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9.12.2015 A8-0349/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže vyšetrovania výboru TAXE 

odhalili, že praktika daňových rozhodnutí 

sa nevykonáva výlučne v Luxembursku, 

ale ide o obvyklý postup v celej Únii; 

keďže praktika daňových rozhodnutí sa 

môže legitímne použiť na poskytnutie 

potrebnej právnej istoty pre podniky a na 

zníženie finančného rizika čestných firiem, 

je však otvorená možnému zneužitiu a 

vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a tým, že 

sa zabezpečí právna istota len pre niektoré 

vybrané subjekty, môže vzniknúť istá 

nerovnosť medzi spoločnosťami, ktorým 

boli daňové rozhodnutia poskytnuté, a 

spoločnosťami, ktoré k týmto 

rozhodnutiam prístup nemajú; 

E. keďže vyšetrovania výboru TAXE 

odhalili, že praktika daňových rozhodnutí 

sa nevykonáva výlučne v Luxembursku, 

ale ide o obvyklý postup v celej Únii; 

keďže výbor TAXE konštatoval, že 

dochádzalo k rozsiahlemu porušovaniu 

práva Únie v oblasti výmeny informácií o 

daňových otázkach, fiškálnej štátnej 

pomoci a zásady čestnej a lojálnej 

spolupráce, avšak v dôsledku 

nedostatočnej spolupráce Komisie, Rady a 

členských štátov nemohol plne preskúmať 

otázku politickej zodpovednosti; keďže 

praktika daňových rozhodnutí sa môže 

legitímne použiť na poskytnutie potrebnej 

právnej istoty pre podniky a na zníženie 

finančného rizika čestných firiem, je však 

otvorená možnému zneužitiu a vyhýbaniu 

sa daňovej povinnosti a tým, že sa 

zabezpečí právna istota len pre niektoré 

vybrané subjekty, môže vzniknúť istá 

nerovnosť medzi spoločnosťami, ktorým 

boli daňové rozhodnutia poskytnuté, a 

spoločnosťami, ktoré k týmto 

rozhodnutiam prístup nemajú; 

Or. en 



 

AM\1081293SK.doc  PE573.386v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.12.2015 A8-0349/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 H 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže okrem niektorých chvályhodných 

výnimiek vrcholní politickí predstavitelia 

jednotlivých štátov neboli v dostatočnej 

miere ochotní riešiť problém vyhýbania sa 

daňovým povinnostiam v zdaňovaní 

príjmov právnických osôb; 

H. keďže okrem niektorých chvályhodných 

výnimiek vrcholní politickí predstavitelia 

jednotlivých štátov neboli v dostatočnej 

miere ochotní riešiť problém vyhýbania sa 

daňovým povinnostiam v zdaňovaní 

príjmov právnických osôb; keďže veľké 

mediálne spoločnosti nedávno odhalili, že 

niektoré členské štáty – ako napríklad 

Luxembursko v čase, keď na čele jeho 

vlády stál súčasný predseda Komisie Jean-

Claude Juncker, a Holandsko v čase, keď 

predseda Euroskupiny Jeroen 

Dijsselbloem zastával post ministra 

financií – na pôde Rady aktívne bránili 

ďalšiemu postupu vo vyšetrovaní 

škodlivých daňových praktík, napr. 

daňového režimu v oblasti práv duševného 

vlastníctva; 

Or. en 



 

AM\1081293SK.doc  PE573.386v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.12.2015 A8-0349/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 A3 – zarážka 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Tieto oznámenia členských štátov obsahujú 

analýzy presahu významného vplyvu 

nových daňových opatrení na iné členské 

štáty a rozvojové krajiny na podporu 

činnosti skupiny pre kódex správania pri 

zisťovaní škodlivých daňových praktík. 

Tieto oznámenia členských štátov obsahujú 

analýzy presahu významného vplyvu 

nových daňových opatrení na iné členské 

štáty a rozvojové krajiny na podporu 

činnosti skupiny pre kódex správania pri 

zisťovaní škodlivých daňových praktík. 

Tieto analýzy by sa mali zverejňovať, aby 

zúčastnené strany zo štátnej správy, 

mimovládneho sektora a akademickej 

obce mohli na základe všetkých 

dostupných dôkazov medzinárodne 

porovnávať daňové režimy a ich 

významné cezhraničné vplyvy. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 A7 – zarážka 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Táto ochrana by mala byť v súlade s 

celkovým právnym systémom a mala 

by účinne riešiť neodôvodnené 

trestné stíhanie, hospodárske sankcie 

a diskrimináciu; 

 Táto ochrana by mala byť v súlade s 

celkovým právnym systémom a mala 

by účinne riešiť neodôvodnené trestné 

stíhanie, hospodárske sankcie a 

diskrimináciu; Ochrana 

informátorov by nemala byť 

oslabená v dôsledku vágnej alebo 

príliš širokej definície obchodného 

tajomstva, ktorá by korporáciám 

alebo inštitúciám umožňovala 

svojvoľne umlčovať informátorov 

poukazovaním na údajnú ochranu 

takéhoto tajomstva; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 B3 –  úvodná časť 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Európsky parlament vyzýva Európsku 

komisiu, aby naďalej poskytovala 

usmernenie členským štátom o tom, ako 

zaviesť režimy patentových kolóniek v 

súlade s tzv. upraveným prístupom na 

základe spojitosti (modified nexus 

approach) tak, aby sa zabezpečilo, že 

nebudú škodlivé.  

Európsky parlament vyzýva Európsku 

komisiu, aby naďalej poskytovala 

usmernenie členským štátom o 

preferenčných daňových režimoch, napr. 

daňovom režime v oblasti práv duševného 

vlastníctva.  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 B3 – zarážka 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Tieto usmernenia by mali jasne 

stanoviť, že preferenčné režimy, ako 

napríklad patentové kolónky, musia 

byť založené na upravenom prístupe 

na základe spojitosti, v zmysle jeho 

vymedzenia v opatrení č. 5 OECD pre 

projekt BEPS, to znamená, že musí 

existovať priama súvislosť medzi 

dotknutými daňovými výhodami a 

príslušnými činnosťami výskumu a 

vývoja.  

 Tieto usmernenia by mali jasne 

stanoviť, že preferenčné režimy, napr. 

daňový režim v oblasti práv 

duševného vlastníctva, by mali byť 

postupne zrušené, pretože podľa 

správy výboru TAXE vnútroštátne 

daňové systémy umožňujú – aj bez 

režimov v oblasti práv duševného 

vlastníctva – uplatňovať náklady na 

výskum a vývoj na účely zníženia 

daní.  Samotná Komisia vo svojej 

štúdii o stimuloch na podporu 

výskumu a vývoja dospela k záveru, 

že „režim v oblasti práv duševného 

vlastníctva sa skôr javí ako nástroj 

na presúvanie ziskov právnických 

osôb než na stimuláciu inovácií“
1
 a 

že je ťažké určiť presný prínos 

konkrétnych výskumných činností, 

pokiaľ ide o príjmy spoločností, a že 

takéto režimy teda svojou podstatou 

narúšajú základ dane a vedú k 

presunu ziskov (BEPS).  

_________ 

1 
Štúdia o daňových stimuloch na podporu 

výskumu a vývoja, štúdie o daniach, 

pracovný dokument č. 52-2014, Európska 

komisia. 
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9.12.2015 A8-0349/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 C3 –  úvodná časť 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Európsky parlament vyzýva Európsku 

komisiu, aby predložila návrh katalógu 

protiopatrení, ktoré by Únia a členské štáty 

mali uplatňovať ako akcionári a 

poskytovatelia financií verejných inštitúcií, 

bánk a programov financovania, ktorý sa 

bude uplatňovať na spoločnosti, ktoré 

využívajú daňové raje s cieľom zaviesť 

režimy agresívneho daňového plánovania a 

preto nespĺňajú únijné normy dobrej správy 

v daňových záležitostiach. 

Európsky parlament vyzýva Európsku 

komisiu, aby predložila návrh katalógu 

protiopatrení, ktoré by Únia a členské štáty 

mali uplatňovať ako akcionári a 

poskytovatelia financií verejných inštitúcií, 

bánk a programov financovania, ktorý sa 

bude uplatňovať na spoločnosti, ktoré 

poskytujú poradenstvo o daňových rajoch 

alebo uľahčujú využitie ich služieb s 

cieľom zaviesť režimy agresívneho 

daňového plánovania, a preto nespĺňajú 

únijné normy dobrej správy v daňových 

záležitostiach. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 C3 – zarážka 2 – bod 8 (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  O v prípadoch opakovaného využívania 

alebo propagácie daňových rajov pokuty a 

odobratie obchodnej licencie, najmä 

poradenským firmám a poskytovateľom 

finančných služieb. 

Or. en 

 

 

 


