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1.6.2016 A8-0189/106 

Pozmeňujúci 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 

 

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 11 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 11a) Daňové režimy spojené s 

duševným vlastníctvom, patentmi a 

výskumom a vývojom (VaV) majú široké 

využitie v celej Únii. Vo viacerých 

štúdiách Európskej komisie sa však 

jednoznačne preukázalo, že prepojenie 

medzi patentovými kolónkami a VaV je 

prinajlepšom svojvoľné alebo umelé 

a v dôsledku fungovania systémov 

patentových kolónok všetky vlády vrátane 

tých, ktoré takúto politiku využívajú, často 

zaznamenávajú výrazné zníženia 

daňových príjmov, keďže súčasný model 

vedie k čoraz nižším príspevkom 

v súvislosti s skutočným daňovým 

príspevkom NS. Navyše sa až doteraz 

nedokázalo, že kolónky patentov, 

poznatkov alebo VaV podporujú inovácie 

v Únii, pričom VaV možno lepšie 

podporovať prostredníctvom subvencií 

alebo priamej odpočítateľnosti dane 

z nákladov. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/107 

Pozmeňujúci 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 

 

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 4 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Prebytočné náklady na prijaté úvery 

a pôžičky sú odpočítateľné v daňovom 

roku, v ktorom vznikli, len do výšky 30 

percent príjmov daňovníka pred úrokmi, 

zdanením, odpismi a amortizáciou 

(EBITDA) alebo do výšky 1 000 000 EUR, 

podľa toho, ktorá suma je vyššia. EBITDA 

sa vypočíta tak, že k zdaniteľnému príjmu 

sa prirátajú (späť) daňovo upravené sumy 

čistých úrokových nákladov a iné náklady 

zodpovedajúce úroku, ako aj daňovo 

upravené sumy odpisov a amortizácie. 

2. Prebytočné náklady na prijaté úvery 

a pôžičky sú odpočítateľné v daňovom 

roku, v ktorom vznikli, len do výšky 

10 percent príjmov daňovníka pred úrokmi, 

zdanením, odpismi a amortizáciou 

(EBITDA) alebo do výšky 1 000 000 EUR, 

podľa toho, ktorá suma je vyššia. EBITDA 

sa vypočíta tak, že k zdaniteľnému príjmu 

sa prirátajú (späť) daňovo upravené sumy 

čistých úrokových nákladov a iné náklady 

zodpovedajúce úroku, ako aj daňovo 

upravené sumy odpisov a amortizácie. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/108 

Pozmeňujúci 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 

 

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 4 – odsek 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Náklady na prijaté úvery a pôžičky, 

ktoré nemožno odpočítať v bežnom 

daňovom roku podľa odseku 2, sú 

odpočítateľné do výšky 30 percent 

EBITDA v nasledujúcich daňových rokoch 

rovnakým spôsobom, ako náklady na 

prijaté úvery a pôžičky v týchto rokoch. 

5. Náklady na prijaté úvery a pôžičky, 

ktoré nemožno odpočítať v bežnom 

daňovom roku podľa odseku 2, sú 

odpočítateľné do výšky 10 percent 

EBITDA v nasledujúcich daňových rokoch 

rovnakým spôsobom, ako náklady na 

prijaté úvery a pôžičky v týchto rokoch. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/109 

Pozmeňujúci 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 

 

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 4 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 4a 

 Pravidlo o obmedzení zahrnutia 

licenčných poplatkov 

 1. Licenčné poplatky sú plne 

odpočítateľné v daňovom roku, v ktorom 

vznikli, ak zodpovedajúci príjem 

prijímateľa poplatku za poskytnutie práv 

alebo licenčného poplatku daňovníka 

podlieha efektívnej sadzbe dane 

prinajmenšom v tej výške ako efektívna 

sadzba dane, ktorá by sa vzťahovala na 

daňovníka v prípade neodpočítateľnosti.  

 

 2. Licenčné poplatky, ktorým 

zodpovedajúci príjem prijímateľa 

poplatku za poskytnutie práv alebo 

licenčného poplatku je na konečnom 

mieste určenia predmetom sadzby dane, 

ktorá je nižšia ako efektívna sadzba dane, 

ktorá by sa vzťahovala na daňovníka v 

prípade neodpočítateľnosti, sú 

odpočítateľné pomerne k rozdielu 

v efektívnych sadzbách dane. 

 Na účely tohto odseku sa pod pomerne 

rozumie, že za rozdiel x % medzi 

efektívnou sadzbou dane, ktorá 

sa vzťahuje na daňovníka a efektívnou 

sadzbou dane, ktorá sa vzťahuje 
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na konečného prijímateľa príjmu 

z licenčných poplatkov je  daňovníkom 

odpočítateľný rovnaký podiel x % 

licenčných nákladov. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/110 

Pozmeňujúci 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 

 

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 4 b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 4b 

 Preferenčné daňové režimy založené 

na nehmotnom majetku 

 1. Daňovníkovi, ktorý využíva alebo 

pred 30. júnom 2016 začne využívať 

preferenčné daňové režimy založené 

na nehmotnom majetku (tzv. patentové 

kolónky alebo kolónky duševného 

vlastníctva), ktoré nezodpovedajú 

upravenému nexálnemu prístupu, sa táto 

možnosť prestane poskytovať po 31. 

decembri 2017. 

 2. Daňovníkovi, ktorý pred 30. júnom 

2016 nevyužíva preferenčné daňové 

režimy založené na nehmotnom majetku 

(tzv. patentové kolónky alebo kolónky 

duševného vlastníctva), ktoré 

nezodpovedajú upravenému nexálnemu 

prístupu, sa táto možnosť nebude 

poskytovať. 

 3. Daňovníkovi, ktorý využíva 

preferenčné daňové režimy založené 

na nehmotnom majetku (tzv. patentové 

kolónky alebo kolónky duševného 

vlastníctva), ktoré zodpovedajú 

upravenému nexálnemu prístupu, sa táto 

možnosť prestane poskytovať po 31. 
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decembri 2021. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/111 

Pozmeňujúci 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 

 

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 4 c (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 4c 

 Jurisdikcie s daňovým tajomstvom alebo 

nízkym zdaňovaním 

 1. Členský štát môže uložiť zrážkovú 

daň z platby pochádzajúcej od subjektu v 

tomto členskom štáte určenej subjektu 

v jurisdikcii s daňovým tajomstvom alebo 

nízkym zdaňovaním, ako sa vymedzuje v 

tejto smernici, ak prijímajúci subjekt 

v jurisdikcii s daňovým tajomstvom alebo 

nízkym zdaňovaním nepodlieha 

minimálnemu efektívnemu zdaneniu. 

 2. Na platby, ktoré nie sú priamo 

smerované subjektu v jurisdikcii s 

daňovým tajomstvom alebo nízkym 

zdaňovaním, ale pri ktorých možno 

rozumne predpokladať, že sú smerované 

subjektu v jurisdikcii s daňovým 

tajomstvom alebo nízkym zdaňovaním, 

nepriamo, napríklad prostredníctvom 

jednoduchých sprostredkovateľov v iných 

jurisdikciách, sa tiež vzťahujú 

ustanovenia odseku 1. 

 3. Členské štáty včas aktualizujú 

akékoľvek dohody o zamedzení dvojitého 

zdanenia, ktoré v súčasnosti bránia 

takejto úrovni zrážkovej dane, s cieľom 
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odstrániť všetky právne prekážky 

brániace tomuto opatreniu kolektívnej 

obrany. 

Or. en 

 

 


