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9. 12. 2015 A8-0349/11 

Pozměňovací návrh  11 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu 

právnických osob 

2015/2010(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha I – bod 7 – odrážka 1 a (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – zřídit celoevropský společný fond na 

ochranu oznamovatelů, který bude 

financován ze zpětně získaných 

prostředků a jehož úkolem bude zajistit, 

aby oznamovatelé dostávali přiměřenou 

finanční podporu v souvislosti s 

odhaleními ve veřejném zájmu, která 

učinili; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/12 

Pozměňovací návrh  12 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu 

právnických osob 

2015/2010(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha I – podnadpis 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Doporučení A8: Nová pravidla pro firmy 

poskytující daňové poradenství 

Parlament vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh, na jehož základě by se: 

• v zájmu prevence agresivního daňového 

plánování vypracoval závazný etický 

kodex, který by se vztahoval na všechny 

firmy poskytující daňové poradenství na 

jednotném trhu; 

• přijala jednoznačná definice střetu 

zájmů a solidní politická opatření, která 

by aktérům, u nichž hrozí nebezpečí 

takovýchto střetů zájmů, zabránila v tom, 

aby se stali aktivními členy jakéhokoli 

odborného či poradního orgánu; 

• po společnostech, které v současnosti 

nabízejí služby jak v oblasti auditu, tak v 

oblasti daní, požadovalo, aby tyto dvě 

funkce oddělily prostřednictvím 

povinného rozdělení na dvě oddělené 

společnosti; 

• jednotlivým poradcům a poradenským 

firmám nedodržujícím pravidla nového 

kodexu chování ukládaly konkrétní 

sankce, přičemž tyto sankce by se 

pohybovaly od pokut a úhradu ušlých 

daňových příjmů až po odnětí licence pro 

působení na jednotném trhu; u všech výše 
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zmíněných opatření by Komise měla jasně 

stanovit, jaké sankce budou na členské 

státy či firmy uvaleny v případě porušení 

pravidel. 

• zavedla ustanovení, podle nichž by 

musela být strategie daňového plánování 

projednána a schválena akcionáři 

společnosti; 

 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/13 

Pozměňovací návrh  13 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu 

právnických osob 

2015/2010(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha I – bod 8 – bod 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Komise by neměla oddělovat společnou 

část od konsolidované části společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob a do června 2016 musí 

předložit jednotný legislativní návrh na 

povinné uplatňování společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob v Unii; 

Or. en 

 

 


