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Predlog spremembe  17 

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

Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker so preiskave, opravljene v okviru 

odbora TAXE, razkrile, da se praksa 

davčnih stališč ne izvaja izključno v 

Luksemburgu, temveč je razširjena po vsej 

Uniji; ker se davčna stališča lahko 

uporabljajo zakonito, da se podjetjem 

zagotovi potrebna pravna varnost in 

zmanjša finančno tveganje za poštena 

podjetja, a kljub temu obstaja nevarnost 

morebitne zlorabe in izogibanja davkom, 

poleg tega pa dejstvo, da je pravna varnost 

zagotovljena samo za izbrane akterje, 

lahko povzroči določeno mero neenakosti 

med podjetji, ki so pridobila davčna 

stališča, in podjetji, ki jih ne uporabljajo; 

E. ker so preiskave, opravljene v okviru 

odbora TAXE, razkrile, da se praksa 

davčnih stališč ne izvaja izključno v 

Luksemburgu, temveč je razširjena po vsej 

Uniji; ker odbor TAXE zaradi 

pomanjkljivega sodelovanja Komisije, 

Sveta in držav članic kljub ugotovitvam, 

da so bile kršitve prava Unije na področju 

izmenjave podatkov o davčnih zadevah, 

davčne državne pomoči in načela 

lojalnega sodelovanja široko razširjene, ni 

mogel celovito odgovoriti na vprašanje 

politične odgovornosti; ker se davčna 

stališča lahko uporabljajo zakonito, da se 

podjetjem zagotovi potrebna pravna 

varnost in zmanjša finančno tveganje za 

poštena podjetja, a kljub temu obstaja 

nevarnost morebitne zlorabe in izogibanja 

davkom, poleg tega pa dejstvo, da je 

pravna varnost zagotovljena samo za 

izbrane akterje, lahko povzroči določeno 

mero neenakosti med podjetji, ki so 

pridobila davčna stališča, in podjetji, ki jih 

ne uporabljajo; 

Or. en 
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Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker nacionalni politični voditelji, z 

nekaterimi hvalevrednimi izjemami, niso 

pokazali zadostne pripravljenosti za 

reševanje vprašanja izogibanja davkom pri 

obdavčitvi pravnih oseb; 

H. ker nacionalni politični voditelji, z 

nekaterimi hvalevrednimi izjemami, niso 

pokazali zadostne pripravljenosti za 

reševanje vprašanja izogibanja davkom pri 

obdavčitvi dohodkov pravnih oseb; ker so 

velike medijske hiše nedavno razkrile, da 

so nekatere države članice, na primer 

Luksemburg pod vodstvom aktualnega 

predsednika Evropske komisije Jean-

Clauda Junckerja in Nizozemska v času, 

ko je bil sedanji predsednik Euroskupine 

Jeroen Dijsselbloem finančni minister, v 

sestavah Sveta dejavno zavirale napredek 

pri omejevanju škodljivih davčnih praks, 

na primer posebne ureditve za obdavčitev 

intelektualne lastnine; 

Or. en 
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Predlog spremembe  19 

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

Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 – Priporočilo A3 – alinea 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Dolžno obveščanje držav članic naj 

bi zajemalo analize učinka prelivanja 

o tem, ali bi novi davčni ukrepi 

znatno vplivali na druge države 

članice in države v razvoju, s tem pa 

bi podprli delo skupine za kodeks 

ravnanja pri prepoznavanju škodljivih 

davčnih praks. 

 

 Dolžno obveščanje držav članic naj bi 

zajemalo analize učinka prelivanja o 

tem, ali bi novi davčni ukrepi znatno 

vplivali na druge države članice in 

države v razvoju, s tem pa bi podprli 

delo skupine za kodeks ravnanja pri 

prepoznavanju škodljivih davčnih 

praks. Te analize bi morali objaviti in 

tako deležnikom iz vladnega, 

nevladnega in akademskega sektorja 

omogočiti mednarodno primerjavo 

davčnih ureditev in njihovega 

dejanskega čezmejnega učinka na 

podlagi vseh razpoložljivih dokazov. 

 

Or. en 
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Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 – Priporočilo A7 – alinea 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  tovrstno varstvo bi moralo biti 

skladno s splošnim pravnim 

sistemom in bi moralo varovati tudi 

pred neutemeljenim pravnim 

preganjanjem, ekonomskimi 

sankcijami in diskriminacijo; 

 tovrstno varstvo bi moralo biti 

skladno s splošnim pravnim sistemom 

in bi moralo varovati tudi pred 

neutemeljenim pravnim 

preganjanjem, ekonomskimi 

sankcijami in diskriminacijo. Zaščite 

prijaviteljev nepravilnosti ne bi smeli 

razvodeniti s premalo oprijemljivo ali 

presplošno opredelitvijo poslovne 

skrivnosti, saj bi s tem korporacijam 

in institucijam omogočili, da bi se 

sklicevale na varstvo poslovne 

skrivnosti in samovoljno utišale 

prijavitelje nepravilnosti;  

Or. en 
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Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 – Priporočilo B3 – uvodno besedilo 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 

še naprej usmerja države članice pri 

izvajanju tovrstnih ureditev v skladu s 

spremenjenim pristopom povezanosti in 

tako zagotovi, da ne bodo škodljive.  

Evropski parlament poziva Evropsko 

komisijo, naj še naprej usmerja države 

članice glede preferenčnih ureditev, na 

primer za obdavčitev intelektualne 

lastnine.  

Or. en 
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Predlog spremembe  22 

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

Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 – Priporočilo B3 – alinea 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Pri usmerjanju bi moralo biti jasno, da 

morajo preferenčne sheme, na primer 

ureditve za obdavčitev intelektualne 

lastnine, izhajati iz spremenjenega 

pristopa povezanosti, kakor je bilo 

opredeljeno v procesu OECD za 

preprečevanje erozije davčne osnove 

in preusmeritve dobička (5. ukrep), 

torej da mora obstajati neposredna 

povezava med davčnimi ugodnostmi 
in z njimi povezanimi raziskovalnimi 

in razvojnimi dejavnostmi.  

 Pri usmerjanju bi moralo biti jasno, da 

bi bilo treba preferenčne sheme, na 

primer ureditve za obdavčitev 

intelektualne lastnine, postopoma 

odpraviti, saj se lahko po poročilu 

odbora TAXE stroški raziskav in 

razvoja uveljavijo kot davčna 

olajšava tudi v nacionalnih davčnih 

sistemih, kjer ni posebne ureditve za 

obdavčitev intelektualne lastnine. 

Tudi Komisija je v študiji o 

spodbudah za raziskave in razvoj 

ugotovila, da posebna ureditev za 

obdavčitev intelektualne lastnine prej 

povzroči selitev dohodka pravnih 

oseb, kot pa da bi spodbujala 

inovacije
1
 in da so te ureditve ravno 

zaradi tega, ker je težko ugotoviti 

natančen prispevek posamezne 

raziskovalne dejavnosti k dobičku 

podjetja, že po naravi primerne za 

preusmerjanje dobička in erozijo 

davčne osnove.  

_________ 

1 
Študija o davčnih spodbudah za 

raziskave in razvoj, študije o 

obdavčevanju, delovni dokument št. 52-

2014 (ni na voljo v slovenščini, op. prev.), 
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Fabio De Masi in Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 – Priporočilo C3 – uvodno besedilo 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 

vloži zakonodajni predlog za nabor 

protiukrepov, ki bi jih morale Unija in 

države članice kot delničarke in financerke 

javnih organov, bank in programov 

financiranja uporabiti za podjetja, ki 

uporabljajo davčne oaze za agresivno 

davčno načrtovanje in ne spoštujejo 

unijskih standardov dobrega davčnega 

upravljanja. 

Evropski parlament poziva Evropsko 

komisijo, naj vloži zakonodajni predlog za 

nabor protiukrepov, ki bi jih morale Unija 

in države članice kot delničarke in 

financerke javnih organov, bank in 

programov financiranja uporabiti za 

podjetja, ki uporabljajo davčne oaze za 

agresivno davčno načrtovanje ali svetujejo 

ali omogočajo njihovo uporabo in ne 

spoštujejo unijskih standardov dobrega 

davčnega upravljanja. 

Or. en 
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Predlog spremembe  24 

Fabio De Masi in Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 – Priporočilo C3 – alinea 2 – točka 8 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  o globami in odvzemom dovoljenj za 

poslovanje v primeru ponovne uporabe ali 

spodbujanja davčnih oaz, zlasti za 

davčnosvetovalna podjetja in ponudnike 

finančnih storitev. 

Or. en 

 

 


