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7.3.2018 A8-0051/68 

Pozmeňujúci návrh  68 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Vzorec pre rozdelenie 

konsolidovaného základu dane by mal 

zahŕňať tri rovnako vážené faktory, a to 

prácu, aktíva a obrat podľa miesta určenia. 

Tieto rovnako vážené faktory by mali 

zohľadňovať vyvážený prístup k 

rozdeľovaniu zdaniteľných ziskov medzi 

príslušné členské štáty a mali by zaistiť, že 

sa zisky budú zdaňovať tam, kde skutočne 

vznikajú. Práca a aktíva by sa preto mali 

prideliť tomu členskému štátu, kde sa práca 

vykonáva alebo kde sa aktíva nachádzajú, 

aby sa riadne zohľadnili záujmy členského 

štátu pôvodu, zatiaľ čo obrat by sa mal 

prideliť členskému štátu určenia tovaru 

alebo služieb. Aby sa zohľadnili rozdiely, 

pokiaľ ide o úroveň platov v rámci celej 

Únie, a tým sa umožnilo spravodlivejšie 

rozdelenie konsolidovaného základu dane, 

faktor práca by mal zahŕňať objem miezd a 

počet zamestnancov (konkrétne každá 

položka predstavuje hodnotu s polovičnou 

váhou). Na druhej strane by faktor aktíva 

mal zahŕňať všetok hmotný dlhodobý 

majetok (ale nie nehmotný) a finančné 

aktíva z dôvodu ich pohyblivej povahy a z 

toho vyplývajúceho rizika, že by sa 

pravidlá tejto smernice mohli obchádzať. 

(10) Vzorec pre rozdelenie 

konsolidovaného základu dane by mal 

zahŕňať štyri rovnako vážené faktory, a to 

prácu, aktíva, obrat podľa miesta určenia a 

zber a používanie osobných údajov 

používateľov online platforiem a služieb. 

Tieto rovnako vážené faktory by mali 

zohľadňovať vyvážený prístup k 

rozdeľovaniu zdaniteľných ziskov medzi 

príslušné členské štáty a mali by zaistiť, že 

sa zisky budú zdaňovať tam, kde skutočne 

vznikajú. Práca a aktíva by sa preto mali 

prideliť tomu členskému štátu, kde sa práca 

vykonáva alebo kde sa aktíva nachádzajú, 

aby sa riadne zohľadnili záujmy členského 

štátu pôvodu, zatiaľ čo obrat by sa mal 

prideliť členskému štátu určenia tovaru 

alebo služieb. Aby sa zohľadnili rozdiely, 

pokiaľ ide o úroveň platov v rámci celej 

Únie, a tým sa umožnilo spravodlivejšie 

rozdelenie konsolidovaného základu dane, 

faktor práca by mal zahŕňať objem miezd a 

počet zamestnancov (konkrétne každá 

položka predstavuje hodnotu s polovičnou 

váhou). Na druhej strane by faktor aktíva 

mal zahŕňať iba dlhodobý hmotný 

majetok. Ak z dôvodu mimoriadnych 

okolností výsledok rozdelenia primerane 
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Ak z dôvodu mimoriadnych okolností 

výsledok rozdelenia primerane 

nezodpovedá rozsahu ekonomickej 

činnosti, mala by sa prostredníctvom 

ochrannej doložky stanoviť alternatívna 

metóda prideľovania príjmu. 

nezodpovedá rozsahu ekonomickej 

činnosti, mala by sa prostredníctvom 

ochrannej doložky stanoviť alternatívna 

metóda prideľovania príjmu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je duplikátom prijatého PN výboru ECON, ale pred „hmotný 

majetok“ sa vkladá slovo „dlhodobý“. 
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7.3.2018 A8-0051/69 

Pozmeňujúci návrh  69 

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Martina 

Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Helmut 

Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 20 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (20a) Komisia by bezodkladne mala 

vykonať nové posúdenie vplyvu na 

základe komplexnejšieho a presnejšieho 

zdroja údajov založeného na štandardnom 

oznamovaní OECD podľa jednotlivých 

krajín, ktoré je teraz neoficiálne k 

dispozícii daňovým orgánom členských 

štátov. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0051/70 

Pozmeňujúci návrh  70 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Návrh smernice 

Článok 28 – odsek 5 c (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5c. Vymedzenie pojmu zber a 

využívanie osobných údajov na komerčné 

účely v súvislosti so zberom a využívaním 

osobných údajov používateľov online 

platforiem a služieb sa určuje v súlade s 

nariadením (EÚ) 2016/679. 

 i) Zber údajov za každý členský štát 

sa vzťahuje len na údaje zozbierané na 

pôvodnom mieste pôvodu používateľov 

online platforiem a služieb a nie na 

zozbierané údaje, ktoré sú v tranzite alebo 

uložené. 

 ii) Pri úvahách o využívaní osobných 

údajov používateľov online platforiem a 

služieb by sa malo zabezpečiť, aby 

nedochádzalo k zdvojovaniu ďalších 

faktorov vo vzorci, napríklad faktoru 

obrat. 

Or. en 

 

 


