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1.6.2016 A8-0189/106 

Predlog spremembe  106 

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

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

 

Poročilo A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravila proti praksam izogibanja davkom 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Davčni sistemi, povezani z 

intelektualno lastnino, patenti ter 

raziskavami in razvojem se obsežno 

uporabljajo po vsej Uniji. Več študij 

Evropske komisije pa jasno kaže, da so 

povezave med raziskavami in razvojem ter 

ureditvijo za obdavčitev intelektualne 

lastnine večinoma samovoljne in/ali 

umetne, zaradi tega pa se vse vlade, tudi 

tiste, ki izvajajo takšno politiko, pogosto 

srečujejo z močno zmanjšanimi davčnimi 

prihodki, saj sedanji načini ravnanja 

vodijo do izravnavanja navzdol pri 

dejanskih davčnih prispevkih 

multinacionalnih podjetij. Poleg tega 

posebne ureditve za obdavčitev patentov, 

znanja ali raziskav in razvoja doslej niso 

dokazano spodbujale inovacij v Uniji, 

raziskave in razvoj pa lahko bolje 

podpiramo s subvencijami ali 

neposrednimi davčnimi olajšavami za 

stroške. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/107 

Predlog spremembe  107 

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

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

 

Poročilo A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravila proti praksam izogibanja davkom 

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

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Preseženi stroški izposojanja se 

priznajo v davčnem letu, v katerem 

nastanejo, le do 30 odstotkov dobička 

davčnega zavezanca pred obrestmi, davki 

in amortizacijo ali do zneska 1 000 000 

EUR, odvisno od tega, kateri znesek je 

višji. Dobiček pred obrestmi, davki in 

amortizacijo se izračuna tako, da se 

obdavčljivemu dohodku ponovno prištejejo 

za davek prilagojeni zneski odhodkov za 

neto obresti in drugi stroški, ki so 

enakovredni obrestim, ter za davek 

prilagojeni zneski za amortizacijo. 

2. Preseženi stroški izposojanja se 

priznajo v davčnem letu, v katerem 

nastanejo, le do 10 odstotkov dobička 

davčnega zavezanca pred obrestmi, davki 

in amortizacijo ali do zneska 1 000 000 

EUR, odvisno od tega, kateri znesek je 

višji. Dobiček pred obrestmi, davki in 

amortizacijo se izračuna tako, da se 

obdavčljivemu dohodku ponovno prištejejo 

za davek prilagojeni zneski odhodkov za 

neto obresti in drugi stroški, ki so 

enakovredni obrestim, ter za davek 

prilagojeni zneski za amortizacijo. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/108 

Predlog spremembe  108 

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

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

 

Poročilo A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravila proti praksam izogibanja davkom 

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

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 5 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Stroški izposojanja, ki jih v 

tekočem davčnem letu ni mogoče priznati 

v skladu z odstavkom 2, se priznajo v 

višini do 30 odstotkov dobička pred 

obrestmi, davki in amortizacijo v 

naslednjih davčnih letih na enak način kot 

stroški izposojanja za zadevna leta. 

5. Stroški izposojanja, ki jih v 

tekočem davčnem letu ni mogoče priznati 

v skladu z odstavkom 2, se priznajo v 

višini do 10 odstotkov dobička pred 

obrestmi, davki in amortizacijo v 

naslednjih davčnih letih na enak način kot 

stroški izposojanja za zadevna leta. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/109 

Predlog spremembe  109 

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

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

 

Poročilo A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravila proti praksam izogibanja davkom 

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

Predlog direktive 

Člen 4 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 4a 

 Pravilo o omejitvi licenčnin 

 1. Stroški licenčnin se lahko v celoti 

odbijejo v davčnem letu, v katerem 

nastanejo, če za ustrezni prihodek 

prejemnika licenčnin, ki jih plača davčni 

zavezanec, velja vsaj tako visoka efektivna 

davčna stopnja kot tista, ki bi se za 

davčnega zavezanca uporabljala, če 

stroškov ne bi bilo mogoče odbiti. 

 2. Stroški licenčnin, pri katerih se za 

ustrezni prihodek prejemnika licenčnin, ki 

jih plača davčni zavezanec, v končnem 

namembnem kraju uporablja nižja 

efektivna davčna stopnja od tiste, ki bi se 

za davčnega zavezanca uporabljala, če 

stroškov ne bi bilo mogoče odbiti, se 

odbijejo le sorazmerno glede na razliko v 

efektivnih davčnih stopnjah. 

 Za namene tega odstavka „sorazmerno“ 

pomeni, da se lahko davčnemu zavezancu 

odbije tolikšen odstotni delež, kolikor 

znaša razlika v odstotnem deležu med 

efektivnima davčnima stopnjama, ki se 

uporabljata za davčnega zavezanca in 

končnega prejemnika prihodka iz 

licenčnin. 
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Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/110 

Predlog spremembe  110 

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

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

Poročilo A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravila proti praksam izogibanja davkom 

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

Predlog direktive 

Člen 4 b (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 4b 

 Preferenčni davčni režimi, ki temeljijo na 

neopredmetenih sredstvih 

 1. Davčni zavezanec, ki je bil pred 30. 

junijem 2016 upravičen ali je pred tem 

datumom postal upravičen do 

preferenčnega davčnega režima, ki temelji 

na neopredmetenih sredstvih (tako 

imenovana ureditev za obdavčitev 

intelektualne lastnine) in ne odraža 

spremenjenega pristopa povezanosti, do 

teh ugodnosti po 31. decembru 2017 ni 

več upravičen. 

 2. Preferenčni davčni režim, ki 

temelji na neopredmetenih sredstvih (tako 

imenovana ureditev za obdavčitev 

intelektualne lastnine) in ne odraža 

spremenjenega pristopa povezanosti, se ne 

odobri nobenemu davčnemu zavezancu, ki 

do njega ni bil upravičen pred 30. junijem 

2016. 

 3. Davčni zavezanec, upravičen do 

preferenčnega davčnega režima, ki temelji 

na neopredmetenih sredstvih (tako 

imenovana ureditev za obdavčitev 

intelektualne lastnine) in odraža 

spremenjeni pristop povezanosti, do teh 
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ugodnosti po 31. decembru 2021 ni več 

upravičen. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/111 

Predlog spremembe  111 

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

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

Poročilo A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravila proti praksam izogibanja davkom 

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

Predlog direktive 

Člen 4 c (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 4c 

 Jurisdikcije z nizko davčno stopnjo ali 

jurisdikcije, kjer velja davčna tajnost 

 1. Država članica uvede davčni 

odtegljaj za plačila subjekta v tej državi 

članici subjektu v jurisdikciji z nizko 

davčno stopnjo ali jurisdikciji, kjer velja 

davčna tajnost, kot opredeljeno v tej 

direktivi, če za subjekta prejemnika v 

jurisdikciji z nizko davčno stopnjo ali 

jurisdikciji, kjer velja davčna tajnost, ne 

velja dejanska minimalna obdavčitev. 

 2. Za plačila, ki se ne izvedejo 

neposredno subjektu v jurisdikciji z nizko 

davčno stopnjo ali jurisdikciji, kjer velja 

davčna tajnost, a je zanja mogoče 

razumno domnevati, da bodo izvedena 

temu subjektu, npr. preko posrednikov v 

drugih jurisdikcijah, se prav tako 

uporabljajo določbe iz odstavka 1. 

 3. Države članice pravočasno 

posodabljajo vse sporazume o izogibanju 

dvojnemu obdavčevanju, ki trenutno 

onemogočajo stopnjo davčnega odtegljaja, 

da bi odstranile vse pravne ovire za ta 

kolektivni obrambni ukrep. 
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