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16. á thabhairt chun suntais gurb é is 
aidhm do Cholún a Dó ná aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin ar ann dóibh fós 
maidir le BEPS, go háirithe trína áirithiú 
go n-íocfaidh cuideachtaí móra ilnáisiúnta, 
lena n-áirítear na cinn digitithe, íosráta 
éifeachtach cánach corparáide, gan beann 
ar an áit ina bhfuil siad lonnaithe; á mheas 
gur cheart aon íosráta éifeachtach a shocrú 
ar leibhéal atá cothrom agus 
leordhóthanach chun aistriú brabúis a 
dhíspreagadh agus chun iomaíochas 
díobhálach cánach a chosc;

16. á thabhairt chun suntais gurb é is 
aidhm do Cholún a Dó ná aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin ar ann dóibh fós 
maidir le BEPS, go háirithe trína áirithiú 
go n-íocfaidh cuideachtaí móra ilnáisiúnta, 
lena n-áirítear na cinn digitithe, íosráta 
éifeachtach cánach corparáide, gan beann 
ar an áit ina bhfuil siad lonnaithe; á chur in 
iúl gur geal leo an móiminteam nua i 
gcaibidlíocht Chreat Cuimsitheach 
G20/ECFE a cruthaíodh leis na tograí le 
déanaí ó rialtas na Stát Aontaithe maidir 
le ‘dreasacht láidir do náisiúin a bheith 
rannpháirteach i gcomhaontú domhanda 
lena gcuirtear rialacha íosta cánach chun 
feidhme ar fud an domhain’; ag tabhairt 
dá n-aire go n-áirítear sna tograí sin 
méadú ar an gcáin íosta ar ioncam 
ísealchánach domhanda doláimhsithe 
(GILTI) go 21 % agus an ráta SHIELD 
(Cosc ar Inbhéartuithe Díobhálacha agus 
Deireadh á Chur le Forbairtí 
Ísealchánach) a bheadh coibhéiseach leis 
an ráta GILTI i gcás nach dtiocfar ar 
chomhaontú domhanda maidir le Colún 
II1; á mheas gur cheart aon íosráta 
éifeachtach a shocrú ar leibhéal atá 
cothrom agus leordhóthanach chun aistriú 
brabúis a dhíspreagadh agus chun 
iomaíochas díobhálach cánach a chosc;
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1 The Made In America Tax Plan, 2021, 
US Department of the Treasury, p. 12.
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23. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
an gComhairle treisiú a dhéanamh ar an 
idirphlé le rialtas nua na Stát Aontaithe 
faoin mbeartas cánach digití agus é mar 
aidhm leis teacht ar chur chuige coiteann 
roimh mhí an Mheithimh 2021 faoi 
chuimsiú chaibidlíocht Chreat 
Cuimsitheach G20/ECFE; á chur in iúl gur 
geal leo an dearbhú le déanaí ó rialtas nua 
na Stát Aontaithe go rachaidh sé go 
gníomhach i mbun caibidlíochta arís le 
ECFE d’fhonn teacht ar chomhaontú agus 
coincheap an ‘tearmainn’ a thréigean; á 
iarraidh ar an Ballstáit cur i gcoinne an 
chlásail ‘tearmainn’, lena bhfuil baol 
tromchúiseach go ndéanfar an bonn a 
bhaint ó na hiarrachtaí athchóirithe; á 
iarraidh ar an gCoimisiún togra dá chuid 
féin a shaothrú chun aghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin a bhaineann le geilleagar 
digitithe i gcás ina n-áireofaí clásal 
‘tearmainn’ i gColún a hAon den 
athchóiriú; á mheabhrú, ina leith sin, gur 
dhírigh an togra fadtéarmach ón 
gCoimisiún ar láithreacht dhigiteach 
shuntasach;

23. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
an gComhairle treisiú a dhéanamh ar an 
idirphlé le rialtas nua na Stát Aontaithe 
faoin mbeartas cánach digití agus é mar 
aidhm leis teacht ar chur chuige coiteann 
roimh mhí an Mheithimh 2021 faoi 
chuimsiú chaibidlíocht Chreat 
Cuimsitheach G20/ECFE; á chur in iúl gur 
geal leo an dearbhú le déanaí ó rialtas nua 
na Stát Aontaithe go rachaidh sé go 
gníomhach i mbun caibidlíochta arís le 
ECFE d’fhonn teacht ar chomhaontú agus 
coincheap an ‘tearmainn’ a thréigean; á 
iarraidh ar an gCoimisiún measúnú 
cúramach a dhéanamh ar impleachtaí na 
gcoigeartuithe nua atá beartaithe ag na 
Stáit Aontaithe ar Cholún I; á iarraidh ar 
an Ballstáit cur i gcoinne an chlásail 
‘tearmainn’, lena bhfuil baol 
tromchúiseach go ndéanfar an bonn a 
bhaint ó na hiarrachtaí athchóirithe; á 
iarraidh ar an gCoimisiún togra dá chuid 
féin a shaothrú chun aghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin a bhaineann le geilleagar 
digitithe i gcás ina n-áireofaí clásal 
‘tearmainn’ i gColún a hAon den 
athchóiriú; á mheabhrú, ina leith sin, gur 
dhírigh an togra fadtéarmach ón 
gCoimisiún ar láithreacht dhigiteach 
shuntasach;
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57. ag tathant ar an gCoimisiún an 
seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a 
ionchorprú agus na tograí reachtacha le 
haghaidh tobhach digiteach de chuid AE 
mar acmhainn dhílis, mar aon leis an 
gcinneadh athbhreithnithe maidir le 
hacmhainní dílse, á n-ullmhú aige, agus á 
iarraidh ar an gComhairle an togra a 
ghlacadh go mear i gcomhréir leis an 
treochlár; ag moladh do na hinstitiúidí a 
bheith rannpháirteach go mear agus go 
cuiditheach san ‘idirphlé rialta’ dá 
bhforáiltear sa treochlár comhaontaithe 
maidir le hacmhainní dílse; ag tathant ar an 
gComhairle Eorpach tacú le ról 
ceannaireachta daingean a bheith ag AE sa 
dícheall domhanda ionsar chánachas níos 
cothroime trí chéimeanna meara agus 
daingne a ghlacadh ionsar thobhach 
digiteach a thabhairt isteach mar acmhainn 
dhílis le linn 2021.

57. ag tathant ar an gCoimisiún an 
seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a 
ionchorprú agus na tograí reachtacha le 
haghaidh tobhach digiteach de chuid AE 
mar acmhainn dhílis, mar aon leis an 
gcinneadh athbhreithnithe maidir le 
hacmhainní dílse, á n-ullmhú aige, agus á 
iarraidh ar an gComhairle an togra a 
ghlacadh go mear i gcomhréir leis an 
treochlár; ag moladh do na hinstitiúidí a 
bheith rannpháirteach go mear agus go 
cuiditheach san ‘idirphlé rialta’ dá 
bhforáiltear sa treochlár comhaontaithe 
maidir le hacmhainní dílse; ag tathant ar an 
gComhairle Eorpach tacú le ról 
ceannaireachta daingean a bheith ag AE sa 
dícheall domhanda ionsar chánachas níos 
cothroime trí chéimeanna meara agus 
daingne a ghlacadh ionsar thobhach 
digiteach a thabhairt isteach mar acmhainn 
dhílis le linn 2021. á chur in iúl gur geal 
leo, ina leith sin, an ráiteas ó chomhaltaí 
na Comhairle Eorpaí an 25 Márta 2021 
inar leagadh béim ar a dtiomantas don 
iarracht sin;
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