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18.11.2015 A8-0317/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Danuta Maria Hübner 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. konštatuje, že hoci súlad s rôznymi 

daňovými systémami sa stal stále 

komplexnejší pre podniky pôsobiace 

naprieč hranicami, globalizácia a 

digitalizácia im uľahčili organizáciu 

činností prostredníctvom offshore 

finančných centier a vytvorenia 

sofistikovaných štruktúr na zníženie ich 

globálnych daňových platieb; vyjadruje 

znepokojenie nad skutočnosťou, že v 

dôsledku hospodárskej a dlhovej krízy a 

konsolidácii rozpočtu väčšina členských 

štátov výrazne znížila množstvo svojich 

zamestnancov daňovej správy; zdôrazňuje, 

že národné daňové správy by mali mať 

dostatočné zdroje vrátane ľudských 

zdrojov, aby mohli účinne konať s cieľom 

predchádzania, odhaľovania a boja proti 

agresívnemu daňovému plánovaniu, 

daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam, ktoré prinášajú značné 

narúšanie daňového základu, a zabezpečiť 

lepší a spravodlivejší výber daní a 

dôveryhodnosť daňového systému; 

konštatuje, že štúdie ukázali, že 

kvalifikovaní zamestnanci v oblasti 

daňových správ prinášajú oveľa viac 

príjmov štátu než je ich cena, keďže 

účinnosť daňových správ má priamy 

pozitívny vplyv na národné rozpočty; 

3. konštatuje, že hoci súlad s rôznymi 

daňovými systémami sa stal stále 

komplexnejší pre podniky pôsobiace 

naprieč hranicami, globalizácia a 

digitalizácia im uľahčili organizáciu 

činností prostredníctvom offshore 

finančných centier a vytvorenia 

sofistikovaných štruktúr na zníženie ich 

globálnych daňových platieb; vyjadruje 

znepokojenie nad skutočnosťou, že v 

dôsledku hospodárskej a dlhovej krízy a 

konsolidácii rozpočtu väčšina členských 

štátov výrazne znížila množstvo svojich 

zamestnancov daňovej správy; zdôrazňuje, 

že národné daňové správy by mali mať 

dostatočné zdroje vrátane ľudských 

zdrojov, aby mohli účinne konať s cieľom 

predchádzania, odhaľovania a boja proti 

agresívnemu daňovému plánovaniu, 

daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam, ktoré prinášajú značné 

narúšanie daňového základu, a zabezpečiť 

lepší a spravodlivejší výber daní a 

dôveryhodnosť daňového systému; 

konštatuje, že štúdie ukázali, že 

kvalifikovaní zamestnanci v oblasti 

daňových správ prinášajú oveľa viac 

príjmov štátu v porovnaní so súvisiacimi 

výdavkami, keďže účinnosť daňových 

správ má priamy pozitívny vplyv na 

daňové príjmy; 
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18.11.2015 A8-0317/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Danuta Maria Hübner 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 95 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 95a. vyzýva členské štáty, najmä tie, ktoré 

dostávajú finančnú pomoc, aby vykonali 

štrukturálne reformy, bojovali proti 

daňovým podvodom a presadzovali 

opatrenia na boj proti agresívnemu 

daňovému plánovaniu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Danuta Maria Hübner 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 135 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

135. domnieva sa, že zvýšená 

transparentnosť, pokiaľ ide o činnosti 

nadnárodných spoločností, má zásadný 

význam pre zabezpečenie toho, aby daňové 

úrady boli schopné účinne bojovať proti 

BEPS; opätovne teda pripomína svoje 

stanovisko, že nadnárodné spoločnosti vo 

všetkých odvetviach by mali zverejňovať 

jasne a zrozumiteľne vo svojich finančných 

výkazoch pre jednotlivé členské štáty a 

tretie krajiny, v ktorých majú podnik, 

viaceré súhrnné informácie vrátane ich 

zisku alebo strát pred zdanením, daní zo 

zisku alebo daňových strát, počtu 

zamestnancov, majetku, základné 

informácie o daňových rozhodnutiach 

(podávanie správ podľa jednotlivých 

krajín); zdôrazňuje význam sprístupnenia 

týchto informácií verejnosti, napríklad vo 

forme centrálneho registra EÚ; okrem toho 

zdôrazňuje, že MSP, ktoré nie sú 

nadnárodné spoločnosti, by mali byť z 

takej povinnosti vyňaté; vyzýva Radu, aby 

do konca roku 2015 prijala pozíciu 

Parlamentu odhlasovanú v smernice o 

právach akcionárov v júli 2015; 

zdôrazňuje, že požiadavky na 

transparentnosť by mali byť navrhnuté 

a vykonané takým spôsobom, že 

nespôsobia firmám v EÚ konkurenčnú 

nevýhodu; 

135. domnieva sa, že zvýšená 

transparentnosť, pokiaľ ide o činnosti 

nadnárodných spoločností, má zásadný 

význam pre zabezpečenie toho, aby daňové 

úrady boli schopné účinne bojovať proti 

BEPS; opätovne teda pripomína svoje 

stanovisko, že nadnárodné spoločnosti vo 

všetkých odvetviach by mali zverejňovať 

jasne a zrozumiteľne vo svojich finančných 

výkazoch pre jednotlivé členské štáty a 

tretie krajiny, v ktorých majú podnik, 

viaceré súhrnné informácie vrátane ich 

zisku alebo strát pred zdanením, daní zo 

zisku alebo daňových strát, počtu 

zamestnancov, majetku a základných 

informácií o daňových rozhodnutiach 

(podávanie správ podľa jednotlivých 

krajín); zdôrazňuje význam sprístupnenia 

týchto informácií verejnosti, napríklad vo 

forme centrálneho registra EÚ; okrem toho 

zdôrazňuje, že MSP a spoločnosti so 

strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré nie 

sú nadnárodné spoločnosti, by mali byť z 

takej povinnosti vyňaté; vyzýva Radu, aby 

do konca roku 2015 prijala pozíciu 

Parlamentu odhlasovanú v smernici o 

právach akcionárov v júli 2015; 

zdôrazňuje, že požiadavky na 

transparentnosť by mali byť navrhnuté 

a vykonané takým spôsobom, že 

nespôsobia firmám v EÚ konkurenčnú 
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nevýhodu; 

Or. en 

 

 


