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9.12.2015 A8-0349/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Luděk Niedermayer 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Začleniť transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politík dane z príjmov 

právnických osôb 

2015/2010(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AR – bod (i) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(i) keďže zvýšená transparentnosť, pokiaľ 

ide o činnosti veľkých nadnárodných 

spoločností, a najmä pokiaľ ide o zisky, 

uhradenú daň zo zisku, získané dotácie a 

vrátenie daní, množstvo zamestnancov, 

vlastné aktíva, je nevyhnutná na 

zabezpečenie účinného riešenia BEPS zo 

strany daňových správ; keďže je potrebné 

dosiahnuť správnu rovnováhu medzi 

transparentnosťou, ochranu osobných 

údajov a obchodnou citlivosťou údajov, 

ako aj posúdiť dosah na menšie podniky; 

keďže jednou z dôležitých foriem tejto 

transparentnosti je výkazníctvo podľa 

jednotlivých krajín; keďže akýkoľvek 

návrh Únie týkajúci sa výkazníctva podľa 

jednotlivých krajín by mal v prvom rade 

vychádzať zo šablóny OECD; keďže je 

možné, aby Únia konala nad rámec 

usmernení OECD a aby zaviedla 

výkazníctvo podľa jednotlivých krajín ako 

povinné a verejné, a keďže Európsky 

parlament hlasoval za úplné verejné 

výkazníctvo podľa jednotlivých krajín v 

svojich pozmeňujúcich návrhoch prijatých 

8. júla 2015
3
  k návrhu revidovanej 

smernice o právach akcionárov; keďže 

Európska Komisia viedla konzultáciu na 

túto tému od 17. júna do 9. septembra 2015 

s cieľom preskúmať rôzne možnosti 

vykonávania výkazníctva podľa 

(i) keďže zvýšená transparentnosť, pokiaľ 

ide o činnosti veľkých nadnárodných 

spoločností, a najmä pokiaľ ide o zisky, 

uhradenú daň zo zisku, získané dotácie a 

vrátenie daní, množstvo zamestnancov, 

vlastné aktíva, je nevyhnutná na 

zabezpečenie účinného riešenia BEPS zo 

strany daňových správ; keďže je potrebné 

dosiahnuť správnu rovnováhu medzi 

transparentnosťou, ochranu osobných 

údajov a obchodnou citlivosťou údajov, 

ako aj posúdiť dosah na menšie podniky; 

keďže jednou z dôležitých foriem tejto 

transparentnosti je výkazníctvo podľa 

jednotlivých krajín; zdôrazňuje, že 

požiadavky týkajúce sa transparentnosti 

by sa mali pripravovať a uplatňovať 

spôsobom, ktorý nebude mať za následok 

konkurenčnú nevýhodu pre spoločnosti z 

EÚ; keďže akýkoľvek návrh Únie týkajúci 

sa výkazníctva podľa jednotlivých krajín 

by mal v prvom rade vychádzať zo šablóny 

OECD; keďže je možné, aby Únia konala 

nad rámec usmernení OECD a aby 

zaviedla výkazníctvo podľa jednotlivých 

krajín ako povinné a verejné, a keďže 

Európsky parlament hlasoval za úplné 

verejné výkazníctvo podľa jednotlivých 

krajín v svojich pozmeňujúcich návrhoch k 

mandátu na vyjednávanie prijatých 8. júla 

2015
3
 k návrhu revidovanej smernice 
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jednotlivých krajín
4
; keďže 88 % 

subjektov, ktorí verejne odpovedali na túto 

konzultáciu, vyhlásilo, že podporujú 

zverejňovanie daňových informácií 

podnikmi; 

__________________ 

3 
Prijaté texty z 8.7.2015, P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm 

o právach akcionárov; keďže Európska 

Komisia viedla konzultáciu na túto tému 

od 17. júna do 9. septembra 2015 s cieľom 

preskúmať rôzne možnosti vykonávania 

výkazníctva podľa jednotlivých krajín
4
; 

keďže 88 % subjektov, ktorí verejne 

odpovedali na túto konzultáciu, vyhlásilo, 

že podporujú zverejňovanie daňových 

informácií podnikmi; keďže malé a 

stredné podniky a spoločnosti so strednou 

kapitalizáciou, ktoré nie sú nadnárodnými 

spoločnosťami, by mali byť z tejto 

povinnosti vyňaté; 

__________________ 

3 
Prijaté texty z 8.7.2015, P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Luděk Niedermayer 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Začleniť transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politík dane z príjmov 

právnických osôb 

2015/2010(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha – odporúčanie A1 – úvodný odsek 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Európsky parlament opakovane vyzýva 

Európsku komisiu, aby prijala všetky 

potrebné opatrenia a do prvého štvrťroka 

2016 zaviedla výkazníctva podľa krajín 

(CBC-R) pre všetky nadnárodné 

spoločnosti vo všetkých odvetviach.  

Európsky parlament opakovane vyzýva 

Európsku komisiu, aby prijala všetky 

potrebné opatrenia a do prvého štvrťroka 

2016 zaviedla výkazníctvo podľa krajín 

(CBC-R) pre všetky nadnárodné 

spoločnosti vo všetkých odvetviach, a 

opäť zdôrazňuje, že malé a stredné 

podniky a podniky so strednou 

kapitalizáciou, ktoré nie sú nadnárodnými 

spoločnosťami, by mali byť z tejto 

povinnosti vyňaté. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Luděk Niedermayer 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Začleniť transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politík dane z príjmov 

právnických osôb 

2015/2010(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha – odporúčanie A1 – druhá zarážka – nový bod po druhom bode 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 o vplyv požiadaviek týkajúcich sa zvýšenej 

transparentnosti na konkurenčnú pozíciu 

spoločností EÚ voči ich konkurentom 

mimo EÚ; 

Or. en 

 

 


