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4.7.2016 A8-0223/1 

Pozměňovací návrh  1 

Jeppe Kofod  

za skupinu S&D 

Michael Theurer  

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění T 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

T. vzhledem k tomu, že některé daňové 

jurisdikce aktivně přispívají k vytváření 

agresivních daňových politik pro 

nadnárodní podniky, které tak mohou 

využít těchto příležitostí a vyhnout se 
daňovým povinnostem; vzhledem k tomu, 

že navzdory závazkům, které tyto 

jurisdikce přijaly, pokud jde o 

automatickou výměnu informací o daních 

s jinými zeměmi, zákonem stanovená nebo 

skutečně uplatňovaná sazba daně z příjmu 

právnických osob se v některých 

jurisdikcích blíží nebo je rovna 0 %; 

vzhledem k tomu, že některé z těchto 

jurisdikcí jsou zařazeny na černé listiny 

několika členských států; vzhledem k 

tomu, že zvláštní daňové systémy 

některých jurisdikcí posuzovala Skupina 

pro kodex chování pro zdanění podniků, 

což vedlo k reformám v těchto zemích; 

T. vzhledem k tomu, že některé konkrétní 

daňové jurisdikce aktivně přispívají k 

vytváření agresivních daňových politik 

jménem nadnárodních podniků, které se 

tak vyhýbají daňovým povinnostem; 

vzhledem k tomu, že sazba daně z příjmu 

právnických osob se v některých 

jurisdikcích blíží nebo je rovna 0 %; 

vzhledem k tomu, že složitost různých 

daňových systémů je příčinou 

nedostatečné transparentnosti, která je v 

celosvětovém měřítku škodlivá; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/2 

Pozměňovací návrh  2 

Jeppe Kofod  

za skupinu S&D 

Michael Theurer  

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. domnívá se, že směrnice o správní 

spolupráci, která byla postupně dvakrát 

změněna „ad-hoc“ v souvislosti s 

automatickou výměnou daňových 

rozhodnutí a podávání zpráv podle 

jednotlivých zemí, by měla být kompletně 

přezkoumána, především s cílem omezit a 

případně odstranit stávající výjimky ze 

zásady výměny informací; 

5. domnívá se, že směrnice o správní 

spolupráci, která byla postupně několikrát 

změněna „ad-hoc“ v souvislosti s 

automatickou výměnou daňových 

rozhodnutí a podávání zpráv podle 

jednotlivých zemí, by nyní měla být 

kompletně přepracována, především s 

cílem omezit a případně odstranit stávající 

výjimky ze zásady výměny informací; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/3 

Pozměňovací návrh  3 

Jeppe Kofod  

za skupinu S&D 

Michael Theurer  

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. vyzývá k vytvoření celosvětové 

evidence aktiv, v níž by byla zaznamenána 

veškerá aktiva v držení fyzických osob, 

společností a všech subjektů, jako jsou 

svěřenectví a nadace, a k níž by daňové 

orgány měly neomezený přístup a která by 

obsahovala odpovídající opatření na 

ochranu důvěrnosti v ní obsažených 

informací; 

78. požaduje vypracování studie o 

proveditelnosti celosvětové evidence aktiv, 

v níž by byla zaznamenána veškerá 

finanční aktiva v držení fyzických osob, 

společností a všech subjektů, jako jsou 

svěřenectví a nadace, a k níž by daňové 

orgány měly neomezený přístup a která by 

obsahovala odpovídající opatření na 

ochranu důvěrnosti v ní obsažených 

informací; 

Or. en 

 

 


