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10. želi spomniti, da predhodni rezultati 
ocene učinka, ki jo je opravil sekretariata 
OECD, kažejo, da bi kombinirani učinki 
prvega in drugega stebra pomagali občutno 
povečati svetovne davčne prihodke in 
prerazporediti pravice do obdavčitve med 
tržne jurisdikcije; sporoča, da bi drugi 
steber močno povečal svetovne prihodke 
od davka od dohodkov pravnih oseb; meni, 
da stebra ne bi imela negativnih posledic 
za občutljivo vprašanje naložbenega 
okolja22; poziva države članice, naj OECD 
pozovejo, da bi razširil področje, zajeto v 
oceni učinka, in naj zajame več različic 
predlogov ter analizira, kako bi novi 
neksus vplival na prihodke od davka od 
dohodkov pravnih oseb v posameznih 
državah, in naj te zaključene ocene učinka 
objavi ter tako ponudi usmeritve pri 
predlaganih reformah;

______________
22 Davčno poročilo generalnega sekretarja 
OECD finančnim ministrom G20 in 
guvernerjem centralnih bank, oktober 
2019, OECD, Pariz. 

10. želi spomniti, da predhodni rezultati 
ocene učinka, ki jo je opravil sekretariata 
OECD, kažejo, da bi kombinirani učinki 
prvega in drugega stebra pomagali občutno 
povečati svetovne davčne prihodke in 
prerazporediti pravice do obdavčitve med 
tržne jurisdikcije; sporoča, da bi drugi 
steber močno povečal svetovne prihodke 
od davka od dohodkov pravnih oseb; meni, 
da prvi steber morebiti ne bo imel 
negativnih posledic za občutljivo vprašanje 
naložbenega okolja22, da pa bo drugi 
steber morebiti imel, če se bo izvajal brez 
vsebinskega izvzetja, negativne posledice 
za naložbe, ki povzročajo pozitivne 
zunanje učinke; poziva države članice, naj 
OECD pozovejo, da bi razširil področje, 
zajeto v oceni učinka, in naj zajame več 
različic predlogov ter analizira, kako bi 
novi neksus vplival na prihodke od davka 
od dohodkov pravnih oseb v posameznih 
državah, in naj te zaključene ocene učinka 
objavi ter tako ponudi usmeritve pri 
predlaganih reformah;

______________
22 Davčno poročilo generalnega sekretarja 
OECD finančnim ministrom G20 in 
guvernerjem centralnih bank, oktober 
2019, OECD, Pariz.

Or. en



AM\1195281SL.docx PE643.411v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

16.12.2019 B9-0238/9

Predlog spremembe 9
Bogdan Rzońca
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije B9-0238/2019
Irene Tinagli
v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve
Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. pozdravlja zamisel, da bi bil novi 
neksus samostojna določba, zaradi katere 
ne bi bilo treba revidirati davčnih 
sporazumov;

22. meni, da bi bilo treba temeljiteje 
razmisliti o preoblikovanju koncepta 
stalne poslovne enote in ga utemeljiti na 
načelu gospodarske in ne več na načelu 
fizične prisotnosti;
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