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1.6.2016 A8-0189/106 

Pozměňovací návrh  106 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 11 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) V celé Unii jsou široce využívány 

režimy týkající se duševního vlastnictví, 

patentů a výzkumu a vývoje. Z několika 

studií Evropské komise nicméně 

jednoznačně vyplývá, že vazba mezi 

daňovým režimem pro patenty na jedné 

straně a výzkumem a vývojem na straně 

druhé je ve většině případů náhodná nebo 

uměle vytvořená a že daňové režimy pro 

patenty často způsobují, že státy – včetně 

států provádějících tuto politiku – mají 

nižší daňové příjmy, protože současné 

modely vytvářejí soutěž mezi 

nadnárodními společnostmi o co nejnižší 

efektivní daňovou sazbu.  Dosud se 

ostatně neprokázalo, že by daňové režimy 

pro patenty, znalosti nebo výzkum a vývoj 

napomáhaly inovacím lépe než dotace 

nebo přímé odečty nákladů od daňového 

základu. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/107 

Pozměňovací návrh  107 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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. 4 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Nadměrné výpůjční náklady jsou v 

daňovém období, v němž vznikly, 

odpočitatelné pouze do výše 30 procent 

zisků daňového poplatníka před úroky, 

zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) 

nebo do výše 1 000 000 EUR, podle toho, 

která hodnota je vyšší. EBITDA se 

vypočítá tak, že se ke zdanitelným příjmům 

připočtou zpět daňově upravené částky 

čistých úrokových nákladů a ostatní 

náklady rovnocenné úrokům, jakož i 

daňově upravené částky odpisů a 

amortizace. 

2. Nadměrné výpůjční náklady jsou v 

daňovém období, v němž vznikly, 

odpočitatelné pouze do výše 10 procent 

zisků daňového poplatníka před úroky, 

zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) 

nebo do výše 1 000 000 EUR, podle toho, 

která hodnota je vyšší. EBITDA se 

vypočítá tak, že se ke zdanitelným příjmům 

připočtou zpět daňově upravené částky 

čistých úrokových nákladů a ostatní 

náklady rovnocenné úrokům, jakož i 

daňově upravené částky odpisů a 

amortizace. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/108 

Pozměňovací návrh  108 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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. 4 – odst. 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Výpůjční náklady, které podle 

odstavce 2 nelze odečíst v probíhajícím 

daňovém období, lze v následujících 

daňových obdobích odečíst až do výše 30 

procent EBITDA stejným způsobem jako 

výpůjční náklady za uvedená období. 

5. Výpůjční náklady, které podle 

odstavce 2 nelze odečíst v probíhajícím 

daňovém období, lze v následujících 

daňových obdobích odečíst až do výše 

10 procent EBITDA stejným způsobem 

jako výpůjční náklady za uvedená období. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/109 

Pozměňovací návrh  109 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

Zpráva A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

 Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem 

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

Návrh směrnice 

Článek 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 4a 

 Pravidlo omezení odpočitatelnosti 

licenčních poplatků 

 1. Náklady na licenční poplatky jsou 

plně odpočitatelné v daňovém období, ve 

kterém vzniknou, pokud odpovídající 

příjem příjemce licenčního poplatku nebo 

platby licenčních poplatků ze strany 

daňového poplatníka podléhá efektivní 

daňové sazbě, jež je nejméně tak vysoká 

jako efektivní daňová sazba, která by se 

vztahovala na daňového poplatníka v 

případě nemožnosti odpočtu. 

 2. Náklady na licenční poplatky, u 

nichž odpovídající příjem příjemce 

licenčního poplatku a plateb licenčních 

poplatků podléhá v konečném místě 

určení efektivní daňové sazbě, jež je nižší 

než efektivní daňová sazba, která by se 

vztahovala na daňového poplatníka v 

případě nemožnosti odpočtu, jsou 

odpočitatelné pouze úměrně rozdílu v 

efektivních daňových sazbách. 

 Pro účely tohoto odstavce se výrazem 

„úměrně“ rozumí, že u rozdílu v daném 

procentním podílu mezi efektivními 

daňovými sazbami platnými pro daňového 

poplatníka a konečného příjemce 



 

AM\1097065CS.doc  PE596.865v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

licenčního poplatku je pro daňového 

poplatníka odpočitatelná poměrná část z 

tohoto procentního podílu nákladů na 

licenční poplatky. 

Or. en 



 

AM\1097065CS.doc  PE596.865v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

1.6.2016 A8-0189/110 

Pozměňovací návrh  110 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

Zpráva A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

 Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem 

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

Návrh směrnice 

Článek 4 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 4b 

 Preferenční daňové režimy založené na 

nehmotném majetku 

  Plátce daně, který využívá nebo 

začal před 30. červnem 2016 využívat 

preferenční daňové režimy založené na 

nehmotném majetku (tzv. „patent box“ 

nebo „IP box“), které neodrážejí 

pozměněný přístup založený na kauzálním 

nexu, nesmí těchto režimů využívat po 31. 

prosinci 2017. 

 2. Těchto režimů budou využívat 

plátci daně, který před 30. červnem 2016 

dosud nevyžíval referenční daňové režimy 

založené na nehmotném majetku (tzv. 

„patent box“ nebo „IP box“), které 

neodrážejí pozměněný přístup založený na 

kauzálním nexu. 

 3. Plátce daně, který využívá 

preferenční daňové režimy založené na 

nehmotném majetku (tzv. „patent box“ 

nebo „IP box“), které odrážejí pozměněný 

přístup založený na kauzálním nexu, 

nesmí těchto režimů využívat po 31. 

prosinci 2021. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/111 

Pozměňovací návrh  111 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

Zpráva A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

 Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem 

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

Návrh směrnice 

Článek 4 c (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 4c 

 Daňové ráje nebo jurisdikce s nízkým 

zdaněním 

 1. Členský stát stanoví srážkovou daň 

z plateb subjektu v tomto členském státě 

jinému subjektu v daňovém ráji nebo 

jurisdikci s nízkým zdaněním dle definice 

uvedené v této směrnici, pokud přijímající 

subjekt v daňovém ráji nebo v jurisdikci s 

nízkým zdaněním nepodléhá 

minimálnímu efektivnímu zdanění. 

 2. Odstavec 1 se vztahuje rovněž na 

platby, které nesměřují přímo k subjektu v 

daňovém ráji nebo jurisdikci s nízkým 

zdaněním, ale u nichž se lze oprávněně 

domnívat, že k subjektu v daňovém ráji 

nebo jurisdikci s nízkým zdaněním 

směřují nepřímo, např. prostřednictvím 

zprostředkovatelů v jiných jurisdikcích. 

 3. Členské státy v přiměřené lhůtě 

aktualizují veškeré dohody o dvojím 

zdanění, jež v současnosti vylučují tuto 

míru srážkové daně, za účelem odstranění 

veškerých zákonných překážek pro toto 

opatření kolektivní obrany. 

Or. en 
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