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9.12.2015 A8-0349/11 

Predlog spremembe  11 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od 

dohodkov pravnih oseb 

2015/2010(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga I – odstavek 7 – alinea 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  - vzpostavili skupni evropski sklad za 

prijavitelje, ki bi se financiral z izterjanim 

denarjem, da bi prijaviteljem zagotovili 

ustrezno finančno pomoč za razkritje 

tajnosti v javnem interesu; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/12 

Predlog spremembe  12 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od 

dohodkov pravnih oseb 

2015/2010(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga I – podnaslov 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Priporočilo A8: Nova pravila za družbe, ki 

zagotavljajo davčno svetovanje 

Parlament poziva Komisijo, naj vloži 

ustrezen zakonodajni predlog za: 

• oblikovanje obveznega evropskega 

kodeksa ravnanja, ki bo veljal za vse 

družbe, ki zagotavljajo davčno svetovanje 

in delujejo na enotnem trgu, da bi 

preprečili prakse agresivnega davčnega 

načrtovanja; 

• sprejetje jasne opredelitve navzkrižja 

interesov in strogih politik, da bi 

preprečili akterjem, pri katerih obstaja 

tveganje takega navzkrižja interesov, da bi 

bili aktivni člani katerega koli 

strokovnega ali svetovalnega organa; 

• določitev obveznosti, po kateri bodo 

podjetja, ki sedaj zagotavljajo tako storitve 

revizije kot izpolnjevanja davčnih 

obveznosti, dolžna te storitve obvezno 

ločiti v ločena podjetja; 

• uvedbo konkretnih sankcij proti 

posameznim svetovalcem in svetovalnim 

podjetjem, ki ne bi upoštevali novega 

kodeksa ravnanja, in sicer od glob in 

povračila izgube davčnih prihodkov do 

odvzema dovoljenja za delovanje na 

enotnem trgu. Za vse zgornje ukrepe bi 
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morala Komisija jasno opredeliti, katere 

sankcije bodo v primerih kršitev veljale za 

države članice ali družbe; 

• uvedbo določb, ki zahtevajo, da se o 

strategiji davčnega načrtovanja razpravlja 

in da jo odobrijo delničarji družb; 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Predlog spremembe  13 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od 

dohodkov pravnih oseb 

2015/2010(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga I – odstavek 8 – pododstavek 1 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Komisija ne bi smela ločevati skupnih in 

konsolidiranih delov skupne 

konsolidirane osnove za davek od 

dohodkov pravnih oseb in mora do junija 

2016 predložiti enotni zakonodajni 

predlog za skupno konsolidirano osnovo 

za davek od dohodkov pravnih oseb v 

Uniji. 

Or. en 

 

 


