslovanja, podprtega z 

ustreznim osebjem, opremo, sredstvi in 

prostori, ki upravičujejo dohodke, ki so 

mu pripisani. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/103 

Predlog spremembe  103 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravila proti praksam izogibanja davkom 

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

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Če se shema ali niz shem ne 

upošteva v skladu z odstavkom 1, se 

davčna obveznost izračuna glede na 

ekonomsko substanco v skladu z 

nacionalno zakonodajo. 

3. Če se shema ali niz shem ne 

upošteva v skladu z odstavkom 1, se 

davčna obveznost izračuna glede na 

ekonomsko vsebino, kot je opredeljena v 

členu 2, v skladu z nacionalno zakonodajo. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/104 

Predlog spremembe  104 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

v imenu skupine S&D 

 

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 

dejanska stopnja davka od dohodkov 

pravnih oseb, ki je nižja od 15 odstotkov; 

ta stopnja se oceni na podlagi dobička 

pred uporabo postopkov, ki jih uvedejo te 

države za zmanjšanje davčne osnove, 

podvržene davčni stopnji; vsako leto se 

spremeni glede na gospodarski razvoj 

svetovne trgovine; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/105 

Predlog spremembe  105 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

v imenu skupine S&D 

 

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 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice ne uporabijo odstavka 1, če 

je subjekt davčni rezident v državi članici 

ali tretji državi, ki je pogodbenica 

Sporazuma EGP, ali v zvezi s stalno 

poslovno enoto subjekta iz tretje države, ki 

se nahaja v državi članici, razen če je 

ustanovitev subjekta povsem umetna ali v 

kolikor subjekt pri izvajanju svoje 

dejavnosti sodeluje v nepristnih shemah, 

pri katerih je bistven namen za njihovo 

vzpostavitev pridobiti davčno ugodnost. 

Države članice uporabijo odstavek 1, če je 

subjekt davčni rezident v državi članici ali 

tretji državi, ki je pogodbenica Sporazuma 

EGP, ali v zvezi s stalno poslovno enoto 

subjekta iz tretje države, ki se nahaja v 

državi članici, razen če lahko davčni 

zavezanec dokaže, da je bila nadzorovana 

tuja družba vzpostavljena iz tehtnih 

komercialnih razlogov in opravlja 

gospodarsko dejavnost, podprto z 

ustreznim osebjem, opremo, sredstvi in 

prostori, ki upravičujejo dohodke, ki so ji 

pripisani. V posebnem primeru 

zavarovalnic se dejstvo, da matična 

družba pozavaruje svoja tveganja prek 

lastnih podružnic, šteje kot nepristno. 

Or. en 

 

 


