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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku
(2015/2066(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 4 a 13 Zmluvy o európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na články 107, 108, 113, 115, 116, 175 a 208 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na svoje rozhodnutie z 12. februára 2015 o zriadení, pôsobnosti, zložení 
a funkčnom období osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia 
podobného charakteru alebo účinku,

– so zreteľom na odhalenia Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov (ICIJ) 
o daňových rozhodnutiach a iných škodlivých praktikách v Luxembursku, ktoré sa stali 
známymi pod názvom LuxLeaks,

– so zreteľom na výsledky samitov G7, G8 a G20 o medzinárodných daňových otázkach, 
najmä na samit v Elmau zo 7. – 8. júna 2015, samit v Brisbane z 15. – 16. novembra 
2014, samit v Petrohrade z 5. – 6. septembra 2013, samit v Lough Erne zo 17. – 18. júna 
2013 a samit v Pittsburghu z 24. – 25. septembra 2009,

– so zreteľom na správu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
s názvom Škodlivá hospodárska súťaž: vznikajúca globálna otázka (Harmful Tax 
Competition: 
An Emerging Global Issue) z roku 1998,

– so zreteľom na správu OECD s názvom Riešenie narúšania základu dane a presunu 
ziskov (Addressing Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) z roku 2013, akčný plán 
OECD týkajúci sa BEPS a následné publikácie,

– so zreteľom na nedávne závery Európskej rady o spoločnom konsolidovanom základe 
dane z príjmov právnických osôb (14. marca 2013), o zdaňovaní (22. mája 2013), o 
automatickej výmene informácií (18. decembra 2014), o narúšaní základu dane 
a presune ziskov (BEPS), automatickej výmene informácií na celosvetovej úrovni a 
škodlivých daňových opatreniach (18. decembra 2014) a o daňových únikoch (27. júna 
2014),

– so zreteľom na závery Rady pre hospodárske a menové veci (ECOFIN) a jej správu z 
22. júna 2015 pre Európsku radu o daňových otázkach,

– - so zreteľom na polročné správy skupiny  pre kódex správania určené pre Radu o 
kódexe správania (zdaňovanie podnikov),
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– so zreteľom na smernicu o administratívnej spolupráci,1 smernicu o výplate úrokov a 
licenčných poplatkov2 a najnovšie návrhy Komisie na ich zmenu,

– so zreteľom na smernicu Rady 90/435/EÚ z 23. júla 1990 o spoločnom systéme 
zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností3 
(smernica o materských a dcérskych spoločnostiach) naposledy zmenenú v roku 2015,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/56/EÚ zo 16. apríla 
2014, ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných 
závierok a konsolidovaných účtovných závierok4,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce 
podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy5,

– so zreteľom na smernicu Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci 
príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní a daní z poistných 
prémií6,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2015/849 z 20. mája 
2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí 
alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a 
smernica Komisie 2006/70/ES (Text s významom pre EHP),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. februára 2007 Rade, Európskemu parlamentu 
a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o práci Spoločného fóra EÚ o 
transferovom oceňovaní v oblasti postupov zabránenia sporom a ich riešenia a o 
usmerneniach týkajúcich sa vopred uzatvorených dohôd o oceňovaní v rámci EÚ 
(COM(2007)0071),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. decembra 1998 o uplatňovaní pravidiel štátnej 
pomoci pri opatreniach týkajúcich sa priameho zdaňovania podnikov (98/C 384/03),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. júna 2015 s názvom Spravodlivý a efektívny 
systém dane z príjmu právnických osôb v Európskej únii: päť kľúčových oblastí, v 
ktorých treba konať (COM(2015)0302),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. marca 2015 o daňovej transparentnosti 
v záujme boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
(COM(2015)0136),

1 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 
77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 63, 11.3.2011, s. 1), o vzájomnej pomoci príslušných úradov členských štátov v oblasti 
priamych daní.
2 Smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov 
a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov (Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, 
s. 49).
3 Ú. v. ES L 225, 20.7.1990, s. 6.
4 Ú. L. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 196.
5 Ú. v. ES L 83, 10.7.1999, s. 1.
6 Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. decembra 2012 s názvom Akčný plán na 
posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom (COM(2012)0722),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie zo 6. decembra 2012 o agresívnom daňovom 
plánovaní (C(2012)8806),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie zo 6. decembra 2012 v súvislosti s opatreniami 
určenými na podporu toho, aby tretie krajiny uplatňovali minimálne štandardy dobrej 
správy v daňových záležitostiach (COM(2012)8805),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. júna 2012 o konkrétnych spôsoboch posilnenia 
boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom aj vo vzťahu k tretím krajinám 
(COM(2012)0351),

– so zreteľom na návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane 
z príjmov právnických osôb (CCCTB) (COM(2011)0121), ktorý predložila Komisia, a 
na pozíciu Parlamentu k tejto veci z 19. apríla 2012,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2011 s názvom Obnovená stratégia 
EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014,

– so zreteľom na uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov z 1. decembra 1997 o 
kódexe správania pre zdaňovanie podnikov1 a na pravidelné správy skupiny pre kódex 
správania (zdaňovanie podnikov) pre Radu,

– so zreteľom na odporúčanie zo 30. apríla 2014 prijaté Výborom ministrov Rady Európy 
o ochrane informátorov,

– so zreteľom na správu Simmons & Simmons z roku 1999 o administratívnych 
postupoch uvedenú v odseku 26 správy skupiny o kódexe správania z roku 1999, 
Primarolovej správu (SN 4901/99) a aktualizáciu tejto správy v roku 2009,

– so zreteľom na prijaté pozmeňujúce návrh Parlamentu z 8. júla 2015 k návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o 
podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o 
určité prvky vyhlásenia o správe a riadení,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2015 o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a 
daňových únikoch ako problémoch správy vecí verejných, sociálnej ochrany a rozvoja 
rozvojových krajín2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2015 výročnej správe o daniach3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o výročnej správe o ochrane 
finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom za rok 20134,

1 Ú. v. ES C 2, 6.1.1998, s. 2.
2 Prijaté texty, P8_TA(2015)0265.
3 Prijaté texty, P8_TA(2015)0089.
4 Prijaté texty, P8_TA(2015)0062.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o organizovanej trestnej činnosti, 
korupcii a praní špinavých peňazí1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. mája 2013 o boji proti daňovým podvodom, 
daňovým únikom a daňovým rajom2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. apríla 2012 o výzve na hľadanie konkrétnych 
opatrení na boj proti daňovým podvodom a únikom3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o daniach a rozvoji – spolupráca 
s rozvojovými krajinami na podpore dobrej správy v daňových záležitostiach4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. februára 2010 o podpore dobrej správy v daňových 
záležitostiach5,

– so zreteľom na rozličné parlamentné vypočutia a následné správy o tej istej téme v 
národných parlamentoch a najmä v britskej Dolnej snemovni, americkom Senáte a 
francúzskom Assemblée nationale,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia 
podobného charakteru alebo účinku (A8-0317/2015),

LuxLeaks: Fakty a čísla 

A. keďže škandál LuxLeaks, ktorý vypukol 5. novembra 2014 vďaka Medzinárodnému 
konzorciu investigatívnych novinárov uverejnením približne 28 000 strán dôverných 
dokumentov uvádzajúcich viac ako 500 súkromných daňových dohôd medzi 
luxemburskou daňovou správou a viac ako 300 nadnárodnými spoločnosťami v rokoch 
2002 až 2010, odhalil rozsah využívania tajných dohôd s komplexnými finančnými 
štruktúrami, ktorých cieľom je získať drastické zníženie daní; keďže dcérske 
spoločnosti v Luxembursku spravujúce podnikové transakcie v objeme stoviek miliónov 
eur majú v Luxembursku len malé pobočky a vykonávajú len málo hospodárskej 
činnosti;

B. keďže otázky týkajúce sa narúšania základu dane z príjmu právnických osôb a praktík 
agresívneho daňového plánovania sú známe a analyzujú sa na medzinárodnej úrovni už 
najmenej niekoľko desaťročí; keďže LuxLeaks upriamil pozornosť verejnosti a médií na 
tieto otázky odhalením pochybných daňových praktík, ktoré podporovali účtovnícke 
spoločnosti v jednom konkrétnom členskom štáte; keďže vyšetrovania Komisie a 
činnosť vykonávaná Parlamentom prostredníctvom osobitného výboru ukázali, že nejde 
o jediný prípad, ale že prijímanie daňových opatrení na zníženie celkových daňových 
záväzkov niektorých veľkých spoločností s cieľom umelo zvýšiť základ dane v krajine 
na úkor iných krajín, z ktorých niektoré podliehajú úsporným opatreniam, je postup, 

1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0444.
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0205.
3 Prijaté texty, P7_TA(2012)0137.
4 Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 37.
5 Ú. v. EÚ C 341 E, 14.1.2010, s. 29.
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ktorý je rozšírený v Európe a za jej hranicami;

C. keďže takéto správanie, ktoré často vedie k odpojeniu miesta, kde sa vytvára hodnota a 
miesta, kde sa zdaňujú zisky, nie je obmedzené na daňové rozhodnutia, ale zahŕňa celý 
rad škodlivých daňových praktík, ktoré sú vykonávané prostredníctvom národných 
daňových správ v rámci EÚ aj mimo nej;

D. keďže podrobenie týchto praktík kontrole zo strany verejnosti je súčasťou 
demokratickej kontroly; keďže vzhľadom na ich negatívny vplyv na spoločnosť ako 
celok môžu tieto praktiky trvať iba tak dlho, pokiaľ zostanú utajené, alebo sú 
tolerované; keďže investigatívni novinári, mimovládny sektor a akademická obec boli 
nápomocní pri odhaľovaní prípadov vyhýbania sa daňovým povinnostiam a informovali 
o nich verejnosť; keďže pokiaľ týmto praktikám nie je možné predchádzať, nemalo by 
ich zverejnenie závisieť na odvahe a zmysle pre etiku jednotlivých informátorov, ale 
skôr byť súčasťou systematických mechanizmov oznamovania a výmeny informácií;

Prístup členských štátov ku zdaňovaniu právnických osôb

E. keďže príjmy z dane z príjmu právnických osôb v 28 členských štátoch Únie 
predstavovali v priemere 2,6 % HDP v roku 20121;

F. keďže podľa zmluvy patria priame dane najmä do právomoci členských štátov; keďže v 
rozsahu právomoci, ktorú má EÚ v oblasti zdaňovania, podlieha vykonávanie tejto 
právomoci zvyčajne požiadavke jednomyseľnosti v Rade; keďže toto má za následok, 
že nebolo prijaté žiadne významné rozhodnutie na úrovni EÚ v oblasti zdaňovania 
právnických osôb napriek nedávnemu vývoju v integrácii EÚ v súvislosti s vnútorným 
trhom a ďalšími oblasťami, na ktoré sa vzťahujú zmluvy EÚ, ako sú medzinárodné 
obchodné dohody, jednotná mena a hospodárska a fiškálna správa, zásady a právne 
predpisy týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí; keďže členské štáty musia 
dodržiavať európske právo hospodárskej súťaže a zabezpečiť, aby ich daňové právne 
predpisy boli zlučiteľné so zásadami vnútorného trhu a nevytvárali narušenie 
hospodárskej súťaže; keďže udelením práva veta každému členskému štátu pravidlo 
jednomyseľnosti v Rade znižuje motiváciu na posun od status quo k riešeniu, ktoré by 
zahŕňalo viac spolupráce; keďže pokiaľ sa nepoužije postup ustanovený v článku 116 
ZFEÚ, bola by potrebná zmena zmluvy na zmenu požiadavky jednomyseľnosti v oblasti 
priamych daní;

G. keďže súčasná situácia, keď má každý členský štát právo veta, znamená, že všetky 
členské štáty musia konať rozhodne a spolupracovať pri riešení celoeurópskeho 
problému daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam;

H. keďže okrem niektorých chvályhodných výnimiek politickí predstavitelia jednotlivých 
štátov neboli doteraz v dostatočnej miere ochotní riešiť problém vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam vrátane daňových rozhodnutí;

I. keďže na vnútornom európskom trhu existuje voľný tok kapitálu a veľké spoločnosti 
vykazujú svoje činnosti na konsolidovanom základe, ale daň vyberajú národné daňové 
orgány, ktoré si navzájom vymieňajú len veľmi málo informácií;

1 Daňové trendy v Európskej únii, vydanie z roku 2014, Eurostat.
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J. keďže na dokončenom vnútornom trhu by nemalo existovať žiadne umelé skreslenie, 
ktoré by ovplyvňovalo rozhodovanie o investíciách a umiestnení podnikov; keďže však 
globalizácia, digitalizácia a voľný pohyb kapitálu vytvárajú podmienky intenzívnejšej 
daňovej súťaže medzi členskými štátmi a s tretími krajinami s cieľom prilákať investície 
a podniky; keďže je dôležité udržať spoločnosti v Európe a pritiahnuť ich, ale nemalo 
by to mať formu potenciálne škodlivých daňových režimov, ktoré sú zamerané na 
podporu investícií a prilákanie ďalšej hospodárskej činnosti v prvom rade v reakcii na 
podobné opatrenia v susedných krajinách, alebo sú určené na úpravu toho, čo sa 
považuje za existujúce nerovnováhy medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o relatívne 
bohatstvo, veľkosť alebo periférne umiestnenie; keďže v niektorých jurisdikciách sa 
zdá, že existuje korelácia medzi atraktívnymi systémami zdaňovania právnických osôb 
a vysokou úrovňou národného bohatstva; keďže optimálna koncepcia daňových 
systémov závisí od množstva faktorov a preto je v každej krajine odlišná; keďže 
škodlivá hospodárska súťaž v daňovej oblasti medzi členskými štátmi obmedzuje 
potenciál jednotného trhu;

K. keďže, namiesto toho, aby sa sústredili na podporu atraktívneho podnikateľského 
prostredia, napríklad dobrú infraštruktúru a vysokokvalitnú pracovnú sily vrátane 
výdavkov zameraných na zlepšenie produktivity a zabezpečenie stability a 
predvídateľnosti daňového systému, krajiny v úlohe hráčov v daňovej súťaži používajú 
svoje vnútroštátne právne predpisy v spojení so sieťami daňových zmlúv na to, aby sa 
propagovali ako krajiny, do ktorých investovať, ako uzly, cez ktoré treba viesť finančné 
toky alebo vykazovať zisky, a tým lákajú podniky alebo schránkové spoločnosti na úkor 
partnerských krajín a vytvárajú nespravodlivé postupy medzi nimi; keďže z izolovaného 
pohľadu má každá krajina jasný záujem správať sa ako „voľný jazdec“, teda byť prvým, 
kto navrhne a realizuje špecifické daňové režimy a ustanovenia na prilákanie daňového 
základu, a posledným, kto sa bude podieľať na akejkoľvek spolupráci a koordinácii pri 
boji proti vyhýbaniu sa plateniu daní;

L. keďže existuje daňová súťaž medzi členskými štátmi; keďže zásada lojálnej spolupráce 
medzi členskými štátmi Únie je stanovená v článok 4 ZEÚ; keďže členské štáty by mali 
plne uplatňovať zásadu lojálnej spolupráce v záležitostiach daňovej súťaže;

M. keďže niektoré členské štáty majú tendenciu majú ambivalentný postoj k vyhýbaniu sa 
plateniu daní, pričom sa na jednej strane sťažujú na narúšanie ich vnútroštátneho 
základu dane a zároveň sú zodpovedné za podobu súčasných národných a 
medzinárodných daňových systémov, ktoré ho umožňujú a stále bránia akémukoľvek 
vývoju svojich daňových systémov smerom ku koordinovanejšiemu riešeniu; keďže v 
rámci plnej mobility kapitálu v EÚ a s ohľadom na proklamovaný cieľ Komisie, ktorým 
je zavedenie únie kapitálových trhov, by sa mali plne zohľadniť vzájomná závislosť a 
účinky národných daňových systémov a príjmov, zohľadňujúc podstatné pozitívne a 
negatívne cezhraničné vzájomné pôsobenie daňových rozhodnutí jednotlivých 
členských štátov, keďže stimul jednej krajiny je pre druhú krajinu narúšanie základu;

N. keďže vidno paradoxnú situáciu, v ktorej slobodná súťaž medzi členskými štátmi 
v daňových záležitostiach má za následok protisúťažné správanie a narušenia 
hospodárskej súťaže;

O. keďže zavedenie jednotného európskeho trhu sa ukázalo ako veľmi prospešné pre 
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národné hospodárstva, zvýšilo ich konkurencieschopnosť a príťažlivosť 
v globalizovanom hospodárstve, a keďže daňová konvergencia medzi členskými štátmi 
v konečnom dôsledku budú mať rovnaký účinok;

P. keďže zákonodarcovia a daňové správy často nemajú dostatočné zdroje a nedokážu 
predpokladať, ale iba reagovať, často s veľkým oneskorením, na inovatívne systémy 
vyhýbania sa plateniu daní, ktoré navrhli a podporujú niektorí daňoví poradcovia, najmä 
z veľmi veľkých účtovníckych firiem, právnici a sprostredkovateľské spoločnosti; 
keďže najmä skúsenosti ukazujú, že orgány EÚ, ktoré by mali zabrániť zavedeniu 
nových škodlivých daňových opatrení (ako je napríklad skupina pre kódex správania 
vytvorená v roku 1998 členskými štátmi alebo Komisia ako strážkyňa zmlúv) a ukázali 
ako neschopné bojovať proti tomuto neželanému vývoju, niekedy reagujú neúčinným 
spôsobom alebo na základe príliš obmedzeného mandátu, a v EÚ bolo zavedených 
množstvo nových a často agresívnych opatrení alebo dohôd na vyhýbanie sa plateniu 
daní, ako napríklad tzv. patentové kolónky; keďže nadnárodné spoločnosti sa spoliehajú 
v EÚ a na celom svete na znalosti dobre organizovaného a znalého odvetvia daňových 
poradcov a iných poskytovateľov finančných služieb pri vypracúvaní svojich systémov 
na vyhýbanie sa plateniu daní; keďže toto odvetvie je zároveň zastúpené v orgánoch 
poskytujúcich poradenstvo vládam a verejným inštitúciám v daňových otázkach, ako 
napríklad v platforme EÚ pre riadnu správu daní; keďže existujú obavy týkajúce sa 
konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť z poskytovania tým istým podnikom 
poradenstva pre verejné orgány, ako aj súkromné nadnárodné spoločnosti;

Q. keďže všetko daňové plánovanie by malo prebiehať v medziach zákona a platných 
zmlúv; keďže v dôsledku toho je najvhodnejšou reakciou na agresívne daňové 
plánovanie dobrá legislatíva a medzinárodná koordinácia želaných výsledkov;

R. keďže vykonávanie právnych predpisov je rozhodujúce pre dosiahnutie plánovaných  
cieľov; keďže takéto vykonávanie je záležitosťou pre vnútroštátne správy, ktoré majú 
často málo motivácie, aby navzájom spolupracovali na európskej úrovni; keďže táto 
situácia zvyšuje a zhoršuje už existujúce rozdiely v právnych predpisoch v celej Únii;

S. keďže trojka inštitúcií (Európska komisia, Európska centrálna banka a Medzinárodný 
menový fond) dohliadajúca nad programami finančných a fiškálnych úprav v členských 
štátoch ako Portugalsko a Grécko sa nepokúsila predísť daňovým amnestiám, daňovým 
rozhodnutiam, daňovým výhodám a systémom oslobodenia od daní, ktoré boli a sú 
nespravodlivo diskriminačné a podporujú daňové úniky spoločností a jednotlivcov, čo 
spôsobuje vysoký odliv štátnych príjmov a zvyšujú už v súčasnosti neúnosnú záťaž pre 
malé a stredné podniky (MSP) a občanov;

T. keďže vyšetrovanie a stíhanie daňových trestných činov a prania špinavých peňazí, 
ktoré často zahŕňajú finančné operácie a právnické osoby vo viacerých jurisdikciách, je 
mimoriadne náročné; keďže zamestnanci členských štátov zodpovední za vyšetrovanie 
a súdne stíhanie páchateľov trestných činov týkajúcich sa daní a iných finančných 
trestných činov sú často nedostatočne školení a vybavení;

U. keďže politiky úsporných opatrení a obmedzení rozpočtu v posledných rokoch výrazne 
znížili schopnosti daňových správnych orgánov pri vyšetrovaní daňových trestných 
činov a škodlivých daňových praktík; keďže tieto škrty boli obzvlášť škodlivé v 
krajinách zapojených do programov finančnej pomoci pod vedením trojky, kde sa 
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zvýšenie štátnych príjmov dosiahlo neúmerným zdaňovaním MSP a občanov, pričom 
veľké korporácie a majetní neplatiči daní často profitovali z daňových amnestií, 
daňových rozhodnutí a ďalších systémov daňových výnimiek a výhod, ako to bolo v 
prípade Portugalska a Grécka;

Daňové rozhodnutia a škodlivé daňové praktiky 

V. keďže daňové rozhodnutia sa týkajú širokého spektra praktík v členských štátoch, od ad 
hoc politiky po jasne vymedzené uplatňovanie práva, pokiaľ ide o možný rozsah a témy, 
ktorých sa týka, záväznú povahu, frekvenciu používania, zverejňovanie, dĺžku a 
platenie poplatkov; keďže neexistuje dohodnuté vymedzenie pojmu „daňové 
rozhodnutie“ na medzinárodnej úrovni, okrem odkazu Komisie, ktorá ho uvádza ako 
„akékoľvek oznámenie alebo iný nástroj alebo činnosť s podobným účinkom, zo strany 
členských štátov alebo v ich mene, ktoré sa týka výkladu alebo uplatňovania daňových 
zákonov“;

W. keďže daňové rozhodnutia ako také nie sú problematické, pretože ich pôvodným 
účelom je poskytnúť  právnu istotu  platcovi dane a znížiť finančné riziko pre čestné 
účtovné firmy v prípade, ak daňové zákony alebo ich konkrétne uplatňovanie za 
určitých okolností nie sú jasné alebo ich možno vykladať rôznymi spôsobmi, najmä 
pokiaľ ide o komplexné transakcie, a tým zabraňujú budúcim sporom medzi platcom 
dane a daňovým úradom;

X. keďže praktika daňových rozhodnutí sa vyvinula v rámci bližšieho a kooperatívnejšieho 
vzťahu medzi daňovými správami a platcami daní ako nástroj na riešenie rastúcej 
komplexnosti daňového spracovania určitých transakcií v stále komplexnejšej, 
globalizovanejšej a digitalizovanejšej ekonomike; keďže – napriek tvrdeniam členských 
štátov, že rozhodnutia nie sú diskrečné, ale iba nástrojom na objasnenie existujúcej 
daňovej legislatívy, pričom sú zároveň utajované – práca jeho osobitného výboru 
potvrdila, že daňové rozhodnutia možno vydávať bez akéhokoľvek právneho rámca 
prostredníctvom neformálnych alebo diskrečných opatrení, ktoré podporujú daňové 
štruktúry využívajúce nástroje daňového plánovania, ktoré zvyčajne používajú 
nadnárodné spoločnosti na zníženie daňových platieb; keďže toto sa javí problematické 
najmä – hoci nie výlučne – pri rozhodnutiach týkajúcich sa oceňovania 
vnútropodnikových transferov (takzvané vopred uzatvorené dohody o oceňovaní); 
keďže zabezpečením právnej istoty len niektorým vybraným subjektom môže vzniknúť 
nerovnosť medzi spoločnosťami, ktorým boli povolené a spoločnosťami v tom istom 
odvetví, ktoré k nim nemajú prístup;

Y. keďže ani OECD ani Európska komisia nežiadali o koniec praxe daňových rozhodnutí 
ako takých;

Z. keďže pokročilé daňové rozhodnutia nemajú žiadnym spôsobom ovplyvniť zdaňovanie 
akejkoľvek transakcie, ani uprednostňovať jedného platcu daní pred iným, ale mali by 
za rovnakých podmienok mať rovnaký účinok ako ex post uplatňovanie podkladových 
daňových ustanovení; keďže predmetom tejto správy preto nie sú len daňové 
rozhodnutia, ale v súlade s mandátom osobitného výboru (TAXE) akékoľvek daňové 
opatrenia podobnej povahy alebo účinku označované všeobecným termínom „škodlivé 
daňové praktiky“, t.j. opatrenia zamerané na prilákanie nerezidentných podnikov alebo 
transakcií na úkor iných daňových jurisdikcií, v ktorých by sa tieto transakcie obvykle 
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mali zdaňovať a/alebo opatrenia, ktorých cieľom je privilegovať len niektoré 
spoločnosti a teda skresľovať hospodársku súťaž;

AA. keďže škodlivé daňové praktiky môžu byť v určitom rozsahu spojené s jedným alebo 
viacerými z týchto nežiaducich účinkov: netransparentnosť, svojvoľná diskriminácia, 
skreslenie hospodárskej súťaže a nerovnaké podmienky na vnútornom trhu i mimo 
neho, vplyv na celistvosť jednotného trhu a na spravodlivosť, stabilitu a legitímnosť 
dotknutého daňového systému, väčšie zdaňovanie menej mobilných hospodárskych 
faktorov, zvýšené hospodárske nerovnosti, nekalá súťaž medzi štátmi, narúšanie 
daňového základu, sociálna nespokojnosť, nedôvera a demokratický deficit;

AB. keďže treba uznať, že hoci MSP sú hybnou silou hospodárstva a zamestnanosti 
v Európe, nadnárodné spoločnosti tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri tvorbe 
zamestnanosti, hospodárskeho rastu a investícií; keďže platenie spravodlivého podielu 
dane v krajinách, v ktorých sa vytvára skutočná hospodárska činnosť a hodnota, zostáva 
kľúčovým príspevkom týchto spoločností k blahobytu a udržateľnosti európskych 
spoločností;

Práca osobitného výboru

AC. keďže príslušný osobitný výbor, ktorý bol zriadený 26. februára 2015, uskutočnil 13 
schôdzí, na ktorých vypočul predsedu Komisie Junckera, komisárku Vestagerovú a 
komisára Moscoviciho, ministrov financií Francúzska, Nemecka, Talianska, 
Luxemburska a Španielska, zástupcov OECD, ako aj informátorov, investigatívnych 
novinárov, expertov, zástupcov akademickej obce, zástupcov nadnárodných 
spoločností, profesných združení, odborových zväzov, mimovládnych organizácií a 
poslancov národných parlamentov EÚ (pozri príloha 1); keďže delegácie výboru TAXE 
navštívili Švajčiarsko, aby preskúmali konkrétne aspekty rozmeru tretích krajín svojho 
mandátu, a tieto členské štáty s cieľom vykonať vyšetrovacie cesty: Belgicko, 
Luxembursko, Írsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo; keďže sa organizovali tiež 
stretnutia s predstaviteľmi vlády Gibraltáru a Bermúd;

AD. keďže niektoré činnosti výboru obmedzovala skutočnosť, že viaceré členské štáty a 
Rada neodpovedali včas (pozri príloha 2) a nakoniec nepredložili všetky požadované 
dokumenty, alebo jednoducho poslali zdvorilostné odpovede, ktoré sa takmer netýkali 
podstaty žiadosti; keďže z 18 pozvaných nadnárodných spoločností (okrem účtovných a 
daňovo poradenských firiem) iba štyri súhlasili, že vystúpia pred výborom (pozri 
prílohu 3); keďže ani Komisia plne nespolupracovala a  neposlala všetky dokumenty zo 
zasadnutí a neformálne záznamy stretnutí skupiny pre kódex správania, a kvôli 
neústupnosti niektorých členských štátov ponúkla len obmedzený konzultačný postup;  
keďže funkčné obdobie výboru sa preto muselo predĺžiť;

AE. keďže viacero vyšetrovaní v oblasti štátnej pomoci, ktoré Komisia začala v súvislosti s 
dohodami o transferovom oceňovaní, potvrdené daňovými rozhodnutiami a ďalšími 
opatreniami podobného charakteru alebo účinku, ktoré majú vplyv na zdaniteľný zisk 
určitých dcérskych spoločností nadnárodných spoločností, stále prebiehalo v čase 
prijatia tejto správy;

Prehľad praktík zdaňovania právnických osôb v členských štátoch
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1. pripomína, že existujúce modely zdaňovania právnických osôb v priemyselných 
krajinách boli vypracované v prvej polovici 20. storočia, období, kedy bol rozsah 
cezhraničnej činnosti obmedzený; konštatuje, že globalizácia a digitalizácia 
hospodárstva radikálne zmenili globálny hodnotový reťazec a spôsob, akým jednotlivé 
trhy fungujú, a že väčšina veľkých spoločností má dnes nadnárodnú štruktúru, čo si 
vyžaduje ísť nad rámec vnútroštátnych daňových predpisov; zdôrazňuje, že vnútroštátne 
a medzinárodné pravidlá v oblasti zdaňovania nestačili udržať krok s vývojom 
podnikateľského prostredia;

2. zdôrazňuje, že je potrebné sformulovať vyváženú a spravodlivú daňovú politiku ako 
neoddeliteľnú súčasť štrukturálnych reforiem v členských štátoch;

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 
konsolidácie 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;

4. zdôrazňuje rozdiel medzi na jednej strane škodlivými praktikami niektorých 
vnútroštátnych daňových orgánov, ktoré umožňujú presun ziskov nadnárodným 
spoločnostiam s cieľom vyhnúť sa zdaneniu na území, kde zisky vznikli, a na druhej 
strane súťažou vlád o prilákanie priamych zahraničných investícií alebo udržanie 
hospodárskej činnosti v krajine v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ;

5. zdôrazňuje, že zmluva v súlade so zásadou subsidiarity umožňuje členským štátom 
určovať svoje vlastné sadzby dane právnických osôb a daňový základ dovtedy, kým sa 
dohodnú v súlade so zmluvou prísnejšie daňové konvergenčné opatrenia; zdôrazňuje 
však tiež, že príliš zložité pravidlá národných daňových systémov spolu s rozdielmi 
medzi týmito systémami vytvárajú medzery, ktoré nadnárodné spoločnosti využívajú na 
účely agresívneho daňového plánovania, čo vedie k narušeniu daňového základu, 
presunu ziskov, pretekom o najnižšie zdaňovanie a následne k suboptimálnym 
hospodárskym výsledkom; zdôrazňuje skutočnosť, že výsledkom tohto druhu vyhýbania 
sa plateniu daní sú straty pre všetky národné rozpočty spolu, pretože zvýšenia daňových 
príjmov vyplývajúce zo škodlivých praktík v jednom členskom štáte (vďaka výnimkám, 
osobitným zníženiam alebo medzerám) nedokážu kompenzovať zníženie daňových 
príjmov v iných štátoch; konštatuje, že iba koordinovanejší a spoločný prístup 
členských štátov, ktorého výsledkom by mal byť spoločný rámec, v rámci ktorého budú 
členské štáty stanovovať sadzby zdaňovania právnických osôb, môže predísť ďalšiemu 
narúšaniu daňového základu, škodlivej hospodárskej súťaži a pretekom o čo najnižšie 
zdaňovanie;
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6. pripomína, že niektoré členské štáty majú formálne vyššie dane pre právnické osoby než 
iné, ale v skutočnosti z dôvodu zníženia a medzier, ktoré zvýhodňujú domáce podniky, 
sú sadzby podstatne nižšie, pričom skutočná daňová sadzba je nižšia ako v členských 
štátoch s formálne nižšou mierou;

7. poukazuje na skutočnosť, že nižšie dane zo zisku spoločností v niektorých členských 
štátoch môžu zabezpečiť relatívne vyššie daňové príjmy, než vyššie daňové sadzby;

8. konštatuje, že podľa Komisie1 zákonné sadzby dane z príjmu právnických osôb v EÚ 
klesli v rokoch 1995 až 2014 o 12 percentuálnych bodov z 35 % na 23 %; zdôrazňuje, 
že toto zníženie daňových sadzieb sprevádza rozšírenie daňového základu na 
zmiernenie straty príjmov, a že relatívne stabilné príjmy pochádzajúce zo zdaňovania 
právnických osôb v tom istom časovom období možno vysvetliť výrazným trendom 
posunu od určitých právnych foriem podnikania, ako je (jediný) vlastník, na formu 
korporácie, ktorý spôsobuje podobné zmeny od základu dane pre fyzické osoby na 
právnické osoby;

9. konštatuje, že väčšina členských štátov vynakladá veľké sumy na daňové stimuly, ktoré 
majú MSP zabezpečiť konkurenčnú výhodu, ale podľa Komisie2 tieto pokusy sú 
ohrozené dôsledkami medzinárodného daňového plánovania v troch zo štyroch 
členských štátov, ktoré boli skúmané v nedávnej štúdii; konštatuje, že takéto účinky 
dávajú MSP do konkurenčnej nevýhody napriek vysokým nákladom súvisiacim s 
daňovými výdavkami na ich podporu, a že takéto výsledky oslabujú vôľu 
vnútroštátnych tvorcov politík;

10. poukazuje na zväčšujúcu sa priepasť medzi zákonnými a skutočnými daňovými 
sadzbami, najmä pre podniky pôsobiace na celosvetovej úrovni, ktorá aspoň sčasti 
odráža rôzne výnimky zo všeobecného daňového režimu, či už spôsobené úmyslom 
zákonodarcu dosiahnuť konkrétne ciele, alebo vyplývajúce z agresívneho daňového 
plánovania, napr. vytvorenia čisto umelých konštrukcií na účely zdanenia; 

11. zdôrazňuje, že nesúlad medzi daňovými systémami na celosvetovej úrovni prispieva 
k značnému narúšaniu základu dane a daňovým únikom, no opatrenia iba na úrovni EÚ 
nebudú riešiť tieto otázky;

12. poukazuje na veľkú rozmanitosť 28 daňových systémov v EÚ, čo sa týka vymedzenia 
základu dane a výšky daňovej sadzby, ktorá je ešte väčšia, ak sa vezmú do úvahy 
osobitné jurisdikcie s autonómnymi daňovými systémami v EÚ, ktoré sú spojené s 
členskými štátmi EÚ (zámorské územia a korunné dependencie); vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že základné pojmy a prvky, napríklad rovnováha medzi zdrojom a 
rezidenčným zdaňovaním, trvalým sídlom a zdaniteľnými subjektmi, hospodárskou 
podstatou a pravidlami proti zneužívaniu, vymedzenie úrokov a licenčných poplatkov, 
zaobchádzanie s nehmotnými aktívami, zaobchádzanie s dlhom a kapitálom, nehovoriac 
o tom, čo možno alebo nemožno odpočítať od základu dane, v súčasnosti nepodliehajú 
žiadnym spoločným usmerneniam v EÚ, čím daňové systémy členských štátov 
zostávajú nekoordinované; zdôrazňuje, že je potrebné harmonizovať tieto definície;

1 Daňové trendy v Európskej únii, štatistické knihy Eurostat, vydanie 2014.
2 Európska komisia (2015), Zdaňovanie MSP v Európe – empirická štúdia aplikovaného zdaňovania príjmu 
právnických osôb pre MSP v porovnaní s veľkými podnikmi.
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13. zdôrazňuje, že vnútroštátne preferenčné režimy a nesúlad rozličných daňových 
systémov na jednotnom trhu vytvára príležitosti na daňové úniky; konštatuje, že tieto 
nežiaduce účinky sa ešte zhoršujú existenciou veľkého počtu dvojstranných dohôd 
medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ako aj ich nedostatočnými ustanoveniami 
proti zneužívaniu;

14. konštatuje, že tento nekoordinovaný daňový rámec v EÚ takisto trpí očividným 
nedostatkom spolupráce medzi členskými štátmi; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
členské štáty nie vždy zohľadňujú účinok svojich daňových opatrení na iné členské 
štáty, a to nielen pri navrhovaní svojich daňových opatrení, ale aj pri zdieľaní informácií 
o realizácii týchto opatrení vedúcich k de facto politike zlepšovania svojho postavenia 
na úkor susedných krajín, čo protirečí základným ideám európskeho projektu; 
poukazuje na to, že automatická, systematická a efektívna výmena informácií medzi 
členskými štátmi by umožnila zohľadňovať daňové zaobchádzanie s konkrétnymi 
príjmovými tokmi alebo transakciami v iných členských štátoch; zdôrazňuje, že toto 
prispieva aj k vytváraniu neprijateľnej situácie, v ktorej zisky vytvárané nadnárodnými 
spoločnosťami v členskom štáte sú často zdanené veľmi nízkou sadzbou alebo vôbec 
nie v EÚ;

15. domnieva sa, že fiškálna politika a politika hospodárskej súťaže by sa mali považovať 
za dve strany tej istej mince na vnútornom trhu a vyzýva Komisiu, aby prehodnotila a 
zlepšila dostupné nástroje a zdroje politiky hospodárskej súťaže a štátnej pomoci;

16. zdôrazňuje, že konvergencia medzi vnútroštátnymi daňovými systémami v EÚ je veľmi 
obmedzená napriek bezprecedentnému prehĺbeniu procesu integrácie EÚ za posledných 
30 rokov, predovšetkým v súvislosti s jednotným trhom a hospodárskou a menovou 
úniou; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tieto daňové systémy výrazne 
zaostávajú v porovnaní s koordinačným úsilím na úrovni EÚ, najmä v rámci európskeho 
semestra, hoci odhliadnuc od relevantnosti opatrení na strane výdavkov sa významná 
časť politík na zabezpečenie fiškálnej konsolidácie týka príjmov; zastáva názor, že tento 
aspekt mal byť uvedený v správe piatich predsedov o dokončení hospodárskej a 
menovej únii v Európe z júna 2015;

17. zdôrazňuje, že chýbajúca politická vôľa dosiahnuť zblíženie vnútroštátnych fiškálnych 
politík podnecuje členské štáty k voľbe bilaterálneho prístupu, hoci spoločný prístup by 
bol účinnejší; pripomína možnosť pracovať smerom k fiškálnej konvergencii 
prostredníctvom posilnenej spolupráce; víta v tejto súvislosti úmysel niektorých 
členských štátov zaviesť daň z finančných transakcií;

Nástroje agresívneho daňového plánovania a ich vplyv

18. zdôrazňuje, že vyhýbanie sa plateniu zo strany niektorých nadnárodných spoločností 
môže mať za následok situáciu, v ktorej sú takmer nulové reálne sadzby dane na zisky 
dosiahnuté v európskych jurisdikciách, pričom tieto spoločnosti zároveň využívajú 
rôzne verejné statky a služby na mieste, kde pôsobia, neplatia svoj spravodlivý podiel, 
čím prispievajú k vnútroštátnemu narúšaniu základu dane a väčšej nerovnosti; 
zdôrazňuje tiež, že možnosť presunu ziskov je dostupná len pre tie spoločnosti, ktoré 
vykonávajú cezhraničné činnosti, čo postihuje konkurentov pôsobiacich iba v jednej 
krajine;
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19. s veľkým znepokojením konštatuje, že vyhýbanie sa plateniu daní právnických osôb má 
priamy vplyv na národné rozpočty a rozdelenie daňového úsilia medzi kategóriami 
daňovníkov, ako aj medzi hospodárskymi činiteľmi (v prospech najmobilnejších 
faktorov ako kapitálu vo forme priamych zahraničných investícií; vyjadruje poľutovanie 
nad skutočnosťou, že okrem narúšania hospodárskej súťaže a nerovnakých podmienok 
je výsledkom veľmi znepokojujúca situácia, kde v kontexte intenzívneho úsilia o 
fiškálnu konsolidáciu a štrukturálne reformy niektorí z týchto daňovníkov s najvyššou 
platobnou schopnosťou prispievajú podstatne menej ako tí, ktorých najviac postihla 
hospodárska, finančná a dlhová kríza, ako sú radoví občania a podniky nevyužívajúce 
agresívne daňové plánovanie, ktoré často patria do kategórie MSP a často nie sú 
schopné konkurovať nadnárodným spoločnostiam v dôsledku tejto komparatívnej 
daňovej nevýhody; zdôrazňuje, že hrozí, že táto situácia bude podnecovať nedôveru v 
demokraciu a ovplyvní celkovú daňovú disciplínu, najmä v krajinách podliehajúcim 
programom úprav; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že informátori, ktorí 
poskytujú vnútroštátnym orgánom vo verejnom záujme kľúčové informácie o 
porušovaní pravidiel, pochybeniach, protiprávnom konaní, podvode alebo nezákonnej 
činnosti alebo praxi môžu byť predmetom trestného stíhania, ako aj osobných a 
hospodárskych dôsledkov; s veľkým znepokojením konštatuje, že aj novinári, ktorí 
odhalili nezákonné alebo nedovolené postupy, niekedy čelia podobným dôsledkom;

20. berie na vedomie výskum MMF1, ktorý sa týkal 51 krajín a dospel k záveru, že presun 
ziskov medzi daňovými jurisdikciami má za následok priemernú stratu príjmov v 
objeme približne 5 % súčasných príjmov z dane z príjmu právnických osôb, ale takmer 
13 % v krajinách, ktoré nie sú členmi OECD; poznamenáva tiež, že podľa Komisie 
vyplýva z ekonometrických dôkazov, že citlivosť PZI na zdaňovanie právnických osôb 
sa časom zvýšila; zdôrazňuje skutočnosť, že podľa jednej štúdie sa odhaduje, že 
každoročne potenciálne dochádza k strate daňových príjmov vo výške 1 bilión EUR v 
dôsledku kombinovaného účinku daňových podvodov, daňových únikov vrátane 
tieňového hospodárstva a vyhýbania sa daňovým povinnostiam v EÚ2, a že odhady 
poukazujú na ročné straty pre vnútroštátne rozpočty vo výške približne 50 – 70 miliárd 
EUR v dôsledku vyhýbaniu sa plateniu daní, ale že tieto straty príjmov v celej EÚ by v 
skutočnosti mohli predstavovať približne 160 – 190 miliárd EUR, ak by sa vzali do 
úvahy osobitné daňové režimy, nedostatky v zbere a iné takéto aktivity3; keďže Komisia 
OSN pre obchod a rozvoj vypočítala, že rozvojové krajiny prichádzajú ročne o príjmy 
približne v objeme 100 miliárd USD  v dôsledku vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
zo strany nadnárodných spoločností; zdôrazňuje, že tieto čísla by sa mali posudzovať s 
rezervou a môžu podceňovať skutočné straty pre štátne rozpočty vzhľadom na 
obmedzenú transparentnosť a rôzne účtovné a koncepčné rámce na celom svete, ktoré 
ovplyvňujú dostupnosť porovnateľných a vierohodných údajov a spoľahlivosť odhadov;

21. konštatuje, že stratégie plánovania daní môžu byť založené na štruktúrovaní podnikov, 
mechanizmoch financovania ich pobočiek alebo transferovom oceňovaní, ktoré sú 

1 Politické dokumenty MMF Presahovanie v medzinárodnom zdaňovaní právnických osôb, 9. mája 2014, a 
Erózia základu dane, presuny ziskov a rozvojové krajiny, 29. mája 2015.
2 Správa Richarda Murphyho z inštitútu FCA z 10. februára 2012 s názvom Closing the European Tax Gap (Ako 
uzavrieť medzeru v daňových príjmoch v Európe).
3 Európska pridaná hodnota legislatívnej správy o transparentnosti, koordinácii a konvergencii politík 
zdaňovania právnických osôb v Európskej únii, Dr. Benjamin Ferrett, Daniel Gravino a Silvia Merler – 
Európsky parlament.
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odpojené od skutočných hospodárskych činností a umožňujú umelý presun ziskov 
medzi jurisdikciami s cieľom znížiť celkové daňové zaťaženie pre spoločnosti; s 
veľkým znepokojením konštatuje, že rastie počet používaných schránkových 
spoločností v EÚ, ktoré sú spoločnosťami  len podľa názvu a používajú sa výlučne na 
účely vyhýbaniu sa plateniu daní; uvádza ako konkrétny príklad McDonalds, ktorého 
daňové postupy podľa  správy koalície odborových zväzov stáli európske krajiny viac 
ako miliardu EUR v stratených daniach v rokoch 2009 až 20131;

22. domnieva sa, že vnútroštátne preferenčné režimy a slabá úroveň koordinácie a 
konvergencie medzi daňovými systémami členských štátov napriek účinným 
hospodárskym prepojeniam a vzájomnému pôsobeniu v rámci vnútorného trhu 
spôsobujú mnohé nesúlady umožňujúce agresívne daňové plánovanie, dvojité 
odpočítanie a dvojité nezdanenie napríklad prostredníctvom jedného zariadenia alebo 
kombináciou nasledujúcich postupov: nezákonné transferové oceňovanie, lokalizácia 
odpočtov v jurisdikciách s vysokým daňovým zaťažením, prenášanie prostriedkov 
získaných z úverov cez príbuzne spoločnosti (tzv. conduit), prenos rizika, hybridné 
finančné produkty, využívanie nesúladov, daňová arbitráž, licenčné poplatky, hľadanie 
najlepších podmienok (treaty shopping), a lokalizácia predaja aktív v jurisdikciách s 
nízkym daňovým zaťažením;

23. zdôrazňuje, že počas svojich vyšetrovacích ciest v piatich členských štátoch a 
Švajčiarsku osobitný výbor zistil, že mnohé vnútroštátne daňové opatrenia, ktoré často v 
kombinácií využívajú nadnárodné spoločnosti, majú potenciál byť škodlivými 
daňovými praktikami, najmä tieto, ktoré by sa mali považovať za neúplný zoznam:

– zneužívanie daňových rozhodnutí alebo dohôd o urovnaní, ktoré presahujú 
jednoduché objasnenie platných právnych predpisov a umožňujú získať zvýhodnené 
daňové zaobchádzanie,

– rôzne definície stálej prevádzkarne a daňovej rezidencie,

– malý alebo žiadny ohľad na hospodársku podstatu, čo umožňuje vytváranie 
účelových subjektov (napr. schránkových firiem) s nižším daňovým režimom,

– odpočet virtuálnych úrokov (umožňujúci podnikom odpočítať si od zdaniteľného 
príjmu fiktívny úrok vypočítaný na základe ich vlastného imania),

– praktiky rozhodnutí o nadmernom zisku (postupy, prostredníctvom ktorých môže 
spoločnosť získať písomné potvrdenie od daňovej správy, že jej zdaniteľný príjem 
nezahŕňa tie zisky, ktoré by sa nemohli dosiahnuť v „samostatnej“ situácii),

– nejasné alebo nekoordinované ustanovenia o transferovom oceňovaní,

– viaceré preferenčné režimy, najmä vo vzťahu k nehmotným aktívam (kolónky 
patentov, znalostí alebo duševného vlastníctva),

– vrátenie alebo oslobodenie od zrážkovej dane z úrokov, dividend a licenčných 
poplatkov prostredníctvom dvojstranných daňových zmlúv a/alebo ako sa ustanovuje 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch,

– rozdiely v právnych označeniach medzi členskými štátmi (hybridné subjekty alebo 

1 Unhappy meal – 1 miliarda EUR v daňových únikoch na menu v McDonald’s, EPSU et al., február 2015.
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hybridné úvery, ktorých úrokové náklady sa menia na oslobodené dividendy),

– v prípade Švajčiarska osobitné daňové režimy na úrovni kantónov pre zahraničné 
spoločnosti, ktoré sa neudeľujú vnútroštátne kontrolovaným podnikom (tzv. režimy 
oddeľovania);

– nedostatok účinných všeobecných alebo osobitných pravidiel proti zneužívaniu alebo 
slabé presadzovanie alebo výklad týchto pravidiel,

– a štruktúry, ktoré môžu kryť skutočného vlastníka aktív a nesmú byť predmetom 
režimov výmeny informácií, ako sú trusty a tzv. slobodné prístavy;

24. berie na vedomie, že podľa Komisie1 72 % presunu ziskov prebieha v EÚ 
prostredníctvom kanálov transferového oceňovania a umiestnenia duševného 
vlastníctva;

25. zdôrazňuje, že niekoľko členských štátov v posledných rokoch vypracovalo osobitné 
systémy zníženia dane z príjmu právnických osôb na prilákanie mobilných nehmotných 
aktív spoločností, ako sú napríklad príjmy vyplývajúce z práv duševného vlastníctva; 
berie na vedomie rozmanitosť znížení sadzieb dane a príspevkov v rozsahu pôsobnosti 
navrhovaných systémov (inovačné boxy, boxy duševného vlastníctva, boxy znalostí, 
patentové boxy atď.); zdôrazňuje, že v niektorých členských štátoch, daňovníci nemusia 
vyrábať duševné vlastníctvo v krajine s cieľom získať daňové výhody, ale stačí ho 
nadobudnúť prostredníctvom spoločnosti, ktorá má svoje daňové sídlo v rámci danej 
jurisdikcie; zdôrazňuje preto, že akékoľvek daňové výhody pre výskum a vývoj musia 
byť naviazané na skutočné výdavky v danej jurisdikcii;

26. ďalej zdôrazňuje, že náklady na výskum a vývoj sa už môžu odpisovať z dane podľa 
vnútroštátnych daňových systémov, dokonca bez patentovej kolónky, a že patentové 
kolónky tak prispievajú k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam spôsobom, ktorý ide 
proti systému;

27. považuje takéto systémy za typické príklady škodlivej daňovej súťaže medzi štátmi, 
pretože zatiaľ čo ich spojitosť s reálnym hospodárstvom a vplyv na neho vo väčšine 
prípadov neexistuje, majú za následok zníženie daňových príjmov iných krajín vrátane 
členských štátov; konštatuje, že pri preskúmaní daňových stimulov pre VaV sa 
Komisia2 domnieva, že „patentové kolónky slúžia s väčšou pravdepodobnosťou na 
premiestňovanie príjmu podnikov než na podnecovanie inovácie“;

28. zdôrazňuje, že v hospodárskom prostredí, ktoré charakterizuje viac nehmotných aktív, 
je transferové oceňovanie často postihnuté neprítomnosťou porovnateľných transakcií a 
referenčných hodnôt, čím sa sťažuje riadne uplatňovanie zásady trhového odstupu, 
podľa ktorej by sa oceňovanie transakcií medzi subjektmi patriacimi do tej istej skupiny 
malo hodnotiť rovnakým spôsobom ako medzi nezávislými subjektmi;

29. konštatuje, že súčasné usmernenia pre transferové oceňovanie nechávajú nadnárodným 
spoločnostiam značnú mieru voľnej úvahy pri výbere a zavádzaní metód hodnotenia; 
zdôrazňuje, že chýbajúce účinné spoločné normy pre transferové oceňovanie a rôzne 

1 Pracovný dokument útvarov Komisie zo 17. júna 2015 o zdaňovaní príjmu právnických osôb v Európskej únii 
(SWD (2015) 0121).
2 Štúdia o daňových stimuloch pre VaV, Dokument o daniach č. 52-2014, Európska komisia.
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poskytované  výnimky a alternatívy zneužívajú nadnárodné spoločnosti, čo je v rozpore 
s duchom týchto usmernení, na úpravu svojich zdaniteľných ziskov podľa jurisdikcie a 
zníženie celkového daňového zaťaženia napríklad prostredníctvom zneužívania 
navýšenia nákladov, svojvoľného stanovenia ziskových rozpätí alebo pochybného 
vylučovania niektorých výdavkov z ich výpočtu; zdôrazňuje, že najlepším spôsobom na 
riešenie problematiky transferového oceňovania na úrovni EÚ je konsolidácia 
spoločného základu dane, ktorá odstraňuje potrebu týchto cien;

30. zdôrazňuje skutočnosť že spisy o transferovom oceňovaní predložené zástupcami 
nadnárodných spoločností nemôžu riadne monitorovať daňové správy, ktoré často nie 
sú dostatočne vybavené a obsadené na to, aby mohli kriticky a dôkladne preskúmať 
tieto analýzy a ich výsledky alebo vplyvy;

31. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v hospodárskom kontexte, v ktorom sa 
60 % svetového obchodu uskutočňuje v rámci skupín1, sú usmernenia na uplatňovanie 
tejto čisto ekonomickej koncepcie rozdrobené na vnútroštátnej úrovni a preto sú v nich 
nezrovnalosti medzi členskými štátmi a právne spory;

32. okrem toho zdôrazňuje skutočnosť, že napriek značnému počtu právnych sporov v EÚ 
vyplývajúcich z rozdielnych výkladov tých istých zásad transferového oceňovania 
neexistuje žiadny účinný mechanizmus riešenia sporov na európskej úrovni; berie na 
vedomie, že riešenie prípadov predložených na arbitrážny dohovor EÚ o transferovom 
oceňovaní môže trvať až osem rokov, čo prispieva k právnej neistote pre podniky a 
daňové správy;

33. zdôrazňuje kľúčovú úlohu veľkých účtovných firiem vrátane tzv. veľkej štvorky v 
oblasti vypracovania a marketingu rozhodnutí a systémov na vyhýbanie sa plateniu daní 
využívajúc nesúlad medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi; zdôrazňuje, že tieto 
spoločnosti, ktoré, ako sa zdá, získavajú značnú časť svojich príjmov z daňových 
služieb, dominujú auditovému trhu vo väčšine členských štátov a prevládajú v 
celosvetových službách daňového poradenstva, predstavujú úzky oligopol; domnieva 
sa, že takáto situácia nemôže pokračovať bez poškodenia fungovania jednotného trhu v 
oblasti činnosti tzv. veľkej štvorky; upozorňuje na konflikt záujmov vyplývajúci z 
porovnávania, v rámci tých istých spoločností, daňového poradenstva a poradenských 
činností na jednej strane pre daňové správy a na strane druhej pre útvary daňového 
plánovania nadnárodných spoločností, ktoré využívajú slabé stránky vnútroštátnych 
daňových zákonov; domnieva sa, že osvedčené postupy v tejto súvislosti sa musia 
rozširovať, a že existujúce kódexy správania by sa mali vylepšiť;  napriek tomu 
pochybuje o účinnosti akéhokoľvek kódexu správania podnikov a sociálnej 
zodpovednosti podnikov pri riešení tohto problému; zdôrazňuje skutočnosť, že daňové 
rozhodnutia sa stali v EÚ a na celom svete bežnou obchodnou praxou, nielen na 
získanie právnej istoty alebo výhodných daňových dohôd, ale aj v prípadoch, keď 
právne ustanovenia nenechávajú žiadny priestor na výklad; je znepokojený odhadmi 
odvetvia daňového poradenstva, že ak existuje len 50 % šanca súladu so zákonmi, je to 
dostatočné, aby sa daňový plán odporučil klientom2;

1 Transferové oceňovanie: Udržať ho na základe zásady trhového odstupu, OECD Observer, január 2002 
(opravené 2008).
2 House of Commons, ústne svedectvo pred výborom pre verejné účty, 31. januára 2013.
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34. vyzýva daňové orgány, aby zlepšili a diverzifikovali svoje zdroje know-how a výrazne 
zlepšili proces posúdenia vplyvu s cieľom znížiť riziko neočakávaných dôsledkov 
nových daňových opatrení; pripomína členským štátom, že okrem rozdielov medzi 
daňovými systémami sú aj neprimeraná zložitosť vnútroštátnych daňových systémov a 
nízka stabilita s príliš časté zmeny dôležitými prispievateľmi k vzniku daňových 
medzier, nespravodlivosti daňových systémov a nízkej dôveryhodnosti daňovej politiky; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje, fragmentovanosť je prekážkou vytvorenia európskej únie 
kapitálových trhov;

Súčasný stav a hodnotenie právnych predpisov EÚ a medzinárodných a vnútroštátnych 
opatrení

35. uznáva, že v dôsledku hospodárskej krízy popri škandále LuxLeaks sa riešenie 
agresívneho daňového plánovania nadnárodných spoločností dostalo do popredia 
politickej agendy členských štátov, EÚ, OECD a G 20, ale vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že doteraz, s výnimkou projektu BEPS OECD sponzorovaného G20, ktorý sa 
práve skončil, no ešte nie je vykonávaný krajinami, nebol dosiahnutý žiadny významný 
pokrok v praxi;

36. konštatuje v tejto súvislosti, že mnohé členské štáty zaviedli alebo majú v úmysle 
zaviesť opatrenia na riešenie otázky vyhýbania sa plateniu daní, najmä v súvislosti s 
obmedzením odpočítateľnosti úrokov, pravidlami proti zneužívaniu, lepším 
vymedzením pojmu stáleho sídla (vrátane vypracovania testov hospodárskej podstaty na 
účinnejšie stanovenie zdaniteľnej prezencie podnikov), možným vylúčením 
nespolupracujúcich podnikov z verejných súťaží alebo uverejnením systémov daňového 
plánovania, ktoré môžu byť mimoriadne osožné pri udržiavaní dôveryhodnosti 
daňového systému a zmenšovaní časového odstupu medzi vypracovaním špecifických 
systémov a prijatím nápravných opatrení, a to aj na legislatívnej úrovni;

37. obáva sa však, že bez kooperatívneho prístupu jednostranné opatrenia prijímané 
členskými štátmi proti narúšaniu základu dane môžu prispieť k zvýšeniu zložitosti, 
vytváraniu nových nesúladov v dôsledku toho viac príležitostí pre daňové úniky v rámci 
vnútorného trhu; zdôrazňuje, že prípadné rozdielne uplatňovanie v členských štátoch 
medzinárodných alebo únijných usmernení môže mať rovnaký účinok;

38. víta rôzne iniciatívy a legislatívne návrhy Komisie za posledných 20 rokov, vrátane 
najnovšieho, s cieľom pokročiť smerom k lepšej koordinácii daňových systémov 
členských štátov s ohľadom na posilnenie vnútorného trhu, riešenie dvojitého zdanenia 
alebo dvojitého nezdanenia a zachovanie práva členských štátov na účinné vyberanie 
daní; vyslovuje však poľutovanie nad tým, že iba malý počet z nich bol prijatý Radou 
kvôli požiadavke jednomyseľného schválenia, a nad skutočnosťou, že niektoré členské 
štáty sú naďalej presvedčené, že môžu vyťažiť viac z medzier v nekoordinovaných 
daňových systémoch, než v spoločne koordinovanom systéme;

39. víta uverejnenie nového súboru fiškálnych politík a vyzýva Komisiu, aby sa snažila 
zabezpečiť spravodlivý daňový systém založený na zásade zdaňovania v členskom 
štáte, v ktorom sa generujú zisky, čím sa predíde narušeniu vnútorného trhu a nekalej 
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hospodárskej súťaži;

40. zdôrazňuje, že skupina pre kódex správania pre zdaňovanie podnikov (ďalej len 
„skupina“) zriadená v roku 1998 členskými štátmi umožnila koncom 90. rokov 20. 
storočia a začiatkom 21. storočia odstránenie najškodlivejších individuálnych daňových 
postupov prostredníctvom dvojúrovňového prístupu soft law obmedzovaním 
existujúcich daňových opatrení, ktoré predstavovali škodlivú daňovú súťaž, a zdržaním 
sa zavedenia takýchto opatrení v budúcnosti (tzv. standstill);

41. vyjadruje poľutovanie nad tým, že práca skupiny zrejme stratila dynamiku; konštatuje, 
že niektoré z viac ako 100 opatrení, ktoré boli zrušené v dôsledku jej činnosti, boli 
nahradené v členských štátoch daňovými opatreniami s podobnými škodlivými 
účinkami; konštatuje, že daňové orgány konali proti odporúčaniam skupiny vytvorením 
nových štruktúr, ktoré majú tie isté škodlivé účinky ako tie, ktoré skupina zrušila; 
vyjadruje poľutovanie nad neúspechom predchádzajúcich pokusov o posilnenie jej 
správy a mandátu a prispôsobenie a rozšírenie pracovných metód a kritérií stanovených 
v kódexe, ktorých cieľom je boj proti novým formám škodlivých daňových praktík v 
súčasnom hospodárskom prostredí; podporuje najnovšie návrhy Komisie v tejto veci, 
ako ich uvádza v akčnom pláne z 17. júna 2015 pre spravodlivé a účinné zdaňovanie 
právnických osôb v EÚ;

42. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek ambicióznym cieľom, ktoré boli 
vyhlasované roku 1997, daňová súťaž medzi členskými štátmi naďalej pretrváva, 
pričom skôr než z rozdielov v daňových sadzbách vyplýva z nejednotnosti 
vnútroštátnych predpisov na určenie toho, čo predstavuje zdaniteľné zisky, o čom už 
niekoľko desaťročí svedčia rozdiely medzi nominálnymi a skutočnými sadzbami dane z 
príjmu právnických osôb uplatňovanými členskými štátmi;

43. vyjadruje poľutovanie aj nad skutočnosťou, že pôvodný status skupiny a spôsob jej 
riadenia ponecháva príliš veľký priestor pre politické rokovania a kompromisy, ktoré 
smerujú k dosiahnutiu „širokého konsenzu“ (t. j. prakticky kvázi jednomyseľnosť s 
možnosťou vyjadriť nesúhlas v poznámkach pod čiarou) o posudzovaní škodlivým 
praktikám, čím ovplyvňujú spoľahlivosť a úplnosť jej práce a niekedy vedú k 
úmyselnému alebo nezverejneniu správ alebo nenadväzovaniu na ne, ako napríklad 
v správe za rok 1999, ktorú vypracoval Simmons & Simmons o správnych postupoch; 
považuje za poľutovaniahodné, že zrušenie existujúcich opatrení trpelo oneskorením s 
politických dôvodov a v niektorých prípadoch umožnilo začlenenie nových príjemcov 
po termíne, čo tiež súviselo s veľmi slabými mechanizmami zodpovednosti a 
monitorovania skupiny;

44. zdôrazňuje predovšetkým, že  individuálny prístup podľa kódexu, ktorí síce viedol k 
tomu, že členské štáty teraz konkurujú všeobecnejšími opatreniami, nerieši systémové 
slabé stránky roztriešteného rámca dane z príjmu právnických osôb v EÚ, ktoré si 
vyžadujú významnejšie prepracovanie;

45. berie na vedomie aj úsilie prostredníctvom vytvorenia Platformy pre dobrú správu 
daňových záležitostí, ktorá spája pri rovnakom stole rôzne zainteresované strany s 
cieľom dosiahnuť konsenzus v otázke daňových únikov, najmä v medzinárodnom 
kontexte, a Spoločného fóra pre transferové oceňovanie, ktoré vydáva rôzne usmernenia 
pre technické otázky týkajúce sa transferového oceňovania; zdôrazňuje, že tieto orgány 
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prispeli k obmedzeným úpravám rámca zdaňovania právnických osôb; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že usmernenia vydané Spoločným fórom pre transferové 
oceňovanie dosiaľ dostatočne neriešia problém vyhýbania sa daňovým povinnostiam; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že zloženie Spoločného fóra pre transferové 
oceňovanie, napriek nedávnej aktualizácii jeho členov, je stále nevyvážené; okrem toho 
namieta voči skutočnosti, že odborníci v daňovej oblasti prispievajú k práci na 
usmerneniach o transferovom oceňovaní, pričom súčasne môžu radiť svojim klientom o 
stratégiách agresívneho daňového plánovania založených na transferovom oceňovaní, a 
teda byť v pozícii konfliktu záujmov;

46. zdôrazňuje, že právne predpisy EÚ (smernice  materských a dcérskych spoločnostiach, 
o úrokoch a licenčných poplatkoch, o fúziách a o administratívnej spolupráci, sú síce 
obmedzené na aspekty spojené so zdaňovaním podnikov, no dokázali vyriešiť 
konkrétne problémy, ktorým čelia členské štáty a spoločnosti pôsobiace vo viacerých 
krajinách; dôrazňuje skutočnosť, že tieto opatrenia, ktoré boli pôvodne určené na 
odstránenie dvojitého zdanenia, majú určité kontraproduktívne účinky na vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam a niekedy vedú k dvojitému nezdaneniu; víta skutočnosť, že 
Rada nedávno prijala zmeny smernice o materských a dcérskych spoločnostiach s 
cieľom zaviesť všeobecné ustanovenie proti zneužívaniu a riešiť problém hybridných 
nesúrodých úverov, ktoré vstúpia do platnosti koncom roka 2015, a očakáva, že to 
pomôže odstrániť niektoré možnosti daňových únikov v EÚ;

47. pripomína ustanovenia smernice Rady 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci 
zamerané na realizáciu výmenu všetkých relevantných finančných informácií; zastáva 
názor, že automatická, okamžitá a podrobná výmena a účinné spracúvanie daňových 
informácií by mali silne odrádzajúci účinok proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a 
zavedeniu škodlivých daňových praktík a umožnili by členským štátom a Komisii, aby 
mali k dispozícii všetky relevantné informácie s cieľom reagovať na tieto praktiky;

48. vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasný legislatívny rámec monitorovania a výmeny 
informácií o daňových opatreniach nie je účinný, pretože dôkazy preukázali, že sa 
nedodržiavajú existujúce požiadavky na spontánnu výmenu informácií alebo výmenu na 
požiadanie; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že prakticky žiadny členský štát si 
nevymieňa žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na partnerské krajiny EÚ; 
vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou koordináciou medzi Komisiou a príslušnými 
orgánmi členských štátov;

49. vyjadruje poľutovanie nad tým, že daňové informácie si len zriedka členské štáty medzi 
sebou spontánne vymieňajú; víta automatickú výmenu informácií, ktorá už nie je 
založená na reciprocite; upriamuje pozornosť na štrukturálne problémy systému 
založeného na zvážení, čo by sa malo oznámiť a čo nie, spolu so slabými systémami 
monitorovania, ktoré podstatne sťažujú zistenie porušení požiadavky na výmenu 
informácií;

50. víta záväzok Komisie presadzovať automatickú výmenu informácií ako budúci 
európsky a medzinárodný štandard transparentnosti; nabáda ju, aby ako prvý krok 
splnila svoje povinnosti strážkyne zmlúv a prijala všetky potrebné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa riadne dodržiavali existujúce právo EÚ a zásada lojálnej 
spolupráce medzi členskými štátmi stanovená v zmluvách; víta návrh skupiny expertov 
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pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch preskúmať možnosti 
podporovať rozvojové krajiny prostredníctvom automatickej výmeny informácií o 
udelení nerecipročných dohôd o výmene;

51. konštatuje, že pravidlá štátnej pomoci a sankcie sú účinným prostriedkom 
riešenia najviac nekalých a deformujúcich škodlivých daňových praktík a môžu mať 
značný odstrašujúci účinok;

52. víta balík Komisie o daňovej transparentnosti v oblasti automatickej výmeny informácií 
medzi členskými štátmi o ich daňových rozhodnutiach z marca 2015 a akčný plánu pre 
spravodlivý a účinný systém dane z príjmu právnických osôb v EÚ z júna 2015; 
zdôrazňuje však, že tieto texty možno považovať iba za kroky správnym smerom, a že v 
súdržný rámec legislatívnych ustanovení a administratívnej spolupráce je urgentne 
nutný aj v prospech MSP a tých nadnárodných spoločností, ktoré pomáhajú vytvárať 
skutočný hospodársky rast a platia svoj spravodlivý podiel daní v rámci vnútorného 
trhu;

53. víta nedávnu dohodu o akčnom pláne OECD BEPS, ktorý sa po výzvach na konanie zo 
samitov G7 a G20 usiluje o riešenie jednotlivých problémov týkajúcich sa fungovania 
medzinárodného systému dane z príjmu právnických osôb predložením globálnych a 
systematických opatrení na ich riešenie; vyjadruje poľutovanie nad oneskoreným a 
nerovnomerným začleňovaním rozvojových krajín do procesu OECD BEPS, na ktorom 
by sa mali zúčastniť za spravodlivých podmienok; vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, 
že niektoré výsledky akčného plánu v oblasti BEPS nešli ďalej v oblastiach ako 
škodlivé daňové režimy, digitálne hospodárstvo a transparentnosť;

54. konštatuje, že po systematickej analýze kritických miest medzinárodného daňového 
systému bol akčný plán BEPS rozdelený do 15 akčných bodov, z ktorých sedem 
podporila skupina G20 v novembri 2014, a ostatné boli splnené v októbri 2015; 
zdôrazňuje, že vzhľadom na vyvíjajúce sa podnikateľské prostredie sa tieto opatrenia 
usilujú riešiť otázky transparentnosti, napríklad vydávanie usmernení pre podávanie 
správ podľa jednotlivých krajín, absenciu obsahu v určitých dohodách o daňových 
únikoch a väčší súlad s medzinárodnými pravidlami;

55. varuje však pred kompromismi, ktoré by mohli nedosiahnuť prvotné ambície alebo 
viesť k rôznym interpretáciám na úrovni štátov; okrem toho zdôrazňuje, že doteraz sa 
neuskutočnilo takmer žiadne účinné monitorovanie vykonávania usmernení OECD v 
krajinách, ktoré ich podporili, a že ani najlepšie navrhnuté riešenia nemôžu byť účinné, 
ak nie sú riadne monitorované a vykonávané;

56. zdôrazňuje doplnkový charakter činnosti EÚ a OECD v tejto oblasti; domnieva sa, že 
vzhľadom na mieru integrácie musí EÚ zájsť ďalej než idú návrhy BEPS z hľadiska 
koordinácie a konvergencie zamerané na predchádzanie všetkým formám škodlivej 
daňovej súťaže v rámci vnútorného trhu; je presvedčený, že EÚ by pri súčasnom 
zabezpečení toho, aby nebola nepriaznivo ovplyvnená jej konkurencieschopnosť, mohla 
zaviesť účinnejšie nástroje na zabezpečenie spravodlivej daňovej súťaže a práva 
členských štátov vykonávať účinné zdanenie ziskov dosiahnutých na ich územiach;

Vyšetrovania Komisie vo veci štátnej pomoci: prehľad a výsledky
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57. zdôrazňuje, že v rámci vnútorného trhu sú noví účastníci a podniky vrátane MSP, ktorí 
nepoužívajú agresívne daňové praktiky, znevýhodnení v porovnaní s nadnárodnými 
spoločnosťami, ktoré môžu presúvať zisky alebo vykonávať iné formy agresívneho 
daňového plánovania prostredníctvom rôznych rozhodnutí a nástrojov, ktoré majú k 
dispozícii len oni len vďaka svojej veľkosti a ich schopnosti podnikať medzinárodne; so 
znepokojením konštatuje, že pri rovnosti ostatných podmienok zabezpečujú výsledné 
nižšie daňové záväzky nadnárodným spoločnostiam vyšší zisk po zdanení a vytvárajú 
tak nerovnaké podmienky v porovnaní s konkurentmi na jednotnom trhu, ktorí 
nevyužívajú agresívne daňové plánovanie a zachovávajú spojenie medzi miestom, kde 
vytvárajú zisk, a miestom zdanenia; poukazuje na to, že toto narušenie rovnakých 
podmienok v prospech nadnárodných spoločností je v rozpore so základnou zásadou 
jednotného trhu;

58. zdôrazňuje, že OECD1 upozorňuje na používanie stratégií zo strany niektorých 
nadnárodných spoločností, ktoré im umožňujú platiť len 5 % daň, pričom menšie 
podniky platia až do 30 %, je hlboko znepokojený, že podľa niektorých štúdií2 je 
priemerné zaťaženie daňou z príjmu právnických osôb v prípade cezhraničných 
spoločností až o 30 % nižšie než domácich spoločností, ktoré pôsobia len v jednej 
krajine; považuje za neprijateľné, že výsledkom týchto stratégií je, že niektoré 
nadnárodné spoločnosti môžu platiť veľmi nízku efektívnu sadzba dane z príjmu 
právnických osôb, zatiaľ čo niektoré MSP musia platiť celý svoj podiel dane;

59. zdôrazňuje, že toto narušenie rozhodnutí hospodárskych subjektov prijaté na základe 
očakávaných výnosov po zdanení vedie k neoptimálnemu rozdeľovaniu zdrojov v rámci 
EÚ a má tendenciu znižovať úroveň hospodárskej súťaže, čím ovplyvňuje rast a 
zamestnanosť;

60. zdôrazňuje skutočnosť, že niektoré škodlivé daňové praktiky môžu spadať do rozsahu 
pôsobnosti pravidiel štátnej pomoci o daniach, najmä v rozsahu, v akom môžu rovnako 
udeliť „selektívnu“ výhodu a viesť k narušeniam hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu; konštatuje, že v minulosti sa postupy skupiny pre štátnu pomoc a 
kódex správania vzájomne podporovali, najmä v roku 1999 a v prvej polovici prvého 
desaťročia 21. storočia; zdôrazňuje, že presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ 
pridalo legislatívny tlak ako doplnok k rozhodovaciemu procesu s prístupom soft law v 
skupine, čo čiastočne kompenzuje nedostatok akýchkoľvek iných účinných nástrojov na 
odstránenie problému daňových únikov na úrovni EÚ;

61. uznáva dôležité udalosti, ku ktorým došlo za posledných 20 rokov, pokiaľ ide o 
analytický rámec Komisie pre štátnu pomoc daňovej povahy, ktoré umožnili posun 
k objasneniu definovania a analýzy štátnej pomoci prostredníctvom daňových opatrení, 
ako aj systematickejšie kroky proti takýmto opatreniam; upozorňuje predovšetkým na 
usmernenia Komisie z roku 1998 o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci pri opatreniach 
týkajúcich sa priameho zdaňovania právnických osôb z roku 2004, správu o nich a 

1 Tlačová správa OECD, OECD naliehavo žiada užšiu medzinárodnú spoluprácu v oblasti dane z príjmu 
právnických osôb, 12. 2. 2013.
2 Zdaňovanie MSP v Európe – empirická štúdia aplikovaného zdaňovania príjmu právnických osôb pre MSP v 
porovnaní s veľkými podnikmi – Európska komisia, máj  2015, a P.Egger, W. Eggert a H.. Winner (2010), 
Úspora daní prostredníctvom zahraničného vlastníctva zariadení, Journal of International Economics, 81, s. 99 – 
108.
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rôzne dôležité rozhodnutia judikatúry v prvom desaťročí 21. storočia; víta, že v rámci 
procesu modernizácie štátnej pomoci, ktorý presadzuje Komisia, sa v roku 2014 začali 
verejné konzultácie o návrhu usmernení zameraných na objasnenie pojmu štátna pomoc 
podľa článku 107 ZFEÚ, ktorý zahŕňa prvky štátnej pomoci súvisiacej so zdaňovaním a 
najmä daňové rozhodnutia;

62. poznamenáva, že v posledných desaťročiach sa stále viac ustálila judikatúra Európskeho 
súdneho dvora (ESD) o uplatňovaní právnych predpisov týkajúcich sa štátnej pomoci v 
podobe daňových opatrení členských štátov, najnovšie vo veci Gibraltár v roku 20111;

63. konštatuje, že ESD zdôraznil zásadu uprednostňovania obsahu pred formou, a teda, že 
hospodársky vplyv opatrenia je referenčným kritériom na jeho hodnotenie;

64. preto konštatuje, že ESD odvodil zo zákazu štátnej pomoci ďalekosiahle požiadavky na 
legislatívne právomoci členských štátov v daňovej oblasti;

65. konštatuje, že pojem „povaha a všeobecná štruktúra vnútroštátneho systému“ je 
ústredným odkazom pri posudzovaní, či sú priame alebo nepriame daňové opatrenia 
selektívne alebo nie, a teda zlučiteľné s vnútorným trhom, a že akákoľvek štátna pomoc 
by sa mala posudzovať vo vzťahu k už existujúcej rovnováhe; zdôrazňuje, že preto, že 
kritérium EÚ na posudzovanie potenciálnych narušení je vnútroštátny referenčný 
systém2, nie všetky narušenia hospodárskej súťaže a škodlivé daňové praktiky na 
vnútornom trhu môžu byť kryté súčasnými pravidlami hospodárskej súťaže; preto 
konštatuje, že plné presadzovanie týchto pravidiel by samo osebe neumožnilo vyriešiť 
problematiku vyhýbania sa daňovým povinnostiam v EÚ;

66. berie na vedomie, že podľa údajov poskytnutých Komisiou príslušnému osobitnému 
výboru Parlamentu3 bolo od roku 1991 formálne preskúmaných Komisiou len 65 
prípadov štátnej pomoci súvisiacich so zdaňovaním, z ktorých 7 boli daňové 
rozhodnutia a iba 10 pochádzalo z formálnych notifikácií zo strany členských štátov;

67. zdôrazňuje, že Komisia spracovala len malý počet prípadov v oblasti štátnej pomoci 
daňovej povahy v druhej polovici prvej dekády 21. storočia, a že medzi nedávne 
konania vo veci štátnej pomoci patria:

– začatie v júni 2013 vyšetrovania praktík daňových rozhodnutí v siedmich členských 
štátoch, rozšírené na všetky členské štáty v decembri 2014,

– začatie v októbri 2013 vyšetrovania, či daňový režim Gibraltáru zvýhodňuje určité 
spoločnosti, ktoré bolo v októbri 2014 rozšírené aj na prieskum daňových rozhodnutí 
na tomto území,

– súbežne začatie osobitného vyšetrovania daňových režimov duševného vlastníctva 
(tzv. patentových kolóniek),

– začatie v júni 2014 formálneho vyšetrovania v troch prípadoch: spoločnosť Apple v 
Írsku, Fiat Finance and Trade v Luxembursku a Starbucks v Holandsku, uzatvorené v 

1 C-106/09 P a C-107/09 P, Komisia/Vláda Gibraltáru a Spojené kráľovstvo, rozsudok z 15. novembra 2011.
2 ak sa opatrenia prijaté členskými štátmi týkajú celého daňového systému, predstavujú úpravy všeobecnej 
daňovej politiky a nie štátnu pomoc;
3 Oznámenie, ktoré zaslala komisárka Vestagerová výboru TAXE 29. apríla 2015.
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októbri 2015, a následne v októbri 2014 Amazon v Luxembursku,

– začatie vo februári 2015 formálneho vyšetrovania daňového režimu v Belgicku 
(systém rozhodnutí o nadmernom zisku);

68. zdôrazňuje, že prebiehajúce a skončené vyšetrovania Komisie a prípady odhalené v 
škandále LuxLeaks naznačujú, že niektoré členské štáty nesplnili svoju zákonnú 
povinnosť1 oznamovať všetky prípady potenciálnej štátnej pomoci Komisii;

69. zdôrazňuje, že tieto vyšetrovania objasnili len veľmi obmedzenú vzorku niektorých 
typických postupov, ktoré majú vplyv na zdaniteľný zisk pridelený niektorým dcérskym 
spoločnostiam nadnárodných spoločností pomocou transferového oceňovania; je 
znepokojený tým, že súčasné finančné prostriedky príslušných útvarov Komisie môžu 
obmedziť jej schopnosť zvládnuť podstatne väčší počet prípadov a vykonávať 
systematické kontroly s cieľom zistiť, či ďalšie postupy, iné ako založené na 
transferovom oceňovaní v oblasti zdaňovania príjmov právnických osôb, by mohli byť v 
rozpore s pravidlami štátnej pomoci;

70. dôrazne podporuje Komisiu v jej prístupe, ktorý pozostáva z venovania dostatočného 
času na podrobné a náležité posúdenie prebiehajúcich prípadov; domnieva sa, že 
výsledky vyšetrovania pomôžu stanoviť presnejšie a účinné usmernenia v oblasti štátnej 
pomoci súvisiacej s daňami a transferovým oceňovaním a prispôsobiť postupy 
členských štátov; vyzýva Komisiu, aby uzavrela prebiehajúce daňové vyšetrovania 
štátnej pomoci hneď ako to bude prakticky možné a bez ujmy na ich kvalite a 
dôveryhodnosti, a s veľkým záujmom očakáva ich výsledky; vyzýva Komisiu, aby 
pravidelne informovala Európsky parlament o týchto vyšetrovaniach; vyzýva Komisiu, 
aby žiadala vrátenie každého chýbajúceho eura v prípade potvrdenia nelegálnej štátnej 
pomoci v prebiehajúcich vyšetrovaniach;

71. zdôrazňuje, že prebiehajúce vyšetrovania by mohli viesť v prípade porušenia pravidiel 
EÚ k vráteniu zo strany členského štátu, ktorý schválil predmetné daňové opatrenie, 
sumy zodpovedajúcej neoprávnenej štátnej pomoci poskytnutej prijímajúcim podnikom; 
zdôrazňuje, že, aj keď to môže mať značný negatívny vplyv na povesť konkrétneho 
členského štátu, predstavuje de facto odmenu za nesúlad, ktorý pravdepodobne neodradí 
členské štáty od toho, aby v prípade pochybností použili nezákonné praktiky štátnej 
pomoci a poskytovali zneužívajúce daňové výhody, ale naopak ich to oslobodí od 
povinnosti dodržiavať pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci a nenapraví finančné straty 
pre rozpočty dotknutých členských štátov; vo všeobecnejšej rovine sa domnieva, že 
pravidlá štátnej pomoci by mali ustanoviť sankcie, ktoré by predstavovali účinný 
odrádzajúci prostriedok pred nezákonnou štátnou pomocou;

72. upozorňuje aj na možnosť v prípade zneužívania transferového oceňovania medzi 
cezhraničnými dcérskymi spoločnosťami, že nielen členský štát pôvodu zvýhodneného 
daňového režimu bude mať upravené svoje daňové príjmy (navrátenie pomoci), ale že 
to isté platí pre ostatné krajiny, v ktorých sa transakcia uskutočnila (ex post úprava 
transferového oceňovania a tým aj zdaniteľného príjmu); zdôrazňuje, že v niektorých 
prípadoch to môže viesť k dvojitému zdaneniu;

1 V zmysle nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na 
uplatňovanie článku 108 ZFEÚ, pokiaľ ide o povinnosť spolupracovať a poskytovať všetky potrebné 
dokumenty.
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73. pripomína, že cieľom daňových rozhodnutí by malo byť poskytovanie právnej istoty, 
pričom by mali vytvárať u ich príjemcov legitímne očakávania; zdôrazňuje, že v 
situácii, keď vnútroštátne rozhodnutia možno spochybniť prostredníctvom pravidiel 
štátnej pomoci na úrovni EÚ, existuje riziko hromadných oznámení jednotlivých 
žiadostí o rozhodnutie zo strany členských štátov o predbežné schválenie Komisiou s 
cieľom zamedziť právnej neistote daňových správ a podnikov; zdôrazňuje, že 
zvyšovanie kapacít v rámci Komisie a zlepšené postupy na prenos informácií sú vhodné 
spôsoby, ako zvládnuť zvýšený tok notifikácií, ako aj väčšiu transparentnosť 
požadovanú od členských štátov v daňových záležitostiach;

Tretie krajiny 

74. je znepokojený tým, že negatívne vedľajšie účinky škodlivých daňových praktík 
niektorých nadnárodných spoločností sa javia ako oveľa významnejšie pre rozvojové 
krajiny1, pretože rozvojové krajiny získavajú väčšinu svojich príjmov z dane z príjmov 
právnických osôb a majú slabšie systémy verejných financií, regulačné prostredie a 
administratívnu kapacitu na zabezpečenie dodržiavania daňových predpisov a boj proti 
týmto škodlivým daňovým praktikám; konštatuje, že MMF2 uvádza, že rozvojové 
krajiny prichádzajú v relatívnom vyjadrení o trikrát viac príjmov dôsledku  agresívneho 
daňového plánovania ako rozvinuté krajiny; zdôrazňuje, že článok 208 Lisabonskej 
zmluvy zaväzuje členské štáty, aby prispôsobili svoje politiky na podporu rozvoja v 
rozvojových krajinách; poukazuje na to, že komplexné analýzy ex post presahovania 
daňových praktík členských štátoch, ktorých zistenia by mali byť zverejnené, by 
pomohli pri usmerňovaní politík na zabezpečenie toho, aby takéto praktiky nenarušovali 
základ dane v iných členských štátoch alebo tretích krajinách;

75. zdôrazňuje, že niekoľko „víťazov“ globálnej daňovej konkurencie, teda krajiny s veľmi 
atraktívnymi daňovými politikami v rámci EÚ a mimo nej, sa zároveň vyznačuje 
niektorými neprimeranými ekonomickými fundamentmi vzhľadom na ich veľkosť a 
skutočnú hospodársku činnosť, najmä keď sa pozornosť zameria napríklad na počet 
spoločností so sídlom v danom štáte na obyvateľa, výšku pripísaného zisku 
vygenerovaného v zahraničí, priame zahraničné investície alebo odchádzajúce finančné 
toky v porovnaní s HDP atď.; konštatuje, že to poukazuje na umelý charakter ich 
daňového základu a prichádzajúcich finančných tokov a odpojeniu miesta, kde sa 
vytvára hodnota, od miesta, kde sa zdaňujú zisky, ktoré súčasné daňové systémy 
umožňujú;

76. zdôrazňuje, že daňová konkurencia sa zďaleka neobmedzuje na členské štáty vrátane 
ich závislých alebo pridružených území a že väčšina skúmaných praktík má 
medzinárodný rozmer, pričom k nim dochádza prostredníctvom presunu ziskov do 
jurisdikcií s nízkymi alebo nulovými daňami alebo do utajených jurisdikcií, v ktorých sa 
často nevykonáva žiadna podstatná hospodárska aktivita; vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatkom koordinovaného prístupu zo strany členských štátov voči všetkým týmto 
jurisdikciám, a to nielen pokiaľ ide o spoločné akcie alebo reakciu proti ich škodlivým 
praktikám, ale aj – napriek úsiliu Komisie – pokiaľ ide o ich identifikáciu a príslušné 

1 Dokument MMF s názvom Spillovers in international corporate taxation (Účinky presahovania 
medzinárodného zdaňovania príjmov právnických osôb), z 9. mája 2014.
2 Pracovný dokument MMF s názvom Base erosion, profit shifting and developing countries (Narušovanie 
základu dane, presun ziskov a rozvojové krajiny, máj 2015.
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kritériá; preto dôrazne podporuje návrh Komisie z roku 2012, ktorý okrem 
transparentnosti a výmeny informácií zahŕňa aj zásadné kritériá na zabezpečenie 
spravodlivej hospodárskej súťaže, a podporuje aj to, že v daňovom balíku Komisie zo 
17. júna 2015 bol nedávno zverejnený zoznam nespolupracujúcich daňových jurisdikcií, 
ktoré boli stanovené v nadväznosti na prijatie prístupu spoločného menovateľa na 
základe zoznamov existujúcich na národnej úrovni; zdôrazňuje, že zriadenie takéhoto 
zoznamu je nevyhnutným predpokladom pre prijatie vhodných opatrení proti týmto 
jurisdikciám; domnieva sa, že tento zoznam by mal byť prvým krokom procesu, ktorého 
výsledkom bude prísne, objektívne vymedzenie pojmu daňový raj, ktoré by mohlo 
následne informovať budúce zoznamy, stanovené na základe jasných kritérií, ktoré by 
mali byť známe vopred; vyzýva Komisiu, aby posúdila, či európske jurisdikcie spĺňajú 
tieto kritériá;

77. zdôrazňuje, že OECD svojou činnosťou v tomto smere dosiahla niekoľko významných 
výsledkov, pokiaľ ide o transparentnosť a výmenu informácií; víta najmä, že takmer 
stovka krajín podpísala k júnu 2015 multilaterálny Dohovor OECD o administratívnej 
pomoci v daňových záležitostiach (tzv. spoločný dohovor), ktorý ustanovuje 
administratívnu spoluprácu medzi štátmi pri hodnotení a výbere daní, najmä s cieľom 
bojovať proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom;

78. zdôrazňuje však, že práca OECD na predchádzajúcom zozname nespolupracujúcich 
daňových rajov bola založená na politickom procese, čo viedlo k svojvoľným 
kompromisom už pri stanovovaní kritérií pre zoznamy, ako napr. k požiadavke uzavrieť 
dohody o daniach s 12 ďalšími krajinami, v dôsledku čoho na zozname nebola uvedená 
žiadna jurisdikcia ako nespolupracujúci daňový raj; zdôrazňuje, že súčasný prístup sa aj 
naďalej zakladá na kritériách, ktoré sa vzťahujú na daňovú transparentnosť a výmenu 
informácií a ktoré nie sú dostatočne komplexné na to, aby riešili škodlivosť určitých 
daňových postupov; konštatuje, že – bez ohľadu na prínos tohto prístupu – sa týmto 
obmedzuje relevantnosť prístupu OECD pri určovaní tých daňových jurisdikcií, ktoré sú 
piliermi praktík vyhýbania sa daňovým povinnostiam a škodlivej daňovej konkurencie 
na celom svete; zdôrazňuje najmä, že tento prístup sa neodvoláva na žiadne kvalitatívne 
ukazovatele objektívneho hodnotenia dodržiavania praktík dobrej správy, ani 
nezohľadňuje kvantitatívne údaje, ako sú účtovné zisky, prichádzajúce a odchádzajúce 
finančné toky a ich prípadné odpojenie od hospodárskej reality v danej jurisdikcii;

79. zdôrazňuje navyše, že tieto zoznamy možno používať na vnútroštátnej úrovni s cieľom 
uplatňovať vnútroštátne predpisy ochrany a predpisy zamerané proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam vo vzťahu k tretím krajinám (ako sú obmedzenie výhod, 
využitie testu základného účelu, predpisy týkajúce sa kontrolovaných zahraničných 
korporácií atď.) a že obmedzenia takýchto zoznamov môžu preto takisto obmedziť 
rozsah a účinnosť vnútroštátnych opatrení zameraných na boj proti škodlivým daňovým 
praktikám;

80. je presvedčený, že zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu a 
ochrana daňových základov členských štátov veľmi závisí od riešenia najslabšieho 
článku, pokiaľ ide o interakciu s jurisdikciami s nízkymi alebo nulovými daňami alebo s 
utajenými jurisdikciami, s ohľadom na skutočnosť, že daňové sadzby sú v pôsobnosti 
členských štátov, keďže existencia tzv. daňovej „vstupnej brány“ (gateway), ako napr. 
žiadna zrážková daň, do tretích krajín bez ohľadu na ich daňové postupy, značne 
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zvyšuje možnosti vyhýbania sa daňovým povinnostiam v EÚ;

81. zdôrazňuje, že koordinovaný prístup členských štátov voči rozvojovým a rozvinutým 
krajinám by sa mohol ukázať ako oveľa účinnejší pri riešení škodlivých daňových 
praktík a podpore väčšej reciprocity v daňových záležitostiach;

82. zdôrazňuje, že v reakcii na tlak zo strany EÚ a G20 v otázke daňovej transparentnosti a 
v kontexte finančnej, hospodárskej krízy a dlhovej krízy niektoré tretie krajiny nakoniec 
podpísali dohody o výmene informácií v oblasti daní s EÚ, čím by sa mala zlepšiť 
spolupráca s týmito krajinami; poukazuje na to, že v prípade Švajčiarska bola dohoda 
podpísaná v máji 2015 po dlhom „prechodnom“ období, počas ktorého tento dôležitý 
obchodný partner EÚ  využíval privilegovaný prístup k jednotnému trhu, pričom však 
nespolupracoval v iných oblastiach, najmä v oblasti daní;

83. poznamenáva, že napriek pokračujúcim rokovaniam sa nedosiahol veľký pokrok v 
otázke podpísania podobných dohôd o spolupráci so San Marínom, Monakom, 
Lichtenštajnskom a Andorrou; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nemá 
podobný európsky mandát na rokovanie o dohodách o automatickej výmene informácií 
so zámorskými územiami, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje smernica EÚ o zdaňovaní 
úspor;

84. so znepokojením konštatuje, že mnohé rozvojové krajiny sú obzvlášť zraniteľné voči 
aktivitám vyhýbania sa daňovým povinnostiam zo strany nadnárodných spoločností, a 
že hlavnou príčinou straty príjmov pre štátne rozpočty rozvojových krajín spočíva v 
uplatňovaní postupov transferového oceňovania nadnárodných spoločností1; so 
znepokojením konštatuje, že mnohé rozvojové krajiny sú vo veľmi slabej vyjednávacej 
pozícii vo vzťahu k určitým nadnárodným spoločnostiam či zahraničným priamym 
investorom, ktorí vyhľadávajú najľahšiu možnosť, ako získať daňové úľavy 
a oslobodenie od dane; odsudzuje skutočnosť, že ročné straty daňových príjmov 
vnútroštátnych rozpočtov sa odhadujú v rozmedzí približne 912 až 125 miliárd EUR3;

85. pripomína členským štátom, že sú podľa Lisabonskej zmluvy viazané zásadou 
súdržnosti politík v záujme rozvoja, pričom musia zabezpečiť, aby ich daňové politiky 
neoslabovali ciele EÚ v oblasti rozvoja; nabáda členské štáty, aby vykonali analýzy 
presahovania ich daňových politík a ich vplyvov na rozvojové krajiny, ako to navrhoval 
MMF;

Závery a odporúčania

86. pri spätnom pohľade na mandát, ktorý udelil svojmu osobitnému výboru, a napriek 
rôznym obmedzeniam a prekážkam, ktoré sa vyskytli na jeho služobných cestách na 
účely zistenia potrebných skutočností, ako aj u iných inštitúcií EÚ, v niektorých 
členských štátoch a nadnárodných spoločnostiach, že:

– bez toho, aby bol dotknutý výsledok prebiehajúcich vyšetrovaní Komisie v oblasti 
štátnej pomoci, zo získaných informácií vyplýva, že v niekoľkých prípadoch členské 

1 Štúdia „mobilizácia daňových príjmov v rozvojových krajinách: otázky a výzvy, Európsky parlament, apríl 
2014.
2 Správa o svetových investíciách za rok 2015, konferencia Organizácie Spojených národov o obchode a rozvoji.
3 Správa organizácie Christian Aid, 2008.
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štáty nedodržali článok 107 ods. 1 ZFEÚ, pretože zaviedli daňové rozhodnutia a 
ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku, ktoré zvýhodnením určitých 
podnikov narušili hospodársku súťaž na vnútornom trhu,

– niektoré členské štáty v plnej miere nepresadzovali článok 108 ZFEÚ, keďže 
Komisii oficiálne neoznámili všetky svoje plány v súvislosti s poskytnutím pomoci 
daňovej povahy, čím zároveň porušili príslušné ustanovenia nariadenia Rady (ES) 
č. 659/1999; zdôrazňuje, že v dôsledku toho Komisia nemohla priebežne skúmať 
systémy pomoci, ako je stanovené v článku 108 ZFEÚ, keďže nemala prístup 
ku všetkým relevantným informáciám, prinajmenšom do roku 2010, čo je obdobie, 
na ktoré sa jej prebiehajúce vyšetrovanie nevzťahuje,

– členské štáty nesplnili povinnosti stanovené v smerniciach Rady 77/799/EHS a 
2011/16/EÚ, pretože si spontánne nevymieňali a naďalej nevymieňajú daňové 
informácie napriek tomu, že uvedené smernice ponechávajú priestor na voľné 
konanie, a to dokonca ani v prípadoch, keď existovali zjavné dôvody predpokladať, 
že v iných členských štátoch môže dochádzať k daňovým stratám, alebo že k 
daňovým úsporám môže dochádzať na základe umelých prevodov ziskov v rámci 
skupín,

– niektoré členské štáty nedodržali zásadu lojálnej spolupráce zakotvenú v článku 4 
ods. 3 ZEÚ, pretože neprijali všetky náležité opatrenia všeobecnej či osobitnej 
povahy, aby zabezpečili plnenie svojich povinností;

– analýza jednotlivých prípadov porušenia práva Únie vo vyššie uvedených odsekoch 
nie je možná vzhľadom na nedostatok podrobných informácií poskytnutých 
členskými štátmi, Radou a Komisiou;

– Komisia si nesplnila svoju úlohu strážkyne zmlúv v zmysle článku 17 ods. ZEÚ, keď 
v tejto veci nekonala a neprijala všetky kroky potrebné na zabezpečenie ich splnenia 
všetkých záväzkov, najmä záväzkov stanovených v smerniciach Rady 77/799/EHS a 
2011/16/EÚ, napriek dôkazom svedčiacim o opaku; Komisia porušila svoje 
povinnosti podľa článok 108 Lisabonskej zmluvy vo veci fungovania vnútorného 
trhu tým, že nezačala vyšetrovania vo veci štátnej pomoci v minulosti;

87. vzhľadom na súčasný nedostatok parlamentných vyšetrovacích právomocí vyzýva Radu 
a Komisiu, aby naliehavo súhlasili s očakávaným návrhom nariadenia Európskeho 
parlamentu o podrobných ustanoveniach o výkone vyšetrovacích právomocí 
Európskeho parlamentu1 s cieľom udeliť Parlamentu skutočné vyšetrovacie právomoci 
potrebné na výkon jeho parlamentného práva vyšetrovať;

88. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či by sa vyššie uvedené porušenia mohli stále 
predložiť Súdnemu dvoru;

89. vyzýva členské štáty, aby dodržiavali zásadu zdaňovania ziskov v mieste, kde vznikajú;

90. na základe toho vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, ktoré spoločne nesú politickú 
zodpovednosť za súčasnú situáciu, aby skoncovali so škodlivou daňovou súťažou a plne 
spolupracovali s cieľom odstrániť nesúlad medzi daňovými systémami – a aby 

1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0219.
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nespôsobovali ďalší nesúlad – ako aj  škodlivé daňové opatrenia, ktoré vytvárajú 
podmienky na rozsiahle vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany nadnárodných 
spoločností a narúšaniu základu dane v rámci vnútorného trhu; vyzýva v tejto súvislosti 
členské štáty, aby informovali Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých významných  
zmenách zákonov o dani z príjmu právnických osôb, ktoré by mohli mať vplyv na ich 
účinné sadzby dane alebo na daňové príjmy iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
členské štáty, ktoré zohrávali kľúčovú úlohu pri uľahčovaní vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam, by mali prevziať zodpovednosť a viesť úsilie o zlepšenie daňovej 
spolupráce v rámci EÚ;

91. vyzýva hlavy štátov a predsedov vlád EÚ, aby sa na politickej úrovni jednoznačne 
zaviazali prijať nové naliehavé opatrenia na riešenie tejto situácie, ktorú už nemožno 
tolerovať, a to aj preto, že má dosah na štátne rozpočty, na ktoré sa už uplatňujú 
opatrenia fiškálnej konsolidácie, a na daňové príspevky iných daňovníkov vrátane MSP 
a občanov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že má v úmysle v plnej miere zohrávať svoju 
úlohu a je pripravený zaviesť účinnejšiu politickú kontrolu, v úzkej spolupráci s 
národnými parlamentmi;

92. vyzýva Komisiu, aby si plnila svoju povinnosť strážcu zmlúv zabezpečením toho, aby 
sa v plnej miere dodržiavali právo EÚ a zásada lojálnej spolupráce medzi členskými 
štátmi; nalieha na Komisiu, aby podnikla ďalšie právne kroky v súlade s právomocami, 
ktoré jej boli zverené zmluvou; preto vyzýva Komisiu, aby posilnila svoju vnútornú 
kapacitu, napríklad prostredníctvom vytvorenia konkrétneho osobitného daňového 
oddelenia v jej útvaroch, aby sa vysporiadala s rastúcim tokom notifikácií štátnej 
pomoci v oblasti politiky hospodárskej súťaže a posilnila zodpovednosť za koordináciu 
nových opatrení týkajúcich sa daňovej transparentnosti;

93. vyzýva členské štáty, aby Komisii poskytli všetky potrebné informácie, aby mohla bez 
prekážok vykonávať svoju úlohu strážkyne zmlúv;

94. vyzýva Komisiu, aby podporovala osvedčené postupy v oblasti transferového 
oceňovania a cien úverov a finančných poplatkov pri transakciách v rámci skupiny, aby 
sa zosúladili s prevládajúcimi trhovými cenami;

95. zdôrazňuje, že členské štáty majú plnú právomoc stanovovať svoje sadzby dane z 
príjmov právnických osôb; trvá však na tom, že daňová konkurencia v EÚ a voči tretím 
krajinám by mala prebiehať v jasnom rámci pravidiel s cieľom zaručiť spravodlivú 
konkurenciu medzi spoločnosťami na vnútornom trhu;  vyzýva členské štáty, aby 
predovšetkým zabezpečili priaznivé podnikateľské prostredie, charakterizované okrem 
iného hospodársku, finančnú a politickú stabilitu, ako aj právnu istotu a zjednodušenie 
daňových predpisov; vzhľadom na ich kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní fiškálnej 
udržateľnosti vyzýva Komisiu, aby dôkladnejšie riešila otázky týkajúce sa zdaňovania 
podnikov vrátane škodlivých daňových praktík a ich vplyvu v rámci európskeho 
semestra a príslušných ukazovateľov vrátane odhadov daňových strát vyplývajúcich z 
daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré by boli zahrnuté do 
postupu pri makroekonomickej nerovnováhe;

96. v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby našla správnu rovnováhu medzi fiškálnou a 
hospodárskou konvergenciou, a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby činnosti 
podporovali rast, investície a pracovné miesta;
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97. zastáva názor, že okrem iného komplexná, transparentná a účinná automatické výmena 
informácií v oblasti daní a povinný spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov 
právnických osôb sú základnými predpokladmi na dosiahnutie daňového systému na 
úrovni EÚ, ktorý by spĺňal a zachovával základné zásady vnútorného trhu;

98. vzhľadom na komplexnosť tejto otázky vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby v 
záujme zlepšenia súčasnej situácie vykonávali rôzne doplnkové činnosti a aby pritom 
mali na zreteli, že túto komplexnosť je potrebné zmierniť pre všetky zainteresované 
strany a minimalizovať náklady podnikov a daňových správ na dodržiavanie predpisov; 
zdôrazňuje preto, že zjednodušenie daňových systémov by malo byť prvým krokom 
v snahe objasniť situáciu nielen členským štátom, ale aj občanom, ktorí sú v súčasnosti 
vylúčení z výmeny informácií;

99. vyzýva Komisiu, aby podrobnejšie empiricky preskúmala možnosť zakázať odpočet 
licenčných poplatkov spriazneným podnikom zo základu dane z príjmu právnických 
osôb platby ako spôsob, ktorým je možné zabrániť presunom zisku v rámci skupiny;

100. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že napriek opakovaným pozvaniam len osem 
nadnárodných spoločností1  súhlasilo s vystúpením pred výborom s cieľom diskutovať o 
otázkach medzinárodného daňového plánovania, z celkového počtu 22 oslovených; 
domnieva sa, že odmietnutie zo strany 14 2 z nich – pričom niektoré majú vysokú 
viditeľnosťou u verejnosti – spolupracovať s parlamentným výborom je neprijateľné a 
vážne poškodzuje dôstojnosť Európskeho Parlamentu a občanov, ktorých zastupuje; 
odporúča preto, aby jeho príslušné orgány zvážili možnosť odňať prístup týmto 
spoločnostiam do priestorov Parlamentu, a aby sa vážne uvažovalo o vytvorení jasného 
rámca a modernizácii povinností ustanovených v kódexe správania pre organizácie 
uvedené v registri transparentnosti3, pokiaľ ide o spoluprácu s výbormi Parlamentu a 
inými politickými orgánmi;

101. žiada, aby sa vyšetrila úloha finančných inštitúcií pri napomáhaní škodlivých daňových 
praktík;

Spolupráca a koordinácia pri záväzných daňových rozhodnutiach

102. vyjadruje poľutovanie nad obsahom politickej dohody z 6. októbra 2015 v rámci Rady, 
ktorá nedosahuje legislatívneho návrhu Komisie z marca 2015, ktorým sa mení 
smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti 
daní; zdôrazňuje, že návrh Komisie okrem spoločného rámca na registráciu a 
automatickú výmenu informácií o rozhodnutiach obsahuje aj ustanovenia umožňujúce 
Komisii účinne monitorovať jeho vykonávanie členskými štátmi a zabezpečiť, aby 
rozhodnutia nemali negatívny vplyv na vnútorný trh; zdôrazňuje, že prijatie pozície 
Rady by zabránilo využitiu všetkých prínosov automatickej výmeny rozhodnutí, najmä 
pokiaľ ide o účinné vykonávanie, a preto vyzýva Radu, aby sa držala návrhu Komisie a 
náležite zohľadnila stanovisko Parlamentu k nemu, najmä pokiaľ ide o rozsah 

1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc a Total S.A., KPMG, Ernst &Young,  Deloitte, PwC.
2 Amazon.co.uk Ltd, Amazon S.a.r.l, Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank Group, Coca-Cola Company, 
Facebook, Fiat Chrysler Automobiles, Google, HSBC Bank plc, IKEA, Mc Donald’s Corporation, Philip Morris, 
Walmart, Walt Disney Company.
3 Kódex správania stanovený v prílohe 3 Medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti z roku 2014 .
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pôsobnosti smernice (namiesto všetkých daňových rozhodnutí len cezhraničné), 
obdobie spätnej účinnosti mali by sa vymieňať všetky stále platné daňové rozhodnutia) 
a informácie poskytované Komisii, ktorá by mala mať prístup k daňových rozhodnutí;

103. vyzýva členské štáty, aby na všetkých medzinárodných fórach podporovali automatickú 
výmenu informácií (AVI) medzi daňovými správami ako nový globálny štandard; 
vyzýva najmä Komisiu, OECD a G20, aby túto automatickú výmenu informácií 
podporovali prostredníctvom primeraných a účinných nástrojov v rámci inkluzívneho 
globálneho procesu; trvá na tom, že by sa mali prijať konkrétne kroky na zabezpečenie 
toho aby sa AVI stala skutočne globálnou, a tým účinnou, pri súčasnom dodržaní 
požiadaviek dôvernosti, podporou úsilia rozvojových krajín o budovanie kapacity na 
plnú účasť na automatickej výmene informácií; zdôrazňuje, že v rámci EÚ by 
automatická výmena informácií mohla prebiehať prostredníctvom centrálneho registra 
pre celú EÚ, ktorý by bol dostupný Komisii a príslušným vnútroštátnym orgánom;

104. vyzýva členské štáty, aby mali na zreteli, že akékoľvek daňové rozhodnutie 
cezhraničného charakteru, predovšetkým pokiaľ ide o transferové oceňovanie, by malo 
byť vypracované v spolupráci so všetkými zúčastnenými krajinami, že príslušné 
informácie by sa mali medzi nimi automaticky, podrobne a bezodkladne  vymieňať, a že 
každá činnosť na vnútroštátnej úrovni zameraná na obmedzenie vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam a narúšania základu dane v rámci EÚ, vrátane auditov, by sa mala 
vykonávať spoločne s náležitým ohľadom na skúsenosti získané prostredníctvom 
programu Fiscalis 2020; pripomína svoj názor, že základné prvky všetkých daňových 
rozhodnutí, ktoré majú vplyv na iné členské štáty, by si daňové správy a Komisia mali 
medzi sebou nielen vymieňať, ale nadnárodné spoločnosti by ich mali zahŕňať aj do 
vykazovania podľa jednotlivých krajín;

105. v tejto súvislosti zdôrazňuje skutočnosť, že nielen cezhraničné, ale aj na vnútroštátne 
daňové  rozhodnutia môžu mať vplyv na ostatné členské štáty, a preto požaduje 
rozšírenie automatickej výmeny informácií na všetky rozhodnutia vydané vládou alebo 
daňovými orgánmi členského štátu alebo v ich mene alebo ktoréhokoľvek jeho 
územného alebo správneho celku, ktoré sú stále účinné ku dňu nadobudnutia účinnosti 
smernice; dôrazne trvá na kľúčovej úlohe účasti Komisie v procese zbierania údajov a 
analýzy týkajúcich sa rozhodnutí;

106. žiada tiež rámec, ktorý by účinne kontroloval vykonávanie automatickej výmeny 
informácií, zhromažďovanie a zverejňovanie štatistiky o vymenených informáciách, a 
najmä aby Komisia do 31. decembra 2016 zriadila bezpečný centrálny register, aby sa 
uľahčila výmena informácií medzi zúčastnenými daňovými orgánmi; pripomína, že 
vytvorenie systému automatickej výmeny informácií o daňových rozhodnutiach bude 
mať za následok veľmi veľké množstvo informácií, ktoré by mohlo sťažiť zisťovanie 
skutočne problematických prípadov; zdôrazňuje, že táto situácia, okrem existencie 28 
členských štátov s rôznymi jazykmi a administratívnymi postupmi, nutne vyžaduje, aby 
Komisia a členské štáty uvažovali o inteligentných spôsoboch vrátane pomocou 
informačných technológií riešiť množstvo a rozmanitosť získaných údajov, s cieľom 
dosiahnuť, aby bola automatická výmena informácií v Únii skutočne účinná a užitočná;

107. vyzýva Komisiu, aby preskúmala podmienky pre zriadenie v dlhodobom horizonte 
strediskom celoeurópskeho systému klíringových ústavov, cez ktorý by Komisia 
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systematicky kontrolovala daňové rozhodnutia s cieľom zvýšiť úroveň istoty systému, 
konzistentnosť, jednotnosť a transparentnosť a kontrolovala, či takéto rozhodnutia majú 
negatívny účinok na ostatné členské štáty;

108. zdôrazňuje, že s cieľom zvýšiť transparentnosť pre občanov by Komisia mala 
uverejňovať výročnú správu, v ktorej zhrnie hlavné prípady uvedené v zabezpečenom 
centrálnom registri, a že Komisia by pritom mal zohľadňovať ustanovenia smernice 
o vzájomnej pomoci týkajúce sa dôvernosti;

109. vyzýva Komisiu, aby zvážila vytvorenie spoločného rámca na úrovni EÚ pre daňové 
rozhodnutia vrátane spoločných kritérií, a to najmä:

– povinnosť vypracúvať ich na základe komplexnej analýzy presahovania vrátane 
účinkov daňových rozhodnutí na daňové základy iných krajín so zapojením všetkých 
zúčastnených strán a dotknutých krajín,

– ich zverejňovanie – buď úplné, alebo v zjednodušenej forme – , pričom je však nutné 
plne rešpektovať požiadavky zachovávania dôvernosti,

– povinnosť zverejňovať kritériá na udelenie, odmietnutie a zrušenie daňových 
rozhodnutí,

– rovnosť zaobchádzania a dostupnosť pre všetkých daňovníkov,

– nemožnosť voľne konať a plné dodržiavanie príslušných daňových ustanovení;

110. žiada Komisiu, aby stanovila spoločné usmernenia EÚ pre uplatňovanie zásady 
trhového odstupu OECD zamerané na harmonizáciu metód členských štátov pri 
transferovom oceňovaní takým spôsobom, že pri zriaďovaní dohôd o transferovom 
oceňovaní by vnútroštátne správne orgány mali k dispozícii nástroje na porovnanie 
s podobnými podnikmi, a nie iba s podobnými transakciami;

111. domnieva sa, že spravodlivý a efektívny daňový systém si vyžaduje náležitú úroveň 
transparentnosti a dôvernosti; je preto presvedčený, že daňové správy členských štátov a 
v príslušných prípadoch aj Komisia by mali mať prístup k informáciám o konečných 
užívateľoch akéhokoľvek právneho usporiadania a/alebo daňového rozhodnutia;

112. vyzýva Komisiu, aby využívala  na určenie konečných užívateľov určitých právnych 
usporiadaní okrem iného smernicu (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, 
ktorá zahŕňa daňovú trestnú činnosť v širokom vymedzení pojmu trestnej činnosti na 
určenie konečných užívateľov určitých právnych usporiadaní;

113. vyzýva Komisiu, aby zaviedla ústredný verejný register všetkých právnych výnimiek 
zdaňovania právnických osôb, odpočtov a úverov spolu s kvantitatívnym posudzovanie 
vplyvu na rozpočet za každý členský štát;

Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)

114. víta akčný plán, ktorý Komisia navrhla 17. júna 2015 s cieľom riešiť vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam a presadzovať spravodlivé a efektívne zdaňovanie príjmov 
právnických osôb v EÚ; vyzýva Komisiu, aby urýchlila predloženie legislatívnych 
úprav na urýchlené stanovenie celoeurópskeho povinného spoločného konsolidovaného 
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základu dane z príjmov právnických osôb, čím by sa vyriešila nielen otázka 
preferenčných režimov a nesúladu medzi vnútroštátnymi daňovými systémami, ale aj 
väčšina problémov vedúcich k narúšaniu základu dane na európskej úrovni (najmä 
otázky týkajúce sa transferového oceňovania); vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
obnovilia prácu ukončenú v roku 2011 na návrhu smernice Rady o CCCTB, berúc do 
úvahy pozíciu Parlamentu a nové skutočnosti, ktoré odvtedy  vznikli a najnovšie závery 
z práce, ktorú vykonala OECD, najmä normy vyplývajúce z akčného plánu týkajúceho 
sa narúšania základu dane a presunu ziskov (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting), 
aby bolo možné vypracovať konsolidovaný text v roku 2016;

115. vyzýva Komisiu, aby do svojich návrhov zahrnula ustanovenia zamerané na objasnenie 
vymedzenia pojmu investície do výskumu a vývoja a pojmu stála prevádzkareň v súlade 
s s ekonomickou podstatou, ktoré sa vzťahujú aj na digitálne hospodárstvo; poukazuje 
na dôležitosť investícií do výskumu a vývoja a na to, že investície a rast v digitálnom 
hospodárstve je potrebné skôr uľahčovať než brzdiť, čím sa rozvíjajúcej sa európskej 
ekonomike v tomto sektore poskytne konkurenčná výhoda v porovnaní s ostatnými 
subjektmi v Spojených štátoch amerických a inde; zdôrazňuje, že existujúce dôkazy 
ukazujú, že patentové kolónky nepomáhajú pri podnecovaní inovácie a môžu viesť k 
závažnému narúšaniu základu dane prostredníctvom presunu zisku; zároveň zdôrazňuje, 
že zneužívanie takýchto systémov sa musí minimalizovať prostredníctvom 
koordinovanej činnosti členských štátov a spoločných štandardov a vymedzení pojmov 
toho, čo možno označiť za podporu výskumu a rozvoja a čo nie; zdôrazňuje, že 
takzvaný upravený prístup na základe spojitosti (modified nexus approach) pre 
patentové kolónky, ktorý odporúča iniciatíva BEPS,  nebude stačiť na dostatočné 
obmedzenie problémov spojených s patentovými kolónkami;

116. preto zdôrazňuje, že s cieľom obnoviť súvislosť medzi zdanením a hospodárskou 
podstatou a aby sa zabezpečilo, že dane sa budú platiť v krajinách, v ktorých sa 
uskutočňuje hospodárska činnosť a vytváranie hodnôt, ako aj aby sa obmedzil existujúci 
nesúlad, vzorec pre rozdelenie by mal rozlišovať medzi sektormi, zohľadniť ich 
špecifické charakteristiky, najmä pokiaľ ide o digitálne podniky, keďže digitálne 
hospodárstvo sťažuje daňovým orgánom určovanie, kde sa vytvára hodnota; vyzýva 
Komisiu, aby pozorne preskúmala pozíciu Parlamentu k CCCBT a prijať la vzorec pre 
rozdelenie, ktorý odráža skutočnú hospodársku činnosť spoločností; vyzýva Komisiu, 
aby pokračovala v práci na konkrétnych možnostiach návrhu tohto kľúča prideľovania, 
predovšetkým s cieľom predvídať pre každý sektor vplyv na daňové príjmy 
jednotlivých členských štátov podľa štruktúry ich hospodárstva; okrem toho zdôrazňuje, 
že spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb je užitočným 
prostriedkom na boj proti BEPS a tvorbu európskej pridanej hodnoty bez ohľadu na to, 
či sa daňové príjmy môžu čiastočne použiť ako nový vlastný zdroj rozpočtu EÚ;

117. dôrazne podporuje zavedenie úplného, povinného CCCTB čo najskôr; oceňuje prístup 
Komisie predložiť jednoduchý spoločný základ dane z príjmov právnických osôb (bez 
konsolidácie) ako prvý krok vo svojom akčnom pláne z júna 2015, ale poukazuje na to, 
že množstvo otázok sa tým ponechá otvorených, najmä pre podniky pôsobiace na 
jednotnom trhu, pretože jednoduchým spoločným základom dane z príjmov 
právnických osôb by sa nezabezpečila kompenzácia strát prostredníctvom konsolidácie, 
ani by sa neobmedzila byrokracia a neistota súvisiaca s transferovým oceňovaním, čo je 
tiež jedným z hlavných nástrojov, ktoré nadnárodné spoločnosti používajú na vyhýbanie 
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sa daňovým povinnostiam, ani by sa efektívne neukončil presun daňovéh základu v 
rámci Únie; preto naliehavo žiada Komisiu, aby stanovila konkrétnu a krátku lehotu na 
zaradenie prvoku konsolidácie do iniciatívy CCCTB; vyzýva Komisiu, aby už 
nevykonávala žiadne ďalšie posúdenie vplyvu tohto opatrenia, ktoré je na programe EÚ 
už celé desaťročia a v súvislosti s ktorým sa vykonali rozsiahle prípravné práce a teraz 
je zablokované v Rade od jeho formálneho predloženia v roku 2011;

118. vyzýva Komisiu, aby až do prijatia úplného CCCTB a jeho úplného vykonania na 
úrovni EÚ prijala okamžité opatrenia s cieľom zabezpečiť účinné zdaňovanie, znížiť 
presun ziskov (hlavne prostredníctvom transferového oceňovania), pripraviť do 
konsolidácie dočasný režim cezhraničného započítania ziskov a strát, ktoré by mali mať 
dočasný charakter a dostatočné záruky, že nebude vytvárať žiadne ďalšie príležitosti na 
agresívne daňové plánovanie, a ďalej zaviedla primerané a účinné pravidlá na 
zabránenie zneužívaniu právnych predpisov do všetkých príslušných smerníc; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala existujúce smernice a návrh smernice v oblasti daní a práva 
obchodných spoločností, pokiaľ ide o ich vhodnosť na presadenie účinného zdaňovania; 
vyzýva Radu, aby sa pripravila na rýchle prijatie týchto ustanovení; zdôrazňuje, že ak 
má EÚ splniť jeden zo svojich cieľov, t. j. zníženie byrokracie, uplatňovanie spoločného 
konsolidovaného daňového základu by malo byť spojené so zavedením spoločných 
účtovných pravidiel a primeranou harmonizáciou administratívnych postupov v 
daňových záležitostiach;

119. vyzýva Komisiu, aby vydala jasné právne predpisy o vymedzení pojmu ekonomickej 
podstaty, tvorby hodnoty  a stáleho sídla s cieľom riešiť najmä otázku schránkových 
spoločností, a aby vypracovala kritériá a právne predpisy EÚ týkajúce sa zaobchádzania 
s výskumom a vývojom zlučiteľné okrem iného s prácou OECD v tejto oblasti, keďže 
členské štáty v súčasnosti reformujú svoju stratégiu v tejto veci, často kumulatívne s 
dotáciami; zdôrazňuje, že takéto právne predpisy by mali jasne uvádzať, že musí 
existovať priama súvislosť medzi preferenčným režimom udeleným daňovou správou a 
podkladovými činnosťami VaV; vyzýva Komisiu, aby vykonala revíziu právnych 
predpisov EÚ o ovládaných zahraničných spoločnostiach a ich uplatňovania v súlade s 
rozsudkom Európskeho súdneho dvora Cadbury Schweppes (C-196/04) s cieľom 
zabezpečiť úplné využitie ovládaných zahraničných spoločností mimo situácií výslovne 
umelých konštrukcií na zamedenie situáciám dvojitého nezdanenia; vyzýva Komisiu, 
aby predložila návrhy na harmonizáciu pravidiel o kontrolovaných zahraničných 
spoločnostiach v EÚ; 

120. vyzýva tiež Komisiu, aby vzhľadom na to, že neexistuje vymedzenie pojmu, ktoré by 
bolo všeobecne akceptované, vykonala ďalšie analýzy a štúdie s cieľom vymedziť 
agresívne daňové plánovanie a škodlivé daňové praktiky a najmä o zneužívaní zmlúv o 
dvojitom zdaňovaní a hybridných nesúrodých opatrení, zohľadňujúc rôzne negatívne 
vplyvy, ktoré môžu mať na spoločnosť, aby zabezpečila ich monitorovanie a presnejšie 
identifikovala to, aký vplyv má vyhýbanie sa daňovým povinnostiam na EÚ a na 
rozvojové krajiny; vyzýva tiež Komisiu, aby stanovila metódu na meranie medzery v 
daňových príjmoch vyplývajúcej z vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových 
únikov – ako uviedla vo svojom návrhu z marca 2015 – a zabezpečila, aby sa toto 
meranie konalo pravidelne s cieľom monitorovať pokrok a navrhnúť vhodné politické 
reakcie; žiada Komisiu, aby prijala kroky potrebné na ozrejmenie presného statusu 
závislých jurisdikcií všetkých členských štátov a uviedla, aký pákový efekt by sa mohol 
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použiť s cieľom zmeniť ich postupy v záujme zamedzenia narúšaniu základu dane v 
rámci EÚ;

121. pripomína, že okrem podvodov pri zdaňovaní príjmov právnických osôb existujú tiež 
významné cezhraničné podvody v oblasti DPH, dane, ktorá je základom všetkých 
vnútroštátnych rozpočtov; vyzýva Komisiu, aby vypracovala opatrenia na riešenie tohto 
problému vrátane lepšej koordinácie v tejto oblasti medzi vnútroštátnymi daňovými 
orgánmi;

Kódex správania pri zdaňovaní podnikov

122. vyzýva na naliehavú reformu kódexu správania pri zdaňovaní podnikov a skupiny 
zodpovednej za jeho presadzovaním, vzhľadom na to, že sa ukázalo, že dodnes je jej 
jeho prínos diskutabilný, s cieľom riešiť skutočné prekážky brániace účinnému boju 
proti škodlivým daňovým praktikám a napomáhať koordinácie a spoluprácu v oblasti 
daňovej politiky v celej EÚ ;

123. vyzýva členské štáty, aby v duchu dobrej spolupráce podporili návrhy zahrnuté do 
akčného plánu Komisie zo 17. júna 2015 pre spravodlivé a účinné zdaňovanie 
právnických osôb v EÚ; domnieva sa, že legitímnosti tejto skupiny by prospela zvýšená 
transparentnosť a zodpovednosť; odporúča, aby sa prepracovalo riadenie a mandát 
skupiny vrátane vymenúvania stáleho predsedu, ktorý by sa zodpovedal na politickej 
úrovni, ako aj zlepšenia pracovných metód skupiny vrátane možného mechanizmu 
presadzovania, pravidelnej účasti ministrov financií alebo vysokých úradníkov na 
skupine s cieľom zvýšiť jje význam a posilnenej výmeny informácií v rámci skupiny s 
cieľom účinne riešiť otázky spojené s narúšaním základu dane; vyzýva tiež na 
aktualizáciu a rozšírenie kritérií stanovených v kódexe s cieľom zahrnúť nové formy 
škodlivých daňových praktík, a to aj v tretích krajinách; vyzýva predsedu skupiny a 
Radu, aby pravidelne podávala správy a vymieňali si názory s príslušným výborom 
Parlamentu o činnosti skupiny, najmä pokiaľ ide o prezentáciu polročnej správy rade 
ECOFIN;

124. vyzýva Radu, aby vo všeobecnejšej rovine podporovala presadzovanie skutočnej 
demokratickej kontroly v cezhraničných daňových otázkach na úrovni EÚ, podobne ako 
už existuje v iných oblastiach, v ktorých majú výhradnú právomoc členské štáty alebo 
iné nezávislé inštitúcie, ako sú Európska centrálna banka a Rada pre dohľad jednotného 
mechanizmu dohľadu; vyzýva Radu a členské štáty, aby zvážili možnosť zriadiť 
skupinu na vysokej úrovni pre daňovú politiku, ako ju navrhol aj predseda Komisie; 
zdôrazňuje, že takýto daňový výbor, ktorý by sa zodpovedal Parlamentu, by zahŕňal 
Radu a Komisiu na základe modelu hospodárskeho a finančného výboru, ako aj 
nezávislých odborníkov, a vo všeobecnosti by vykonával dohľad nad legislatívnou 
a nelegislatívnou daňovou politikou a podával správy ECOFIN-u; žiada, aby Parlament 
získal právo iniciatívy na odsúdenie skupine pre kódex správania akéhokoľvek 
vnútroštátneho opatrenia, ktoré považuje za spĺňajúce kritériá škodlivej daňovej súťaže 
zahrnuté v kódexe správania;

125. vyzýva Komisiu, aby poskytla druhú aktualizáciu správy Simmons & Simmons z roku o 
administratívnych postupoch uvedených v odseku 26 správy skupiny pre kódex 
správania z roku 1999, Primarolovej správa (SN 4901/99);
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126. naliehavo žiada Radu a členské štáty, s náležitým ohľadom na príslušné ustanovenia 
zmlúv a právomoc členských štátov v otázkach priameho zdaňovania, aby zlepšili 
transparentnosť, zodpovednosť a monitorovaciu činnosť skupiny, a vyzýva Komisiu, 
aby iniciovala rámcové právne predpisy podľa metódy Spoločenstva; považuje za 
nevyhnutné, aby sa širokej verejnosti poskytlo viac informácií o práci skupiny;

127. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere realizovala odporúčania ombudsmana týkajúce sa 
zloženia expertných skupín a prijala časový plán, aby sa zabezpečilo, že expertné 
skupiny budú zložené vyváženým spôsobom; trvá na tom, že popri snahe o dosiahnutie 
tohto cieľa by sa okamžite mali začať reformy súčasnej štruktúry a zloženia; 
zdôrazňuje, že tieto reformy by nemali za následok nedostatok dostupných technických 
odborných znalostí pri tvorbe práva, pretože by mohli byť predložené prostredníctvom 
verejných konzultácií alebo verejných vypočutí odborníkov prístupných predstaviteľom 
všetkých záujmov; vyzýva Komisiu, aby prijala jasné vymedzenie konfliktu záujmov a 
účinné politiky na predchádzanie tomu, aby subjekty, ktorým hrozí takéto konflikty 
záujmov, ako aj zástupcovia organizácií odsúdených za daňové úniky alebo akékoľvek 
iné trestné konanie, sa mohli stať aktívnymi členmi akéhokoľvek expertného alebo 
poradného orgánu;

Štátna pomoc

128. s potešením víta a podporuje kľúčovú úlohu Komisie ako príslušného orgánu pre 
hospodársku súťaž v prebiehajúcom vyšetrovaní poskytovania štátnej pomoci, ktorý sa 
zaoberá daňovými rozhodnutiami; považuje za nevhodné opakujúce sa postupy 
niekoľkých členských štátov, pokiaľ ide o tajomstvo v prípade projektov, ktoré boli 
príjemcami štátnej pomoci; nabáda Komisiu, aby plne využila svoje právomoci v rámci 
pravidiel hospodárskej súťaže EÚ na boj proti škodlivým daňovým praktikám a 
sankcionovala členské štáty a podniky, ktoré sa zúčastňujú na takýchto praktikách; 
zdôrazňuje potrebu, aby Komisia vyčlenila viac zdrojov – pokiaľ ide o financie a 
personál – na posilnenie schopnosti vykonávať všetky potrebné vyšetrovania štátnej 
fiškálnej pomoci naraz; zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty v plnej miere 
dodržiavali vyšetrovania a žiadosti o informácie od Komisie;

129. vyzýva Komisiu, aby najneskôr do polovice roka 2017 prijala nové usmernenia v rámci 
svojej iniciatívy modernizácie štátnej pomoci (MŠP) a aby zároveň objasnila, čo 
predstavuje štátnu pomoc v daňovej oblasti a „primerané“ transferové oceňovanie, s 
cieľom odstrániť právnu neistotu tak pre riadnych daňových poplatníkov, ako aj pre 
daňové správy, poskytnúť členským štátom rámec pre daňové postupy a neodrádzať od 
legitímneho používania daňových rozhodnutí; spochybňuje užitočnosť arbitrážneho 
dohovoru, ktorá nie je efektívne riešiť spory, najmä v oblasti transferového oceňovania; 
domnieva sa, že tento nástroj by sa mal prepracovať a zefektívniť, prípadne nahradiť 
mechanizmom EÚ na riešenie sporov s účinnejšími postupmi vzájomnej dohody;

130. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje vyšetrovanie na iné nadnárodné spoločnosti 
uvedené v škandále LuxLeaks a na opatrenia podobného charakteru alebo účinku ako 
transferové oceňovanie;

131. vyzýva Komisiu, aby v súlade so širšou zodpovednosťou pridelenou členským štátom v 
rámci MŠP zvážila vytvorenie siete vnútroštátnych daňových správ na výmenu 
najlepších postupov a dôslednejšie prispievala k predchádzaniu zavedenia akéhokoľvek 
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daňového opatrenia, ktoré by mohlo predstavovať nezákonnú štátnu pomoc; vyzýva 
Komisiu, aby posilnila strategické synergie medzi činnosťami (reformovanej) skupiny 
pre kódex správania a presadzovaním pravidiel hospodárskej súťaže pomoc zo strany 
Komisie, pokiaľ ide o pomoc v daňovej oblasti;

132. konštatuje, že súčasné pravidlá kontroly štátnej pomoci sa snažia riešiť praktiky 
narúšajúce hospodársku súťaž prostredníctvom vrátenia neoprávnených výhod 
poskytnutých spoločnostiam; vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť upraviť 
existujúce pravidlá s cieľom umožniť, aby sumy získané späť v dôsledku porušenia 
pravidiel EÚ o štátnej pomoci, boli vrátené členským štátom, ktoré boli poškodené 
narušením ich daňových základov, alebo do rozpočtu EÚ, a nie členskému štátu, ktorý 
poskytol nezákonnú pomoc v daňovej oblasti, ako je to v súčasnosti; vyzýva Komisiu, 
aby zmenila súčasné pravidlá, aby sa zabezpečilo, že sankcie, ktoré sa môžu prijať proti 
príslušnej krajiny a spoločnosti v prípade porušenia pravidiel štátnej pomoci;

Transparentnosť

133. zastáva názor, že Únia má potenciál stať sa vzorom a celosvetovým lídrom v oblasti 
daňovej transparentnosti;

134. zdôrazňuje zásadný význam transparentnosti s cieľom zvýšiť verejnú zodpovednosť 
nadnárodných spoločností a podporovať daňové správy vo vyšetrovaní; zdôrazňuje, že 
to môže mať silný odrádzajúci účinok a zmeniť správanie, a to tak vzhľadom na riziko 
poškodenia dobrej povesti podnikov, ktoré nedodržiavajú predpisy, a na poskytovanie 
informácií príslušným orgánom, ktoré potom môžu prijať vhodné nápravné opatrenia 
a sankcie; zdôrazňuje, že potreba transparentnosti by mala byť vyvážená potrebe 
chrániť citlivé obchodné záujmy a dodržiavať pravidlá na ochranu údajov;

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;

136. okrem toho vyzýva na to, aby sa správy podávané podľa jednotlivých krajín 
sprístupňovali aj daňovým orgánom na základe štandardu OECD a aby zahŕňali aj 
podrobnejšie informácie, ako napríklad daňové priznania a vnútroskupinové transakcie; 
zdôrazňuje, že poskytovanie daňových informácií zo strany podnikov iným daňovým 
správam musí byť sprevádzané zlepšením rámca pre riešenie sporov s cieľom objasniť 
príslušné práva každej zmluvnej strany a predchádzať negatívnym vedľajším účinkom; 
zdôrazňuje, že informácie by sa mali poskytovať len orgánom tých krajín, ktoré zaviedli 



RR\1077888SK.doc 39/91 PE564.938v02-00

SK

opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú stanovené v arbitrážnom dohovore EÚ; žiada tiež, 
aby sa vypracovali harmonizované účtovné štandardy, ktoré by umožnili predovšetkým 
podrobnejšie zverejňovanie poplatkov;

137. žiada Komisiu, aby túto pozíciu podporila v súlade so svojimi predchádzajúcimi 
posúdeniami a pozíciami, prijala všetky potrebné kroky na zabezpečenie rozšírenia jej 
uplatňovania na všetky spoločnosti pôsobiace na vnútornom trhu, a vyzýva OECD, aby 
podporila jej rozšírenie na celom svete, aby sa zabezpečilo, že na všetky firmy zapojené 
do cezhraničných operácií sa budú uplatňovať podobné povinnosti; zdôrazňuje, že 
činnosť zameraná na zlepšenie transparentnosti, hoci je potrebná, nie je dostatočným 
prostriedkom na komplexné riešenie tejto otázky, a že je tiež potrebné podstatne 
reformovať aj vnútroštátne, európske a medzinárodné daňové systémy;

138. zdôrazňuje, že súčasné nejasnosti v medzinárodnom systéme umožňujú nadnárodným 
spoločnostiam vyhnúť sa plateniu daní, obísť vnútroštátne daňové zákony a presunúť 
zisky do daňových rajov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že príslušné 
orgány budú mať úplný prístup k centrálnym registrom skutočného vlastníctva 
spoločností a trustov súlade so štvrtou smernicou proti praniu špinavých peňazí; vyzýva 
členské štáty, aby urýchlene transponovali štvrtú smernicu proti praniu špinavých 
peňazí, aby tak zabezpečili rozsiahly a zjednodušený prístup k informáciám v 
centrálnych registroch skutočných vlastníkov; pripomína svoje stanovisko, že tieto 
registre by mali byť verejné;

139. uznáva prácu, ktorú vykonala Komisia na vytvorenie európskeho daňového 
identifikačného čísla (DIČ); vyzýva Komisiu, aby predložila návrh európskeho DIČ 
založený na návrhu Európskeho DIČ v akčnom pláne Komisie o boji proti daňovým 
podvodom a daňovým únikom z roku 2012 (akcia 22)1; pripomína, že DIČ sa považuje 
za najlepší prostriedok na identifikáciu daňovníkov a nalieha preto na urýchlenie tohto 
projektu; vyzýva Komisiu, aby aktívne spolupracovala na vytvorení podobného 
identifikačného čísla na globálnej úrovni, ako napríklad globálneho identifikátora 
právnických osôb (LEI), ktorý navrhol výbor pre regulačný dohľad;

140. okrem toho zdôrazňuje, že transparentnosť je potrebná aj v oblasti prebiehajúcich 
vyšetrovaní štátnej pomoci vo veci daňových rozhodnutí;

141. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti uplatňovania v rámci EÚ podobných 
ustanovení ako sú pravidlo vládneho výboru USA pre účtovné štandardy (GASB)2, 
podľa ktorého sú štátne a miestne vlády povinné oznamovať, koľko príjmov stratia z 
dôvodu daňových úľav pre hospodársky rozvoj;

Ochrana informátorov

142. vyzýva Komisiu, aby do júna 2016 navrhla legislatívny rámec EÚ na účinnú ochranu 
informátorov a pod.; zdôrazňuje, že je neprijateľné, aby občania a novinári boli 
predmetom trestného stíhania, a nie právnej ochrany, keď konajú vo verejnom záujme, 
zverejňujú informácie o podozreniach z pochybenia, protiprávneho konania, podvodu 

1 COM(2012)722 final.
2 ‘Tracking corporate tax breaks: a welcome new form of transparency emerges in the US’, Tax Justice Network.
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alebo nezákonnej činnosti, najmä v prípadoch vyhýbania sa daňovým povinnostiam, 
daňových únikov a prania špinavých peňazí, alebo akéhokoľvek iného správania 
porušujúceho základné zásady EÚ, ako je zásada lojálnej spolupráce;

143. vyzýva Komisiu, aby zvážila širokú škálu nástrojov na zabezpečenie takejto ochrany 
proti neodôvodnenému trestnému stíhaniu, hospodárskym sankciám či diskriminácii a 
aby zároveň zaručila ochranu dôvernosti a obchodného tajomstva; v tejto súvislosti 
upriamuje pozornosť na príklad zákona USA Dodd-Frank Act, ktorý poskytuje odmenu  
informátorom za poskytnutie pôvodných informácií orgánom a chráni ich pred právnym 
stíhaním a stratou zamestnania, majúc na zreteli, že takáto odmena by nemala byť 
podnetom na zverejnenie dôverných podnikových informácií; navrhuje vytvorenie 
nezávislého európskeho orgánu zodpovedného za zhromažďovanie týchto informácií a 
uskutočňovanie vyšetrovaní, ako aj celoeurópskeho spoločného fondu informátorov, 
aby sa  informátorom dostala primeraná finančná pomoc prostredníctvom poplatkov z 
časti spätne získaných finančných prostriedkov získaných alebo udelených pokút; 
zastáva názor, že by sa mala poskytnúť ochrana informátorov aj v prípade, že 
informovanie verejnosti po tom, ako boli informované príslušné orgány na vnútroštátnej 
úrovni alebo na úrovni EÚ, do jedného mesiaca nereagovali;

Sociálna zodpovednosť podnikov
144. domnieva sa, že vykonávanie zodpovednej daňovej stratégie treba považovať za 

základný pilier sociálnej zodpovednosti podnikov (SZPR), najmä v súlade s 
aktualizovanou definíciou SZP ako „zodpovednosti podnikov za svoje vplyvy na 
spoločnosť“1; vyjadruje poľutovanie nad tým, že väčšina spoločností toto nezahŕňajú do 
svojej správy v oblasti SZP; zdôrazňuje skutočnosť, že agresívne daňové plánovanie je 
nezlučiteľné so SZP; vyzýva Komisiu, aby zahrnula tento prvok a náležite vymedzila 
jeho obsah v aktualizovanej stratégii EÚ v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov;

Rozmer tretích krajín

OECD

145. podporuje akčný plán OECD BEPS, pričom uznáva, že je výsledkom kompromisu, 
ktorý nepostačuje na riešenie takého rozsiahleho problému, akým je vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam, a domnieva sa že tieto návrhy by mali byť základom pre ďalšie 
opatrenia na úrovni EÚ a na globálnej úrovni; žiada OECD a jej členské krajiny a 
všetky ostatné zúčastnené krajiny, aby vytvorili silný nástroj na monitorovanie s cieľom 
posúdiť pokrok pri vykonávaní týchto usmernení, získať dôkazy o ich účinnosti a 
prípadne prijať nápravné opatrenia;

146. odporúča, aby sa posilnili inštitucionálne vzťahy a spolupráca medzi OECD a 
Komisiou, aby sa aj naďalej zaisťovala zlučiteľnosť týchto dvoch procesov a zamedzilo 
sa uplatňovaniu dvojakých noriem; vyzýva členské štáty, aby urýchlene transponovali 
všetky právne predpisy EÚ na základe usmernení OECD do vnútroštátnych právnych 
predpisov, čím by sa EÚ stala priekopníkom vo vykonávaní odporúčaní OECD; 
zdôrazňuje však prístup OECD je stále založený na soft law a že jej činnosť musí 

1 známenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov – Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014, 
COM/2011/0681, s. 6.
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dopĺňať riadny legislatívny rámec na úrovni EÚ na riešenie potrieb jednotného trhu, 
napr. vo forme smernice proti BEPS nad rámec iniciatívy OECD v oblasti BEPS v 
oblastiach, ktoré nie sú dostatočne pokryté;

Daňové raje

147. požaduje spoločný prístup EÚ k daňovým rajom; vyzýva najmä Komisiu, aby 
pokračovala vo svojej práci na vývoji a prijatí európskeho vymedzenia pojmu, 
spoločného súboru kritérií na identifikáciu daňových rajov bez ohľadu na ich 
umiestnenie a primeraných sankcií pre krajiny, ktoré s nimi spolupracujú, na základe 
svojho odporúčania z decembra 2012 v súvislosti s opatreniami určenými na podporu 
toho, aby tretie krajiny uplatňovali minimálne normy dobrej správy v daňových 
záležitostiach (t. j. aby išli nad rámec výmeny informácií a transparentnosti, aby 
zahrnuli spravodlivú daňovú konkurenciu a účinné zdaňovanie), a pre podniky, ktoré 
ich využívajú na účely agresívneho daňového plánovania a na vymedzenie primeraných 
spoločných opatrení vzťahujúcich sa na tieto jurisdikcie; odvoláva sa na svoje uznesenie 
z 21. mája 2013 o boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom, 
ktoré obsahuje neúplný zoznam takýchto prípadných opatrení1; pripomína, že skutočne 
európske zoznamy by v prípade, že by boli pravidelne aktualizované a založené na 
podrobných, robustných, objektívne overiteľných a všeobecne akceptovaných 
ukazovateľoch, boli účinnejšie ako prostriedok na presadzovanie dobrej správy v 
daňových záležitostiach a na dosiahnutie zmien v správaní v daňovej oblasti a v týchto 
jurisdikciách;

148. vyzýva Komisiu, aby začlenila do európskeho čierneho zoznamu tie územia, ktoré 
poskytujú fiškálne výhody subjektom bez požadovania významnej hospodárskej 
činnosti v krajine, poskytujú výrazne nízke reálne zdanenie a nezaručujú automatickú 
výmenu daňových informácií s inými jurisdikciami;

149. zdôrazňuje najmä potrebu zabezpečiť, aby odchádzajúce finančné toky zdanili aspoň 
raz, napríklad uložením zrážkovej dane alebo rovnocennými opatreniami, aby sa 
zabránilo úniku nezdanených ziskov z EÚ, a vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny návrh v tomto zmysle,  napríklad prostredníctvom revízie nariadenia o 
materských a dcérskych spoločnostiach a smernice o úrokoch a licenčných poplatkoch; 
trvá na tom, že by sa mal zaviesť systém na zabezpečenie toho, aby sa príslušným 
národným daňovým orgánom predkladalo a Komisii postupovalo potvrdenie s cieľom 
overiť túto operáciu, čím sa bude chrániť jednotný trh a zachová prepojenie medzi 
miestom vytvárania zisku a ekonomickej hodnoty a miestom, kde sú zdanené, 
zdôrazňuje, že takýto systém by mal byť starostlivo navrhnutý s cieľom zabrániť 
dvojitému zdaneniu a sporom; vyzýva Komisiu, aby podporovala presadzovanie zo 
strany OECD viacstranného prístupu k daňovým otázkam zameraného na zefektívnenie 

1 Tieto opatrenia zahŕňajú okrem iného: pozastavenie alebo ukončenie platnosti existujúcich dohôd o dvojitom 
zdanení s tými jurisdikciami, ktoré sa nachádzajú na čiernom zozname; zákaz prístupu k verejnému obstarávaniu 
tovarov a služieb EÚ pre spoločnosti, ktoré majú sídlo v určených jurisdikciách a zamietli im udelenie štátnej 
pomoci, zákaz finančným inštitútom a finančným poradcom v EÚ zakladať alebo udržiavať dcérske spoločnosti 
a pobočky v jurisdikciách na čiernom zozname a zvážiť odňatie licencií európskym finančným inštitútom a 
finančným poradcom, ktoré udržiavajú pobočky a naďalej fungujú v takýchto jurisdikciách, zavedenie 
osobitného poplatku na všetky transakcie do jurisdikcií na čiernej listine alebo z nich, preskúmanie viacero 
možností, kedy sa v rámci EÚ neuzná právne postavenie spoločností zriadených v nespolupracujúcich 
jurisdikciách, uplatňovanie colných prekážok v prípadoch obchodovania s nespolupracujúcimi jurisdikciami,
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medzinárodných daňových dojednaní a na zabezpečenie toho, aby sa zisky zdaňovali na 
mieste, kde sa vytvára hodnota, s cieľom posilniť úlohu EÚ na medzinárodnej scéne 
jednotným vystupovaním a pracovať na rozvoji spoločného rámca EÚ pre dvojstranné 
dohody v daňových záležitostiach a na postupnom nahrádzaní obrovského množstva 
jednotlivých dvojstranných daňových dohôd EÚ/dohôd tretích jurisdikcií; zdôrazňuje, 
že toto by bol najpriamejší prostriedok na riešenie praktík účelového vyhľadávania 
výhodných zmlúv (tzv. treaty-shopping); medzitým vyzýva členské štáty, aby okamžite 
vložili ustanovenia proti zneužívaniu do svojich daňových zmlúv v súlade s návrhmi 
BEPS;

150. domnieva sa, že vytváranie dohôd o voľnom obchode musí sprevádzať posilnená 
spolupráca v daňovej oblasti, čím sa zamedzí vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam zo 
strany firiem súťažiacich na tých istých trhoch a zabezpečia sa rovnaké podmienky; 
žiada preto Komisiu, aby do všetkých dohodách EÚ o voľnom obchode zapracovala 
daňové ustanovenia, ktoré by partnerské krajiny zaväzovali k uplatňovaniu dobrej 
správy v daňových záležitostiach a zabezpečili reciprocitu v daňových záležitostiach; 
zdôrazňuje, že činnosť platformy pre dobrú správu daňových záležitostí predstavuje 
dobrý základ na uplatnenie tejto koncepcie; zdôrazňuje, že toto by sa mohlo uplatňovať 
aj v prípade dohôd EÚ o spolupráci;

151. vyzýva orgány EÚ, aby nespolupracovali s tými jurisdikciami, ktoré sa považujú za 
nespolupracujúce v daňových záležitostiach, ani so spoločnosťami usvedčenými z 
daňových podvodov, daňových únikov a agresívneho daňového plánovania; žiada, aby 
inštitúcie ako Európska investičná banka (EIB) a Európska banka pre obnovu a rozvoj 
(EBOR) už nespolupracovali prostredníctvom svojich finančných sprostredkovateľov s 
daňovými jurisdikciami, ktoré nespolupracujú; okrem toho žiada orgány EÚ, aby sa 
zaviazali neposkytovať financovanie EÚ pre spoločnosti usvedčené daňových 
podvodov, daňových únikov a agresívneho daňového plánovania;

152. vyzýva Komisiu, aby využila všetky svoje dostupné nástroje na podporu 
koordinovanejšieho prístupu vo vzťahu k rozvinutým krajinám s cieľom podporovať 
väčšiu reciprocitu v daňových otázkach, najmä pokiaľ ide o výmenu informácií so 
Spojenými štátmi americkými po nadobudnutí účinnosti zákona o dodržiavaní daňových 
predpisov v prípade zahraničných účtov ; vyzýva tiež Komisiu, aby v kontexte dohody z 
27. mája 2015 medzi EÚ a Švajčiarskom o automatickej výmene informácií o 
finančných účtoch dôkladne monitorovala v záujme zachovania jednotného trhu 
dohodnuté postupné odstraňovanie niektorých škodlivých daňových praktík vo 
Švajčiarsku v súlade s usmerneniami BEPS, a aby neboli v budúcnosti zavedené žiadne 
nové škodlivé daňové opatrenia; vyzýva Komisiu, aby vo svojich prebiehajúcich 
rokovaniach so Švajčiarskom navrhla zavedenie pravidiel o ovládaných zahraničných 
spoločnostiach do švajčiarskych právnych predpisov; trvá na tom, že Komisia musí 
zabezpečiť, aby Švajčiarsko nasledovalo prístup EÚ v oblasti zdaňovania a podávalo 
správu Parlamentu;

153. pripomína, že všetky členské štáty si zvolili viacstranný prístup automatickej výmeny 
informácií prostredníctvom dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových 
záležitostiach a prostredníctvom preskúmania príslušných smerníc EÚ v roku 2014 1; 

1 Smernica EÚ o zdaňovaní príjmu z úspor a smernici o administratívnej spolupráci.
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zdôrazňuje, že tieto dve iniciatívy sú kľúčovými prvkami boja proti daňovým únikom a 
bankovému tajomstvu, keďže zahŕňajú povinnosť finančných inštitúcií oznamovať 
daňovým správam širokú škálu informácií o rezidentoch s príjmami pochádzajúcimi z 
aktív v zahraničí;

Rozvojové krajiny

154. zdôrazňuje, že na vnútroštátnej, európskej či medzinárodnej úrovni by sa pri navrhovaní 
opatrení a politík na boj proti daňovým únikom mala venovať osobitná pozornosť 
situácii rozvojových krajín, najmä najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú obvykle 
najviac postihnuté vyhýbaním sa plateniu daní právnických osôb a majú veľmi úzky 
daňový základ a nízky pomer dane k HDP; zdôrazňuje, že tieto opatrenia a politiky by 
mali prispievať ku generovaniu štátnych príjmov úmerne k ich pridanej hodnote na ich 
území, aby sa primerane financovali ich stratégie rozvoja, dosahovanie miléniových 
rozvojových cieľov a rozvojový program na obdobie po roku 2015; v tejto súvislosti 
víta činnosť výboru expertov OSN pre medzinárodnú spoluprácu v daňových 
záležitostiach; žiada Komisiu, aby podporovala záujmy rozvojových krajín v rámci 
existujúcich medzinárodných iniciatív a zapájala do svojej platformy pre dobrú správu v 
daňových záležitostiach aj zástupcov rozvojových krajín;

155. vyzýva EÚ a členov OECD BEPS, aby zaistili, že nový globálny štandard automatickej 
výmeny informácií vypracovaný OECD bude zahŕňať prechodné obdobie pre rozvojové 
krajiny, ktoré v súčasnosti nedokážu splniť požiadavky vzájomnej automatickej výmeny 
informácií z dôvodu nedostatočnej administratívnej kapacity;

156. vyzýva Komisiu, aby navrhla ďalšie opatrenia s cieľom pomôcť posilniť 
administratívne kapacity v rozvojových krajinách, najmä v daňových záležitostiach, aby 
sa umožnila účinná výmena daňových informácií s ich správami; vyzýva na vytvorenie 
platformy pre rozvojové krajiny prostredníctvom pilotných projektov o automatickej 
výmene informácií; vyzýva rozvojové krajiny, aby podporovali regionálne dohody 
alebo iné formy spolupráce v daňových záležitostiach s cieľom zlepšiť ich vyjednávaciu 
pozíciu voči priamym zahraničným investorom a nadnárodným spoločnostiam a riešiť 
otázky spoločného záujmu;

157 vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že ich agentúry pre rozvojovú pomoc budú mať k 
dispozícii dostatočné technické odborné znalosti na riešenie daňových otázok vo svojich 
rozvojových politikách, najmä z ministerstiev financií a daňových správ;

158. poukazuje na akčný plán, ktorý predložil vo svojom uznesení z 8. júla 2015 o vyhýbaní 
sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch ako problémoch správy vecí verejných, 
sociálnej ochrany a rozvoja rozvojových krajín; nabáda všetky krajiny a medzinárodné 
organizácie ako OSN, aby sa stali súčasťou inkluzívneho procesu a prispeli k programu 
skupiny G20/OECD v oblasti daní, ktorým sa rieši BEPS, podporuje transparentnosť v 
daňovej oblasti na medzinárodnej úrovni a globálna výmena daňových informácií, 
napríklad prostredníctvom vytvorenia jediného spoločného štandardu oznamovania v 
rámci automatickej výmeny informácií alebo zverejňovania informácií o skutočnom 
vlastníctve; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali väčšiu úlohu OSN pri 
budúcich medzinárodných diskusiách o daniach, napríklad podporou vytvorenia 
globálneho daňového orgánu pod záštitou Organizácie Spojených národov;
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Daňoví poradcovia

159. poukazuje na problematickú a pochybnú situáciu, keď tie isté spoločnosti poskytujú 
daňové poradenstvo a vykonávajú audítorské a poradenské činnosti určené pre daňové 
správy na jednej strane, napr. o návrhoch daňových systémov alebo zlepšovaní výberu 
daní, a na strane druhej poskytujú nadnárodným spoločnostiam služby daňového 
plánovania, pričom môžu využívať slabé stránky vnútroštátnych daňových zákonov;

160. poukazuje na existenciu európskeho právneho rámca, ktorý zahŕňa najnovší balík 
reforiem trhu v oblasti auditu, ktorý schválil Európsky parlament vo svojom uznesení 
z 3. apríla 2014; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že príslušné právne predpisy sa 
budú uplatňovať v členských štátoch v primeranom časovom rámci a v súlade s cieľmi;

161. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na usmernenia pre odvetvie služieb daňového 
poradenstva a na zriadenie režimu nezlučiteľnosti EÚ pre poradcov v daňových 
záležitostiach a prípadne pre banky, stanovujúci rámec, ktorý by účinne zamedzil 
konfliktom záujmov medzi službami poskytovanými verejnému a súkromnému sektoru;

162. okrem toho vyzýva Komisiu, aby začala vyšetrovanie s cieľom posúdiť stav 
koncentrácie v tomto odvetví a prípadné následné skreslenie hospodárskej súťaže; 
odporúča, aby toto vyšetrovanie osobitne zvážilo, či kombinácia daňového poradenstva 
a audítorských funkcií v tej istej spoločnosti môže viesť ku konfliktom záujmov, a aby 
navrhla opatrenia vrátane zavedenia mechanizmov na zachovanie oddelenia 
poradenských firiem;

163. naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť zaviesť legislatívny rámec 
stanovujúci dostatočné sankcie pre firmy, banky, účtovnícke firmy a finančných 
poradcov, ktorí sa dokázateľne zapájajú do vykonávania alebo podpory nezákonného 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam a agresívneho daňového plánovania; zdôrazňuje, 
že tieto sankcie by mali mať odstrašujúci účinok a môžu okrem iného zahŕňať pokuty, 
blokovanie prístupu k financovaniu z rozpočtu EÚ, zákaz akejkoľvek poradnej úlohy v 
inštitúciách EÚ a vo výnimočných a opakovaných prípadoch zrušenie podnikateľských 
licencií;

Ďalšie opatrenia na vnútroštátnej úrovni

164. podporuje ďalšie kroky na vnútroštátnej úrovni v boji proti vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam v rámci EÚ a v rámci OECD, keďže nekoordinované reakcie môžu 
vytvárať ďalšie príležitosti na nesúlad a daňové úniky; zdôrazňuje, že najlepším 
nástrojom na boj proti narúšaniu základu dane je spolupráca, a nie jednostranné 
zavádzanie preferenčných režimov zamerané na prilákanie investícií;

165 vyzýva Komisiu, aby vytvorila usmernenia pre daňové amnestie udelené členskými 
štátmi zamerané na vymedzenie okolností, za akých by amnestie boli v súlade s 
ustanoveniami zmlúv EÚ, ktoré sa týkajú voľného pohybu kapitálu, slobody poskytovať 
služby, štátnej pomoci a pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí, a spoločným 
prístupom EÚ proti daňovým rajom; pripomína potrebu využívať túto prax veľmi 
opatrne, aby sa nestimulovali osoby obchádzajúce daňové povinnosti, k tomu, aby  
počkali na ďalšie amnestie;
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166. vyzýva členské štáty, aby zaviedli systém zrážkových daní v prípade licenčných 
poplatkov, aby sa zabezpečilo, že poplatky zaplatené v prospech tretích krajín, na ktoré 
sa nevzťahujú bilaterálne daňové dohody, boli taktiež zdaňované;

167. naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby pred zavedením akýchkoľvek daňových 
opatrení, ktoré môžu mať vplyv v zahraničí, vykonali – v prípade potreby s technickou 
podporou Komisie – posúdenia vplyvu, ktoré zahŕňajú účinky presahovania v iných 
krajinách; vyzýva na širokú účasť národných parlamentov v otázke vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam, pretože žiaden daňový režim či daňové zaobchádzanie by 
nemali uniknúť náležitému posudzovaniu a demokratickej kontrole zo strany 
zákonodarcu;

168. dôrazne vyzýva členské štáty, aby zastavili a prehodnotili škrty v zdrojoch ich daňových 
správ, zvýšili investície a zvýšili efektívnosť daňových správ a zabezpečili účinný 
presun zamestnancov a modernizáciu technológií a odborných znalostí s cieľom riešiť 
rozvoj a vplyv škodlivých daňových praktík, ktoré sa stávajú čoraz sofistikovanejšími; 
vyzýva Komisiu, aby takýmto snahám poskytla technickú podporu, najmä v kontexte 
programu Fiscalis 2020; vyzýva tiež členské štáty, aby sa usilovali jednoduchšie, 
účinnejšie a transparentnejšie daňové systémy v záujme členských štátov, občanov a 
podnikov;

169. pripomína, že verejné obstarávanie predstavuje 16 % HDP v EÚ; žiada posúdiť 
možnosť zavedenia kritérií týkajúcich sa daní, transparentnosti alebo spolupráce do 
postupov verejného obstarávania počas nasledujúceho kola zmien smernice o verejnom 
obstarávaní; vyzýva tiež členské štáty, aby zvážili vylúčiť z účasti na verejnom 
obstarávaní spoločnosti, ktoré v minulosti preukázateľne vykonávali agresívne daňové 
plánovanie a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam;

170. napokon zdôrazňuje, že pravidlo jednomyseľnosti v Rade (každý členský štát má právo 
veta) znižuje motiváciu pokročiť od súčasného stavu smerom k riešeniu založenému na 
užšej spolupráci; vyzýva Komisiu, aby sa nezdržala prípadne použiť článok 116 ZFEÚ, 
ktorý ustanovuje: „Ak Komisia zistí, že rozdiely medzi ustanoveniami zákonov, iných 
právnych predpisov alebo správnych opatrení členských štátov narúšajú podmienky 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, a že je to potrebné odstrániť, poradí sa s 
príslušnými členskými štátmi. Ak takéto porady nepovedú k dohode, ktorá by toto 
narušenie odstránila, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom na návrh Komisie prijmú potrebné smernice. 
(...)“;

171. zaväzuje sa pokračovať v práci, ktorú začal jeho osobitný výbor, na odstraňovaní 
prekážok, ktoré bránili jej osobitnému výboru dokončiť svoj plný mandát, ako aj 
zabezpečiť riadne nadviazanir na jeho odporúčania; poveruje svoje príslušné orgány, 
aby našli najlepšie inštitucionálne usporiadanie na dosiahnutie tohto cieľa;

172. opakuje svoju požiadavku na prístup ku všetkým relevantným dokumentom EÚ; vyzýva 
svojho predsedu, aby postúpil túto žiadosť Komisii a Rade, a objasňuje, že Parlament je 
odhodlaný využiť všetky možné prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa;

173. vyzýva svoj príslušný výbor, aby nadviazal na tieto odporúčania vo svojej 
nadchádzajúcej legislatívnej iniciatívnej správe na rovnakú tému;
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174. vyzýva svoj príslušný výbor zodpovedný za ústavné veci, aby nadviazal na tieto 
odporúčania, najmä pokiaľ ide o zavedenie záväzných doložiek o spolupráci v kódexe 
správania pre organizácie uvedené v registri transparentnosti a zmeny pravidiel pre 
prístup k dokumentom medzi inštitúciami EÚ s cieľom lepšie ich zosúladiť so zásadou 
lojálnej spolupráce stanovenou v Zmluve o EÚ;

o

o o

175. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, 
členským štátom, národným parlamentom, skupine G20 a OECD.
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PRÍLOHA 1: ZOZNAM OSÔB, S KTORÝMI SA EXPERTI STRETLI (SCHÔDZE 
VÝBOROV A DELEGÁCIE)

Dátum Rečníci

30. 3. 2015  Pierre Moscovici,  
komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá

16. 4. 2015  Serge Colin, predseda UFE (odborový zväz zamestnancov finančného sektora) 
 Fernand Müller, predseda finančného výboru UFE
 Paulo Ralha, predseda portugalských Odborov zamestnancov v oblasti daní
 François Goris, predseda Národných odborov zamestnancov verejného sektora 

(UNSP-NUOD) za Európsku konfederáciu nezávislých odborov (CESI)
 Nadja Salson, Európska federácia odborových organizácií verejnej správy
 Henk Koller, predseda Európskej federácie daňových poradcov (CFE)
 Olivier Boutellis-Taft, výkonný riaditeľ Federácie európskych účtovníkov 

(FEE)
 Ravi Bhatiani, riaditeľ pre právne otázky združenia Independent Retail Europe 

5. 5. 2015  Margrethe Vestager, komisárka pre hospodársku súťaž
 Wolfgang Nolz, predseda skupiny pre kódex správania 
 Jane McCormick, riadiaca partnerka pre oblasť daní, vedúca daňového 

oddelenia pre región EMA, KPMG
 Chris Sanger, partner, globálny riaditeľ pre daňovú politiku Ernst&Young 
 Stef van Weeghel, partner PwC, líder pre globálnu daňovú politiku
 Bill Dodwell, vedúci pre daňovú politiku Deloitte Spojené kráľovstvo

11. 5. 2015 Verejné vypočutie o daňových rozhodnutiach a škodlivých daňových praktikách

 Stephanie Gibaud, informátorka a bývalá zamestnankyňa UBS
 Lutz Otte, informátor a bývalý zmluvný pracovník v oblasti informačných 

technológií pre skupinu Julius Baer
 Kristof Clerix, Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ)
 Edouard Perrin, člen Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov
 Richard Brooks, člen Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov
 Lars Bové, člen Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov
 Xavier Counasse, novinár denníka Le Soir 
 Dominique Berlin, Collège européen de Paris, Université Panthéon-Assas 

(Paríž 2)
 Gabriel Zucman, odborný asistent, London School of Economics and Political 

Sciences
 Achim Doerfer, advokát v oblasti daní, autor a filozof so zameraním na právo 

12. 5. 2015 Delegácia v Belgicku

 Jacques Malherbe, univerzita v Louvain (UCL)
 Axel Haelterman, univerzita v Leuvene (KUL)
 Werner Heyvaert, odborník v oblastí daní, Jones Day
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 Wim Wuyts, vedúci daňového oddelenia, predseda Výboru FEB-VBO pre 
daňové otázky, a Hilde Wampers, zástupkyňa predsedu finančnej skupiny 
FEB-VBO pre daňové otázky,

 Christophe Quintard, (odborník FGTB, bývalý daňový kontrolór) 
 Eric van Rompuy (predseda) a ďalší členovia Výboru pre rozpočet a financie 

federálneho parlamentu
 Steven Van den Berghe, vedúci oddelenia pre daňové rozhodnutia
 Johan Van Overtveld, minister financií (stretnutie sa uskutočnilo 17. júna)

18. 5. 2015 Delegácia v Luxembursku

 Wim Piot, líder zodpovedný za daňové otázky, PWC Luxembourg
 Nicolas Mackel, výkonný riaditeľ agentúry Luxembourg for Finance 
 Christine Dahm, riaditeľka, a Mike Mathias, člen organizácie Cercle de 

Coopération des ONG du développement 
 Eugène Berger (predseda) a ďalší členovia parlamentného Výboru pre financie
 Pierre Gramegna, minister financií 
 Pascale Toussing, riaditeľka pre daňové záležitosti, ministerstvo financií a 

členovia daňovej správy
22. 5. 2015 Delegácia v Berne, Švajčiarsko

 Markus R. Neuhaus, predseda Rady PwC Switzerland, člen kancelárie 
globálneho predsedu PwC

 Frank Marty, člen výkonnej rady, vedúci pracovník zodpovedný za finančné 
služby a dane, Economie Suisse

 François Baur, stály delegát v Bruseli, vedúci pracovník zodpovedný za 
európske záležitosti, Economie Suisse

 Martin Zogg, člen výkonného výboru, vedúci pracovník zodpovedný za 
vnútroštátne a medzinárodné zdaňovanie, Swiss Holdings

 Urs Kapalle, riaditeľ zodpovedný za finančnú politiku a dane, Swiss Bankers 
Association

 Mark Herkenrath, Alliance Sud, člen združenia Global Alliance for Tax Justice
 Olivier Longchamp, Bernská deklarácia (DoB)
 Jacques de Watteville, štátny tajomník pre medzinárodné finančné záležitosti 

(SIF)
 veľvyslanec Christoph Schelling, vedúci  oddelenia daňovej politiky
 Adrian Hug, riaditeľ švajčiarskej federálnej daňovej správy
 Ruedi Noser, poslanec Národnej rady, vedúci výboru pre hospodárske 

záležitosti a dane
 Urs Schwaller, poslanec Rady štátov 
 Ulrich Trautmann, vedúci pracovník zodpovedný za odbor obchodu a 

hospodárske záležitosti, delegácia Európskej únie vo Švajčiarsku a 
Lichtenštajnsku

 Marco Salvi, samostatný výskumný pracovník, Avenir Suisse
27. 5. 2015 Stretnutie s vládou Gibraltáru (s koordinátormi TAXE)

 Fabian Picardo, hlavný minister
 Joseph Garcia, zástupcahlavného ministra 
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28. 5. 2015 Delegácia v Dubline, Írsko 
 Martin Lambe, výkonný riaditeľ, Irish Tax Institute
 Michael Noonan, minister financií 
 Niall Cody, predseda komisie pre príjmy
 Liam Twomy (predseda) a ďalší dvaja členovia parlamentného Výboru pre 

financie (Oireachtas) +Spoločného výboru oboch parlamentných komôr pre 
európske záležitosti - 

 Frank Barry, Trinity College Dublin (TCD)
 Seamus Coffey, University College Cork (UCC)
 Feargal O’Rourke, vedúci pracovník zodpovedný za daňové otázky, PWC 
 Conor O’Brien, Head of Tax, KPMG
 Jim Clarken, CEO of Oxfam Ireland
 Micheál Collins, Nevin Economic Research Institute (NERI).

29. 5. 2015 Delegácia v Haagu, Holandsko 

 Sjoera Dikkers, poslankyňa a ďalší členovia Výboru pre financie holandského 
parlamentu 

 Bartjan Zoetmulder, Holandské združenie pre daňových poradcov 
 Hans Van den Hurk, Univerzita v Maastrichte
 Indra Römgens, SOMO, nezávislá nezisková organizácia pre výskum a 

vytváranie kontaktov
 Francis Weyzig, Oxfam 
 Pieterbas Plasman, vedúci oddelenia pre daňové rozhodnutia 
 Eric Wiebes, holandský štátny tajomník pre daňové záležitosti

1. 6. 2015 Verejné vypočutie o medzinárodnom rozmere daňových rozhodnutí a iných 
opatrení

 senátor Mario Monti, bývalý komisár pre hospodársku súťaž a pre clá, dane a 
vnútorný trh 

 Tove Maria Ryding, manažérka politiky a podpory daňovej spravodlivosti 
Európskej siete pre dlh a rozvoj (EURODAD)

 Antoine Deltour, informátor, bývalý audítor, PWC, Luxembursko
17. 6. 2015 Medziparlamentná schôdza o agresívnom daňovom plánovaní a úlohe 

parlamentov v oblasti demokratickej kontroly

Tridsaťsedem poslancov z osemnástich národných parlamentov: 
AT, BE, CY, CZ, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, PL, PT, RO, ES, SV

Heinz Zourek, generálny riaditeľ GR TAXUD 
 Pascal Saint-Amans, riaditeľ Centra OECD pre daňovú politiku a správu

18. 6. 2015 Delegácia v Londýne (Spojené kráľovstvo)

David Gauke, poslanec, finančný tajomník ministerstva financií, 
Jim Harra, generálny riaditeľ, podniková daň, Daňový a colný úrad Spojeného 
kráľovstva
Fergus Harradence, zástupca riaditeľa, tím zodpovedný za dane z príjmov 
právnických osôb, skupina zodpovedná za podnikovú a medzinárodnú daň, 
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ministerstvo financií Spojeného kráľovstva
Andrew Dawson, vedúci tímu zodpovedného za daňovú dohodu, hlavný 
vyjednávač Spojeného kráľovstva pre daňové dohody
Maura Parsons, zástupkyňa riaditeľa, vedúca pracovníčka zodpovedná za 
transferové oceňovanie na oddelení pre medzinárodné podnikanie Daňového a 
colného úradu Spojeného kráľovstva (HMRC Business International) a 
predsedníčka Rady pre transferové oceňovanie Daňového a colného úradu 
Spojeného kráľovstva. 

 Meg Hillier (predsedníčka), Margaret Hodge (bývalá predsedníčka) a Guto 
Bebb, člen výboru pre verejné účty Dolnej snemovne 

 Prem Sikka, profesor účtovníctva, Essex Business School, University of Essex 
 Frank Haskew, vedúci daňového poradenského centra Tax Faculty Inštitútu 

prísažných účtovných znalcov v Anglicku a Walese (ICAEW); a Ian Young, 
manažér zodpovedný za medzinárodné daňové otázky

 Will Morris, predseda výboru pre daňové otázky a výboru pre daňové otázky 
Poradného výboru OECD pre obchod a priemysel (BIAC) 
Konfederácia britského priemyslu(CBI)

 Richard Collier, riadiaci partner pre daňové otázky v PwC
Joseph Stead, Christian Aid 

 Meesha Nehru, programová riaditeľka, Fair Tax Mark

23. 6. 2015 Výmena názorov s nadnárodnými spoločnosťami

 Nathalie Mognetti, riaditeľka daňového oddelenia, Total S.A.
 Martin McEwen, vedúci pracovník zodpovedný za daňové otázky, SSE plc
 Christian Comolet-Tirman, riaditeľ, fiškálne záležitosti, BNP Paribas Group

25. 6. 2015 Stretnutie so zástupcom vlády Bermúd (s koordinátormi TAXE)

 Everard Bob Richards, podpredseda vlády a minister financií 
 Alastair Sutton, právny poradca EÚ vlády Bermúd

2. 7. 2015  Richard Murphy, Tax Research LLP a zakladajúci člen organizácie Tax Justice 
Network

 Guillaume de la Villeguérin, viceprezident, daňové a colné oddelenie, Airbus 
S.A.S.

17. 9. 2015  Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie
 Pierre Moscovici,  

európsky komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá
 Margrethe Vestager, európska komisárka pre hospodársku súťaž

22. 9. 2015  predseda rady ECOFIN a minister financií Luxemburska Pierre Gramegna
 spolkový minister financií Nemecka Dr. Wolfgang Schäuble 
 minister hospodárstva a konkurenciechopnosti Španielska Luis de Guindos
 minister financií a verejných účtov Francúzska Michel Sapin
 minister hospodárstva a financií Talianska Pier Carlo Padoan 
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PRÍLOHA 2: ZOZNAM ODPOVEDÍ PODĽA KRAJÍN/INŠTITÚCIÍ 
(stav k 26. októbru 2015)

Krajina Odpoveď

1. žiadosť  23. 4.2015 – lehota do 31. 5. 2015 

Švédsko 29. 5. 2015
Jersey 29. 5. 2015
Guernsey 31. 5. 2015
Luxembursko 1. 6. 2015
Fínsko 2. 6. 2015
Slovensko 3. 6. 2015
Írsko 5. 6. 2015
Holandsko 8. 6. 2015
Spojené kráľovstvo 8. 6. 2015
Francúzsko 10. 6. 2015
Česká republika 11. 6. 2015
Lotyšsko 16. 6. 2015
Belgicko 16. 6. 2015
Malta 18. 6. 2015

1. pripomienka 29. 6. 2015 – lehota do 9. 7. 2015

Portugalsko 30. 6. 2015
Poľsko 2. 7. 2015
Litva 3. 7. 2015
Maďarsko 7. 7. 2015
Chorvátsko 8. 7. 2015
Estónsko 10. 7. 2015
Grécko 10. 7. 2015
Španielsko 10. 7. 2015
Gibraltár 13. 8. 2015
Dánsko 26. 8. 2015
Nemecko 2. 9. 2015
Rumunsko 3. 9. 2015
Taliansko 17. 9. 2015

Posledná pripomienka 21. 9. 2015

Rakúsko 21. 9. 2015
Cyprus 22. 9. 2015
Bulharsko 28. 9. 2015
Slovinsko 28. 9. 2015
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 INŠTITÚCIE Odpoveď
Komisia 3. 6. 2015
Rada 29. 5. 2015

15. 6. 2015

27. 7. 2015
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PRÍLOHA 3: NADNÁRODNÉ SPOLOČNOSTI POZVANÉ NA VYSTÚPENIE NA 
SCHÔDZACH VÝBORU

Názov Pozvaní/zástupcovia Stav k 26. októbru 2015

Airbus Guillaume de La Villeguérin, 
viceprezident pre clá a dane účasť – 2. 7. 2015

BNP Paribas Christian Comolet-Tirman, 
riaditeľ, fiškálne záležitosti účasť – 23. 6. 2015

SSE plc Martin McEwen, vedúci daňového 
oddelenia účasť – 23. 6. 2015

Total S.A. Nathalie Mognetti, 
hlavná daňová úradníčka účasť – 23. 6. 2015

Amazon.co.uk Ltd Christopher Corson North, 
výkonný riaditeľ

odmietol účasť vzhľadom na 
prebiehajúce vyšetrovanie

Amazon EU S.à.r.l. Xavier Garambois, 
generálny riaditeľ

odmietol účasť vzhľadom na 
prebiehajúce vyšetrovanie

Anheuser-Busch InBev Stuart MacFarlane, 
prezident Europe Zone

odmietol účasť vzhľadom na 
prebiehajúce vyšetrovanie

Barclays Bank Group Antony Jenkins, 
výkonný riaditeľ skupiny

odmietol účasť, no je aj naďalej ochotný 
odpovedať na akékoľvek konkrétne 
písomné otázky

Coca-Cola Company James Quincey, 
prezident Coca-Cola Europe Group

odmietol účasť, ale stretol sa so 
spoluspravodajcami

Facebook Marc Zuckerberg, 
výkonný riaditeľ odmietol účasť

Fiat Chrysler 
Automobiles

Sergio Marchionne, 
výkonný riaditeľ

odmietol účasť vzhľadom na 
prebiehajúce vyšetrovanie

Google Eric E. Schmidt, 
výkonný predseda

odmietol účasť, ale je pripravený zaslať 
„pozíciu týkajúcu sa daňových otázok“

HSBC Bank plc Alan M. Keir, 
výkonný riaditeľ EMEA

odmietol účasť vzhľadom na 
prebiehajúce vyšetrovanie

Ikea Services BV Peter Agnefjäll, 
výkonný riaditeľ

odmietol účasť, ale pozval poslancov na 
diskusiu a zaslal súhrnnú správu skupiny 
Ikea za rok 2014

McDonald’s Europe Douglas Goare, 
prezident pre Európu

odmietol účasť vzhľadom na to, že dátum 
sa zhodoval s termínom dôležitej 
iniciatívy spoločnosti a možného 
vyšetrovania Komisie

Philip Morris
International

Kristof Doms, 
viceprezident pre európske 
záležitosti

odmietol účasť

Walmart
Shelley Broader, 
prezidentka a a výkonná riaditeľka, 
región EMEA

odmietla účasť

Walt Disney Company Robert A. Iger, 
výkonný riaditeľ

odmietol účasť, ale navrhol stretnutie so 
zástupcami výboru s cieľom vypočuť si 
ich názory
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PRÍLOHA 4: SPRÁVA O DELEGÁCII DO BELGICKA

Táto správa nepredstavuje úradnú zápisnicu. Je to vnútorným zhrnutím vyšetrovacej misie 
vypracovaným pre výmenu názorov, ktorá sa uskutočnila počas výboru TAXE 23. júna 2015. 
So zapojenými tretími stranami sa nekonzultovalo o jej obsahu.

AD HOC DELEGÁCIA VÝBORU 
TAXE vyslaná do Belgicka 
12. mája 2015/17. júna 2015

Program

09.00 - 11.00 h Diskusia odborníkov, prítomní: 

– Jacques Malherbe (UCL) 
–        Axel Haelterman (KULeuven) 
–        Werner Heyvaert, Jones Day
-        Wim Wuyts, vedúci daňového oddelenia, predseda Výboru FEB-VBO pre 

daňové otázky, a Hilde Wampers, zástupkyňa predsedu finančnej skupiny 
FEB-VBO pre daňové otázky,

-      Christophe quintard (spécialiste fiscalité pour le FGTB, bývalý daňový 
kontrolór) 

 
11.30 - 13.00 h Stretnutie s finančným a rozpočtovým výborom belgického

parlamentu 

Miesto: Belgická Komora

13.00 - 13.50 h Pracovný obed 
Miesto: Belgická Komora

14.00 - 15.00 h Stretnutie so Stevenom Vanden Berghem, vedúcim útvaru pre 
daňové rozhodnutia
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Zoznam účastníkov 

Poslanci

Alain LAMASSOURE, predseda PPE
Elisa FERREIRA S-D
Michael THEURER ALDE
Marisa MATIAS GUE
Philippe LAMBERTS Verts/ALE
Marco ZANNI EFDD
Danuta HÜBNER EPP

Poslanci sprevádzajúci delegáciu

Peter SIMON S-D
Anneliese DODDS S-D
Sven GIEGOLD Verts/ALE
Marco VALLI EFDD
Philippe DE BACKER ALDE
Tom VANDENKENDELAERE PPE



PE564.938v02-00 56/91 RR\1077888SK.doc

SK

1. Stretnutie so zainteresovanými stranami

Odborníci, ktorí sa zúčastnili na diskusii:

  Jacques Malherbe (UCL) 
  Axel Haelterman (KULeuven) 
  Werner Heyvaert, Jones Day
 Wim Wuyts, vedúci daňového oddelenia, predseda Výboru FEB-VBO pre daňové 

otázky, a Hilde Wampers, zástupkyňa predsedu finančnej skupiny FEB-VBO pre 
daňové otázky

 Christophe Quintard, (odborník FGTB, bývalý daňový kontrolór)

Hlavné zistenia:
Väčšina odborníkov zastáva názor, že praktika daňových rozhodnutí, ktorá v Belgicku 
existuje od roku 2002, funguje veľmi dobre. Je nevyhnutnosťou, aby podniky získali právnu 
istotu. Útvar pre daňové rozhodnutia nemá žiadnu diskrečnú právomoc pri výklade zákona. 
Má však diskrečnú právomoc pri výklade skutkových prvkov.

Konkurencia v daňových otázkach je veľmi tvrdá a globálna. Belgicko musí byť atraktívne; 
Inak podniky odídu. Existujú spoločnosti, ktoré z Belgicka odchádzajú z dôvodu vysokej 
úrovne zdaňovania. Konkurencia nie je obmedzená na Európu, ale zachádza ďalej. Zástupca 
odborov sa sťažoval na praktiku výberu zmluvy o dvojitom zdanení a povedal, že členské 
štáty uzavreli niekoľko zmlúv „na mieru“ s cieľom uprednostniť určité podniky.

Otázky adresované expertom boli zamerané najmä na virtuálne úroky, výkazníctvo podľa 
jednotlivých krajín, uverejňovanie daňových rozhodnutí, sieť dvojstranných zmlúv o dvojitom 
zdanení, metodiku výpočtu účinnej a zákonnej sadzby dane a praktiky rozhodnutí pri 
nadmernom zisku (= belgické spoločnosti môžu vyňať zo zdaniteľných príjmov tieto zisky, 
ktoré by sa nemohli dosiahnuť v „samostatnej“ situácii). Jeden expert uviedol, že taliansky 
režim virtuálnych úrokov sa javí ako lepší než belgický systém. Poukázal na štúdiu, ktorú 
vypracoval TAXUD. 

Niektoré návrhy predložené počas diskusie:
 Vytvorenie Európskeho dohovoru na zamedzenie dvojitému zdaneniu (namiesto 

početných národných dvojstranných daňových zmlúv)
 Spoločné európske pravidlá týkajúce sa transferového oceňovania
 Potreba dobrého mechanizmu riešenia sporov v prípade, ak sa členské štáty nezhodnú 

na transferovom oceňovaní. Arbitrážny dohovor EÚ nefunguje (získanie výsledku trvá 
8 rokov)

2. Stretnutie s rozpočtovým a finančným výborom Snemovne reprezentantov.

Belgický parlament bol v posledných mesiacoch veľmi aktívny v otázke agresívneho 
daňového plánovania a uskutočnil viacero vypočutí (novinári, daňové orgány, akademická 
obec a minister).
Výbor pre financie podporuje úsilie o zmenu pravidiel napriek odlišným názorom na to, ako 
pokračovať. Chce udržať rovnaké podmienky. Podľa väčšiny musí Belgicko udržať atraktívne 
daňového prostredie s cieľom prilákať zahraničné investície do krajiny. Pri reformovaní 
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svojich daňových pravidiel  nesmie byť Belgicko naivné. Daňová súťaž však musí zostať 
spravodlivá. Niektorí členovia parlamentu patriacich k opozícii potvrdili, že belgický systém 
daňových rozhodnutí nie je transparentný a malo by sa zaviesť viac demokratickej kontroly.

Výbor pre financie podporuje financovanie CCCTB ako riešenie väčšiny dotknutých 
problémov a časom by mohol zvážiť možnosť prechodu na harmonizačnú sadzbu, aj keď v 
súčasnosti je ďaleko od realizovateľnosti. Belgický parlament je ochotný spolupracovať s 
výborom TAXE a zúčastní sa na medziparlamentnom zasadnutí 17. júna.

3. Stretnutie s vedúcim úradu pre daňové rozhodnutia: pán Steven van den 
berghe

Účastníci:
Steven Van den Berghe,
Véronique Tai, bývalá predsedníčka úradu pre daňové rozhodnutia (do 1. 5. 2015)
A ďalší členovia úradu pre daňové rozhodnutia.

Ako funguje úrad pre daňové rozhodnutia?
Úradu pre daňové rozhodnutia je samostatným orgánom, ktorý prijíma záväzné rozhodnutia 
pre daňové orgány. Tento orgán bol vytvorený zákonom z roku 2002. Pred prijatím 
rozhodnutia konzultuje s ústrednou správou, ale konečné rozhodnutie je v rukách úradu pre 
daňové rozhodnutia. Úrad pozostáva zo 6 úradníkov z daňovej správy na funkčné obdobie 5 
rokov. Záväzné daňové rozhodnutia  sú dostupné pre každého a týkajú sa všetkých druhov 
daní. Daňové rozhodnutia zvyčajne platia 5 rokov. Daňové rozhodnutie nie je možné 
poskytnúť, ak neexistuje dostatočná hospodárska podstata v Belgicku alebo rozhodnutie 
súvisí s nespolupracujúcou krajinou (v súčasnosti nie je žiadna krajina uvedená ako 
nespolupracujúca). Daňové rozhodnutia sa zverejňujú, hoci sú anonymizované. Minister 
financií každoročne zasiela správu o daňových rozhodnutiach Parlamentu a členovia úradu 
pre daňové rozhodnutia sú vypočutí v Parlamente. Úradníci potvrdili, že uplatňujú belgické 
predpisy, a že sú plnia normy EÚ a OECD v oblasti výmeny informácií.

Otázky adresované daňovej správe sa zameriavali hlavne na rozhodnutia o nadmernom zisku 
a na to, či belgický daňový úrad informuje ostatné daňové úrady o príspevkoch, ktoré nie sú 
zdaňované v Belgicku, možný manévrovací priestor, ktorý má úrad pre daňové rozhodnutia, 
pojem hospodárskej podstaty, krajiny, ktoré sú v Belgicku uvedené ako daňové raje, a 
schopnosť úradu pre daňové rozhodnutia obhájiť svoju pozíciu v prípade konfrontácie s veľmi 
podrobnými štúdiami o transferovom oceňovaní. 

Hlavné zistenia:
Úrad pre daňové rozhodnutia nemá manévrovací priestor pri výklade zákona. Má priestor 

na výklad skutkových okolností. Každá žiadosť o transferové oceňovanie musí byť 
veľmi podrobná a dodržiavať pravidlá OECD. Úrad pre daňové rozhodnutia uznáva, 
že sú pomerne flexibilné alebo nejasné.

Ak Belgicko prijme daňové rozhodnutie, od spoločnosti vyžaduje, aby poskytla všetky 
existujúce daňové rozhodnutia, ktoré sa na ňu vzťahujú. Belgicko však spontánne 
neposiela svoje daňové rozhodnutia alebo informácie s iným členským štátom 
v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov EÚ. 

 Rozhodnutie o nadmernom zisku (= belgická spoločnosť môže vyňať zo zdaniteľných 
príjmov zisky, ktoré by sa nemohli dosiahnuť v situácii samostatnosti) nie je bežnou 
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praxou (63 rozhodnutí za 10 rokov). Nie je však možné poznať výšku zdaniteľného 
príjmu, ktorého sa týkalo. Kritériá používané na výpočet belgického daňového základu 
neboli oznámené. Tento režim je v súčasnosti vyšetrovaný na GR COMP (štátna 
pomoc), takže úradníci nemohli odpovedať na všetky otázky poslancov EP. Belgicko 
pozastavilo svoju činnosť v tejto oblasti, pričom čaká na závery vyšetrovania. V 
prípade takéhoto rozhodnutia  ostatné potenciálne dotknuté krajiny nie sú informované 
(neexistuje takáto povinnosť v belgickom práve), teda vzniká situácia dvojitého 
nezdanenia. 

 Pravidlá k odhadu hospodárskej podstaty v Belgicku sú pomerne nejasné, napriek 
tomu, že existujú minimálne kritériá stanovené daňovou správou (žiadne schránkové 
spoločnosti).

Súhrnná správa zo zasadnutia s belgickým ministrom financií, 
Johanom Van Overtveldom

Prítomní poslanci: Bernd Lucke (predseda), Elisa Ferreira, Michael Theurer, Danuta Huebner, 
Peter Simon, Tom Vandenkendelaere, Philippe Lamberts 
Poslanci kládli otázky najmä pokiaľ ide o CCCTB, CBCR, právne predpisy pri daniach s 
nadmerného zisku, daňovú súťaž medzi krajinami a spôsob, akým federálny štát spracúva 
zdaňovanie právnických osôb. 

Hlavné posolstvá ministra:

- Belgicko je rozhodne za väčšiu transparentnosť v daňovej oblasti: Od októbra 2015 bude 
Belgicko automaticky  vymieňať daňové rozhodnutia. 

- Belgicko však menej podporuje harmonizáciu, najmä z dôvodu rizika straty suverenity. V 
tejto súvislosti má Belgicko pozitívny názor na CCCTB, ale vylučuje akúkoľvek 
harmonizáciu daňových sadzieb.

-  Belgicko zastavilo vydávanie daňových rozhodnutí v rámci svojich právnych predpisov 
zdaňovania nadmerného zisku. BE očakáva výsledok vyšetrovania Komisie a v prípade 
potreby upraví svoje právne predpisy.

- Belgicko ešte nedefinovalo svoju pozíciu k povinnosti výkazníctva podľa jednotlivých 
krajín. V každom prípade by podávanie správ nemalo byť viac ako len zhrnutím 
informácií.

- Belgicko vždy skúma, či existuje dostatočná hospodárska podstata v Belgicku pred 
vydaním daňového rozhodnutia. Je však niekedy veľmi ťažké ju vyčísliť, najmä pokiaľ ide 
o hodnotenie práv duševného vlastníctva.
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PRÍLOHA 5: SPRÁVA O DELEGÁCII DO LUXEMBURSKA

Táto správa nepredstavuje úradnú zápisnicu. Je vnútorným zhrnutím vyšetrovacej misie 
vypracovaným pre výmenu názorov, ktorá sa uskutočnila počas výboru TAXE 23. júna 2015. 
So zapojenými tretími stranami sa nekonzultovalo o jej obsahu.

AD HOC DELEGÁCIA VÝBORU 
TAXE vyslaná do  Luxemburska

18. mája 2015

Program

08.30 – 09.30 h Prípravná schôdza
Miesto: Rokovacia sála Európskeho parlamentu, budova Schuman 
(Kirchberg)

09.30 - 11.30 h Diskusia odborníkov, prítomní: 

- Wim Piot, líder PWC  
- Nicolas Mackel, výkonný riaditeľ agentúry Luxembourg for Finance 
- Mike Mathias
- Christine Dahm, riaditeľka Cercle de Coopération des ONG du 
développement 
Miesto: Rokovacia sála Európskeho parlamentu, budova Schuman 
(Kirchberg)

12.00 - 13.30 h Stretnutie s členmi luxemburského parlamentu 
Delegácia členov finančného výboru: Predseda: Pán Eugène Berger 

Miesto: Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg

14.45 - 16.15 h Stretnutie s ministrom financií Pierrom Gramegnom spolu s vedúcim 
úradu pre daňové rozhodnutia 

Miesto: Európske konferenčné centrum Luxemburg

16.15 - 16.45 h Spoločná tlačová konferencia s ministrom 
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Zoznam účastníkov

Poslanci
Alain LAMASSOURE, predseda PPE
Danuta HÜBNER PPE
Elisa FERREIRA S-D
Morten MESSERSCHMIDT ECR
Michael THEURER ALDE
Fabio DE MASI GUE
Sven GIEGOLD Verts/ALE
Marco VALLI EFDD
Poslanci sprevádzajúci delegáciu
Burkhard BALZ PPE
Frank ENGEL PPE
Peter SIMON S-D
Hugues BAYET S-D
Anneliese DODDS S-D 
Paul TANG S-D 
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1. Stretnutie so zainteresovanými stranami

Odborníci, ktorí sa zúčastnili na diskusii:

 Wim Piot, daňový líder PWC
 Nicolas Mackel, výkonný riaditeľ agentúry Luxembourg for Finance 
 Mike Mathias, člen rady štátu, vystupujúci ako občan Luxemburska.
 Christine Dahm, riaditeľka Cercle de Coopération des ONG du développement 

Otázky adresované expertom boli zamerané najmä na transparentnosť luxemburského 
systému daňových rozhodnutí, podávanie správ podľa jednotlivých krajín (CBCR), súčasné a 
minulých postupy daňových rozhodnutí v Luxembursku, úlohu daňových  poradcov, daňovej 
správy, daňovú súťaž a účinky luxemburského systému na dvojitého nezdanenie a narúšanie 
základu dane v iných členských štátoch EÚ a rozvojových krajinách.

Hlavné zistenia:
Pán Mackel (Luxembourg for Finance) vysvetlil hlavné silné stránky Luxemburska pri tom, 
ako sa stalo jedno z hlavných finančných aktérov vo svete. Podľa neho nie je zdaňovanie 
hlavným prvkom, hoci daňové rozhodnutia zohrávajú úlohu v stabilite, ktorú podniky hľadajú 
pri rozhodovaní o usadení sa v krajine. Pán Mackel uviedol, že Luxembursko by sa ľahko 
mohlo ďalej rozvíjať aj bez daňových rozhodnutí. 
Spoločnosť PwC je za transparentnosť vo všeobecnosti a najmä pokiaľ ide nielen o všetky 
(cezhraničné) daňové rozhodnutia, pod podmienkou, že sa neuverejní podnikateľský plán. 
PwC tiež podporuje výkazníctvo podľa jednotlivých krajín, ale mali by sa zahŕňať aj dane zo 
mzdy. Súhlasí, že medzinárodný daňový systém dobre nefunguje a že preskúmanie by malo 
prebehnúť na globálnej úrovni (OECD BEPS). Pokiaľ ide o daňové rozhodnutia, PwC 
zdôrazňuje, že nikdy nedošlo k politickému zasahovaniu do jeho žiadostí.
Christine Dahm a pán Mathias uznali, že veci sa V Luxembursku pohli správnym smerom. 
Nevidia však žiadne zmeny, pokiaľ ide o otvorenosť vlády diskutovať s nimi. Poukázali na 
neprítomnosť jednotného vymedzenia hospodárskej podstaty na zakotvenie zdaniteľnej 
činnosti v krajine ako na  najslabší bod medzinárodného daňového systému.  
 
2. Stretnutie s finančným a rozpočtovým výborom a výborom pre európske 

záležitosti

Stretnutie sa uskutočnilo za zatvorenými dverami (na žiadosť luxemburskej parlamentu). 
Otvoril ho predseda výboru pre financie Berger.

Otázky adresované výboru sa zamerali na pozíciu Luxemburska k väčšej transparentnosti, 
luxemburský freeport, význam daňovej súťaže pre malé krajiny, vymedzenie zdravej 
hospodárskej súťaže a hospodárskej podstaty, zverejňovanie daňových rozhodnutí, CCCTB, 
Kreckého správu, ochranu informátorov a slobodu tlače a zlučiteľnosť pravidiel štátnej 
pomoci a daňových rozhodnutí.

Hlavné posolstvá výboru:
– Luxembursko zaviedlo koncom roka 2014 nový zákon o daňových rozhodnutiach, ktorý 
zahŕňa anonymné uverejnenie;
– Luxembursko si spontánne vymieňalo určité daňové rozhodnutia s ostatnými členskými 
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štátmi v minulosti, ale nikdy žiadne nedostalo od iných členských štátov; preto prestalo so 
spontánnou výmenou daňových rozhodnutí; podľa Luxemburska Európska komisia vedela, že 
žiadne daňové rozhodnutia sa nevymieňali.
– Luxembursko sa posúva smerom k väčšej transparentnosti, je pripravené zasiahnuť proti 
agresívnemu daňovému plánovaniu a súhlasí s tým, že je potrebné spravodlivejšie 
zdaňovanie; zdôrazňuje však, že EÚ nemôže konať samostatne, dohody by sa mali uzavrieť 
na globálnejšej úrovni.
 – Dodal, že daňová súťaž je realitou, ale je potrebná zmena smerom ku zrovnoprávneniu, a že 
by mala zostať iba zdravá hospodárska súťaž.
– Finančný výbor podporuje EÚ CCCTB;
–  existuje vnútroštátny zákon o ochrane informátorov, ale výbor uznáva, že nie je dostatočná, 
pretože sa ním riešia len prípadov korupcie a nechráni dotknutých novinárov LuxLeaks ani 
iné podobné prípady.
– predpokladané hlasovanie o nariadení o voľnom prístave sa v súčasnosti prerokúva v 
dôsledku LuxLeaks

 
 Predseda finančného výboru potvrdil, že poslanci luxemburského parlamentu radi navštívia 
medziparlamentnú schôdzu TAXE 17. júna.

3. Stretnutie s pánom Gramegnom a jeho administratívou

Účastníci z Luxemburska:
Pána Gramegnu sprevádzala jeho daňová správa.

 Pani Pascale Toussing, directeur de la fiscalité, Ministère des Finances
 M. Pán Etienne Reuter, Secrétaire général, Ministère des Finances 
 M. Pán Guy Heintz, Administration des contributions directes
 Pani Monique Adams, Directeur adjoint, Administration des Contributions directes
 M. Pán Luc Schmit, Directeur adjoint, Administration des Contributions directes  
 M. Pán Frédéric Batardy, Conseiller, Direction de la fiscalité, Ministère des Finances
 M. Pán Bob Kieffer, Conseiller en Communications, Ministères des Finances
 M. Lucien Michels, Relations publiques, Ministère des Finances   

Otázky adresované ministrovi sa zamerali najmä na CBCR, uverejňovanie daňových 
rozhodnutí, sieť dvojstranných zmlúv o dvojitom zdanení, minimálne kritériá hospodárskej 
podstaty na zdaňovanie v Luxembursku, schránkové spoločnosti, Lux Freeport, súčasné a 
minulé postupy daňových rozhodnutí a opatrenia na boj proti agresívnemu vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam, dvojitému nezdaneniu a oslabovaniu daňového základu ostatných 
členských štátov. 
 
Hlavné posolstvá ministra:

 Luxembursko sa mení a vyvíja smerom k väčšej transparentnosti. Niekoľko zákonov, 
ktoré sa nedávno zaviedli (a už o nich rozhodla predchádzajúca vláda). Luxembursko 
súhlasí s tým, že EÚ by mala byť priekopníkom v zavádzaní opatrení na boj proti 
agresívnemu daňovému plánovaniu. Hlavní hospodársky partneri by sa však  
v strednodobom horizonte mali pohybovať v rovnakom smere.
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 Luxembursko podporuje výkazníctvo podľa krajín, ale nemalo by byť verejné 
(dostupné len pre daňové orgány).

 Všetky zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sledujú formát OECD. Minister 
uznáva, že tento formát sa môže aktualizovať, a bol by pripravený upraviť dvojstranné 
dohody v súlade s novým formátom OECD.

 Luxembursko podporuje automatickú výmenu všetkých daňových rozhodnutí (nielen 
cezhraničných). Luxembursko okrem toho podporuje verejný register a je ochotné 
pokročiť v týchto otázkach ešte počas svojho predsedníctva. To isté platí aj pre 
CCCTB (očakáva sa návrh Komisie) a smernicu o úrokoch a licenčných poplatkoch.

 Luxembursko definovalo článku 6 svojho loi general des import kritériá na určenie, či 
existuje dostatočné hospodárska podstata na zdanenie vytvorená v Luxembursku na 
zdanenie v krajine. Tieto kritériá sú vypracované  v administratívnej príručke, ktorá z 
dôvodu dôvernosti nebola pripojená k následnému listu pána Gramegnu pánovi 
Lamassourivi napriek osobitnej žiadosti a skutočnosti, že minister povedal, že bude 
k dispozícii pre delegáciu. [Ani pán Gramegna ani vedúci administratívy neboli 
schopní poskytnúť dôkaz o solídnosti kritérií ani  uplatňovania klauzuly proti 
zneužívaniu.] Nedávne reformy nezaviedli zmeny pojmu hospodárskej podstaty a 
uplatňovania požiadaviek hospodárskej podstaty.

 Luxembursko uzavrelo veľmi vysoký počet daňových rozhodnutí v minulosti, ale 
mnohé z nich boli jednoducho písomné potvrdenie, opakujúce sa, jasné a 
nespochybniteľné pozície daňovej správy. 

 Luxembursko kontaktovalo/informovalo daňové orgány iných členských štátov EÚ 
(spravodajca výslovne uviedol Nemecko a Francúzsko) o abnormálnom vykazovaní 
ziskov v Luxembursku spoločností so sídlom v týchto členských štátoch. Pán 
Gramegna však povedal, že na toto nenadviazali. 

 [Pri konfrontácii s rozhovorom pána Kohla pre WSJ a so zistením, že pán Kohl 
potvrdil transferové ceny v rekordnom čase, ani minister, ani daňový úrady sa 
nedomnievali, že by boli schopní overiť, čí sa daňové rozhodnutia a potvrdené 
transferové oceňovania uplatňovali podľa jednotných a nediskriminačných noriem, 
zásady trhového odstupu  atď. Minister sa odvolal na svoju daňovú správu, ale 
predsedníčka komisie pre rozhodnutia iba uviedla, že počas funkčného obdobia pána 
Kohla nebola vo funkcii. 

 Minister potvrdil v tlačovej konferencii, že neposkytne požadované dokumenty (napr. 
všetky rozhodnutia od roku 1991).

Minister prisľúbil písomné zaslanie dodatočných informácií výboru TAXE. 
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PRÍLOHA 6: SPRÁVA O DELEGÁCII DO ŠVAJČIARSKA

Táto správa nepredstavuje úradnú zápisnicu. Je to vnútorným zhrnutím vyšetrovacej misie 
vypracovaným pre výmenu názorov, ktorá sa uskutočnila počas výboru TAXE 23. júna 2015. 
So zapojenými tretími stranami sa nekonzultovalo o jej obsahu.

AD HOC DELEGÁCIA VÝBORU  
TAXE v Berne (Švajčiarsko) 22. mája 2015

Program 

8.30 – 09.15 h Uvítanie a predstavenie Ulrichom TRAUTMANNOM,
prvým radcom, vedúcim sektora obchodu a hospodárstva
Delegácia EÚ vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku
Prezentácia analýzy delegácie EÚ  švajčiarskej daňovej politiky a najmä používania 
Švajčiarskych kantónových systémov zdaňovania právnických osôb vrátane otázky 
rozhodnutí a politík v rozličných švajčiarskych kantónoch

09.15 – 10.00 h Stretnutie so zástupcami podnikateľskej sféry 
Markus R. Neuhaus, predseda Rady PwC Switzerland, člen kancelárie 
globálneho predsedu PwC
Economie Suisse
Frank Marty, člen výkonnej rady, vedúci finančných služieb a daní, François Baur, 
stály zástupca v Bruseli, vedúci pre európske záležitosti
Swiss Holdings
Martin Zogg, člen výkonného výboru, vedúci pracovník zodpovedný za 
vnútroštátne a medzinárodné zdaňovanie, 
Švajčiarske združenie bankárov
Urs kapalle, riaditeľ finančnej politiky a daní 

10.00 – 10.45 hStretnutie s MVO: Alliance Sud a Bernská deklarácia (DoB)
Mark Herkenrath, programový úradník medzinárodných financií a daňovej 
politiky a riaditeľ Alliance Sud, člen Globálnej aliancie za daňovú spravodlivosť
Olivier Longchamp, daňová politika a medzinárodné financie, Bernská deklarácia 
(DoB)

11.00 – 12.00 h Stretnutie s Jacquesom de Wattevillom, štátnym tajomníkom 
federálneho ministerstva financií (DFF) 
sprevádzali ho
veľvyslanec Christoph Schelling, vedúci  oddelenia daňovej politiky SIF
Veľvyslanec Dominique Paravicini, riaditeľstvo pre európske záležitosti (DEA), vedúci 
oddelenia pre hospodárske záležitosti
Adrian Hug, riaditeľ švajčiarskej federálnej daňovej správy
Fabian Baumer, švajčiarska federálna správa daní, zástupca riaditeľa, vedúci oddelenia daňovej 
politiky
Natassia Martinez, SIF, sekcia pre viacstranné otázky zdaňovania a zdaňovanie právnických 

http://www.economiesuisse.ch/de/Seiten/_default.aspx
http://www.swissholdings.ch/en/our-federation/
http://www.swissbanking.org/en/home
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osôb
 

12.00 – 14.00 hPracovný obed so štátnym tajomníkom
Účastníci ako vyššie a okrem nich:
Pri obede vyššie uvedenú delegáciu rozšírili:
Ruedi Noser, poslanec Národnej rady, vedúci výboru pre hospodárske záležitosti a dane
Urs Schwaller člen Rady štátov, podpredseda výborov pre sociálne zabezpečenie a zdravie
Martin Godel, štátny tajomník pre hospodárske veci (Seco), zástupca vedúceho riaditeľstva 
propagačné činnosti
Veľvyslanec Richard Jones, veľvyslanec EÚ vo Švajčiarsku

14.00 – 14.15 hTlačová konferencia štátny tajomník a predseda TAXE
14.30 – 15.30 hStretnutie s think tankom Avenir Suisse

 Dr. Marco Salvi, výskumný pracovník, Avenir Suisse

Konečný zoznam účastníkov

Poslanci
Alain LAMASSOURE, predseda PPE
Theodor STOLOJAN PPE
Elisa FERREIRA S-D
Michael THEURER ALDE
Miguel VIEGAS GUE
Eva JOLY Verts/ALE
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1. Prezentácia Ulricha TRAUTMANNA, delegácia EÚ vo Švajčiarsko

Hlavné zistenia:

Existujú tri nezávislé úrovne zdaňovania (federácia, kantón, obec) a výber daní je v moci 
kantónu.

Európska komisia už v roku 2007 zistila, že niektoré švajčiarske režimy zdaňovania podnikov 
boli nezlučiteľné s Dohodou medzi EÚ a Švajčiarskom z roku 1972 (rozhodnutie C(2007)411 
final, najmä daňové režimy kantónov ako holdingový režim, režim správcovskej spoločnosti a 
režim zmiešanej spoločnosti). Napokon v roku 2014 EÚ a Švajčiarsko podpísali spoločné 
vyhlásenie o zdaňovaní podnikov, v ktorom sa Švajčiarsko zaviazalo zrušiť daňové režimy 
kantónov a federálne režimy. Avšak stále existuje dlhá cesta: prvým krokom by mohla byť 
reforma švajčiarskej dane z príjmov podnikov III (CTR 3), ktorá musí prejsť oboma 
komorami parlamentu, a ako druhý krok kantonálne vykonávacie právne predpisy.

Daňové rozhodnutia zohrávajú dôležitú úlohu vo švajčiarskej daňovým systémom, a môžu 
byť použité na získanie oslobodenia od dane pre novovytvorené alebo premiestnené 
spoločnosti, na objasnenie daňového statusu, pokiaľ ide o uplatňovanie osobitných 
kantonálnych režimov, dohodnutie minimálnej daňové sadzby v súlade s ustanoveniami 
dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia, alebo dohody o podrobnostiach daňových výmerov. 
Orgány, ktoré vydávajú rozhodnutia, sú všetky kantonálne, pričom kantóny figurujú ako 
suverénne subjekty a bez dohľadu federálnych orgánov. Existujú však určité federálne 
obmedzenia pre rozhodnutia, pričom však uplatňovanie týchto obmedzení je obmedzené. 

So zreteľom na výmenu informácií s tretími krajinami môžu ju daňovníci vo Švajčiarsku 
môže napadnúť vo viacerých inštanciách, pričom celkový súdny proces môže spolu trvať až 5 
rokov.

2. Stretnutie so zástupcami podnikateľskej sféry

Odborníci, ktorí sa zúčastnili na diskusii:

 Markus R. Neuhaus, predseda predstavenstva PwC Switzerland, člen kancelárie 
globálneho predsedu PwC 

 Frank Marty, člen výkonnej rady, riaditeľ zodpovedný za finančné služby a dane, 
Economie Suisse

 François Baur, trvalý delegát v Bruseli, riaditeľ zodpovedný za európske 
záležitosti, Economie Suisse

 Martin Zogg, člen výkonnej rady, riaditeľ zodpovedný za domáce a medzinárodné 
zdaňovanie, Swiss Holdings

 Urs Kapalle, riaditeľ zodpovedný za finančnú politiku a dane, Swiss Bankers 
Association

Otázky adresované zástupcom podnikateľskej sféry boli zamerané na to, ako by fungovala 
automatická výmena informácií o daňových rozhodnutiach, ako by daňoví poradcovia radili 
svojim klientom vo Švajčiarsku (a Luxembursku), a posudzovania vývoja na medzinárodnej 
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úrovni v OECD/G20 a úlohu Švajčiarska v tejto veci, ako aj na fungovanie daňovej súťaže 
medzi kantónmi.
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Hlavné posolstvá zástupcov podnikov:

-  Švajčiarsko sa zaväzuje zrušiť kritizované škodlivé daňové režimy a švajčiarske podniky 
toto plne podporujú, pričom Švajčiarsko musí zostať konkurencieschopné a atraktívne pre 
investície;

- potom, ako sa Švajčiarska federálna úroveň rozhodne zrušiť škodlivé daňové režimy, bude 
musieť nasledovať kantonálna úroveň;

- švajčiarsky zákon o harmonizácii právnych predpisov už vymedzuje zdaniteľný príjem na 
federálnej úrovni, ale ponecháva určitú voľnosť vo výklade na úrovni kantónov;

- Švajčiarsko sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné daňové normy, aj z dôvodu ochrany 
dobrej povesti;

- vysoké priame zahraničné investície vo Švajčiarsku nie je sú motivované len daňami, hoci 
daňové stimuly určite zohrávajú úlohu.

3. Stretnutie s MVO: Alliance Sud a Bernská deklarácia (DoB)

 Mark Herkenrath, programový úradník medzinárodných financií a daňovej 
politiky a riaditeľ Alliance Sud, člen Globálnej aliancie za daňovú 
spravodlivosť

 Olivier Longchamp, daňová politika a medzinárodné financie, Bernská 
deklarácia (DoB)

Otázky adresované zástupcom MVO sa zamerali na otázku, či plánovaná reforma švajčiarskej 
dane z príjmov podnikov osôb III (CTR 3) vyrieši problém škodlivých daňových praktík, jej 
šance a harmonogram vykonávania, vytvorenie nového navrhovaného švajčiarskeho režimu 
patentovej kolónky a úlohu kantónov pri vykonávaní daňovej reformy. 

Hlavné posolstvá zástupcov mimovládnych organizácií:

- spoločnosti s osobitnými daňovými režimami platia v súčasnosti až sedemnásobne nižšiu 
daň z príjmu právnických osôb ako bežné spoločnosti; 

- súčasné švajčiarske postupy daňových rozhodnutí možno považovať za „škodlivé daňové 
praktiky; 

-  nový plánovaný švajčiarsky režim patentovej/licenčnej kolónky (navrhovaný v CTR3) 
ešte nie je jasne definovaný;

- nové fiškálne opatrenia však môžu nahradiť staré, môžu byť ťažšie napadnuteľné, keďže 
existujú aj v mnohých členských štátoch EÚ;

- švajčiarska federálna vláda je viac otvorená uzatváraniu medzinárodných dohôd v oblasti 
daní, pretože by sa mohli vnímať ako progresívnejšie alebo realistickejšie s ohľadom na 
možné poškodenie dobrého mena pre Švajčiarsko, švajčiarsky parlament je však k tejto 
veci kritický;

- vzhľadom na nadchádzajúce parlamentné voľby vo Švajčiarsku nemusí mať parlament  
veľký záujem o daňovú reformu, dokonca ani po voľbách, v závislosti od výsledku.

4. Stretnutie s Jacquesom de Wattevillem, štátnym tajomníkom federálneho 
ministerstva financií (DFF) a jeho daňovou správou

Účastníci:
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Pána de Wattevilleho sprevádzala jeho daňová správa.

veľvyslanec Christoph Schelling, vedúci  oddelenia daňovej politiky SIF
veľvyslanec Dominique Paravicini, riaditeľstvo pre európske záležitosti (DEA), vedúci 
oddelenia pre hospodárske záležitosti
Adrian Hug, riaditeľ švajčiarskej federálnej daňovej správy
Fabian Baumer, švajčiarska federálna správa daní, zástupca riaditeľa, vedúci oddelenia 
daňovej politiky
Natassia Martinez, SIF, sekcia pre viacstranné otázky zdaňovania a zdaňovanie právnických 
osôb

Na pracovnom obede sa uvedenej delegácie zúčastnili:

Ruedi Noser, poslanec Národnej rady, vedúci výboru pre hospodárske záležitosti a dane, 
švajčiarsky parlament
Urs Dchwaller, člen Rady štátov, podpredseda výborov pre sociálne zabezpečenie a zdravie, 
švajčiarsky parlament 
Martin Godel, štátny tajomník pre hospodárske veci (Seco), zástupca vedúceho riaditeľstva 
propagačné činnosti
Veľvyslanec Richard Jones, veľvyslanec EÚ vo Švajčiarsku

Otázky adresované ministrovi sa zameriavali na ochranu informátorov, potrebu menších 
krajín súťažiť daňovými systémami, šance na realizáciu CTF 3 a pravdepodobnosť referenda, 
či budú budúce výmeny informácií o daňových rozhodnutiach bude automatické alebo na 
požiadanie/spontánne“.
 
Hlavné posolstvá ministra:

Daňové rozhodnutia sú bežnou praxou v CH a sú súčasťou dialógu medzi daňovou 
správou a daňovníkmi;

 Prax daňových rozhodnutí v CH je podobná ako vo Francúzsku;
 Očakáva sa, že OECD vymedzí rámec daňových rozhodnutí v septembri a CH je 

odhodlané ho dodržiavať;
 Daňové rozhodnutia sú len výklady faktov a zákonov, nie právnymi predpismi;
  Švajčiarsko je odhodlané konštruktívne spolupracovať v rámci OECD na BEPS a 

dodržiavať odporúčanie v oblasti BEPS, a zrušiť kritizované škodlivé daňové režimy v 
plánovanom CTR 3;

 Zrušenie osobitného daňového štatútu a zníženie všeobecnej sadzby dane z príjmu 
právnických osôb v NOD 3 bude viesť k nedostatku finančných prostriedkov, čo 
nevyhnutne povedie k zavedeniu nových daní alebo zvýšeniu iných daní, ktoré zasa 
môžu ovplyvniť prijatie a vykonávanie CTR 3;

 Švajčiarsko samotné je „obeťou“ a nepriaznivo ho ovplyvnili postupy odhalené v 
LuxLeaks, keďže znižovali aj švajčiarsky základ dane, a CH je teda odhodlané 
odstrániť škodlivé daňové praktiky;

  Medzinárodné úsilie sa v súčasnosti zameriava na daňové praktiky, ale malo by riešiť 
aj iné opatrenia štátnej pomoci na globálnej úrovni, aby sa vytvorili rovnaké 
podmienky;
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 G 20 sa musí zaviazať k u globálnemu vykonávaniu opatrení BEPS na dosiahnutie 
rovnakých podmienok;

 EÚ a OECD by mali prijať rovnaké, nie rozdielne daňové štandardy;
 Ochrana informátorov: V špecifickom prípade Falciani považuje švajčiarska vláda 

tento prípad za osobu, ktorá sa pokúša predať ukradnuté obchodné tajomstvo, ktorá 
nemohli nájsť kupujúceho, a potom ho ponúkla francúzskemu štátu; 

 Švajčiarsko má v úmysle predložiť nové právne predpisy na ochranu informátorov;
 O Freeporte v Ženeve: Minister pripustil, že určité postupy môžu byť nejasné, ale ide 

skôr o otázku cla (a/alebo prania špinavých peňazí) ako škodlivých daňových praktík; 
 Požiadavka hospodárskej podstaty a uplatňovania zákona proti zneužívaniu práva v 

známych prípadoch neexistencie takejto podstaty (IKEA atď.): žiadna odpoveď.

5. Stretnutie s Dr. Marcom Salvim, avenir Suisse

Hlavné posolstvá

 Daň z príjmu právnických osôb (DPPO) má oveľa menší podiel vo švajčiarskych 
daňových príjmoch ako daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), podobne ako v 
ostatných štátoch OECD;

 Príjmy z DPPO napriek klesajúcej miere DPPO vo Švajčiarsku rastú (v súlade s 
celosvetovým trendom);

 Kapitálové dane sú porovnateľné s podobnými európskymi krajinami;
 „osobitné daňové režimy“ majú rôzny význam vo Švajčiarsku v závislosti od kantónu;
 Finančná medzera v CTR3 (považovaná za zásadnú reformu DPPO) vo Švajčiarsku) 

bude musieť byť kompenzovaná inými daňami, napríklad vyšším zdanením dividend;
 Fiškálny federalizmus je dôležitým aspektom švajčiarskeho daňového systému a preto 

aj akejkoľvek reformy DPPO.
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PRÍLOHA 7: SPRÁVA O DELEGÁCII DO ÍRSKA

Táto správa nepredstavuje úradnú zápisnicu. Je vnútorným zhrnutím vyšetrovacej misie 
vypracovaným pre výmenu názorov, ktorá sa uskutočnila počas výboru TAXE 23. júna 2015. 
So zapojenými tretími stranami sa nekonzultovalo o jej obsahu.

AD HOC DELEGÁCIA VÝBORU 
TAXE do Dublinu (Írsko)

28. mája 2015

Program

8.30 – 09.45 hStretnutie so zainteresovanými stranami
Irish Tax Institute, Martin Lambe, výkonný riaditeľ
Daňoví komisári : Niall Cody, predseda

10.00 – 11.00 h Stretnutie s Michaelom Noonanom TD, ministrom financií 

11.15 – 12.30 h Stretnutie s členmi finančného výboru írskeho parlamentu (Oireachtas) 
Spoločný finančný výbor snemovne a senátu:
Dr. Liam Twomey, TD, predseda
Brian Walsh TD
Pat Rabbitte TD
Richard Boyd Barrett TD

Spoločný výbor snemovne a senátu pre európske veci 
pán Seán Kyne TD
pani Kathryn Reilly, senátorka

12.30 - 13.30 h  Pracovný obed
Profesor Frank Barry, Trinity College Dublin (TCD)
Seamus Coffey, University College Cork (UCC)

13.30 – 15.00 hĎalšie stretnutia so zainteresovanými stranami
Feargal O’Rourke, vedúci pracovník zodpovedný za daňové otázky, PWC 
Conor O’Brien, vedúci pracovník zodpovedný za daňové otázky, KPMG
Jim Clarken, výkonný riaditeľ Oxfam Ireland
-Micheál Collins, Nevin Economic Research Institute (NERI).
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Zoznam účastníkov

Poslanci
Alain LAMASSOURE, predseda
Burkhard BALZ PPE
Elisa FERREIRA S-D
Michael THEURER ALDE
Sven GIEGOLD Verts/ALE
Marco VALLI EFDD

Poslanci sprevádzajúci delegáciu
Brian HAYES PPE
Marian HARKIN ALDE
Peter SIMON S-D
Hugues BAYET S-D
Matt CARTHY GUE
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1. Stretnutie so zainteresovanými stranami

Irish Tax Institute, Martin Lambe, výkonný riaditeľ
Daňoví komisári : Niall Cody, predseda
(úvodné poznámky v prílohe)

Hlavné zistenia:

Predseda daňovej komisie poukázal na to, že írsky daňový úrad je plne nezávislý orgán, ktorý  
zodpovedá parlamentu. Pojem „daňové rozhodnutia“ v Írsku neexistuje, ale nezáväzné 
poradné stanoviská sa používajú na nejasné alebo neisté daňové zákony a predpisy. Daňová 
správa nemá žiadnu právomoc na výklad zákonov a môže len posúdiť skutočnosti predložené 
daňovníkom, ktoré môžu byť prehodnotené.
Odmietol, že by nadnárodné spoločnosti v Írsku neplatili žiadne alebo len nízke dane; zisky v 
Írsku sú plne zdanené, ak vzniknú v rámci Írska.
Multilaterálny/globálny prístup je potrebný na zdaňovanie celosvetového zisku. Írsko je 
odhodlané vo veci projektu OECD BEPS a vyčlenila naň značné zdroje, a považuje sa za 
priekopníka v boji proti offshore jurisdikciám.

Členov zaujímali otázky s ohľadom na požiadavky vnútroštátnych daňových správ na 
posúdenie celosvetového zisku, potrebu spoločných auditov, či výmena informácií poskytuje 
informácie o tom, či sa zisky zdaňujú inde, výklad pojmu „zásada trhového odstupu“ v oblasti 
transferového oceňovania a počtu poradných stanovísk a ich podkladovej hospodárskej 
hodnoty.

Komisár odpovedal, že spoločné audity sa pravidelne vykonávajú hlavne v oblasti 
nepriamych daní/DPH v rámci programu Fiscalis, a že poradné stanoviská sú relatívne 
zriedkavé (2010: 99; 2011: +/- 100; 2012: 108) v porovnaní so 120 000 daňových priznaní 
predložených spoločnosťami každý rok, a že to dokazuje, že nejde o významnú črtu írskeho 
daňového systému.
Uviedol, že informácie o podkladovej hospodárskej podstate nie sú k dispozícii.

2. Stretnutie s Michaelom Noonanom TD, ministrom financií

Hlavné posolstvá ministra:

- Írsko bolo jedným z prvých signatárov dohody US-FATCA a štandardu OECD pre 
automatickú výmenu informácií, a je jednou z 18 krajín s najvyššou úrovňou daňovej 
transparentnosti podľa OECD, teda sa zaviazalo k daňovej transparentnosti;

- Írsko podporuje skupinu EÚ pre kódex správania, požaduje reformu na zlepšenie jej 
fungovania a posilnenie úlohy jej predsedu;

-  Írsko má nízku (nižšiu) základnú (nominálnu) daň z príjmu právnických osôb vo výške 
12,5 %, ale menej výnimiek než iné členské štáty, čo vedie k pomerne vysokej (vyššej) 
účinnej sadzbe dane z príjmu vo výške približne 11 %; čo Írsko považuje za 
transparentnejší a účinnejší systém, ktorý vedie tiež k nižšej miere daňových únikov 
a vyhýbania sa daňovým povinnostiam;

- Írsko má medzinárodnú daňovú stratégiu (v prílohe) so zameraním na účinky írskeho 
daňového systému v rozvojových krajinách; Írsko v súčasnosti skúma presahujúce účinky 
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írskeho daňového systému v rozvojových krajinách;
- Írsko podporuje prácu OECD v oblasti BEPS, ale mala by sa zameriavať aj na rozvojové 

krajiny. Írsko by podporilo medzinárodné fórum vrátane rozvojových krajín;
- Írsko  je pripravené rokovať o revidovanom návrhu CC(C)TB, ak Komisia vezme do 

úvahy námietky mnohých/väčšiny členských štátov;
- írske „červené línie“ sú neharmonizácia sadzby dane z príjmu a kontinuita zásady 

jednomyseľnosti v daňových otázkach a dodržiavanie zásady subsidiarity;
- Komisia by mala sledovať Írskom navrhnutý časový plán CCCTB (predložený v rámci 

írskeho predsedníctva), zamerať sa na spoločný daňový základ a zahrnúť príslušné  
odporúčania BEPS– dohoda by sa mohla očakávať do 12 – 18 mesiacov;

- v prípade Apple (bez diskusie o špecifických okolností prípadu): Írsko plne spolupracuje s 
Komisiou v tejto veci a nevidí žiadne riziko pre vzťahy s EÚ o daňových otázkach. Írsko 
sa domnieva, že prípad je motivovaný skôr politicky než právne, a ďalšie odloženie 
rozhodnutia COM o prípade Apple dokazuje, že právne odôvodnenie je pravdepodobne 
slabé. Netýka sa príjmov Apple v Írsku, ale zisky vytvorené inde sa smerujú cez Írsko; 

- tzv. Double Irish: Nie je súčasťou/vlastnosťou írskeho daňového zákonníka, ale nesúlad s 
daňovými pravidlami USA, ktorý nie je špecifický len pre Írsko. Hoci Írsko má v úmysle 
ukončiť túto dohodu z írskej strany, medzera naďalej zostáva u iných jurisdikcií. Nesúlad 
sa nepodarí vyriešiť na vnútroštátnej úrovni/izolovane, ale výlučne na 
celosvetovej/medzinárodnej úrovni;

- Írsko zvažuje postupné zrušenie Double Irish do roku 2021, a považuje ho teda za 
štandardnú prax; 

- výmena informácií daňových rozhodnutí: Írsko podporuje výmenu informácií o daňových 
rozhodnutiach, ako ju navrhla Komisia, ale iba v bilaterálnych daňových zmluvách?

- dohody o transferovom oceňovaní: v 80 % prípadoch sporov s inými ČŠ o dohodách o 
transferovom oceňovaní bolo Írsko úspešné;

- Írsko má obavy, pokiaľ ide o prístup na základe spojitosti patentových kolóniek dohodnutý 
medzi Nemeckom a Spojeným kráľovstvom a potom na úrovni OECD, keďže tento prístup 
by zvýhodňoval väčšie krajiny oproti menším;

- Írsko má v úmysle zaviesť znalostnú kolónku v roku 2015 v súlade so štandardom OECD.

3. Stretnutie s členmi finančného výboru írskeho parlamentu (Oireachtas) – 
spoločný výbor snemu a senátu pre financie a spoločný výbor snemu a senátu 
pre európske záležitosti

Zo spoločného finančného výboru  

Predseda: Dr. Liam Twomey TD
Pán Brian Walsh TD 
Pán Pat Rabbitte TD
pán Richard Boyd Barrett TD

Zo spoločného výboru snemovne a senátu pre európske záležitosti
pán Seán Kyne TD
pani Kathryn Reilly, senátorka
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Poslanci poukázali na to, že diskusia sa netýka harmonizácie sadzieb DPPO ale základu 
DPPO, vymedzenia pojmu zdaniteľný príjem a miesta zdanenia.
Vzniesli otázky týkajúce sa zdaňovania v oblasti digitálnej ekonomiky, a zdravej vs. škodlivej 
daňovej súťaži, a jej úlohy pri prilákaní priamych zahraničných investícií, možnosti 
spoločných auditov, nefunkčnosti spontánnej výmeny informácií o daňových rozhodnutiach a 
na koncepcie budúcej znalostnej kolónky/kolónky duševného vlastníctva.

Hlavné posolstvá írskych poslancov:

- Hlavná/nominálna sadzba DPPO 12,5 % je legitímna; Írsko o nej nebude diskutovať;
- hoci existujú rôzne odhady priemernej efektívnej sadzby DPPO, pravdepodobne nie je 

oveľa nižšia z dôvodu málo výnimiek;
- zdaňovanie ostáva v právomoci jednotlivých krajín v EÚ; daňová súťaž by sa mala 

považovať za zdravú, pokiaľ je spravodlivá a transparentná;
- Írsko ako malý, odľahlý ČŠ potrebuje na prilákanie priamych zahraničných investícií 

daňovú politiku; úspech írskej ekonomiky po 2. svetovej vojne (ako bývalej britskej 
kolónie so slabou infraštruktúrou a malým počtom obyvateľov) je  do veľkej miery 
dôsledkom daňových politík;

- dve írske referendá o záležitostiach EÚ boli vo veľkej miere rozhodla otázka, že daňová 
politika zostáva vnútroštátnou právomocou;

- menšina parlamentu (a pravdepodobne obyvateľstva) však nesúhlasí so všeobecným 
írskym konsenzom o daňovej politike a daňovej súťaži, a domnieva sa, že írsky 
(a európsky) daňoví poplatníci platia faktúru za daňové úniky;

- pokiaľ ide o spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb: existujú 
obavy, ale Írsko sa naďalej bude aktívne a konštruktívne zapájať do rokovaní;

- k BEPS: Írsko podporuje projekt BEPS, ale krajiny OECD musia konať a implementovať 
ho spoločne;

-  o mieste zdanenia: vo všeobecnosti súhlasí, že príjmy a zisky sa majú zdaňovať tam, kde 
sa vytvára pridaná hodnota; pravdepodobne súhlasí, že budúca írska  kolónka duševného 
vlastníctva/znalostí by sa mala uplatňovať len na činnosti VaV v Írsku.

4. Pracovný obed
Profesor Frank Barry, Trinity College Dublin (TCD)
Seamus Coffey, University College Cork (UCC)

Členovia spochybnili argument „malých krajín“, pretože by sa vzťahoval na mnohé členské 
štáty (Benelux, Pobaltie, CY, MT, PT a stredoeurópske ČŠ), a položili otázky týkajúce sa 
fungovania trojuholníka USA-IRL/NL- Bermudy, primeraných stimulov potrebných na rýchle 
vykonanie daňových reforiem (keďže sa zdá, že FATCA bola rýchlo vykonaná vďaka tlaku 
USA).

Hlavné posolstvá akademickej obce:

- Írsko má vysoké PZI,  80 % írskeho vývozu tvoria nadnárodné spoločnosti so sídlom v 
IRL, nadnárodné spoločnosti ľahko menia cieľ vývozu, a tým sú odolnejšie voči krízam. 
Nadnárodné spoločnosti majú kľúčový význam pre zotavenie írskeho hospodárstva;

- neexistuje žiadny dôkaz o medzinárodných pretekom o čo najnižšiu DPPO. Podiel príjmov 
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z DPPO vo vzťahu k HDP a celkových daňových príjmov zostáva relatívne konštantný 
počas desaťročí. Malé, chudobnejšie a okrajové krajiny majú tendenciu mať nižšie sadzby 
DPPO ako bohatšie, väčšie a centrálnejšie krajiny;

-  väčšina PZI v Írsku pochádza z USA. tzv. Double Irish a iné daňové postupy vychádzajú z 
nesúladu medzi USA a írskym daňovým systémom. Potenciálne straty príjmov z DPPO sa 
týkajú USA, nie iných členských štátov EÚ;

- Double Irish funguje v kombinácii s Dutch Sandwich. Írsko nemôže vybrať zrážkovú daň z 
úrokov a licencií smerovaných cez NL (kvôli smernici o úrokoch a licenčných 
poplatkoch), tieto sa potom presmerujú do tretej krajiny (napr. Bermudy), keďže NL 
nezdaňuje úroky a  licenčné poplatky;

- EÚ by mohla teoreticky zaviesť minimálnu sadzbu dane z úrokov a licenčných poplatkov 
vyplývajúcich z práv duševného vlastníctva/patentov/licencií. 

5. Ďalšie stretnutia so zainteresovanými stranami
Feargal O’Rourke, vedúci pracovník zodpovedný za daňové otázky, PWC 
Conor O’Brien, vedúci pracovník zodpovedný za daňové otázky, KPMG
Jim Clarken, výkonný riaditeľ Oxfam Ireland
Dr Micheál Collins, Nevin Economic Research Institute (NERI).

Hlavné posolstvá zúčastnených strán:

- Írsky daňový systém vychádza zo zásady daňovej rezidencie Spojeného kráľovstva ktorú 
potvrdil súdny prípad v roku 1905 (House of Lords), t. j. tradícia vyše 100 rokov;

-  hlavný bod kritiky sú írske registrované spoločnosti. 

MVO:

- daňová politika má kľúčový význam pre boj proti chudobe: ozvojové krajiny dostávajú 
málo daňových príjmov, medzera v daňových príjmoch vo výške 91 mld. EUR/rok;

- OECD nezahŕňa rozvojové krajiny. výzva na automatickú výmenu informácií s 
rozvojovými krajinami, aj bez reciprocity, transparentnosť skutočných vlastníkov  podľa 4. 
smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, verejné výkazníctvo podľa jednotlivých 
krajín (ako je stanovené čiastočne v smernici o účtovníctve a smernici CRD IV) a 
vytvorenie medzinárodnej organizácie pre spoluprácu v oblasti daní;

- kánon jednoduchosti zdaňovania Adama Smitha sa už v medzinárodnom daňovom systéme 
neuplatňuje, pretože systém sa stal príliš zložitý, nespravodlivý a neefektívny v dôsledku 
narušení hospodárskej súťaže;

- projekt BEPS by mal viesť k väčšej spravodlivosti, transparentnosti a efektívnosti 
daňového systému.



RR\1077888SK.doc 77/91 PE564.938v02-00

SK

PRÍLOHA 8: SPRÁVA O DELEGÁCII DO HOLANDSKA

Táto správa nepredstavuje oficiálnu zápisnicu. Je interným zhrnutím vyšetrovacej misie 
vypracovaným pre výmenu názorov, ktorá sa uskutočnila počas schôdze výboru TAXE 
23. júna 2015. So zapojenými tretími stranami sa o jej obsahu nekonzultovalo.

AD HOC DELEGÁCIA VÝBORU TAXE 
do Haagu (Holandsko)

29. mája 2015

Program

09.00 – 10.30 h Schôdza s finančným výborom holandského parlamentu 
Delegácia členov finančného výboru 

10.45 – 12.45 h Schôdza so zainteresovanými stranami (experti, akademická obec, 
mimovládne organizácie) 

 pán Bartjan Zoetmulder, Holandské združenie daňových poradcov 
 pán Hans Van den Hurk, Univerzita v Maastrichte
 pán Eikelenboom alebo pán de Groot, Financieele Dagblad
 pani Indra Römgens, SOMO, nezávislá nezisková organizácia pre 

výskum a vytváranie kontaktov
 pán Francis Weyzig, Oxfam 

14.00 – 15.00 h Stretnutie s riaditeľom úradu pre daňové rozhodnutia Pieterbasom 
Plasmanom 

Ministerstvo financií 

15.00 – 16.00 h Stretnutie s holandským štátnym tajomníkom pre daňové záležitosti 
Ericom Wiebesom
Ministerstvo financií 
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Zoznam účastníkov

Členovia
Alain LAMASSOURE, predseda
Esther de LANGE PPE
Elisa FERREIRA S-D
Bernd LUCKE ECR
Michael THEURER ALDE
Fabio DE MASI GUE
Philippe LAMBERTS Verts/ALE
Marco VALLI EFDD
Poslanci sprevádzajúci delegáciu
Cora van NIEUWENHUIZEN ALDE (NL)
Sven GIEGOLD Verts/ALE
Peter SIMON S-D
Paul TANG S-D (NL)
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1. Schôdza s finančným výborom holandského parlamentu 

- pani Sjoera Dikkers, poslankyňa parlamentu
- pani Helma Neppérus, poslankyňa parlamentu
- pán Ed Groot, poslanec parlamentu
- pán Wouter Koolmees, poslanec parlamentu
- pán Arnold Merkies, poslanec parlamentu
- pán Jesse Klaver, poslanec parlamentu

Hlavné posolstvá poslancov:

– všetky krajiny/členské štáty súťažia v oblasti daní, a to aj na účely prilákania priamych 
zahraničných investícií;

– NL podporuje výmenu informácií o daňových rozhodnutiach;
– NL je krajinou s najvyšším prílevom a odlevom PZI (viac ako DE, UK, JP spolu);
– daňové rozhodnutia sú potrebné na zabezpečenie dialógu medzi daňovými orgánmi 

a daňovníkmi;
– NL by sa nemalo považovať za daňový raj, ale za bránu do daňových rajov, keďže 

nezdaňuje odchádzajúce úroky a licenčné poplatky;
– NL prijalo opatrenia na riešenie prázdnych schránkových spoločností, zaviedlo test 

ekonomickej podstaty a všeobecné pravidlá proti zneužívaniu (GAAR);
– daňové rozhodnutia v NL iba vykladajú zákony, nie je nimi možné meniť sadzby dane;
– holandský parlament otvorene diskutuje o daňovej politike v NL, nemá jednomyseľnú 

pozíciu;
– NL ponúkalo atraktívne daňové stimuly malým novým podnikov v nádeji, že „malé 

škaredé káčatká sa stanú labuťami – ale mnohé sa labuťami nikdy nestanú“;
– pokiaľ ide o spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB): 

NL bolo proti pôvodnému návrhu, ale otvorené revidovanému návrhu bez voliteľnosti 
(žiadny paralelný režim k existujúcim vnútroštátnym daňovým režimom), začať najprv so 
spoločným základom a konsolidáciu pridať neskôr, možno v kombinácii s minimálnou 
sadzbou;

– pokiaľ ide o výkazníctvo podľa jednotlivých krajín (CbCR): podporujú verejné 
výkazníctvo podľa jednotlivých krajín;

– budúca holandská „inovačná kolónka“ sa líši napríklad od „patentovej kolónky“ v UK, 
keďže zohľadňuje len náklady na výskum a vývoj (nie patenty) uskutočnený v NL.

Poslanci vzniesli otázky týkajúce sa pozície NL ako „malého členského štátu" a jeho úlohy 
ako potenciálneho daňového raja (podľa brožúry PwC o krajine), hraníc medzi škodlivou 
a zdravou daňovou súťažou, potreby koordinácie daňových politík na úrovni EÚ, skutočnosti, 
že 17 najväčších portugalských spoločností v uplynulých rokoch presunulo svoje sídlo do NL 
na daňové účely, svojho očakávania, že nadchádzajúce holandské predsedníctvo Rady zohrá 
konštruktívnu úlohu pri presadzovaní pokroku v daňových politikách EÚ, pozície NL 
k verejnému výkazníctvu podľa jednotlivých krajín, prístupu k zápisniciam skupiny pre kódex 
správania (CoCG) a špecifík prípadov spoločností FIAT a Starbucks.

Poslanci holandského parlamentu radi spolupracujú s výborom TAXE a súhlasili s účasťou na 
medziparlamentnej schôdzi 17. júna 2015.
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2. Schôdza so zainteresovanými stranami (experti, akademická obec, 
mimovládne organizácie)

- pán Bartjan Zoetmulder, Holandské združenie daňových poradcov 
- pán Hans Van den Hurk, Univerzita v Maastrichte
- pán Eikelenboom alebo pán de Groot, Financieele Dagblad
- pani Indra Römgens, SOMO, nezávislá nezisková organizácia pre výskum 

a vytváranie kontaktov
- pán Francis Weyzig, Oxfam 

Hlavné posolstvá:

– postupy v oblasti daňových rozhodnutí v NL, najmä predbežné cenové dohody, sú 
založené na usmerneniach OECD pre transferové oceňovanie (ktoré umožňujú určitú 
voľnosť);

– „znalostné skupiny“ v rámci holandskej daňovej správy monitorujú koherentný prístup 
k daňovým rozhodnutiam; 

– nadnárodné spoločnosti vyhľadávajú centrá pre investície v EÚ; v dôsledku (daňovo) 
voľného pohybu kapitálu v rámci EÚ (podľa smernice o materských a dcérskych 
spoločnostiach a smernice o úrokoch a licenčných poplatkoch) a nezdaňovania 
odchádzajúcich úrokov a licenčných poplatkov v NL je NL atraktívne pre investície;

– rozhodnutie nezdaňovať úroky a licenčné poplatky je rozhodnutím jednotlivých štátov, iné 
krajiny (napr. UK, BE) sa môžu rozhodnúť, že nebudú zdaňovať dividendy;

– CCCTB by uprednostňoval veľké, industrializované členské štáty pred malými členskými 
štátmi s hospodárstvom zameraným na služby;

– holandská „inovačná kolónka“ zohľadňuje len náklady na výskum a vývoj vynaložené 
v NL (otázka poslancov, či by výskum a vývoj realizovaný externe v tretích krajinách, ale 
formálne riadený z NL stále bol daňovo odpočítateľný v NL, zostala 
otvorená/nezodpovedaná);

– holandská inovačná kolónka je viac obmedzená než patentová kolónka v UK, pretože sa 
vzťahuje len na náklady na výskum a vývoj, a nie na náklady na samotné vlastníctvo 
patentu.

MVO:

– preskúmanie smernice o úrokoch a licenčných poplatkoch je naliehavo potrebné, aby sa 
zahrnulo všeobecné pravidlo proti zneužívaniu (GAAR);

– daňová súťaž vo vnútri EÚ sa považuje za krátkozrakú, má účinky presahovania v rámci 
EÚ a celosvetovo, a to aj na rozvojové krajiny;

– daňové rozhodnutia by sa mali vymieňať a zverejňovať; výmena informácií o daňových 
rozhodnutiach nestačí, musia byť verejné a spojené s verejným výkazníctvom podľa 
jednotlivých krajín.

Poslancov zaujímali otázky týkajúce sa fungovania „bermudského trojuholníka“ (USA – 
IRL/NL – Bermudy), fungovania „horizontálneho monitorovania“ dodržiavania predpisov 
daňovými poplatníkmi zo strany daňovej správy, fungovanie holandskej „inovačnej kolónky“ 
a názory na budúci revidovaný návrh CCCTB.
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Poslanci zdôraznili, že ak sa odpor malých členských štátov voči návrhu CCCTB zakladá len 
na strachu, že tým stratia, tento problém by sa mohol vyriešiť úpravou vzorca pre rozdelenie 
v návrhu CCCTB.

3. Stretnutie s riaditeľom úradu pre daňové rozhodnutia Pieterbasom 
Plasmanom

Poslancov vzniesli otázky týkajúce sa nezávislosti úradu pre daňové rozhodnutia (je súčasťou 
daňovej správy), charakteru daňových rozhodnutí (záväzné), charakteru testu ekonomickej 
podstaty, praktických aspektov nezdaňovania úrokov a licenčných poplatkov v NL, 
fungovania „horizontálneho monitorovania“ a inovačných kolónok, súladu daňových 
rozhodnutí s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, transparentnosti daňových rozhodnutí, 
(ne)posudzovania nákladov daňových rozhodnutí pre iné ČŠ a rozhodujúcej zásady pre 
holandských daňových úradníkov (podpora podnikania?/podpora hospodárskej 
politiky?/maximalizácia príjmov štátu?/uplatňovanie právnych predpisov?).

Hlavné posolstvá:

– daňová správa má tímy pre predbežné cenové dohody (APA) a predbežné daňové 
rozhodnutia (ATR) s 12 členmi; nie je to samostatný subjekt, ale v rámci daňovej správy;

– hlavnou zásadou je uplatniť právne predpisy;
– požiadavka na ekonomickú podstatu: aby daňovník mohol požiadať o APA/ATR, musí 

splniť požiadavku na ekonomickú podstatu;
– „horizontálne monitorovanie“ dodržiavania predpisov daňovníkmi je spoločnou zásadou 

daňových správ založenou na vzájomnej dôvere a porozumení, ale nie slepej dôvere; 
– daňoví poradcovia môžu požiadať o APA/ATR v mene daňovníka, ale nemá to vplyv na 

rozhodnutie o APA/ATR;
– štátna pomoc: so všetkými daňovníkmi sa vo vzťahu k APA/ATR zaobchádza rovnako, 

nevzniká otázka štátnej pomoci;
– FIAT, Starbucks: žiadny komentár k jednotlivým daňovníkom;

4. Stretnutie s holandským štátnym tajomníkom pre daňové záležitosti Ericom 
Wiebesom

Poslanci vzniesli otázky týkajúce sa dôvodov/motivácie nadnárodných spoločností, aby sa 
usadili v NL alebo presídlili do NL, úlohy budúceho holandského predsedníctva pri 
dosiahnutí pokroku v oblasti CCCTB, výkazníctva podľa jednotlivých krajín, úrokov 
a licenčných poplatkov, úlohy daňových zmlúv pri vytváraní (neželaných?) medzier, 
posúdenia miesta zdanenia v inovačnej kolónke, podrobností o prípadoch Fiat, Starbucks, 
Crosswinds, (ne)posudzovania nákladov daňových rozhodnutí pre iné ČŠ a prístupu k 
zápisniciam CoCG.

Hlavné posolstvá štátneho tajomníka:
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– NL podporuje medzinárodne rovnaké podmienky v daňových záležitostiach;
– holandský daňový systém má 3 hlavné zásady: riešiť cezhraničné transfery a vnútorné 

transfery (v rámci EÚ) podobne (t. j. rovnaké zdaňovanie odchádzajúcich úrokov 
a licenčných poplatkov v rámci aj mimo EÚ), zdaňovať zisky tam, kde sa vytvára pridaná 
hodnota, poskytovať právnu istotu vopred (-> APA/ATR);

– so zavedením testu ekonomickej podstaty a všeobecných pravidiel proti zneužívaniu 
schránkové spoločnosti bez akejkoľvek ekonomickej podstaty v NL zaniknú;

– NL bude priekopníkom výmeny informácií o daňových rozhodnutiach, oznámilo pilotný 
projekt s DE týkajúci sa výmeny informácií o daňových rozhodnutiach;

– CCCTB: problém s konsolidáciou: NL (a mnoho/väčšina ČŠ) stratí; začať najprv so 
základom dane;

– podporuje akčný plán BEPS, kritizuje nezaradenie rozvojových krajín do OECD/BEPS;
– NL zahrnulo GAAR do dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia s 23 najväčšími 

rozvojovými krajinami;
– odpovede na technické otázky budú poskytnuté písomne;
– odmietnutie poskytnutia zápisníc CoCG EP.
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PRÍLOHA 9: SPRÁVA O DELEGÁCII DO SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

Táto správa nepredstavuje oficiálnu zápisnicu. Je interným zhrnutím vyšetrovacej misie 
vypracovaným pre výmenu názorov, ktorá sa uskutočnila počas schôdze výboru TAXE 
23. júna 2015. So zapojenými tretími stranami sa o jej obsahu nekonzultovalo.

AD HOC DELEGÁCIA VÝBORU TAXE 
do Londýna (Spojené kráľovstvo), 18. júna 2015

Program

09.00 – 10.00 h Stretnutie s finančným tajomníkom ministerstva financií Davidom 
Gaukom MP 

10.00 – 11.00 h Stretnutie s expertmi Ministerstva financií Spojeného kráľovstva 
(HMT) a Daňovej a colnej správy Spojeného kráľovstva (HMRC) 

Jim Harra, generálny riaditeľ, zdaňovanie podnikov, HMRC
Fergus Harradence, zástupca riaditeľa, tím zodpovedný za daň z príjmov 
právnických osôb, skupina zodpovedná za zdaňovanie podnikov 
a medzinárodné zdaňovanie, HMT
Andrew Dawson, vedúci tímu pre zmluvy v oblasti daní, hlavný vyjednávač 
UK pre zmluvy v oblasti daní a člen výboru expertov OSN pre medzinárodnú 
spoluprácu v daňových záležitostiach, HMRC
Maura Parsons: zástupkyňa riaditeľa, vedúca útvaru pre  transferové 
oceňovanie na oddelení pre medzinárodné podnikanie HMRC a predsedníčka 
Rady pre transferové oceňovanie HMRC 
Aiden Reilly: vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov na riaditeľstve 
HMRC pre daň z príjmov právnických osôb, medzinárodné otázky a kolky 

11.30 – 12.30 h Neformálne stretnutie s Meg Hillierovou, Margaret Hodgeovou 
a Gutom Bebbom, členmi výboru pre verejné financie (Dolná snemovňa) 

13.00 – 13.45 h Pracovný obed
prof. Prem Sikka, profesor účtovníctva, Essex Business School, University of Essex 
Frank Haskew, vedúci daňového tímu ICAEW (Inštitút certifikovaných účtovníkov 
v Anglicku a Walese) a Ian Young, manažér zodpovedný za medzinárodné daňové 
otázky

14.00 – 16.00 h Stretnutie so zástupcami podnikateľskej sféry, daňovými poradcami 
a MVO
Will Morris (GE), predseda výboru pre dane CBI a výboru pre dane BIAC 
(Poradný výbor pre podnikanie a priemysel pri OECD) 
a ďalší korporátni členovia Konfederácie britského priemyslu (CBI)
Richard Collier, riadiaci partner pre daňové otázky v PwC
Joseph Stead, Christian Aid 
Meesha Nehru, programová riaditeľka, Fair Tax Mark
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Zoznam účastníkov
Členovia
Alain LAMASSOURE, predseda
Danuta HÜBNER PPE
Elisa FERREIRA S-D
Bernd LUCKE ECR
Michael THEURER ALDE
Molly SCOTT CATO Verts/ALE
Marco ZANNI EFDD
Poslanci sprevádzajúci delegáciu
Frank ENGEL PPE
Peter SIMON S-D
Anneliese DODDS S-D
Sven GIEGOLD Verts/ALE
Matt CARTHY GUE
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1. Stretnutie s Davidom Gaukom MP, finančným tajomníkom ministerstva 
financií, a Mikom Williamsom, riaditeľom skupiny pre zdaňovanie podnikov 
a medzinárodné zdaňovanie na ministerstve financií UK 

Poslanci vzniesli otázky týkajúce sa postoja UK k CCCTB, úlohy UK vo vzťahu 
k zámorským územiam, výkazníctva podľa jednotlivých krajín, režimu patentovej kolónky 
v UK, daňového režimu uplatňovaného na finančný sektor (City of London), transparentnosť 
bánk, názorov UK na daň z prevedených ziskov (Google tax), názorov UK na minimálne 
požiadavky pre spravodlivú daňovú súťaž a to, či by UK ako ťahúň na medzinárodnej úrovni 
bolo pripravené zabezpečovať koordináciu aj na úrovni EÚ. 

Hlavné posolstvá štátneho tajomníka:

– UK je proti CCCTB na úrovni EÚ, keďže sa tým nevyriešia otázky týkajúce sa 
transferového oceňovania na celosvetovej úrovni 

– UK je lídrom v oblasti BEPS a domnieva sa, že riešenie možno nájsť len na medzinárodnej 
úrovni 

– UK chce vytvoriť užšie prepojenie medzi miestom zdanenia a miestom, kde sa uskutočňuje 
hospodárska činnosť 

– UK pristupuje k BEPS zavedením pravidiel pre hybridné schémy využívajúce nesúlad 
a výkazníctva podľa jednotlivých krajín

– daňové predpisy treba aktualizovať s cieľom zohľadniť rastúci význam práv duševného 
vlastníctva 

– UK podporuje intenzívnejšiu spoluprácu medzi daňovými orgánmi, ale žiadnu ďalšiu 
harmonizáciu 

– zámorské územia urobili veľký pokrok smerom k väčšej transparentnosti a teraz spĺňajú 
medzinárodné normy 

– daňové rozhodnutia sú pre spoločnosti veľmi dôležité 
– finančný sektor (City) nemá osobitný daňový režim 

2. Stretnutie s expertmi Ministerstva financií Spojeného kráľovstva (HMT) 
a Daňovej a colnej správy Spojeného kráľovstva (HMRC)

 James Harra: komisár a člen výkonného výboru Daňovej a colnej správy 
Spojeného kráľovstva (HMRC) 

 Fergus Harradence: zástupca riaditeľa, daň z príjmu právnických osôb, 
HMT

 Andrew Dawson: vedúci tímu pre zmluvy v oblasti daní HMRC
 Maura Parsons: zástupkyňa riaditeľa, vedúca útvaru pre transferové 

oceňovanie na oddelení pre medzinárodné podnikanie HMRC 
a predsedníčka Rady pre transferové oceňovanie HMRC 

 Aiden Reilly: vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov na riaditeľstve 
HMRC pre daň z príjmov právnických osôb, medzinárodné otázky a kolky 

Poslanci vzniesli otázky týkajúce sa správy zvereného majetku (trustov) a nadácií, 
minimálnych požiadaviek na zdaňovanie hospodárskej činnosti v UK, CCCTB, úlohy UK vo 
vzťahu k zámorským územiam, výkazníctva podľa jednotlivých krajín, režimu patentovej 
kolónky v UK, spôsobu vydávania daňových rozhodnutí v UK, úlohy 4 najväčších 



PE564.938v02-00 86/91 RR\1077888SK.doc

SK

účtovníckych firiem, právomocí a úloh daňových orgánov pri presadzovaní daňových 
predpisov a postoja HRMC ku skupine pre kódex správania.

Hlavné posolstvá HRMC:
– UK má so zámorskými územiami dohodu o užšej spolupráci medzi daňovými orgánmi
– trusty a nadácie majú osobitné daňové pravidlá. Buď sú zdaňované na úrovni 

trustu/nadácie alebo na úrovni hospodárskych príjemcov
– režim patentovej kolónky v UK je v súlade s pravidlami EÚ a pravidlá transferového 

oceňovania sú v súlade s pravidlami OECD. Spoločnosť môže využiť režim patentovej 
kolónky, aj keď duševné vlastníctvo nie je vytvorené v UK, ale je v UK nadobudnuté. 
V prípade nadobudnutia je možné, že preferenčné daňové zaobchádzanie sa uplatní 
dvakrát: raz v krajine, kde bol patent vyvinutý, a raz v UK. Toto dvojité nezdanenie by sa 
malo vyriešiť, keď OECD koncom roka dokončí svoje usmernenia týkajúce sa 
investičného prepojenia. Vyžaduje sa však minimálna ekonomická podstata: nie je možné 
nemať v UK žiadneho zamestnanca 

– UK je proti CCCTB, ale bude sa snažiť, aby sa pravidlá o BEPS implementovali na úrovni 
EÚ

– k dočasnému vysielaniu pracovníkov zo spoločností veľkej štvorky na HMRC dochádza 
len vo veľmi obmedzenej miere

3. Neformálne stretnutie s niektorými členmi výboru pre verejné financie (PAC) 
(Dolná snemovňa) 

 pani Margaret Hodge (labouristka, Banking (Londýn)), končiaca predsedníčka PAC
 pani Meg Hiller (labouristka, Hackney South and Shoreditch), novozvolená 

predsedníčka PAC 
 pán Guto Bebb (konzervatívec, Aberconwy (Wales))

Keďže výbor pre verejné financie od volieb v máji ešte nebol formálne zvolaný, stretnutie sa 
konalo ako neformálne. Členovia výboru pre verejné financie (PAC) vyjadrili svoje osobné 
názory, ktorými výbor nie je viazaný. 
PAC zohrával veľmi dôležitú úlohu v boji proti agresívnemu daňovému plánovaniu 
v minulom legislatívnom období, pričom najmä predložil niekoľko správ a vypočul 
nadnárodné spoločnosti. 
 
Členovia vzniesli otázky týkajúce sa postoja UK k CCCTB, úlohy PAC pri dosahovaní 
pokroku v boji proti agresívnemu daňovému plánovaniu v UK, právomocí výboru v daňových 
otázkach, budúcej agendy výboru, postoja UK k zámorským územiam, výkazníctva podľa 
jednotlivých krajín, transparentnosti bánk a postoja UK k väčšej harmonizácii v tejto oblasti. 

Hlavné posolstvá Margaret Hodgeovej a Meg Hillierovej (labouristky) 

- PAC bol veľmi silno podporený občanmi: hoci výbor nemá právomoc v oblasti daní, jeho 
práca mala veľký vplyv na výkonnú moc

- poslanci EP musia tlačiť na vlastné vlády, aby uľahčili pokrok 
- treba ďalej pracovať na pravidlách pre daňových poradcov 
- vnútroštátne daňové predpisy sú príliš zložité
- UK neakceptuje presadzovanie väčšej harmonizácie, ale bude sa snažiť o väčšiu 
transparentnosť 
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- na výkazníctvo podľa jednotlivých krajín sa treba pozerať ako na dvojkrokový proces: 
verejné výkazníctvo podľa jednotlivých krajín bude prirodzeným krokom v dlhodobom 
horizonte
- je veľmi ťažké zabezpečiť lepšiu ochranu oznamovateľov nekalých praktík, najmä ak ide 

o ochranu na pracovisku
- pokiaľ ide o to, ako obmedziť možnosti profesorov platených vládami, aby boli aj 

daňovými poradcami, zdôraznili, že pravidlá EÚ bránia vylúčeniu daňových poradcov 
uplatňujúcich agresívne daňové plánovanie z verejného obstarávania 

Hlavné posolstvá Guta Bebba (konzervatívec) 
- UK sa mení vďaka práci PAC 
- dane musia byť nízke, ale musia sa platiť 
- harmonizácia nie je možná, ale transparentnosť rozhodne áno
- zavádzanie nových daňových úľav by mohlo viesť k vytvoreniu novej medzery, ako tomu 

bolo v prípade úľavy pre charitatívne organizácie v UK

Pokiaľ ide o žiadosť, či by bolo možné usporiadať spoločné vypočutie nadnárodných 
spoločností, novozvolená predsedníčka výboru ponechala otvorené všetky možnosti.

4. Pracovný obed so zástupcami účtovníkov a profesorom účtovníctva 

 prof. Prem Sikka, profesor účtovníctva, Essex Business School, University of Essex 
 Frank Haskew, vedúci daňového tímu ICAEW (Inštitút certifikovaných účtovníkov 

v Anglicku a Walese) 
 Ian Young, manažér zodpovedný za medzinárodné daňové otázky, ICAEW 

(životopisy sú v dokumentácii)

Hlavné posolstvá prof. Sikku
– Odvetvie daňového poradenstva je v UK veľmi vplyvné: UK má najvyšší počet daňových 

špecialistov na obyvateľa. Je to vysokozisková činnosť.
– Daňoví účtovníci nie sú nabádaní, aby nepracovali v oblasti daňového plánovania.
– Ak sa daňové firmy domnievajú, že existuje 50 % šanca, že konkrétna daňová schéma 

nebude spochybnená, predávajú ju.
– Neexistuje politická vôľa bojovať proti agresívnemu daňovému plánovaniu. UK je dobré 

v zavádzaní právnych predpisov, ale nie v ich presadzovaní: vláda UK mohla po škandále 
LuxLeaks prešetriť PwC, ale neurobila to.

– Etický kódex pre účtovníkov nefunguje.

Hlavné posolstvá Iana Younga a Franka Haskewa
– Daňoví účtovníci a poradcovia sú pre spoločnosti kľúčoví: OECD vyprodukuje koncom 

roka 1 000 strán dokumentov. Spoločnosti budú potrebovať pomoc pri implementácii 
pravidiel.

– Odvetvie dosiahlo veľký pokrok smerom k väčšej etike.
– Účtovníci sú proti verejnému výkazníctvu podľa jednotlivých krajín; malo by sa 

postupovať podľa usmernení OECD.
– Nemajú jasné stanovisko k potrebe oddeliť účtovnícke a audítorské útvary 

v spoločnostiach. 

5. Stretnutie so zástupcami podnikateľskej sféry, daňovými poradcami a MVO 
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 Will Morris (GE), predseda výboru pre dane CBI a výboru pre dane BIAC (Poradný 
výbor pre podnikanie a priemysel pri OECD) 
a ďalší korporátni členovia Konfederácie britského priemyslu (CBI)

 Richard Collier, riadiaci partner pre daňové otázky v PwC
 Joseph Stead, Christian Aid 
 Meesha Nehru, programová riaditeľka, Fair Tax Mark

Hlavné posolstvá CBI:
CBI sa ujala vedúcej úlohy pri zmene správania a doteraz sa dosiahol značný pokrok.
Veľké spoločnosti v UK uznávajú, že majú problémy s povesťou, a túto otázku vážne riešia. 

CBI sa posúva smerom k väčšej sociálnej zodpovednosti podnikov, ale na zmenu správania 
je potrebný čas.

CBI podporuje výkazníctvo podľa jednotlivých krajín, ak bude medzivládne. CBI si nie je istá 
výhodami verejného výkazníctva podľa jednotlivých krajín.

CBI podporuje voliteľný CCCTB. 
CBI súhlasí, že vyhýbanie sa daňovým povinnostiam je predmetom podnikania, ale daň je pre 

spoločnosti tiež nákladom. Je potrebné nájsť správnu rovnováhu.

Hlavné posolstvá PwC
– PwC má v UK 18 000 zamestnancov, z čoho 3 000 pracuje na daniach
– PwC nevidí žiadny konflikt záujmov v poskytovaní poradenstva v oblasti daní vládam aj 

spoločnostiam 
– vláda UK je ťahúňom, pokiaľ ide o BEPS, ale na druhej strane má agresívnu stratégiu 

hospodárskej súťaže 
– akýkoľvek kódex správania pre daňových poradcov by mal zostať dobrovoľný
– z pravidiel OECD pre transferové oceňovanie si nemožno vybrať len tie, čo sú výhodné
– daňové rozhodnutia sú nevyhnutné pre podniky a dodržiavajú pravidlá OECD

Hlavné posolstvá Christian Aid
– pokiaľ ide o BEPS, mali by sa zahrnúť rozvojové krajiny, ktoré tam nie sú
– výkazníctvo podľa jednotlivých krajín v podobe navrhnutej v akčnom pláne BEPS je 

dobrým východiskovým bodom
– väčšia transparentnosť je veľmi dôležitá
– treba zastaviť nespravodlivú daňovú súťaž v rámci EÚ

Hlavné posolstvá Fair Tax Mark 
– výkazníctvo podľa jednotlivých krajín by malo byť verejné, ale transparentnosť nie je 

dostatočná
– HRMC je príliš ovplyvnené spoločnosťami veľkej štvorky. UK je dobré v zavádzaní 
právnych predpisov, ale nie v ich presadzovaní
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MENŠINOVÉ STANOVISKO 
v súlade s článkom 56 ods. 3 rokovacieho poriadku

Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL

GUE/NGL víta podstatu správy výboru TAXE. Obsahuje užitočné návrhy na väčšiu daňovú 
spravodlivosť a odráža negatívny vplyv úsporných opatrení na daňovú spravodlivosť. Napriek 
množstvu našich príspevkov ku konečnej podobe správy sa zdržujeme dnešného hlasovania 
z týchto dôvodov:

Vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že správa nezohľadňuje potrebu plnohodnotného 
vyšetrovacieho výboru alebo aspoň predĺženia mandátu výboru TAXE. Prístup 
k dokumentom je naďalej neuspokojivý, napríklad 13 členských štátov EÚ zamieta takýto 
prístup k informáciám týkajúcim sa skupiny pre kódex správania. Nadnárodné korporácie 
ignorovali pozvania výboru TAXE, ale zatiaľ sa nedal určiť žiadny právny základ pre sankcie 
a zostávajúce protirečenia predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera počas jeho 
výpovede pred výborom TAXE neboli následne riešené. 

V kľúčových otázkach chýba ambicióznosť nad rámec toho, čo už navrhla Európska komisia. 
Daňové rozhodnutia by sa mali zverejňovať a právne predpisy o daňovom tajomstve upraviť. 
Vítame myšlienku konsolidácie základu dane. Chýba nám však jasný záväzok rozšíriť základ 
dane a kritizujeme prechodné obdobie pred konsolidáciou, ktoré umožňuje cezhraničné 
započítavanie strát/ziskov, a absenciu ďalších zabezpečovacích mechanizmov na zabránenie 
daňovej súťaži medzi krajinami EÚ.
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