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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem 

(2016/2038(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na články 4 a 13 Smlouvy o Evropské unii (SEU), 

– s ohledem na články 107, 108, 113, 115 a 116 Smlouvy o fungování Evropské unie 

(SFEU), 

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 2. prosince 2015 o zřízení zvláštního výboru pro 

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

o jeho působnosti, početním složení a funkčním období1, 

– s ohledem na odhalení Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) 

ohledně daňových rozhodnutí a dalších škodlivých praktik v Lucembursku, která 

vstoupila ve známost jako tzv. „LuxLeaks“, 

– s ohledem na odhalení Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) 

ohledně využívání offshorových společností, která vstoupila ve známost jako tzv. 

„Panama Papers“, a zejména na dokumenty zveřejněné dne 9. května 2016, 

– s ohledem na výsledky vrcholných schůzek skupin G7, G8 a G20 ohledně 

mezinárodních daňových otázek, zejména pak vrcholné schůzky v Ise-Šimě ve dnech 

26. a 27. května 2016, a na výsledek setkání ministrů financí a guvernérů centrálních 

bank zemí skupiny G20, jež se konalo ve dnech 14. a 15. dubna 2016 ve Washingtonu, 

– s ohledem na rezoluci o akčním programu z Addis Abeby přijatou Valným 

shromážděním Organizace spojených národů dne 27. července 2015, 

– s ohledem na zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ze dne 

30. listopadu 2015 nazvanou „Zásady G20/OECD pro správu a řízení společností“, 

– s ohledem na závěry Rady pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) ze dne 8. března 

2016 o výměně informací souvisejících s daněmi, pokud jde o činnosti nadnárodních 

společností, a o kodexu chování pro zdaňování podniků, ze dne 8. prosince 2015 

o zdanění právnických osob, erozi základu daně a přesouvání zisku, ze dne 9. prosince 

2014 o zdaňování podniků a ze dne 1. prosince 1997 o daňové politice, a s ohledem na 

sdělení z neformální rozpravy Rady ECOFIN o „Panama Papers“ dne 22. dubna 2016; 

– s ohledem na směrnici Rady ze dne 8. prosince 20152, kterou se mění směrnice 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0420.  
2 Směrnice Rady (EU) 2015/2376 ze dne 8. prosince 2015, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde 

o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (Úř. věst. L 332, 18.12.2015, s. 1). 
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o správní spolupráci1, 

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie2, 

– s ohledem na směrnici Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci 

mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného3, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/849 ze dne 20. května 2015 

o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu4, 

– s ohledem na společná navazující opatření, která Komise přijala dne 16. března 2016, 

k doporučením obsaženým v usneseních Parlamentu o zavedení transparentnosti, 

koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob v Unii a 

o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem, 

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých 

podniků a poboček (návrh na podávání zpráv podle jednotlivých zemí), předložený 

Komisí5, 

– s ohledem na návrh balíčku proti vyhýbání se daňovým povinnostem, který předložila 

Komise a který obsahuje rámcové sdělení6, návrh směrnice Rady týkající se pravidel 

proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem7, návrh směrnice Rady o přezkumu 

směrnice o správní spolupráci8, doporučení týkající se daňových úmluv9 a studie 

o agresivním daňovém plánování10, 

– s ohledem na návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob (CCCTB), který Komise předložila v roce 2011 (COM(2011)0121), 

a na postoj Parlamentu ze dne 19. dubna 2012 k tomuto návrhu, 

– s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států ze dne 1. prosince 1997 

o kodexu chování pro zdaňování podniků11 a na pravidelné zprávy, které Radě podává 

Skupina pro kodex chování při zdaňování podniků, 

                                                 
1 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 

77/799/EHS (Úř. věst. L 63, 11.3.2011, s. 1), o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států 

v oblasti přímých daní. 
2 Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1. 
3 Úř. věst. L 336, 27.12.1977, s. 15. 
4 Úř. věst. L 141, 5.6.2016, s. 73-117. 
5 COM(2016)0198.  
6 COM(2016)0023, sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Balíček proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem: další kroky k dosažení efektivního zdaňování a větší daňové transparentnosti v EU. 
7 COM(2016)0026, návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým 

povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu. 
8 COM(2016)0025, návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou 

automatickou výměnu informací v oblasti daní. 
9 C(2016)0271, doporučení Komise ze dne 28. ledna 2016 o provádění opatření proti zneužívání daňových 

úmluv. 
10 Studie o strukturách agresivního daňového plánování a ukazatelích, Evropská unie, 2016. 
11 Úř. věst. C 2, 6.1.1998, s. 2. 
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– s ohledem na dohodu o daňové transparentnosti, kterou dne 22. února 2016 parafovaly 

EU a Monacké knížectví, 

– s ohledem na dohodu, kterou dne 12. února 2016 podepsaly EU a Andorrské knížectví, 

– s ohledem na dohodu o zdanění příjmů z úspor, kterou dne 8. prosince 2015 podepsaly 

EU a Republika San Marino, 

– s ohledem na dohodu o automatické výměně informací o finančních účtech, kterou dne 

28. října 2015 podepsaly EU a Lichtenštejnské knížectví, 

– s ohledem na dohodu o zdanění, kterou dne 27. května 2015 podepsaly EU a Švýcarská 

konfederace a jež má zlepšit dodržování daňových předpisů, 

– s ohledem na aktualizovanou dohodu mezi Jersey a Spojeným královstvím ze dne 

30. listopadu 2015 a na tzv. „změnu postoje k výkladu odstavce 2 ujednání mezi Jersey 

a Spojeným královstvím o zamezení dvojího zdanění“, 

– s ohledem na ujednání mezi Guernsey a Spojeným království o zamezení dvojího 

zdanění ve znění ujednání z roku 2009, které bylo podepsáno dne 20. ledna 2009 

a vstoupilo v platnost dne 27. listopadu 2009 a jež se týká výměny informací, 

– s ohledem na legislativní postoj Parlamentu ze dne 8. července 2015 k návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde 

o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde 

o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2015 obsahující doporučení Komisi 

o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně 

z příjmu právnických osob v Unii1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2015 o daňových rozhodnutích a jiných 

opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2015 o vyhýbání se daňovým 

povinnostem a o daňových únicích, sociální ochraně a rozvoji v rozvojových zemích3, 

– s ohledem na různá parlamentní slyšení a následné zprávy k tématu vyhýbání se 

daňovým povinnostem a daňových úniků, které uspořádaly vnitrostátní parlamenty, mj. 

Dolní sněmovna Spojeného království, Senát Spojených států, australský Senát 

a francouzské Národní shromáždění a Senát, 

– s ohledem na doporučení Rady Evropy CM/Rec(2014)7 ze dne 30. dubna 2014 

o ochraně oznamovatelů, 

– s ohledem na soudní řízení probíhající v Lucembursku s Antoinem Deltourem, 

Raphaëlem Haletem a Édouardem Perrinem, kteří jsou obžalováni ze zveřejnění tzv. 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0457. 
2 Přijaté texty, P8_TA(2015)0408. 
3 Přijaté texty, P8_TA(2015)0265. 
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„LuxLeaks“ dokumentů, 

– s ohledem na rozhodnutí Komise o státní podpoře pro společnost Fiat1, Starbucks2, na 

belgická rozhodnutí týkající se nadměrného zisku3 a na rozhodnutí zahájit šetření 

případů státní podpory týkající se společností McDonalds, Apple a Amazon, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná 

svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) (A8-0223/2016), 

Obecné úvahy, fakta a čísla 

A. vzhledem k tomu, že odhalení „Panama Papers“ a „LuxLeaks“ zveřejněná 

Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ) ukázala, že je naléhavě 

nezbytné, aby EU a její členské státy bojovaly proti daňovým únikům, vyhýbání se 

daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování a usilovaly o větší 

spolupráci a transparentnost, aby obnovily daňovou spravedlnost tím, že učiní naše 

daňové systémy spravedlivějšími a zajistí, aby daně z příjmu právnických osob byly 

placeny v místě, kde je vytvářena hodnota, nejen v rámci členských států, ale na celém 

světě;  

 

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů Komise dosahují daňové úniky a vyhýbání se 

daňovým povinnostem 1 bilionu EUR4 ročně, zatímco OECD odhaduje5, že ztráta 

příjmů na celosvětové úrovni činí 4 až 10 % všech příjmů z daní z příjmu právnických 

osob, což podle hodnot z roku 2014 odpovídá 75 až 180 miliardám EUR ročně; 

vzhledem k tomu, že se jedná pouze o střízlivé odhady; vzhledem k tomu, že negativní 

dopady podobných praktik na rozpočty členských států a na občany jsou zřejmé 

a mohly by snižovat důvěru v demokracii; vzhledem k tomu, že daňové podvody, 

daňové úniky a agresivní daňové plánování vedou k erozi základu daně v členských 

státech, a tím i ke ztrátě daňových příjmů, oslabování ekonomik, schopnosti vlád 

zajišťovat veřejné služby, investice a sociální zabezpečení; 

C. vzhledem k tomu, že v rozpočtovém rámci vzájemné kontroly je nepřijatelné, aby 

zdroje, které mají být vytvářeny z daní splatných v členském státě, ve skutečnosti 

vznikaly v jiném členském státě prostřednictvím nekalého a agresivního daňového 

plánování; 

D. vzhledem k tomu, že vyhýbáním se daňovým povinnostem ze strany podniků jsou 

nepřiměřeně postiženy rozvojové země, na něž podle odhadů připadá 100 miliard USD6 

                                                 
1 SA.38375 – Státní podpora, kterou Lucembursko poskytlo společnosti Fiat. 

2 SA.38374 – Státní podpora Nizozemska společnosti Starbucks. 

3 C(2015)9837, rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2016 o režimu státní podpory obsahujícím výjimku pro 

nadměrný zisk SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), kterou poskytla Belgie. 
4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm, Evropská 

komise, 10. května 2016. 
5 Měření a monitorování eroze základu daně a přesouvání zisku, opatření 11 – závěrečná zpráva z roku 2015, 

Projekt OECD/G20 proti erozi základu daně a přesouvání zisku. 

6 [1] Zpráva o světových investicích z roku 2015 – Reformování správy mezinárodních investic, UNCTAD, 

2015. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm
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ročních ztrát příjmu z daní, což je připravuje o hlavní zdroje financování 

nejzákladnějších služeb a škodí politikám EU v oblasti rozvojové spolupráce; 

E. vzhledem k tomu, že případ „Panama Papers“ nám připomněl, že problém vyhýbání se 

daňovým povinnostem přesahuje rámec nadnárodních společností, silně se podobá 

trestné činnosti, a že jmění offshorových společností se odhaduje na přibližně 10 bilionů 

USD; vzhledem k tomu, že více než 2,5 bilionu USD z jmění offshorových společností 

se nachází ve Švýcarsku; 

F. vzhledem k tomu, že představitelé skupiny G20 se v dubnu 2009 obrátili na offshorové 

jurisdikce s konkrétní žádostí, aby podepsaly nejméně 12 smluv o výměně informací 

s cílem ukončit éru bankovního tajemství; vzhledem k tomu, že ekonomové vážně 

zpochybnili účinnost těchto opatření a vysvětlovali to tím, že smlouvy vedou k přesunu 

bankovních vkladů mezi daňovými ráji, ale nevedou k zásadnímu navracení finančních 

prostředků zpět1; vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy, že by portfoliové 

investice v offshorových jurisdikcích klesaly, přinejmenším do roku 2014, navzdory 

nedávnému mezinárodnímu úsilí o zvýšení finanční transparentnosti; vzhledem k tomu, 

že je příliš brzy na to hodnotit, zda přijetí automatické výměny informací o daních 

(společný standard pro oznamování) tento trend zvrátí; 

G. vzhledem k tomu, že podle informací poskytnutých Bankou pro mezinárodní platby 

vzrostly přeshraniční vklady v offshorových centrech mezi lety 2008 a 2015 v průměru 

o 2,81 % ročně, zatímco ve zbytku světa se zvýšily jen o 1,24 %2; vzhledem k tomu, že 

mezi nejdůležitější finanční offshorová centra, pokud jde o zahraniční vklady, patří 

Kajmanské ostrovy (663 mld. USD), Lucembursko (360 mld. USD), Švýcarsko 

(137 mld. USD), Hongkong (125 mld. USD), Singapur (95 mld. USD), Bermudy (77 

mld. USD), Panama (67 mld. USD), Jersey (58 mld. USD) a Bahamy (55 mld. USD); 

vzhledem k tomu, že přeshraniční vklady v evropských daňových rájích, jako jsou 

Andorra, Gibraltar, Lichtenštejnsko a Švýcarsko, v posledních několika letech klesly, 

nebo se drží na stejné úrovni, což vede k domněnce, že offshorové činnosti se 

přesouvají do jiných jurisdikcí a offshorové odvětví se restrukturalizuje v důsledku 

narůstajícího počtu dvoustranných dohod o informacích ohledně daní; 

H. vzhledem k tomu, že investiční toky do offshorových finančních center se v roce 2015 

odhadovaly na 72 miliard USD3 a v posledních letech se v důsledku narůstajících toků 

od nadnárodních podniků nacházejících se v rozvojových a tranzitivních ekonomikách 

navýšily, někdy prostřednictvím tzv. round-trippingu investic; vzhledem k tomu, že 

investiční toky do zvláštních účelových jednotek představují většinu offshorových 

investičních toků; vzhledem k tomu, že Lucembursko bylo v roce 2015 hlavním 

příjemcem investičních toků spojených se zvláštními účelovými jednotkami, i když 

přítoky do Nizozemska spojené se zvláštními účelovými jednotkami byly v roce 2015 

rovněž obzvláště vysoké; vzhledem k tomu, že přetrvávající finanční toky směrované 

přes offshorové finanční mechanismy poukazují na potřebu větší soudržnosti mezi 

politikou v oblastí daní a investic na evropské i celosvětové úrovni; 

I vzhledem k tomu, že OECD byla v dubnu 2016 znovu pověřena vytvořením černé 

                                                 
1 http://gabriel-zucman.eu/files/JohannesenZucman2014 

2 BIS 2016 – lokační bankovní statistiky. 

3 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d2_en.pdf 
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listiny nespolupracujících jurisdikcí; vzhledem k tomu, že kritéria ke stanovení 

daňových rájů určuje Komise, která uznala, že důležitá jsou nejen kritéria 

transparentnosti a spolupráce, ale že je třeba zvážit také škodlivé daňové režimy; 

J. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky zaujímají vedoucí pozici, pokud jde 

o vytváření pracovních míst v Evropě, a že v posledních pěti letech vytvořily přibližně 

85 % všech nových pracovních míst v EU1; vzhledem k tomu, že studie2 prokázaly, že 

přeshraniční společnosti platí v průměru o 30 % nižší daně než společnosti, které působí 

pouze v jedné zemi; vzhledem k tomu, že tato skutečnost závažným způsobem narušuje 

hospodářskou soutěž, vede ke ztrátě pracovních míst a rovnosti v Unii a brání 

udržitelnému růstu; 

K. vzhledem k tomu, že agresivní daňové plánování je definováno Komisí jako zneužívání 

technických aspektů daňového systému nebo mezer vznikajících mezi dvěma či více 

daňovými systémy pro účely snižování daňové povinnosti; vzhledem k tomu, že 

Komise uznává, že agresivní daňové plánování může mít nejrůznější podoby, což vede 

k situaci, kdy se daňové předpisy nepoužívají v souladu se záměry jejich tvůrců; 

vzhledem k tomu, že mezi hlavní formy agresivního daňového plánování patří 

přesouvání dluhu, umístění nehmotných aktiv a duševního vlastnictví, strategické 

stanovování převodních cen, hybridní opatření využívající nesouladu mezi daňovými 

systémy a struktury offshorových půjček; vzhledem k tomu, že společnosti, které 

vyslechl zvláštní výbor Parlamentu, většinou opakovaly, že platí velké množství daní 

a jednají v souladu se zákonem; vzhledem k tomu, že dosud jen malé procento 

společností veřejně připustilo, že vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany podniků 

je třeba řešit; 

L. vzhledem k tomu, že téměř třetina přeshraničních podnikových investic prochází 

offshore finančními strukturami; vzhledem k tomu, že Komise konstatuje, že k 72 % 

případů přesouvání zisku v Evropské unii dochází prostřednictvím převodních cen 

a daňově výhodného umístění duševního vlastnictví a že zbývající režimy přesouvání 

zisku zahrnují přesouvání dluhu3; 

M. vzhledem k tomu, že dvoustranné daňové dohody rozdělují práva na zdanění mezi stát 

zdroje a zemi bydliště; vzhledem k tomu, že státu zdroje je často přiděleno právo danit 

aktivní příjmy podniků, pokud mají ve státech zdroje stálou provozovnu, a země 

bydliště získají práva na zdanění pasivního příjmu, jako jsou dividendy, licenční 

poplatky a úroky; vzhledem k tomu, že takové rozdělení práv na zdanění má zásadní 

význam pro pochopení režimů agresivního daňového plánování; 

N. vzhledem k tomu, že účetní postupy jsou obrazem finančního stavu podniku získaného 

tak, že se výnosy sladí s výdaji, a zisky a ztráty se sladí s kalendářním obdobím, ve 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/growth/smes/, Evropská komise, 10. května 2016. 
2 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1351_en.htm#_ftnref8 a Egger, P., W. Eggert a H. Winner 

(2010), Saving taxes through foreign plant ownership, Journal of International Economics č. 81: s. 99-108; 

Finke, K. (2013), Tax Avoidance of German Multinationals and Implications for Tax Revenue Evidence from a 

Propensity Score Matching Approach, mimeo. 

3 https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a0cf64ee-8e0d-4b5f-b145-

6ffbaa940e10/TheRoleFinancialSectorTaxPlanning_Draft_210316.pdf 

http://ec.europa.eu/growth/smes/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1351_en.htm#_ftnref8
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kterém vzniknou, a nikoli s obdobím, v němž skutečně probíhají peněžní toky; 

vzhledem k tomu, že pokud se zdanitelný příjem přenáší z jedné jurisdikce do druhé, 

a každá z nich jej zpracovává odlišným způsobem, vzniká příležitost využít tento 

nesoulad; vzhledem k tomu, že ačkoli licenční poplatky mohou být pro obchodní účely 

odůvodněné, bez řádné fiskální koordinace a pokud se jim může dostat zvýhodněného 

daňového zacházení v jednom státě, vedou k erozi základu daně v jiných státech; 

O. vzhledem k tomu, že 60 % veškerého světového obchodu probíhá uvnitř skupin, 

a vztahují se tedy na ně metodiky stanovování převodních cen; vzhledem k tomu, že 

70 % veškerého přesouvání zisku se uskutečňuje prostřednictvím převodních cen; 

P. vzhledem k tomu, že konvergenci daňových politik by měly doplňovat také větší 

kontroly a větší počet vyšetřování škodlivých daňových praktik; vzhledem k tomu, že 

Komise zahájila několik nových formálních vyšetřovacích řízení v souvislosti 

s daňovým zacházením s nadnárodními podniky; vzhledem k tomu, že hodnocení 

opatření daňové politiky z hlediska poskytování státní podpory je přístup, jehož význam 

v posledních letech vzrostl; vzhledem k tomu, že je nezbytná další reflexe a opatření 

s cílem lépe pochopit a řešit vzájemné působení zdanění a hospodářské soutěže; 

vzhledem k tomu, že Komise má možnost vyšetřit neselektivním a nezaujatým 

způsobem všechny případy podezření na nedovolenou státní podporu poskytnutou 

prostřednictvím preferenčního daňového zacházení; vzhledem k tomu, že celá řada 

šetření Komise v oblasti státních podpor nebyla v době přijetí této zprávy ještě 

dokončena; vzhledem k tomu, že určité členské státy zahájily vůči některým 

nadnárodním podnikům postupy zpětného získávání prostředků; vzhledem k tomu, že 

některé členské státy prováděly analýzy vedlejších účinků svých vnitrostátních 

daňových politik s cílem posoudit dopady na rozvojové země; 

Q. vzhledem k tomu, že agresivní daňové plánování je neoddělitelné od agresivního 

sociálního plánování, jak potvrzuje činnost zvláštního výboru (TAXE 2), zejména 

slyšení nadnárodních podniků, díky němuž se jasně prokázalo, že daňové strategie 

firem, jako je McDonald´s, jsou využívány i jako opatření s cílem snížit platy 

zaměstnanců; 

R. vzhledem k tomu, že nejlepším nástrojem boje proti agresivnímu daňovému plánování 

jsou dobře koncipované právní předpisy, řádně a koordinovaně prováděné; 

Úloha zvláštních daňových jurisdikcí  

S. vzhledem k tomu, že Parlament se sešel se zástupci vlád Andorry, Lichtenštejnska, 

Monaka, Guernsey a Jersey; vzhledem k tomu, že Kajmanské ostrovy byly pouze na 

schůzi koordinátorů, nikoli však na formálním slyšení zvláštního výboru; vzhledem 

k tomu, že Ostrov Man odmítl vystoupit před zvláštním výborem, zaslal však písemný 

příspěvek; 

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 %; 
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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; 

U vzhledem k tomu, že všechny tyto jurisdikce se zavázaly zavést do roku 2017 

automatickou výměnu informací, kromě Andorry a Monaka, které tak mají učinit do 

roku 2018; vzhledem k tomu, že je důležité sledovat, zda se účinné legislativní změny 

již zavádějí, aby se zajistilo zahájení účinné automatické výměny informací od roku 

2017; 

V. vzhledem k tomu, že mezery v právních předpisech, neúčinnost výměny informací 

a obecněji neplnění požadavků kontroly, nedostatečná znalost konečných příjemců 

a bankovní a firemní tajemství jsou navzdory postupnému odstraňování zákonů 

o bankovním tajemství překážkami pro zastavení daňových úniků a vyhýbání se 

daňovým povinnostem; vzhledem k tomu, že neprůhlednosti těchto praktik využívají 

někteří daňoví zástupci ve finančním sektoru k agresivním daňovým praktikám; 

vzhledem k tomu, že iniciativy směřující k automatické výměně informací mezi zeměmi 

nad rámec dřívějších dvoustranných úmluv o daních byly zavedeny teprve nedávno; 

vzhledem k tomu, že bez účinného prosazování budou slabé stránky systémů 

podněcovat k daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem; 

W. vzhledem k tomu, že některé zvláštní daňové jurisdikce v EU i mimo ni nejsou ochotny 

reformovat své daňové systémy, a to navzdory celosvětovým iniciativám a skutečnosti, 

že některé z nich jsou zapojeny do činnosti OECD; 

X. vzhledem k tomu, že ze slyšení s Andorrou, Guernsey, Jersey, Lichtenštejnskem 

a Monakem (viz příloha 1) vyplývá, že podmínky registrace offshorových společností 

a informace, jež mají být v této souvislosti poskytovány, se u jednotlivých jurisdikcí 

liší; vzhledem k tomu, že oficiální daňové orgány některých těchto jurisdikcí neznají 

nebo neshromažďují úplné informace o konečných příjemcích svěřenectví, nadací 

a společností a že tyto informace nejsou veřejné; vzhledem k tomu, že Andorra, 

Lichtenštejnsko, Monako, San Marino a Švýcarsko podepsaly dohody o výměně 

informací s EU; vzhledem k tomu, že Normanské ostrovy podepsaly dohody se 

Spojeným královstvím a vyjádřily ochotu uzavřít obdobné dohody s ostatními 

členskými státy; 

Y vzhledem k tomu, že platné právní předpisy některých jurisdikcí nezajišťují řádnou 

správu ani dodržování mezinárodních norem týkajících se konečných příjemců, 

transparentnosti a spolupráce; 

Z. vzhledem k tomu, že některé z těchto jurisdikcí jsou závislými či přidruženými územími 

členských států, a proto i tehdy, když mají statut samosprávy, částečně podléhají 

vnitrostátním a evropským právním předpisům; vzhledem k tomu, že členské státy by 

proto měly uvažovat o přijetí právních předpisů s cílem zajistit, aby jejich přidružená 

a závislá území postupovala v souladu s nejpřísnějšími normami; 

AA.  vzhledem k tomu, že některé členské státy vypracovaly vlastní seznamy 

nespolupracujících jurisdikcí nebo definovaly obsah pojmů „daňové ráje“ či 

„privilegované daňové jurisdikce“; vzhledem k tomu, že mezi těmito seznamy existují 
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v otázce vymezení či posuzování nespolupracujících jurisdikcí či daňových rájů velké 

rozdíly; vzhledem k tomu, že seznam nespolupracujících jurisdikcí, který vypracovala 

OECD, neplní svůj účel; vzhledem k tomu, že Komise v daňovém balíčku ze dne 

17. června 2015 zveřejnila seznam nespolupracujících jurisdikcí, který byl vypracován 

na základě stávajících vnitrostátních seznamů podle zásady společného jmenovatele; 

vzhledem k tomu, že ačkoli jich je naléhavě třeba, stále chybí společná celoevropská 

definice a společný celoevropský seznam nespolupracujících jurisdikcí; vzhledem 

k tomu, že žádný z těchto seznamů neobsahuje jasná, měřitelná a vyčerpávající kritéria 

pro určení míry utajování ze strany konkrétní jurisdikce; 

Úloha finančních institucí v agresivním daňovém plánování nadnárodních podniků 

AB. vzhledem k tomu, že podle dokumentů „LuxLeaks“ a „Panama Papers“ se některé 

finanční instituce a auditorské nebo právnické firmy podílely jako zprostředkovatelé na 

vytváření složitých právních struktur vedoucích k využívání režimů agresivního 

daňového plánování multinárodními podniky; vzhledem k tomu, že mezery v právní 

úpravě, nesoulad a nedostatečná koordinace, spolupráce a transparentnost mezi zeměmi 

vytvářejí prostředí, které usnadňuje daňové úniky; vzhledem k tomu, že finanční 

instituce jsou nicméně kvůli informacím o finančních účtech a skutečných vlastnících, 

které mají k dispozici, klíčovými a nepostradatelnými pomocníky v boji proti daňovým 

podvodům, a vzhledem k tomu, že je proto klíčové, aby plně a účinně spolupracovaly 

při výměně takových informací; 

AC. vzhledem k tomu, že v době, kdy probíhalo toto vyšetřování, proniklo na veřejnost 

několik daňových skandálů, do nichž byly zapojeny banky; vzhledem k tomu, že 

finanční instituce mohou využít různé strategie agresivního daňového plánování k tomu, 

aby svým klientům pomáhaly s daňovými úniky nebo vyhýbání se daňovým 

povinnostem; vzhledem k tomu, že banky mohou vystupovat na trhu jménem svých 

klientů a prohlašovat, že jsou skutečným vlastníkem těchto transakcí vůči daňovým 

orgánům, a umožnit tak klientům neoprávněně těžit z daňových výhod poskytovaných 

bankám z titulu jejich bankovního statusu nebo jejich rezidence; vzhledem k tomu, že 

při navrhování a provádění agresivního daňového plánování by měly být banky (zvláště 

ty, které provádějí operace investičního bankovnictví) považovány za subjekty hrající 

dvojí úlohu; zaprvé, poskytující klientům agresivní daňové plánování, často 

v souvislosti s finančními produkty, jako jsou půjčky, deriváty, repo obchody nebo 

jakýkoli jiný nástroj spojený s kapitálem; zadruhé, samy využívající agresivní daňové 

plánování prostřednictvím svých vlastních mezibankovních finančních transakcí nebo 

strukturovaných finančních transakcí; 

AD. vzhledem k tomu, že veškeré banky, které vystoupily před zvláštním výborem, oficiálně 

popíraly poradenství svým klientům v oblasti daňových úniků nebo vyhýbání se 

daňovým povinnostem v jakékoli podobě a vztahy s auditorskými a právnickými 

firmami, které by se týkaly tohoto účelu; vzhledem k tomu nicméně, že banky si však 

často vyžádají právní stanoviska od auditorských nebo konzultačních firem kvůli tomu, 

aby ověřily smlouvy, které nabízejí svým klientům; vzhledem k tomu, že tato placená 

právní stanoviska mohou být využita ke krytí operací týkajících se bankovních úniků 

a zajištění toho, aby banky nebyly obviňovány z úmyslných podvodů; 

AE. vzhledem k tomu, že některé významné finanční instituce mají značné množství 
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dceřiných společností ve zvláštních daňových jurisdikcích nebo v jurisdikcích s nízkými 

či velmi nízkými sazbami daně z příjmu právnických osob za účelem vyhýbání se 

daňovým povinnostem jménem svých firemních a soukromých klientů nebo ve svůj 

vlastní prospěch; vzhledem k tomu, že řada finančních institucí nedávno v těchto 

jurisdikcích uzavřela některé své pobočky; vzhledem k tomu, že ve Spojených státech 

bylo několik finančních institucí stíháno v souvislosti s daňovými úniky či praním 

peněz, což vedlo k placení významných pokut, ale velmi málo stíhání bylo zahájeno 

v Evropské unii; 

AF. vzhledem k tomu, že banky fungují na konkurenčním trhu a jsou motivovány, aby 

prosazovaly atraktivní daňové režimy s cílem přilákat nové klienty a poskytovat služby 

stávajícím klientům; vzhledem k tomu, že na zaměstnance bank je často vyvíjen 

enormní tlak, aby uznaly za platné klientské smlouvy umožňující daňové úniky 

a vyhýbání se daňovým povinnostem, a jsou vystaveni riziku propuštění, pokud 

požadavkům nevyhoví; vzhledem k tomu, že zde dochází ke střetu zájmů, včetně tzv. 

případů „otočných dveří“, mezi vysokými bankovními úředníky, konzultačními firmami 

a zaměstnanci daňových správ; vzhledem k tomu, že daňové správy nemají pokaždé 

dostatečný přístup k informacím nebo prostředky na to, aby mohly banku prošetřit 

a odhalovat případy daňových úniků; 

AG. vzhledem k tomu, že řada bank a finančních institucí zapojených do daňových úniků 

byla v období finanční krize roku 2008 zachráněna za použití peněz daňových 

poplatníků, a proto je jejich chování v daňových záležitostech ještě politováníhodnější; 

AH. vzhledem k tomu, že je důležité uznat, že ne všechny komplexní strukturované finanční 

transakce mají jednoznačnou daňovou motivaci a že produkty založené primárně na 

daních představují jen malou část celkového obchodu v oblasti komplexních 

strukturovaných finančních transakcí; vzhledem k tomu však, že částky zapojené do 

transakcí agresivního daňového plánování mohou být velmi vysoké, přičemž jediný 

obchod může někdy představovat částku miliard EUR a daňové výhody, které taková 

transakce nabízí, mohou dosahovat stovek milionů EUR1; vzhledem k tomu, že orgány 

pro daňové příjmy se potýkají s problémem nedostatečné transparentnosti komplexních 

strukturovaných finančních transakcí, které jsou využívány pro účely agresivního 

daňového plánování, zejména pokud se budou určité samostatné úseky spadající do 

takových dohod provádět v různých jurisdikcích; 

AI. vzhledem k tomu, že na úvěrové instituce v EU se již vztahují požadavky, aby veřejně 

podávaly zprávy podle jednotlivých zemí podle směrnice o kapitálových požadavcích 

CRD IV; vzhledem k tomu, že je třeba konstatovat, že tyto zprávy podle jednotlivých 

zemí měly určité nedostatky a že by tyto nedostatky měly být řešeny; vzhledem k tomu, 

že žádná z finančních institucí, které vystoupily před zvláštním výborem, nevznesla 

proti požadavkům na zveřejňování žádnou zásadní námitku; vzhledem k tomu, že 

některé z těchto institucí jasně uvedly, že s tímto požadavkem souhlasí a že podpoří, 

aby se stal globálním standardem; 

AJ. vzhledem k tomu, že podávání veřejných zpráv o jednotlivých zemí vztahující se na 

určité dokumenty finančních institucí vykazuje pozoruhodné nesrovnalosti mezi jejich 

                                                 
1  OECD, 2008, „Study into the role of tax intermediaries“; OECD, 2008, „Study into the role of tax 

intermediaries“; http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf 
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celkovým ziskem dosaženým v zámořských jurisdikcích, jejich činností, výší odvedené 

daně a počtem zaměstnanců v těchto jurisdikcích; vzhledem k tomu, že tytéž zprávy 

odhalily nesrovnalosti mezi územími, na nichž působí a kde mají své zaměstnance, 

a územími, na nichž vykazují zisky; 

AK. vzhledem k tomu, že banky a nadnárodní podniky, které vystoupily před zvláštním 

výborem, nezodpověděly v plném rozsahu všechny otázky jeho členů, a že některé 

záležitosti tudíž zůstaly nezodpovězené nebo nejednoznačné; vzhledem k tomu, že 

některé z těchto bank a nadnárodních podniků později zaslaly písemné příspěvky (viz 

příloha 2); 

Daňové režimy pro příjmy z patentů, znalostí a výzkumu a vývoje 

AL. vzhledem k tomu, že v celé Unii jsou široce využívány režimy týkající se duševního 

vlastnictví, patentů a výzkumu a vývoje; vzhledem k tomu, že nadnárodní podniky tyto 

režimy využívají k umělému snižování svých celkových daňových odvodů; vzhledem 

k tomu, že opatření č. 5 akčního plánu OECD v oblasti eroze základu daně a přesouvání 

zisku (BEPS) se týká modifikovaného přístupu podle kauzálního nexu (modified nexus 

approach); vzhledem k tomu, že skupina pro kodex chování má mimo jiné analyzovat 

a efektivně sledovat tyto praktiky v členských státech; 

AM. vzhledem k tomu, že skupina pro kodex chování analyzovala evropské daňové režimy 

pro příjmy z patentů, avšak nedokončila svou analýzu zvláštních režimů; vzhledem 

k tomu, že mezitím se opatření č. 5 akčního plánu OECD v oblasti eroze základu daně 

a přesouvání zisku odvolává na modifikovaný přístup podle kauzálního nexu jako na 

novou normu uplatňovanou při poskytování pobídek v oblasti výzkumu a vývoje; 

vzhledem k tomu, že členské státy se na úrovni skupiny pro kodex chování dohodly, že 

provedou modifikovaný přístup podle kauzálního nexu ve svých vnitrostátních právních 

předpisech do roku 2015; vzhledem k tomu, že se rovněž dohodly na tom, že by 

stávající daňové režimy pro příjmy z patentů měly být postupně do roku 2021 

ukončeny; vzhledem k tomu, že členské státy mají značné zpoždění v provádění 

modifikovaného přístupu podle kauzálního nexu ve svých vnitrostátních právních 

předpisech; 

AN. vzhledem k tomu, že z několika studií Komise jasně vyplývá, že souvislost mezi 

daňovým režimem pro příjmy z patentů a výzkumem a vývojem je ve většině případů 

nahodilá nebo umělá; vzhledem k tomu, že tato nesrovnalost může vést k domněnce, že 

uvedené režimy jsou ve většině případů vytvořeny za účelem vyhýbání se daňovým 

povinnostem; vzhledem k tomu, že daňové pobídky pro příjmy vytvářené v oblasti 

výzkumu a vývoje, především daňové režimy pro příjmy z patentů, mnohdy vedou ke 

značnému poklesu daňových příjmů pro všechny vlády, včetně vlád, jež takovou 

politiku provádějí; vzhledem k tomu, že by mělo být hlouběji analyzováno, jak nejlépe 

motivovat potřebný výzkum a vývoj a inovace v EU, aniž by vznikaly škodlivé 

praktiky; vzhledem k tomu, že OECD a MMF1 již také několikrát potvrdily, že se 

nedomnívají, že by daňové režimy pro příjmy z patentů byly správným nástrojem pro 

podporu výzkumu a vývoje; 

                                                 
1 Ověřit odkaz a připojit jej. 
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AO. vzhledem k tomu, že klíčový význam daňových režimů pro příjmy z patentů v režimech 

škodlivých daňových praktik byl nejprve zpozorován v rámci pracovních cest ke zjištění 

potřebných údajů předchozího zvláštního výboru (TAXE 1) v Nizozemsku a ve 

Spojeném království, a následně jej potvrdila jeho delegace na Kypru; vzhledem 

k tomu, že v ostatních členských státech existují obdobné systémy; 

AP. vzhledem k tomu, že mimořádně tíživý problém vzniká v důsledku toho, že není ani 

v nejmenším sladěn přístup členských států v otázce odchozích plateb; vzhledem 

k tomu, že v tomto stávajícím, nekoordinovaném rámci, kombinace zrušení zdanění 

u zdroje podle směrnic o úroku a licenčních poplatcích a o mateřské společnosti 

a odstranění srážkové daně u odchozích plateb dividendy, licenčních poplatků a úroků 

v některých členských státech vytváří právní mezery, čímž zisky mohou účinně téci 

z jakéhokoliv členského státu pryč z území Unie, aniž by byly alespoň jednou 

předmětem daně; 

Dokumenty poskytnuté skupinou pro kodex chování pro zdaňování podniků, skupinou na 

vysoké úrovni pro zdanění a pracovní skupinou pro otázky daní 

AQ. vzhledem k tomu, že mandát skupiny pro kodex chování je vymezen v závěrech Rady 

ECOFIN ze dne 1. prosince 1997; vzhledem k tomu, že dokumenty skupiny pro kodex 

chování představují základní zdroj informací pro činnost zvláštního výboru (jak je 

uvedeno již v usnesení Parlamentu ze dne 25. listopadu 2015); 

AR. vzhledem k tomu, že některé pracovní dokumenty a zápisy ze schůzí skupiny pro kodex 

chování byly poslancům EP v prostorách EP zpřístupněny pouze neveřejně a teprve pět 

měsíců po zahájení funkčního období jeho zvláštního výboru; vzhledem k tomu, že byly 

sice zpřístupněny i dodatečné dokumenty, ale některé dokumenty a zápisy jsou stále 

utajené, nedostupné nebo chybí; vzhledem k tomu, že Komise na neformální schůzi 

uvedla, že veškeré od ní pocházející dokumenty a dokumenty poskytnuté jí třetími 

stranami poskytla zvláštnímu výboru, a že veškeré další relevantní dokumenty ze schůzí 

pocházející z Komise, pokud kdy byly v držení Komise, se tudíž musely ztratit; 

AS. vzhledem k tomu, že členské státy poskytly Parlamentu na jeho opakované žádosti 

o úplné zveřejnění příslušných dokumentů neuspokojivé odpovědi; vzhledem k tomu, že 

tato situace trvá již několik měsíců; vzhledem k tomu, že tyto dokumenty byly 

poskytnuty výzkumným pracovníkům univerzity v Amsterodamu na základě žádosti 

vycházející z evropské směrnice o transparentnosti; vzhledem k tomu, že tyto 

dokumenty byly nicméně v nedávné době poskytnuty, ovšem pouze na důvěrném 

základě a není možno je využít pro veřejnou rozpravu; vzhledem k tomu, že 

transparentnost a přístup k informacím jsou základními prvky parlamentní práce; 

AT. vzhledem k tomu, skupina pro kodex chování zkoumala specifické otázky, aniž by to 

vedlo ke konkrétním reformám; vzhledem k tomu, že například diskuse na téma 

daňových rozhodnutí probíhala nejméně od roku 1999 a stále jsou potíže s prováděním 

dohodnutých doporučení, a to i po odhaleních „LuxLeaks“; vzhledem k tomu, že 

posuzování daňových režimů pro příjmy z patentů nikdy nebylo v roce 2014 plně 

uzavřeno a žádné další posouzení nezačalo navzdory tomu, že v členských státech 

dochází ke zpoždění při provádění modifikovaného přístupu podle kauzálního nexu; 

Vnější rozměr: skupina G20, OECD a OSN; účast a důsledky pro rozvojové země 
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AU. vzhledem k tomu, že OECD, OSN a další mezinárodní organizace jsou zúčastněnými 

stranami v boji proti erozi základu daně z příjmů právnických osob; vzhledem k tomu, 

že je nutné zajistit globální harmonizaci postupů a provádění společných standardů, 

například těch, které v souvislosti s balíčkem opatření proti erozi základu daně 

a přesouvání zisku navrhla OECD; vzhledem k tomu, že by mělo být zřízeno 

mezivládní fórum na úrovni OSN s méně selektivním členstvím než OECD nebo G20, 

aby se mohly za rovných podmínek účastnit všechny země, včetně rozvojových států; 

vzhledem k tomu, že ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí skupiny G20 na 

své schůzi ve Washingtonu ve dnech 14. a 15. dubna 2016 opakovaně vyzvali, aby 

veškeré země a jurisdikce provedly normy Finančního akčního výboru (FATF) týkající 

se transparentnosti a informací o skutečných vlastnících právnické osoby nebo právního 

uspořádání; vzhledem k tomu, že někteří členové skupiny G20 žádali, aby byla 

prováděna automatická výměna informací, pokud jde o skutečné vlastnictví, a požádali 

FATF a Globální fórum pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely 

o předložení prvotních návrhů za tím účelem do října 2016; 

AV. vzhledem k tomu, že jak vypozorovala pracovní cesta ke zjištění potřebných údajů do 

Spojených států, neexistuje dostatečná transparentnost a chybí společná definice 

skutečného vlastnictví na celosvětové úrovni; vzhledem, že tato nedostatečná 

transparentnost byla zjevná zvláště u krycích společností a právnických kanceláří; 

vzhledem k tomu, že Spojené státy v současné době připravují provádění akčního plánu 

OECD v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisku; 

AW. vzhledem k tomu, že proces v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisku nezahrnuje 

rozvojové země jako rovnocenné vyjednávací partnery a neposkytl účinná řešení 

daňových problémů nejchudších zemí, včetně celosvětové sítě daňových úmluv, které 

často brání rozvojovým zemím v tom, aby zdaňovaly zisky vytvářené na jejich území; 

AX. vzhledem k tomu, že již existuje spolupráce v oblasti společných daňových otázek mezi 

příslušnými orgány EU a Spojených států, ale podobná spolupráce chybí na politické 

úrovni, zvláště pokud jde o parlamentní spolupráci; 

AY. vzhledem k tomu, že v červenci 2016 se má konat sympozium o zdanění s cílem 

dosáhnout výrazného, udržitelného a vyváženého hospodářského růstu; vzhledem 

k tomu, že skupina G20 vyzvala všechny mezinárodní organizace včetně EU, aby 

reagovaly na příslušné výzvy; 

AZ. vzhledem k tomu, že společné veřejné slyšení zvláštního výboru TAXE 2 a Výboru pro 

rozvoj „Důsledky agresivních fiskálních praktik pro rozvojové země“ ukázalo, že 

rozvojové země se potýkají s obdobnými problémy eroze základu daně, přesouvání 

zisku, nedostatečné transparentnosti, celosvětově rozdílných daňových systémů 

a chybějící soudržné a účinné mezinárodní právní úpravy; vzhledem k tomu, že 

rozvojové země trpí důsledky agresivního daňového plánování; vzhledem k tomu, že 

zdroje a odbornost daňových správ v rozvojových zemích jsou nízké, což jim brání 

v účinném boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem; 

BA. vzhledem k tomu, že členové skupiny G20 potvrdili svůj závazek, že zajistí, aby bylo 

vyvíjeno úsilí o posílení kapacit hospodářství rozvojových zemí a rozvinuté země byly 

vybízeny k dodržování zásad iniciativy v daňové oblasti z Addis Abeby, jak byly 

stanoveny na zasedání OSN dne 27. července 2015; vzhledem k tomu, že názory 
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a priority rozvojových zemí mají zásadní význam pro efektivní globální koordinaci; 

BB. vzhledem k tomu, že Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka poskytují 

technickou pomoc včetně nástrojů pro daňové správy rozvojových zemí ohledně 

mezinárodních daňových otázek, aby zlepšily schopnost rozvojových zemí řešit 

problém daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní peněz, zejména 

v souvislosti se stanovováním převodních cen; 

BC. vzhledem k tomu, že australská vláda oznámila plány na zavedení daně z odkloněných 

zisků, která se bude vztahovat na nadnárodní podniky vyhýbající se daňovým 

povinnostem a která vstoupí v platnost dne 1. července 2017, jakož i vytvoření nové 

pracovní skupiny daňového úřadu; 

Činnost zvláštního výboru Parlamentu (TAXE 2) 

BD. vzhledem k tomu, že řada opatření navržených Komisí přímo navazuje na usnesení 

Parlamentu ze dne 16. prosince 2015 a 25. listopadu 2015; vzhledem k tomu, že Komise 

tak nyní alespoň částečně předložila významné iniciativy obsažené v těchto usneseních; 

vzhledem k tomu, že stále chybí další klíčová opatření požadovaná v uvedených 

usneseních, mezi jiným reforma rámce fiskální státní podpory, účinná zákonná 

ustanovení na ochranu oznamovatelů a opatření k zamezení napomáhání agresivnímu 

daňovému plánování a jeho podpory ze strany poradců a finančního odvětví; 

BE. vzhledem k tomu, že důsledky pro Unii analyzoval a posuzoval zejména zvláštní výbor 

Parlamentu pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou (TAXE 1), 

jehož činnost vyústila v usnesení přijaté dne 25. listopadu 2015 drtivou většinou hlasů; 

vzhledem k tomu, že usnesení Parlamentu ze dne 16. prosince 2015 bylo přijato 

podobně drtivou většinou hlasů; vzhledem k tomu, že Komise vypracovala společnou 

odpověď na usnesení ze dne 16. prosince 2015 a 25. listopadu 2015; 

BF. vzhledem k tomu, zvláštní výbor Parlamentu TAXE 2, jenž byl vytvořen dne 

2. prosince 2015, uspořádal 11 schůzí, některé z nich společně s Hospodářským 

a měnovým výborem, Výborem pro právní záležitosti a Výborem pro rozvoj, na nichž 

vystoupila komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová, komisař pro 

hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici, komisař pro finanční 

stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Jonathan Hill, nizozemský ministr 

financí Eric Wiebes (zastupující předsednictví Rady), odborníci v oblasti daní a rozvoje, 

zástupci nadnárodních společností, zástupci bank a poslanci vnitrostátních parlamentů 

zemí EU; vzhledem k tomu, že výbor uspořádal také schůze se zástupci vlád Andorry, 

Lichtenštejnska, Monaka, Guernsey a Jersey a že obdržel písemný příspěvek od vlády 

Ostrova Man (viz příloha 1); vzhledem k tomu, že zorganizoval také pracovní cesty ke 

zjištění potřebných údajů do Spojených států (viz příloha 6) s cílem prozkoumat 

konkrétní aspekty jeho mandátu ve vztahu k třetím zemím, a na Kypr (viz příloha 5); 

vzhledem k tomu, že členové zvláštního výboru byli osobně vyzváni, aby se zapojili do 

činnosti meziparlamentní skupiny na vysoké úrovni „TAXE“ organizace OECD; 

vzhledem k tomu, že zvláštní výbor uspořádal neveřejné schůze na úrovni koordinátorů, 

na nichž vystoupili zástupci vlády Kajmanských ostrovů, investigativní novináři 

a úředníci Komise; vzhledem k tomu, že všechny tyto kroky, které zajistily hojnost 

velmi užitečných informací o postupech a daňových systémech jak uvnitř Unie, tak 

mimo ni, pomohly vyjasnit některé důležité záležitosti, zatímco jiné zůstaly 
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nezodpovězeny; 

BG. vzhledem k tomu, že činnost zvláštního výboru byla do určité míry omezena 

skutečností, že pouze 4 ze 7 pozvaných nadnárodních společností reagovaly kladně na 

první pozvání vystoupit před členy výboru (viz příloha 2); 

BH. vzhledem k tomu, že Komise a Rada nadále odmítají udělit svůj souhlas k návrhu 

nařízení Evropského parlamentu o podrobných ustanoveních pro výkon vyšetřovacích 

pravomocí Evropského parlamentu, a zvláštní a vyšetřovací výbory Evropského 

parlamentu tak stále nemají ve srovnání s parlamenty členských států a Kongresem 

Spojených států dostatečné pravomoci, jako například právo předvolat svědky nebo si 

vymoci přístup k dokumentům; 

BI. vzhledem k tomu, že Rada ve věcech týkajících se daní v nedávné době opakovaně 

přijala komplexní předběžné politické závěry, aniž by zohlednila postoje Evropského 

parlamentu nebo i jen vyčkala jejich přijetí; 

Závěry a doporučení 

1. opakuje závěry svého usnesení ze dne 25. listopadu 2015 a svého usnesení ze dne 

16. prosince 2015; 

Reakce Komise a členských států 

2. vyjadřuje politování nad skutečností, že 13 členských států nemá řádná pravidla pro boj 

proti agresivnímu daňovému plánování na základě nezdaněných toků z výplaty 

dividend; lituje rovněž skutečnosti, že 13 členských států nepoužívá žádný test 

skutečného vlastnictví při schvalování žádosti o snížení srážkové daně nebo 

o osvobození od této daně; lituje dále skutečnosti , že 14 členských států stále ještě 

nemá pravidla pro společnosti kontrolované zahraničními subjekty s cílem předcházet 

agresivnímu daňovému plánování a že 25 členských států nemá žádná pravidla pro boj 

proti nesouladu v oblasti daňové kvalifikace, kterou místní společnosti uděluje jiný stát; 

vyjadřuje politování nad tím, že ani jeden členský stát dosud nevyzval k zákazu struktur 

agresivního plánování; 

3. vyzývá členské státy a Komisi k přijetí dalších legislativních návrhů týkajících se 

vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob, neboť v členských 

státech existuje prostor ke zpřísnění jejich pravidel proti zneužívání s cílem bojovat 

proti erozi základu daně; hluboce lituje skutečnosti, že členské státy neprojednaly 

doporučení Parlamentu v žádné z pracovních skupin Rady a nereagují na porušování 

své povinnosti loajální spolupráce podle Smlouvy tím, že umožňují agresivní vyhýbání 

se daňovým povinnostem a daňové úniky v jiných členských státech; 

4. vítá balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem, který Komise zveřejnila dne 

28. ledna 2016, jakož i všechny legislativní návrhy a sdělení předložené posléze (viz 

příloha 4); vítá přijetí směrnice, kterou se mění směrnice o správní spolupráci s cílem 

zavést neveřejné podávání zpráv daňovým orgánům podle jednotlivých zemí, Radou 

a současně s politováním konstatuje, že Rada nevyčkala, až bude znát a bude moci vzít 

v úvahu postoj Evropského parlamentu, než schválí svůj vlastní postoj, 

a nepředpokládala zapojení Komise do výměny informací; vyzývá Radu, aby dosáhla 
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jednomyslného a ambiciózního postoje k tomuto balíčku a zachovala směrnici proti 

vyhýbání se daňovým povinnostem jako jedinou směrnici s cílem účinně provádět 

doporučení OECD a překonat je, aby naplnila ambice EU a zajistila řádné fungování 

jednotného trhu, spíše než jej oslabovala; důrazně lituje skutečnosti, že stávající návrh 

postoje Rady je oslaben, zvláště prostřednictvím ustanovení o zachování právních 

účinků ve vztahu k odpočtu úroků nebo zúženého přístupu v oblasti pravidel pro 

společnosti kontrolované zahraničními subjekty; vítá podnět k vytvoření společné 

definice a společného seznamu Unie nespolupracujících jurisdikcí v rámci vnější 

strategie pro efektivní zdanění; zdůrazňuje, že tento seznam by měl vycházet 

z objektivních, vyčerpávajících a kvantifikovatelných kritériích; opakuje, že v budoucnu 

je třeba více závazných opatření pro účinné a systematické potírání eroze základu daně 

a přesouvání zisku; 

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; 

6. naléhavě vyzývá Komisi, aby do konce roku 2016 předložila návrh společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob spolu s vhodným 

a spravedlivým distribučním klíčem, jenž by představoval ucelené řešení, jak odstranit 

škodlivé daňové praktiky v Unii, zajistil by jasnost a jednoduchost pro podniky 

a usnadnil by jim přeshraniční hospodářské činnosti v rámci Unie; domnívá se, že 

konsolidace je zásadním prvkem konsolidovaného základu daně z příjmů právnických 

osob; je toho názoru, že konsolidace by měla být zavedena co nejdříve a že jakýkoli 

přechodný systém, například pouhá harmonizace základu daně se začleněním 

mechanismu vyrovnávání ztrát, může být pouze dočasný; domnívá se, že zavedení 

plného povinného společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických 

osob je čím dál naléhavější; vyzývá členské státy, aby urychleně dosáhly shody ohledně 

návrhu na vytvoření společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických 

osob poté, co bude předložen, a neprodleně provedly následné právní předpisy; 

připomíná členským státům, že různé sazby daně z příjmu právnických osob mohou 

vytvářet nerovné podmínky a také vést k nekalé daňové soutěži v rámci EU;  

7. vítá skutečnost, že Komise přijala dne 12. dubna 2016 návrh směrnice, kterou se mění 

směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany 

společností, jejich dceřiných společností a poboček a o větší transparentnost daně 

z příjmu právnických osob; lituje však, že navrhovaná oblast působnosti Komise, 

kritéria a prahové hodnoty nejsou v souladu s předchozími postoji přijatými 

Parlamentem, a nesplní tedy očekávání; 

8. vítá dohodu dosaženou v Radě dne 8. prosince 2015 o automatické výměně informací 

o daňových rozhodnutích; vyjadřuje nicméně politování nad tím, že Rada nezohlednila 

doporučení, která Parlament uvedl ve své zprávě ze dne 20. října 2015 v souvislosti 

s původním návrhem Komise na takové opatření; zdůrazňuje, že Komise musí mít 

neomezený přístup k nové databázi Unie o daňových rozhodnutích; trvá na tom, že je 

zapotřebí ucelené a účelně fungující databáze veškerých rozhodnutí, která mohou mít 

přeshraniční dopad; naléhavě vyzývá členské státy, aby urychleně zavedly nezbytný 

legislativní rámec pro zahájení automatické výměny informací o daňových 
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rozhodnutích; 

9. zdůrazňuje, že automatická výměna informací vyústí ve velký objem údajů, které bude 

nezbytné zpracovávat, a trvá na tom, že aspekty spojené s počítačovým zpracováváním 

příslušných údajů musí být koordinovány, což platí i pro potřebné lidské zdroje 

provádějící analýzu údajů; vyzývá k posílení úlohy Komise v rámci této činnosti; 

vyzývá Komisi a členské státy, aby pečlivě dohlížely a plně dodržovaly provádění 

směrnice o správní spolupráci na vnitrostátní úrovni, zvláště s cílem zjistit, kolik 

členských států si vyžádalo daňové informace v rámci dvoustranných daňových smluv, 

spíše než podle tohoto právního základu; vyzývá členské státy, aby posílily své daňové 

správy odpovídajícím počtem zaměstnanců s cílem zajistit účinný výběr daňových 

příjmů a řešit škodlivé daňové praktiky vzhledem k tomu, že nedostatek zdrojů a škrty 

ve stavu zaměstnanců spolu s nedostatečnou odbornou přípravou, technickými nástroji 

a vyšetřovacími pravomocemi závažně narušily schopnost daňové správy v některých 

členských státech; vyzývá členské státy, aby propojovaly informace, které si vyměnily 

s daňovými orgány, a informace vyměněné s orgány finančního dohledu a regulačními 

orgány; 

10. vítá oznámení Francie, Nizozemska a Spojeného království ze dne 12. května 2016 

o tom, že zavedou veřejné rejstříky skutečných vlastníků společností; chválí Francii, 

která se zavázala vytvořit veřejný rejstřík pro svěřenectví; podporuje závazek 

Spojeného království zajistit, aby každá zahraniční společnost, která kupuje nemovitost 

ve Spojeném království nebo uzavírá smlouvu se státem, musela uvést svého 

skutečného vlastníka; vyzývá všechny členské státy, aby přijaly podobné iniciativy; 

11. s politováním konstatuje, že nový globální standard pro automatickou výměnu 

informací vyvinutý OECD nezahrnuje přechodné období pro rozvojové země, a že 

pokud se stanoví tento standard jako vzájemný, tyto země, které stále ještě disponují 

nízkou kapacitou k vytváření nezbytné infrastruktury pro shromažďování, správu 

a sdílení požadovaných informací, mohou být de facto vyloučeny; 

12. poznamenává, že Společné fórum pro převodní ceny zahrnulo do svého pracovního 

programu na období 2014–2019 také vypracování osvědčených postupů s cílem zajistit, 

aby pokyny OECD v této věci odpovídaly zvláštním podmínkám jednotlivých 

členských států; bere na vědomí, že Komise monitoruje pokrok v této činnosti; 

13. zdůrazňuje, že 70 % přesouvání zisku je prováděno prostřednictvím převodních cen a že 

nejlepší způsob, jak řešit tento problém, je přijetí plného společného konsolidovaného 

základu daně z příjmů právnických osob; vyzývá Komisi, aby i přesto předložila 

konkrétní legislativní návrh v otázce převodních cen, s přihlédnutím ke směrnicím 

OECD pro nadnárodní podniky a daňové správy ohledně převodních cen z roku 2010; 

dále zdůrazňuje, že může být mezi členskými státy EU a třetími zeměmi potřebné další 

úsilí k potírání rizik eroze základu daně a přesouvání zisku vyplývajících z rámce 

týkajícího se stanovování převodních cen, zejména oceňování nehmotných aktiv, a že 

by se měly aktivně vyhledávat a testovat na potenciál zajištění spravedlivějšího 

a účinnějšího globálního daňového systému globální alternativy ke stávající zásadě 

obvyklých tržních podmínek; 

14. vítá skutečnost, že komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová určila 

převodní ceny jako oblast, jíž je třeba v souvislosti s případy státní podpory věnovat 
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zvláštní pozornost, neboť se uvádí, že nadnárodní podniky využívají převodní ceny jako 

společný nástroj v rámci strategií daňových úniků nebo vyhýbání se daňovým 

povinnostem, jako jsou například půjčky mezi skupinami; konstatuje, že pokyny pro 

určování a regulování státní podpory v podobě daňových opatření v současné době 

neexistují, i když se tento druh státní podpory ukázal být znepokojivým nástrojem 

vyhýbání se daňovým povinnostem; vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 

a stanovila jasná kritéria pro lepší definování mezí pro převodní ceny s cílem lépe 

posoudit případy státní podpory; podporuje závěry vyšetřování Komise ve věci 

společností Starbucks, Fiat a Amazon; zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise měla přístup 

ke všem příslušným údajům; 

15. s politováním konstatuje, že řada nadnárodních společností, které se vyjádřily při 

slyšení, důrazně neodsoudila praktiky vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivní 

daňové plánování; zdůrazňuje, že nadnárodní podniky mohou snadno poskytovat umělé 

půjčky mezi skupinami pro účely agresivního daňového plánování; zdůrazňuje, že 

skutečnost, že se takovému dluhovému financování dá přednost, je na úkor daňových 

poplatníků i finanční stability; vybízí proto členské státy, aby vyloučily tyto zkreslené 

kapitálové dluhové nástroje v rámci svých příslušných právních předpisů; 

16. klade velký důraz na to, že činnost oznamovatelů má rozhodující význam pro 

odhalování rozsahu daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem, a že je tudíž 

nezbytné právně zaručit a posílit ochranu oznamovatelů v celé EU; konstatuje, že 

Evropský soud pro lidská práva a Rada Evropy v této záležitosti již podnikly kroky; 

domnívá se, že soudy a členské státy by měly zajistit ochranu oprávněných obchodních 

tajemství, ale neměly by nijak omezovat, blokovat ani potlačovat schopnost 

oznamovatelů a novinářů dokumentovat a odhalovat nezákonné, nesprávné či škodlivé 

praktiky, je-li to jednoznačně a převážně ve veřejném zájmu; lituje, že Komise nemá 

žádné plány pro rychlý postup v této záležitosti, vzhledem ke zcela nedávným 

a významným odhalením, jež veřejnosti poskytli oznamovatelé, obecně označovaným 

jako „LuxLeaks“ a „Panama Papers“; 

17. vítá skutečnost, že Komise zahájila veřejné konzultace o zlepšení mechanismů pro 

řešení sporů v oblasti dvojího zdanění; zdůrazňuje, že vytvoření časového rámce pro 

postupy řešení sporů je klíčovým prvkem pro posílení účinnosti těchto systémů; 

18. vítá sdělení „Vnější strategie pro efektivní zdanění“, v němž se Evropská investiční 

banka (EIB) vyzývá k tomu, aby do svých smluv se všemi vybranými finančními 

zprostředkovateli začlenila požadavky řádné veřejné správy; vyzývá EIB, aby 

vypracovala v těsném dialogu s občanskou společností novou politiku odpovědného 

zdaňování, přičemž výchozím bodem se stane přezkum její politiky vůči 

nespolupracujícím jurisdikcím v roce 2016; vyzývá EIB, aby jak přímé financování, tak 

financování prostřednictvím zprostředkovatelů podmínila zveřejňováním daňových 

informací podle jednotlivých zemí, a to v souladu s ustanovením směrnice CRD IV 

o úvěrových institucích a zveřejňováním informací o skutečném vlastnictví; opakuje, že 

by EIB měla posílit svá opatření hloubkové kontroly s cílem zlepšit kvalitu informací 

o konečných příjemcích a účinněji předcházet transakcím s finančními 

zprostředkovateli, které mají negativní výsledky, pokud jde o transparentnost, podvody, 

korupci, organizovanou trestnou činnost, praní peněz nebo škodlivé sociální 

a environmentální dopady, nebo jsou registrováni v offshorových finančních centrech 
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nebo daňových rájích a dopouštějí se agresivního daňového plánování; 

19. vyzývá Komisi, aby vydala jasné právní předpisy týkající se definování hospodářské 

podstaty, vytváření hodnoty a trvalé provozovny, zejména s ohledem na řešení 

problému krycích společností; vyzývá členské státy, aby revidovaly důkazní břemeno, 

pokud jde o zpětné získávání majetku pocházejícího z trestné činnosti nebo zpětné 

získávání nezákonných zisků; 

20. domnívá se, že společný unijní seznam subjektů dopouštějících se přeshraničních 

daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem by měl být vytvořen Komisí na 

základě plného přístupu pro všechny;  

Černá listina a konkrétní sankce pro nespolupracující jurisdikce a daň vybíraná 

srážkou 

 

21. konstatuje, že jedinou konkrétní iniciativou, kterou Komise v souvislosti 

s nespolupracujícími jurisdikcemi, včetně zámořských území, dosud přijala, je vnější 

strategie pro efektivní zdanění; konstatuje, že kritéria pro zanesení nespolupracujících 

jurisdikcí na seznam OECD se zatím neosvědčila jako účinné řešení tohoto problému 

a nemají odrazující účinek; zdůrazňuje, že i nadále existují třetí země, které chrání 

nelegálně získaná aktiva, čímž orgánům EU znemožňují zpětné získání těchto aktiv; 

22. vyzývá Komisi, aby co nejdříve navrhla společnou definici a seznam Unie 

nespolupracujících jurisdikcí (tj. „černou listinu daňových rájů“) založený na 

přiměřených, transparentních a objektivních kritériích, včetně uplatnění doporučení 

OECD, opatření ve prospěch daňové transparentnosti, opatření v rámci potírání eroze 

základu daně a přesouvání zisku a standardů automatické výměny informací, existence 

aktivních škodlivých daňových praktik, výhod poskytovaných nerezidentům, ať už 

fyzickým, nebo právnickým osobám, nedostatečné požadavky na ekonomickou podstatu 

a nezveřejňování podnikových struktur právnických osob (jako jsou např. svěřenectví, 

dobročinné organizace, nadace atd.) nebo vlastnictví aktiv nebo práv. a vítá úmysl 

Komise dosáhnout dohody o podobném seznamu v příštích šesti měsících; vyzývá 

členské státy, aby tuto dohodu schválily do konce roku 2016; je přesvědčen, že postup 

eskalace počínaje konstruktivním dialogem s jurisdikcí, kde byly zjištěny nedostatky, 

musí být naplánován ještě před vypracováním seznamu s cílem dosáhnout tak 

preventivního účinku procesu; je přesvědčen, že by měl být stanoven mechanismus, 

který by umožnil vyřadit jurisdikce ze seznamu, pokud dosáhnou úspěšně souladu nebo 

jej obnoví; domnívá se, že toto posouzení by se mělo vztahovat rovněž na země, které 

jsou členy OECD; 

23. vyzývá k vytvoření konkrétního regulačního rámce Unie pro sankce vůči 

nespolupracujícím jurisdikcím na černé listině, který by mimo jiné zahrnoval i možnost 

přezkumu a v krajním případě také pozastavení dohod o volném obchodu, dohod 

o dvojím zdanění a možnost zákazu přístupu k finančním prostředkům Unie; konstatuje, 

že cílem sankcí je přivést dotyčné jurisdikce k provedení změn v jejich právních 

předpisech; vyzývá k přijetí sankcí, které by se vztahovaly také na společnosti, banky 

a účetní a právnické firmy, jakož i na daňové poradce, u nichž se prokázalo, že se 

v těchto jurisdikcích podíleli na nedovolených, škodlivých a nesprávných činnostech 

nebo umožňovali nedovolené, škodlivé a nesprávné daňové dohody zahrnující právní 
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nástroje v těchto jurisdikcích; 

24. vyzývá Komisi, aby vypracovala závazný právní předpis, který zakáže všem orgánům 

EU zakládat účty nebo působit v jurisdikcích, které jsou zařazeny na společný seznam 

Unie nespolupracujících jurisdikcí; 

25. vyzývá členské státy, aby znovu projednaly své dvoustranné daňové úmluvy se třetími 

zeměmi prostřednictvím mnohostranného nástroje s cílem zavést dostatečně silné 

doložky proti zneužívání, a předcházely tak „výběru umístění v závislosti na 

uzavřených dohodách“, včetně rozdělení práv na zdanění mezi země původu a země 

rezidence způsobem, který bude odrážet ekonomickou podstatu a příslušnou definici 

stálé provozovny; dále zdůrazňuje, že tento proces by se značně urychlil, kdyby členské 

státy udělily Komisi mandát k sjednávání těchto daňových úmluv jménem Unie; vyzývá 

členské státy, aby náležitě zajistily, že rozvojovým zemím se při vyjednávání těchto 

úmluv dostane spravedlivého zacházení; 

26. vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh na celoevropskou daň vybíranou 

srážkou, již budou vybírat členské státy, aby se zajistilo, že zisky vytvářené v Unii jsou 

před tím, než Unii opustí, alespoň jednou zdaněny; konstatuje, že takový návrh by měl 

zahrnovat systém náhrad, aby se zamezilo dvojímu zdanění; zdůrazňuje, že takový 

obecný systém daně vybírané srážkou založený na metodě započítávání má tu výhodu, 

že brání dvojímu nezdanění a erozi základu daně a přesouvání zisku, aniž by současně 

vedl ke dvojímu zdanění; 

27. lituje, že se Andorra a Monako zavázaly k automatické výměně informací až od roku 

2018, a nikoli od roku 2017; poukazuje na to, že některé nespolupracující jurisdikce, 

jako např. Andorra, splňují standardy pro výměnu informací, ale směřují k tomu, stát se 

zeměmi s nízkým zdaněním; je znepokojen tím, že dohoda o zamezení dvojího zdanění 

mezi Andorrou a Španělskem v současné době nezajišťuje účinnou automatickou 

výměnu informací; vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala účinné uplatňování 

automatické výměny informací obsažené v dohodách, které členské státy podepsaly 

s bývalými nebo stávajícími nespolupracujícími jurisdikcemi; 

28. hybridní uspořádání využívající nesouladu mezi daňovými systémy, pokud jde 

o označování subjektů v členských státech EU a ve třetích zemích, například vytvoření 

společnosti typu CV/BV v Nizozemsku, které využívá mnoho firem z USA, což má za 

následek dvojí nezdanění, by měl být účinně řešen v rámci evropských právních 

předpisů, a to jako doplněk k návrhu balíčku Komise proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem; 

Daňové režimy pro příjmy z patentů, znalostí a výzkumu a vývoje 

29. konstatuje, že daňové režimy pro příjmy z patentů, znalostí a výzkumu a vývoje dosud 

neprokázaly svou vysokou efektivnost, pokud jde o podporu inovací v Unii, jak se 

očekávalo; lituje, že jsou místo toho využívány ze strany nadnárodních podniků 

k přesouvání zisku prostřednictvím strategií agresivního daňového plánování, jako je 

např. dobře známý „holandský sendvič s dvojitou irskou“; je toho názoru, že daňové 

režimy pro příjmy z patentů nejsou vhodným ani účinným nástrojem k dosažení 

hospodářských cílů; trvá na tom, že výzkum a vývoj lze podporovat prostřednictvím 

širších koncepčních opatření, která podporují dlouhodobé inovace a nezávislý výzkum, 
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a pomocí dotací, jež by měly být upřednostňovány před daňovými režimy pro příjmy 

z patentů, neboť dotace jsou méně ohroženy zneužíváním prostřednictvím strategií 

vyhýbání se daňovým povinnostem; konstatuje, že souvislost mezi daňovým režimem 

pro příjmy z patentů a činnostmi v oblasti výzkumu a vývoje je často nahodilá a že 

stávající modely vedou k závodům nadnárodních podniků o co nejnižší skutečné daňové 

odvody; vyzývá členské státy, aby postupně rušily stávající daňové režimy pro příjmy 

z patentů a zakázaly nové, a to nejpozději do roku 2021; 

30. odsuzuje skutečnost, že některé členské státy, především v rámci skupiny pro kodex 

chování, tuto problematiku dosud opomíjely a teprve mají navrhnout vhodný časový 

rámec jejího řešení; 

31. vyzývá Komisi, aby s cílem zakázat zneužívání daňových režimů pro příjmy z patentů 

k účelům vyhýbání se daňovým povinnostem a zajistit, aby jejich využívání bylo 

svázáno se skutečnou hospodářskou činností, předložila návrhy závazných právních 

předpisů Unie týkající se daňových režimů pro příjmy z patentů, které budou vycházet 

z modifikovaného přístupu podle kauzálního nexu OECD a řešit jeho slabosti; 

zdůrazňuje, že návrh Komise by se měl vztahovat na všechny daňové režimy pro příjmy 

z patentů vydané členskými státy; vyzývá k tomu, aby do té doby všechny členské státy 

zveřejnily společnosti, které v jejich zemi využívají daňových režimů pro příjmy 

z patentů; 

32. vyzývá členské státy, aby do směrnice o úrocích a licenčních poplatcích a do směrnice 

o mateřských a dceřiných společnostech začlenily ustanovení o minimálním účinném 

zdanění a zajistily, že ze strany Rady nebudou udělovány žádné výjimky; 

Banky, daňoví poradci a zprostředkovatelé 

33. hluboce lituje, že některé banky, daňoví poradci, právnické a účetní firmy a další 

zprostředkovatelé byli při vytváření strategií agresivního daňového plánování pro své 

klienty nápomocní, hrají při něm klíčovou úlohu a pomáhají rovněž vnitrostátním 

vládám při návrhu daňového řádu a právních předpisů v oblasti daní, čímž vytvářejí 

závažný střet zájmů; 

34. je znepokojen nedostatečnou transparentností a chybějící příslušnou dokumentací ve 

finančních institucích, poradenských společnostech a právnických firmách týkající se 

konkrétních modelů vlastnictví a kontroly společností, které daňoví, finanční a právní 

poradci doporučují, což potvrdilo nedávné odhalení „Panama Papers“; doporučuje, aby 

s ohledem na řešení problému krycích společností byly posíleny požadavky na 

transparentnost při zakládání soukromých společností; 

35. je znepokojen nedostatečnou transparentností a nedostatkem dokumentace ze strany 

daňových správ členských států ohledně účinků rozhodnutí o převodních cenách, 

nastavení daňových režimů pro příjmy z patentů, rozhodnutí o daňovém režimu a jiných 

diskrečních prvků zdanění právnických osob na hospodářskou soutěž; 

36. vyzývá k tomu, aby byly posíleny stávající kodexy chování pro odvětví daňového 

poradenství, a to zejména s cílem zohlednit možné střety zájmů tak, aby byly 

jednoznačně a srozumitelně zveřejňovány; vyzývá Komisi, aby zformulovala kodex 

chování Unie pro všechny poradenské služby s cílem stanovit situace možných střetů 
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zájmů, které mají být jednoznačně zveřejněny; domnívá se, že by měl zahrnovat 

vytvoření unijního režimu neslučitelnosti poradenských služeb pro daňové poradce, 

s cílem zabránit střetům zájmů při poskytování poradenství zároveň veřejnému 

i soukromému sektoru a zamezit dalším střetům zájmů; v této souvislosti naléhavě 

vyzývá Komisi, aby předložila návrh na změnu nařízení č. 573/2014 a směrnice 

2014/56; 

37. upozorňuje na rizika střetu zájmů plynoucí z poskytování služeb v oblasti právního 

a daňového poradenství i auditorských služeb stejnými firmami; zdůrazňuje tedy, že je 

důležité tyto služby jasně oddělovat; žádá Komisi, aby zajistila řádné monitorování 

a provádění právních předpisů, jejichž cílem je zabránit těmto konfliktům, a aby 

prozkoumala potřebu přezkumu směrnice o auditu, zejména ustanovení jejího článku 

22, a také nařízení o auditu, zejména ustanovení jeho článku 5 a definici „významného 

vlivu“ na jiné než auditní služby v tomto nařízení; 

38. konstatuje, že výzkumná oddělení v oboru daňového práva a daní veřejných univerzit 

jsou jednoznačně propojena s velkými daňovými firmami, což vede ke střetu zájmů 

a omezuje nezávislost, která se očekává od akademických pracovníků; poukazuje na to, 

že za stávající situace vede odborná příprava financovaná z veřejných prostředků 

daňových poplatníků daňové poradce k tomu, aby usnadňovali daňové úniky; žádá, aby 

Komise provedla vyšetřování vzájemného propojení akademického prostředí a světa 

daňového poradenství a aby se zaměřila přinejmenším na problém střetu zájmů 

a využívání vzdělávání financovaného z veřejných prostředků k napomáhání daňovým 

únikům firem; 

39. vyzývá členské státy, aby zavedly účinné, přiměřené a odrazující sankce, včetně 

trestních sankcí vůči vedoucím pracovníkům společností podílejících se na daňových 

únicích a možnosti odejmout oprávnění k podnikání odborníkům i podnikům, u nichž se 

prokázalo, že se zapojili do vytváření strategií nezákonného daňového plánování 

a daňových úniků, poskytování poradenství ohledně jejich využívání nebo do jejich 

uplatňování; žádá, aby Komise posoudila proveditelnost zavedení přiměřené finanční 

odpovědnosti daňových poradců podílejících se na nezákonných daňových praktikách; 

40. vyzývá Komisi, aby analyzovala možnost zavedení přiměřené finanční odpovědnosti 

bank a finančních institucí, jež usnadňují převody prostředků do známých daňových 

rájů, které vymezí budoucí společný seznam Unie daňových rájů a nespolupracujících 

daňových jurisdikcí; 

41. vyzývá Komisi, aby zpřísnila požadavky kladené na banky v souvislosti s jejich 

povinností hlásit daňovým orgánům členských států převody z jurisdikcí a do jurisdikcí 

uvedených na společném seznamu Unie daňových rájů a nespolupracujících daňových 

jurisdikcí; vyzývá členské státy, aby zajistily, že banky a další finanční instituce budou 

poskytovat podobné informace i regulačním a daňovým orgánům; vyzývá členské státy, 

aby posílily kapacity svých daňových správ pro vyšetřování případů daňových úniků 

a vyhýbání se daňovým povinnostem; 

42. vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh, kterým se zavedou povinné 

požadavky na zpřístupňování informací pro banky, daňové poradce a další 

zprostředkovatele týkajících se složitých struktur a zvláštních služeb v souvislosti 

s jurisdikcemi zařazenými na společný seznam EU daňových rájů a nespolupracujících 
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jurisdikcí, které byly určeny a použity k tomu, aby klientům usnadnily daňové úniky, 

daňové podvody, praní peněz nebo financování terorismu; 

43. vyzývá Komisi, aby trvale prováděla screening a sledování derivátů a obchodů 

zajišťujících financování – pomocí údajů obsažených v registrech obchodních údajů 

v souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 648/2012 a nařízení (EU) 2015/2365 – 

s cílem rozpoznat transakce, které jsou potenciálně konstruovány k dosažení 

významných daňových zvýhodnění; trvá na tom, aby Komise automaticky poskytovala 

dotčeným daňovým orgánům členských států veškeré informace, včetně údajů1; 

44. vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh s cílem zajistit, že úvěrové instituce 

usazené v některém členském státě i podniky, které mají povoleno obchodovat na 

regulovaném trhu nebo v rámci mnohostranného obchodního systému v Unii, budou ve 

svých výročních finančních zprávách uvádět, jak použily obchody zajišťující 

financování a jak využily finanční kolaterál, a také komplexní a podrobné údaje 

o příspěvku obchodů zajišťujících financování k jejich hospodářskému výsledku před 

úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) a o zisku po zdanění (EAT); 

45. vyzývá Komisi2, aby zavedla zvláštní společná minimální pravidla proti zneužívání, 

která mají zabránit výnosům z určitých hybridních převodů aktiv3, které často vedou 

k odpočtu příjmů v jednom státě, aniž by byly zahrnuty do základu daně druhého státu, 

nebo k neoprávněným zahraničním transakcím za účelem získání slevy na dani; 

46. vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost zavedení společných pravidel zaměřených 

na boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem ve vztahu k příjmům, jejichž zdroj je 

v EU, čehož by se dosáhlo prostřednictvím zprostředkovatele; dále zdůrazňuje, že tato 

pravidla by mohla být podobná pravidlům platným v USA4; 

Oznamovatelé 

47. připomíná rozhodující úlohu oznamovatelů při odhalování pochybení, včetně 

nezákonných nebo nesprávných postupů; domnívá se, že taková odhalení, jež poukazují 

                                                 
1 Viz čl. 18 (Služební tajemství) odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365 o transparentnosti obchodů zajišťujících 

financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012: http://eur-lex.europe.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R23654&fril=FR  

2 Útvary Komise potvrdily, že článek 10 (Hybridní uspořádání využívající nesouladu mezi daňovými systémy) 

návrhu Komise směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze dne 28. ledna 2016 „byl založen na 

přístupu vzájemného uznávání, jehož cílem bylo vyřešit rozdíly v právní kvalifikaci hybridních subjektů a 

hybridních finančních nástrojů, nezahrnoval však hybridní převody aktiv, které se netýkají nesouladu právní 

kvalifikace mezi daňovými systémy“. 

3  OECD definuje „hybridní převody“ jako „opatření, která jsou považována za převod vlastnictví aktiv pro 

daňové účely jedné země, ale nikoli pro daňové účely jiné země, z jejíhož pohledu se jedná o zajištěný úvěr“. 

Viz OECD, březen 2012, Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues (Hybridní 

uspořádání využívající nesouladu mezi daňovými systémy: Daňová politika a soulad s předpisy), 

http://www.oecd.org/ 

4  Viz například režimy „kvalifikovaných zprostředkovatelů“ a „kvalifikovaných prodejců derivátů“ a pravidla 

stanovená ve čl. 871 písm. m) daňového zákoníku USA (Internal Revenue Code), který ukládá na některé částky 

vzniklé při transakcích s deriváty s americkými akciemi, které jsou vypláceny osobě mimo USA, daň vybíranou 

srážkou v USA. 

http://eur-lex/
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na rozsah daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní špinavých peněz, 

jsou jednoznačně ve veřejném zájmu, což dokládají i nedávná odhalení „LuxLeaks“ 

a „Panama Papers“, která ukázala nečekaně velký rozsah převodu aktiv do jurisdikcí 

s nízkým zdaněním; připomíná, že možnost odhalovat a stíhat osoby porušující daňové 

povinnosti zásadním způsobem závisí na dostupnosti a kvalitě údajů; 

48. lituje, že Komise omezuje svou činnost na monitorování vývoje v různých oblastech 

pravomocí Unie, aniž by měla v úmyslu podniknout nějaké konkrétní kroky, jak tento 

problém řešit; je znepokojen tím, že takový nedostatek ochrany by mohl ohrozit 

zveřejňování nových odhalení, v důsledku čehož by členské státy mohly přijít 

o zákonné daňové příjmy; hluboce lituje, že Komise nepodala uspokojivou odpověď na 

požadavky uvedené v bodech 144 a 145 usnesení Parlamentu ze dne 25. listopadu 2015 

nebo na doporučení z usnesení Parlamentu ze dne 16. prosince 20151 a že zejména 

nereagovala na žádost o to, aby do konce června 2016 předložila jednoznačný právní 

rámec pro ochranu oznamovatelů a podobných osob; 

49. opětovně vyzývá Komisi, aby co nejdříve navrhla jednoznačný právní rámec, jenž 

zaručí efektivní ochranu oznamovatelů, jakož i novinářů a dalších osob působících 

v oblasti sdělovacích prostředků, kteří jim pomáhají a podporují je; vyzývá členské 

státy, aby přezkoumaly své platné právní předpisy o ochraně oznamovatelů tak, že do 

nich zahrnou možnost zdržet se stíhání v případech, kdy oznamovatelé jednali výhradně 

ve veřejném zájmu; vyzývá ji, aby za vzor považovala nejlepší příklady právních 

předpisů, pokud jde o ochranu oznamovatelů, které již platí v některých členských 

státech; 

Skupina pro kodex chování a interinstitucionální otázky 

50. vyjadřuje politování nad tím, že, přestože jeho první a druhý zvláštní výbor (TAXE 1 

a TAXE 2) opakovaně požadovaly neomezený přístup k dokumentům a zápisům ze 

schůzí skupiny pro kodex chování, byl poslancům EP na neveřejných konzultacích 

zpřístupněn pouze omezený počet nových dokumentů a že toho bylo dosaženo až pět 

měsíců po začátku mandátu výboru TAXE 2; konstatuje, že některé z těchto dokumentů 

měly být zveřejňovány, aby tak byla umožněna veřejná kontrola a otevřená politická 

rozprava o jejich obsahu; dále konstatuje, že ochota Rady splnit tento požadavek je 

i nadále neuspokojivá; 

51. odsuzuje skutečnost, že i když Komise poskytla některé interní zápisy ze schůzí skupiny 

pro kodex chování, nebyla schopna uchovat všechny záznamy distribuovaných 

dokumentů; domnívá se, že je povinností Komise uchovávat veškerou evidenci 

a všechny záznamy týkající se všech informací a dokumentů, které jsou v oběhu v rámci 

pravomocí skupiny pro kodex chování, aby bylo možné posuzovat soulad opatření 

členských států podle Smlouvy; vyzývá Komisi, aby urychleně podnikla kroky a tuto 

situaci zlepšila tím, že dohledá všechny dokumenty; vyzývá Radu a členské státy, aby 

v této záležitosti s Komisí spolupracovaly; 

52. naléhavě vyzývá členské státy, aby zlepšily transparentnost a účinnost pracovních 

metod skupiny pro kodex chování, jelikož jsou jedním z činitelů, který brání dosažení 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0457. 
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možného konkrétního zlepšení při odstraňování škodlivých daňových praktik; lituje, že 

neobdržel řadu dokumentů pro zasedání skupiny pro kodex chování pocházejících 

z Rady nebo od členských států, které mají zásadní význam pro řádný výkon mandátu 

zvláštního výboru; vyzývá k pravidelnému zveřejňování výsledků jejího dohledu, pokud 

jde o úroveň dodržování jejích doporučení ze strany členských států; žádá skupinu pro 

kodex chování, aby vydávala veřejně přístupnou výroční zprávu, která bude ukazovat 

a popisovat nejškodlivější daňové praktiky, které během daného roku použijí členské 

státy; opakuje svou žádost Radě z roku 2015, aby zřídila „daňový výbor“ na politické 

úrovni; 

53. z veřejných informací vyvozuje, že skupina pro kodex chování zkoumala v letech 1998 

až 2014 celkem 421 opatření, z nichž 111 označila za škodlivá (26 %), ovšem dvě 

třetiny z těchto opatření byly zkoumány během prvních pěti let existence skupiny; 

konstatuje, že kontrola opatření ze strany členských států v průběhu let poklesla, takže 

v roce 2014 už bylo zkoumáno pouze 5 % celkových opatření, a lituje, že od listopadu 

2012 skupina nezjistila žádné škodlivé opatření v oblasti daní; dochází k závěru, že 

skupina pro kodex chování nebyla v posledních deseti letech plně funkční a že je 

naléhavě třeba provést revizi jejího řízení a mandátu; 

54. opakuje svou výzvu Komisi z roku 2015, aby aktualizovala zprávu o správních 

postupech zmíněných v odstavci 26 zprávy Skupiny pro kodex chování z roku 1999 

(zpráva paní Primarolové, SN 4901/99), kterou v roce 1999 vypracovala firma Simmons 

& Simmons; 

55. zdůrazňuje, že i pokud skupina pro kodex chování umožnila dosažení některých 

zlepšení, oznamování potenciálně škodlivých opatření samotnými členskými státy není 

efektivní, kritéria pro určení škodlivých opatření jsou zastaralá a zásada jednomyslnosti 

pro dosahování rozhodnutí se ukázala jako neúčinná; lituje, že několik členských států 

se staví proti potřebné reformě skupiny pro kodex chování; naléhavě tedy vyzývá 

Komisi a členské státy, aby podnikly nezbytné kroky k co nejdřívější reformě kritérií 

pro určení škodlivých opatření a aspektů řízení skupiny pro kodex chování (včetně 

rozhodovací struktury a monitorování schválených odstranění škodlivých daňových 

opatření a nečinnosti, vyhýbání se případným zbytečným odkladům, sankcí v případě 

nedodržování) s cílem zvýšit její veřejnou transparentnost a vykazatelnost a zajistit silné 

zapojení Parlamentu a jeho přístup k informacím; poukazuje na nedostatky a další 

relevantní informace uvedené v příloze 3 (nové); dále konstatuje, že z porovnání 

seznamu Komise obsahujícího všechny daňové režimy, které byly formálně hodnoceny 

skupinou pro kodex chování, s příslušnými dokumenty pro zasedání z doby rozhodnutí 

a pozdější, je zaprvé v řadě případů nejasné, jak bylo rozhodnutí dosaženo, např. proč 

režimy, u kterých byly důvody se domnívat, že by mohly být škodlivé, byly nakonec 

shledány vyhovující; a také zadruhé v případech, kdy posouzení dospělo k závěru, že 

opatření je škodlivé, zda byly následné postupy odstraňování škodlivých daňových 

opatření členskými státy uspokojivě provedeny; zdůrazňuje proto, že některé členské 

státy neplnily povinnosti stanovené ve směrnicích Rady 77/799/EHS a 2011/16/EU, 

jelikož si spontánně nevyměňovaly informace o daních, a to ani v případech, kde 

k tomu byly jasné důvody, nehledě na prostor k vlastnímu uvážení, který obě směrnice 

nabízejí, a to kvůli předpokladu, že v jiných členských státech mohou existovat daňové 

ztráty nebo že daňové úspory mohou pocházet z umělých převodů zisků v rámci skupin; 

zdůrazňuje, že Komise nesplnila svou úlohu strážkyně Smluv stanovenou v čl. 17 odst. 
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1 SEU, jelikož v této věci nejednala a nepřijala veškeré nezbytné kroky k zajištění toho, 

aby členské státy splnily své povinnosti, a to zejména ty, jež jsou stanoveny ve 

směrnicích Rady 77/799/EHS a 2011/16/EU, navzdory tomu, že měla důkazy o jejich 

neplnění; 

56. konstatuje, že zvláštní výbor zřetelně rozpoznal opakované a systematické maření 

jakéhokoli pokroku v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany některých 

členských států; konstatuje, že diskuse o správních postupech (rozhodnutí) probíhá 

v rámci kodexu chování už téměř dvacet let; odsuzuje skutečnost, že několik členských 

států se zdráhalo dosáhnout dohody o výměně informací ohledně vnitrostátních postupů 

rozhodování před únikem informací Luxleaks a stále se zdráhají provést do 

vnitrostátního práva vzorové pokyny vypracované skupinou pro kodex chování 

navzdory závazkům, které přijaly v návaznosti na odhalení spojená s kauzou Luxleaks; 

57. dochází proto k závěru, že členské státy porušily svou povinnost loajální spolupráce 

zakotvenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii a že Komise si byla porušení 

zásady loajální spolupráce ze strany některých členských států vědoma; zdůrazňuje, že 

na porušení práva Unie členskými státy a nečinnost Komise při porušení práva Unie 

členskými státy je třeba navázat dalšími kroky; 

58. vyzývá Komisi, aby Parlamentu poskytla trvalý, včasný a pravidelný přístup 

k dokumentům pro zasedání a zápisům ze skupin Rady, které se zabývají daňovými 

záležitostmi, včetně kodexu chování pro zdaňování podnikatelské činnosti, pracovní 

skupiny na vysoké úrovni a pracovní skupiny pro daňové otázky; navrhuje, aby Komise 

pro tento účel vycházela z příkladu dohody dosažené s Parlamentem ohledně přístupu 

k zápisům ze zasedání jednotného mechanismu dohledu / Evropské centrální banky;  

59. vyzývá Komisi, aby v případě neuspokojivé odpovědi ze strany členských států 

předložila legislativní návrh, nejlépe podle článku 116 SFEU nebo článku 352 SFEU 

nebo podle posílené spolupráce, s cílem zlepšit efektivnost skupiny pro kodex chování; 

60. dále konstatuje, že ve vyhledaných dokumentech je patrné schéma opakovaného maření 

jakéhokoli významného pokroku v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze 

strany některých členských států; zdůrazňuje, že z těchto dokumentů vyplývá, že 

politické překážky ze strany členských států zabránily zejména pokroku, pokud jde 

o škodlivé daňové praktiky v oblasti daňových režimů pro příjmy z patentů, příchozích 

a odchozích převodů zisku, hybridního uspořádání využívajícího nesouladu mezi 

daňovými systémy, včetně úvěrových smluv s podílem na zisku, úlohu investičních 

fondů, administrativní postupy (zejména rozhodnutí o daňovém režimu) a ustanovení 

o minimálním účinném zdanění; 

61. s ohledem na výše uvedené kategorie a dokumenty vyhledané svým zvláštním výborem 

zdůrazňuje zejména níže uvedené případy a připomínky; zdůrazňuje však, že následující 

seznam je jen demonstrativní především kvůli neochotě členských států a Komise 

umožnit, aby byla činnost skupiny pro kodex chování a dalších příslušných pracovních 

skupin Rady plně transparentní, takže velké množství dokumentů, včetně těch 

nejnovějších a politicky nejdůležitějších, je k dispozici pouze v uzavřené čítárně, což 

vylučuje, aby se jejich obsah stal předmětem jakékoli veřejné rozpravy a hodnocení, 

např. v této zprávě; 
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62. vyzývá Komisi, aby do rámce evropského semestru zahrnula i podávání zpráv o tom, 

jaká opatření členské státy přijímají ve snaze zajistit efektivní zdanění, a aby 

zintenzivnila úsilí o odstranění škodlivých přeshraničních daňových praktik a daňových 

úniků, včetně doporučení, jak posílit daňové správy členských států; 

63. vyzývá orgány EU a členské státy k urychlenému přijetí opatření proti daňovým 

podvodům, daňovým únikům, daňovým rájům a agresivnímu daňovému plánování, a to 

jak na straně poptávky, tak na straně nabídky; lituje, že Rada, a zejména některé členské 

státy, už řadu let nepřijaly žádná rozhodná opatření v této věci, a připomíná členským 

státům, že mají možnost zavést systémy posílené spolupráce (mezi nejméně 9 

členskými státy), aby postup proti škodlivým a nezákonným daňovým praktikám 

urychlily; 

64. vyzývá k vytvoření nového unijního centra pro soudržnost a koordinaci daňové politiky 

s cílem zaručit řádné a soudržné fungování jednotného trhu a provádění mezinárodních 

norem; domnívá se, že toto nové centrum by mělo být pověřeno hodnocením 

a sledováním daňových politik členských států na úrovni Unie, zajištěním toho, aby 

členské státy nezaváděly žádná nová škodlivá daňová opatření, kontrolou respektování 

společného seznamu Unie nespolupracujících jurisdikcí ze strany členských států, 

zajištěním a podporou spolupráce mezi daňovými správami členských států (např. 

školení a výměna osvědčených postupů) a zahájením akademických programů v této 

oblasti; domnívá se, že tímto způsobem by centrum mohlo pomoci zamezit vznikání 

nových daňových mezer v důsledku nekoordinovaných politických iniciativ členských 

států a neutralizovat daňové praktiky a standardy, jež by mařily, blokovaly nebo 

narušovaly řádné fungování a účel jednotného trhu; je přesvědčen, že toto nové centrum 

by mohlo rovněž sloužit jako kontaktní místo pro oznamovatele v případě, že členské 

státy a daňové správy členských států nereagují odpovídajícím způsobem na odhalení 

případů daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem nebo neprovedou 

příslušná šetření v dané věci; domnívá se, že centrum by mohlo využívat odborných 

znalostí shromážděných na úrovni Unie i na vnitrostátní úrovni, a snížit tak zátěž 

daňových poplatníků; 

Vnější rozměr 

65. vítá, že skupiny G8 a G20 znovu kladou důraz na daňové otázky, což by mělo vést 

k přijetí nových doporučení; vyzývá Komisi, aby na nadcházejících schůzích skupiny 

G20 a sympoziích ad hoc zastávala jménem Unie soudržný postoj; žádá Komisi, aby 

pravidelně informovala Parlament o všech zjištěních a možných důsledcích rozhodnutí 

skupiny G20 týkajících se boje proti erozi základu daně z příjmů právnických osob, 

praktikám agresivního daňového plánování a proti všem nezákonným finančním tokům; 

66. vyzývá Unii, skupinu G20, OECD a OSN, aby i nadále spolupracovaly na prosazování 

celosvětově platných pokynů, jež budou přínosné i pro rozvojové země; 

67. podporuje vytvoření celosvětového orgánu v rámci OSN, který bude dobře vybaven 

a bude mít dostatek dodatečných prostředků a bude zajišťovat, že všechny země se 

budou moci podílet na tvorbě a reformě globálních daňových politik za rovných 

podmínek; vyzývá EU a členské státy, aby zahájily přípravy ambiciózní globální 

vrcholné schůzky pro otázky daní za účelem vytvoření příslušného mezivládního 

orgánu; 



 

PE580.528v02-00 30/91 RR\1099404CS.doc 

CS 

68. vyzývá mezinárodní fóra, aby v zájmu zajištění větší transparentnosti schválila přísnější 

a přesnější definici skutečného vlastnictví; 

69. opakuje svou výzvu Komisi a členským státům, aby provedly analýzu vedlejších efektů 

vnitrostátních a unijních daňových politik s cílem posoudit dopad na rozvojové země 

a odstranit politiky a praktiky, které na ně mají nepříznivý vliv; 

70. poukazuje na to, že hlavním vysvětlením toho, proč v rozvojových zemích vzniká dluh, 

je nezákonný odliv prostředků, přičemž agresivní daňové plánování je v rozporu se 

zásadami sociální odpovědnosti podniků; 

71. vyzývá Komisi, aby do všech obchodních dohod a dohod o partnerství začlenila 

ustanovení o řádné správě, včetně snahy o účinné uplatňování opatření proti erozi 

základu daně a přesouvání zisku a globálních standardů pro automatickou výměnu 

informací, a zajistila, aby společnosti nebo zprostředkovatelé nemohli zneužívat 

obchodní dohody a dohody o partnerství k daňovým únikům nebo k legalizaci výnosů 

z trestné činnosti; 

72. vyzývá OECD a další mezinárodní subjekty, aby zahájily práci na ambiciózním druhém 

plánu v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisku, jenž bude založen především na 

minimálních standardech a konkrétních cílech provádění; 

73. zdůrazňuje, že by měla být zlepšena koordinace mezi Komisí a členskými státy, které 

jsou členy Finančního akčního výboru (FATF), aby se prosadil názor EU; zdůrazňuje 

potřebu přijetí podrobných prováděcích pokynů, zejména pro rozvojové země, 

a sledování vývoje nových škodlivých opatření v oblasti zdanění; 

74. žádá v této souvislosti, aby byla vytvořena parlamentní monitorovací skupina na úrovni 

OECD, jež bude vykonávat dohled a kontrolu nad přípravou a prováděním této 

iniciativy; 

75. vyzývá k vytvoření strukturovaného dialogu mezi Evropským parlamentem 

a kongresem USA o mezinárodních daňových otázkách; navrhuje zřídit formální 

meziparlamentní fóra k řešení těchto otázek a využít v tomto ohledu stávající rámec 

Transatlantického legislativního dialogu; vyzývá EU a USA, aby spolupracovaly na 

provádění projektu OECD s názvem plán v oblasti eroze základu daně a přesouvání 

zisku; konstatuje, že v rámci dohody FATCA existuje mezi USA a EU významný 

nedostatek vzájemnosti; vybízí USA a EU, aby posílily vzájemnou spolupráci v rámci 

dohody FATCA, aby tak zajistily vzájemnost, a vyzývá všechny zúčastněné strany, aby 

se aktivně účastnily na jejím provádění; 

76. vítá pilotní projekt automatické výměny informací o skutečném vlastnictví mezi 

daňovými orgány, který v dubnu loňského roku zahájilo pět největších členských států 

EU; vyzývá v souladu s uvedeným záměrem těchto zemí, aby byla tato iniciativa 

rozšířena a stala se základem světového standardu pro výměnu informací, podobně jako 

již existující standard pro výměnu informací o finančních účtech; 

77. vyzývá – jako další krok v procesu posilování dostupnosti informací o skutečném 

vlastnictví a účinnosti výměny těchto informací – k vytvoření veřejného rejstříku Unie 

skutečného vlastnictví, včetně harmonizovaných norem přístupu k informacím 



 

RR\1099404CS.doc 31/91 PE580.528v02-00 

 CS 

o skutečném vlastnictví, jenž by byl přístupný daňovým orgánům a obsahoval veškerá 

potřebná opatření na ochranu údajů a jenž by se stal základem globální iniciativy 

v tomto ohledu; zdůrazňuje zásadní úlohu takových institucí, jako je OECD a OSN, 

v této oblasti; 

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; 

79. zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit společný a ucelený přístup EU/USA k provádění 

standardů OECD a ke skutečnému vlastnictví; dále zdůrazňuje, že do veškerých 

budoucích obchodních dohod by měla být začleněna ustanovení o řádné správě 

a provádění opatření proti erozi základu daně a přesouvání, a to s cílem zajistit rovné 

podmínky, vytvořit větší hodnotu pro společnost jako celek, bojovat proti daňovým 

podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem a učinit z transatlantických partnerů 

průkopníky prosazování řádné správy v oblasti daní; 

Další doporučení 

80. vyzývá vnitrostátní parlamenty, aby společně usilovaly o zajištění náležité kontroly 

daňových systémů členských států a jejich soudržnosti; vyzývá vnitrostátní parlamenty, 

aby nepřestávaly bedlivě sledovat rozhodnutí svých vlád v této oblasti a zvýšily svou 

angažovanost v činnosti meziparlamentních fór pro daňové otázky; 

81. vyzývá Komisi, aby přezkoumala všechny případy nezákonné státní podpory, o nichž 

byla informována, s cílem zajistit v Unii rovnost před zákonem; vyzývá Komisi, aby ve 

všech případech, kdy se údajné daňové zvýhodnění ukáže být nezákonnou státní 

podporou, zareagovala na to na základě rozhodnutí vyžadujícího navrácení podpory; je 

znepokojen tvrzeními, že Lucembursko vydává ústní rozhodnutí, jejichž cílem je obejít 

povinnosti sdílení informací podle směrnice o správní spolupráci; vyzývá Komisi, aby 

sledovala a oznamovala, zda členské státy nenahrazují jednu škodlivou praktiku jinou 

poté, co bylo na unijní úrovni dosaženo legislativního pokroku; vyzývá Komisi, aby 

sledovala a oznamovala veškeré případy narušení trhu v důsledku udělení konkrétního 

daňového zvýhodnění; 

82. zdůrazňuje potenciál digitálních řešení pro účinný výběr daní při sběru daňových údajů 

přímo z provozu v rámci ekonomiky sdílení a při snižování celkové pracovní zátěže 

daňových orgánů v členských státech; 

83. bere na vědomí odhalení spojená se skandálem Panama Papers, která svědčí o tom, že 

firmy i soukromé osoby používají krycí společnosti k ukrývání aktiv podléhajících dani 

a výnosů z korupce a organizované trestné činnosti; vítá rozhodnutí Evropského 

parlamentu zřídit pro tento případ vyšetřovací výbor a dále pokračovat v úsilí v oblasti 

daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní peněz; zdůrazňuje, že 

z politického hlediska je mimořádně důležité analyzovat způsob činnosti daňových 

orgánů a společností podílejících se na popsaných praktikách, aby bylo možné odstranit 

nedostatky v právních předpisech; 

84. konstatuje, že je třeba dále usilovat o získání přístupu k dokumentům členských států, 
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Komise a skupiny pro kodex chování; opakuje, že je třeba pokračovat v analýzách 

dokumentů, které již byly Parlamentu zpřístupněny, aby bylo možné vhodným 

způsobem posoudit, zda je nutné přijmout další politické kroky a iniciativy; vyzývá 

budoucí vyšetřovací výbor, aby v této práci pokračoval a přijal odlišný formát, než je 

formát zvláštního výboru, který by se více přibližoval výboru s pravomocí vyslýchat, 

jako je například výbor pro veřejné účty (Public Accounts Committee) ve Spojeném 

království; 

85. vyzývá Radu, aby plně využila postupu konzultací s Parlamentem, což zejména 

znamená, aby před dosažením politické dohody vyčkala na příspěvek Parlamentu 

a snažila se stanovisko Parlamentu zohledňovat; 

86. zavazuje se k tomu, že bude pokračovat v činnosti zahájené svým zvláštním výborem 

a řešit překážky, s nimiž se tento výbor setkal při výkonu svého mandátu, a k tomu, že 

zajistí patřičná navazující opatření týkající se jeho doporučení; pověřuje své příslušné 

orgány, aby s ohledem na dosažení tohoto cíle stanovily nejvhodnější institucionální 

rámec; 

87. vyzývá svůj příslušný výbor, aby ve své nadcházející legislativní zprávě z vlastního 

podnětu týkající se stejného tématu sledoval, jak jsou tato doporučení plněna; 

o 

o o 

88. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi, 

členským státům, parlamentům členských států, OSN, skupině G20 a OECD. 
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PŘÍLOHA 1: SEZNAM OSOB, S NIMIŽ SE ČLENOVÉ VÝBORU SETKALI 
(SCHŮZE VÝBORU, KOORDINÁTOŘI A MISE) 

 

Datum Řečníci 

11.1.2016   Pierre Moscovici, komisař pro ekonomické a finanční záležitosti, daně 

a cla 

17.2.2016   Pierre Moscovici, komisař pro ekonomické a finanční záležitosti, daně 

a cla 

29.2.2016 Výměna názorů s předsednictvím Rady 

Za přítomnosti nizozemského ministra financí Erica Wiebese 

14.–15.3.2016 Výměna názorů s jurisdikcemi 

Rob Gray, ředitel pro daně z příjmu, Guernsey; 

Colin Powell, poradce hlavního ministra pro mezinárodní záležitosti, 

Jersey; 

Clàudia Cornella Durany, ministryně pro mezinárodní finanční 

záležitosti, Andorra; 

Katja Gey, ředitelka pro mezinárodní finanční záležitosti, 

Lichtenštejnsko; 

Jean Castellini, ministr financí a hospodářství, Monako. 

 

Výměna názorů s nadnárodními podniky 

Cathy Kearney, viceprezidentka Apple Operations Europe; 

Julia Macrae, ředitelka EMEIA pro daně, Apple; 

Adam Cohen, vedoucí oddělení pro hospodářskou politiku (EMEA), 

Google; 

Søren Hansen, generální ředitel, Inter IKEA Group; 

Anders Bylund, vedoucí skupiny pro komunikaci, Inter IKEA Group; 

Irene Yates, viceprezidentka pro daň z příjmu právnických osob, 

McDonald's. 

 

Výměna názorů s investigativními novináři – neveřejná 

Véronique Poujol, Paperjam; 

Markus Becker, Der Spiegel. 



21.3.2016 Výměna názorů se zástupci evropských bank (část I) 

Jean-Charles Balat, finanční ředitel, Crédit Agricole SA; 

Rob Schipper, vedoucí oddělení pro daně, ING; 

Eva Jigvall, vedoucí oddělení pro daně, Nordea; 

Monica Lopez-Monís, vedoucí pracovnice oddělení kontroly plnění 

právních předpisů a výkonná viceprezidentka, Banco Santander; 

Christopher St. Victor de Pinho, výkonný ředitel, vedoucí skupiny pro 

daně, UBS Group AG; 

Stefano Ceccacci, vedoucí skupiny pro daňové záležitosti, Unicredit. 



4.4.2016  Margrethe Vestager, komisařka pro hospodářskou soutěž 
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Výměna názorů se zástupci evropských bank (část II) 

Brigitte Bomm, výkonná ředitelka, hlavní vedoucí oddělení pro daně, 

Deutsche Bank AG; 

Grant Jamieson, vedoucí oddělení pro daně, Royal Bank of Scotland; 

Graeme Johnston, vedoucí oddělení pro mezinárodní daně, Royal Bank 

of Scotland; 

 

15.4.2016 Mise na Kypr 

Ioannis Kasoulides, ministr zahraničních věcí; 

Michael Kammas, generální ředitel, Aristio Stylianou, předseda, a George 

Appios, místopředseda Asociace kyperských bank; 

Christos Patsalides, stálý tajemník ministerstva financí; 

George Panteli, vedoucí oddělení pro daňovou politiku, ministerstvo 

financí; 

Yannakis Tsangaris, pověřenec pro daňové záležitosti; 
Alexander Apostolides, Kyperská univerzita; 
Maria Krambia-Kapardis, předseda výkonného výboru Transparency 

International; 

Costas Markides, člen správní rady, mezinárodní daně, KPMG Limited 

a Asociace investičních fondů Kypru; 

Natasa Pilides, generální ředitelka, Kyperská agentura na podporu 

investic; 

Kyriakos Iordanou, generální manažer, pan Pieris Marcou, pan Panicos 

Kaouris, pan George Markides, Kyperský institut schválených auditorů; 
Christos Karidis, vedoucí oddělení pro hospodářský výzkum konfederace 

a tajemník Sdružení spotřebitelů-zaměstnanců; 

Nikos Grigoriou, vedoucí oddělení pro hospodářskou a sociální politiku 

Celokyperské federace práce. 

 

18.4.2016 Meziparlamentní schůze „Balíček týkající se boje proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem a další vývoj v EU a mezinárodní oblasti: demokratická 

kontrola ze strany vnitrostátních parlamentů“ 

 

Výměna názorů s jurisdikcemi (část II) – neveřejná 

Wayne Panton, ministr pro finanční služby, obchod a životní prostředí, 

Kajmanské ostrovy 

 

20.4.2016 Společná schůze výborů ECON/JURI/TAXE  

 Jonathan Hill, komisař pro finanční stabilitu, finanční služby a unii 

kapitálových trhů 

 

2.5.2016 Schůze na vysoké úrovní parlamentní skupiny OECD pro daně se zvláštním 

výborem Evropského parlamentu pro daňová rozhodnutí, Paříž 

Pascal Saint-Amans, ředitel střediska OECD pro daňovou politiku 

a správu 

Valère Moutarlier, ředitelka na Generálním ředitelství pro daně a celní 

unii Evropské komise 

Michèle Andréová, předsedkyně finančního výboru Senátu 
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Meg Hillier, předsedkyně výboru pro veřejné účty 

 

17.–20.5.2015 

 

Pracovní cesta do Spojených států amerických (Washington DC) 

David O'Sullivan, velvyslanec EU 

Elise Beanová, bývalá ředitelka a hlavní právní poradkyně stálého 

podvýboru pro vyšetřování  

Orrin Grant Hatch, předseda finančního výboru Senátu USA, předseda 

pro tempore Senátu USA  

Dr. Charles Boustany, předseda podvýboru pro daňovou politiku 

Sander Levin, poslanec Kongresu USA, vedoucí člen výboru Sněmovny 

reprezentantů zodpovědného za zdanění a cla (Committee on Ways and 

Means) 

Richard Neal, vedoucí člen podvýboru pro daňovou politiku 

Earl Blumenauer, člen výboru Sněmovny reprezentantů zodpovědného za 

zdanění a cla (Committee on Ways and Means) 

Lloyd Doggett, člen výboru Sněmovny reprezentantů zodpovědného za 

zdanění a cla (Committee on Ways and Means), vedoucí člen podvýboru 

pro lidské zdroje (a možná další členové z Demokratické strany) 

Anders Aslund, stálý vedoucí vědecký pracovník, Dinu Patriciu Eurasia 

Center, Atlantic Council 

Gianni Di Giovanni, předseda představenstva Eni USA R&M, Eni 

Boyden Gray, zakládající partner, Boyden Gray& Associates 

Jillian Fitzpatrick, ředitelka pro vládní záležitosti a veřejnou politiku, 

S&P Global 

Marie Kasparek, zástupkyně ředitele pro program globálního obchodu 

a ekonomiky, Atlantic Council 

Benjamin Knudsen, stážista, program globálního obchodu a ekonomiky, 

Atlantic Council 

Jennifer McCloskey, ředitelka pro vládní záležitosti, Information 

Technology Industry Council 

Susan Molinari, viceprezidentka pro veřejnou politiku a vládní záležitosti, 

Google 

Andrea Montanino, ředitel pro program globálního obchodu 

a ekonomiky, Atlantic Council 

Álvaro Morales Salto-Weis, stážista, program globálního obchodu 

a ekonomiky, Atlantic Council 

hrabě Anthony Wayne, hostující vědecký pracovník, Atlantic Council 

Alexander Privitera, vedoucí vědecký pracovník, Johns Hopkins 

University 

Bill Rys, ředitel pro záležitosti federální vlády, Citigroup 

Pete Scheschuk, řídící viceprezident pro daně, S&P Global 

Garret Workman, ředitel pro evropské záležitosti, Obchodní komora USA 

Caroline D. Ciraolo, úřadující náměstkyně ministra spravedlnosti se 

zodpovědností za daňovou divizi, Ministerstvo spravedlnosti 

Thomas Sawyer, vedoucí právník pro spory týkající se mezinárodních 

daňových záležitostí 

Todd Kostyshak, právní poradce zástupce náměstkyně ministra 

spravedlnosti pro daňové trestní záležitosti, Ministerstvo spravedlnosti 

Mark J. Mazur, náměstek ministra financí USA pro daňovou politiku 
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Robert Stack, náměstek ministra financí USA pro mezinárodní daňové 

záležitosti 

Scott A. Hodge, prezident Tax Foundation  

Gavin Ekins, výzkumný ekonom, Tax Foundation 

Stephen J. Entin, vedoucí výzkumný pracovník, Tax Foundation 

Scott Greenberg, analytik Tax Foundation 

John C. Fortier, ředitel projektu Democracy Project, Bipartisan Policy 

Center -  

Shai Akabas ředitel Bipartisan Policy Center, Economic Policy Project  

Eric Toder, spoluředitel, Urban-Brookings Tax Policy Center -  

Gawain Kripke, ředitel pro politiky a výzkum - OXFAM America 

Didier Jacobs, vedoucí ekonom, OXFAM America 

Nick Galass, vedoucí výzkumu hospodářské nerovnosti organizace 

OXFAM America 

Robbie Silverman, vedoucí poradce OXFAM America 

Vicki Perry, náměstkyně ředitele útvaru pro fiskální záležitosti a vedoucí 

oddělení pro daňovou politiku, MMF  

Ruud De Mooij, zástupce vedoucího divize daňové politiky (MMF)  

Hamish Boland-Rudder, online editor ICIJ  

Jim Brumby, ředitel pro veřejnou službu a výkonnost v Governance 

Global Practice  

Marijn Verhoeven, ekonomka, Global Practice on Governance  

Guggi Laryea, vedoucí pro evropskou občanskou společnost a vztahy 

s Evropským parlamentem zodpovědný za vnější a korporátní vztahy 

Rajul Awasthi, hlavní specialista pro veřejný sektor v Governance Global 

Practice 

Xavier Becerra, poslanec Kongresu USA, předseda frakce Demokratické 

strany ve Sněmovně reprezentantů  

Ron Kind, poslanec Kongresu USA, člen výboru zodpovědného za 

zdanění a cla (Committee on Ways and Means) 

 

 

24.5.2015  Společné veřejné slyšení výborů TAXE/DEVE o důsledcích agresivních 

fiskálních praktik pro rozvojové země 

Dr. Attiya Warisová, docentka, Právnická fakulta, Univerzita v Nairobi 

Dr. Manuel Montes, hlavní poradce pro finance a rozvoj, The South 

Centre 

paní Aurore Chardonnetová, poradkyně pro politiky EU týkající se daní 

a nerovnosti, OXFAM 

pan Savior Mwambwa, ActionAid International, manažer kampaně Tax 

Power 

paní Tove Rydingová, EURODAD, manažerka v oblasti politiky 

a obhajoby, daňová spravedlnost 

Prof. Sol Picciotto, Lancaster University 
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PŘÍLOHA 2: NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI A BANKY, KTERÉ BYLY POZVÁNY 
NA SCHŮZE VÝBORU 

Příloha 2.1: Seznam pozvaných nadnárodních podniků 

Společnost Pozvané osoby / zástupci Situace (ke dni 11.3.2016) 

Apple Inc. 
Timothy D. Cook 

generální ředitel  

Za účasti:  

Cathy Kearneyová, viceprezidentka Operations Europe  

Julia Macraeová, ředitelka EMEIA pro daně 

Google Inc. 

 

 

Nicklas Lundblad 

ředitel pro styk s veřejností 

a vztahy s vládami (EMEA) 

 

 

Za účasti: 

Adam Cohen, vedoucí oddělení pro hospodářskou politiku 

(EMEA) 

Fiat Chrysler  

Automobiles 

 

Sergio Marchionne 

generální ředitel  

 

Účast odmítnuta dne 11.3.2015: 

„Jak je vám jistě známo, podali jsme dne 29. prosince 

2015 odvolání u Tribunálu EU proti rozhodnutí Komise, 

jež konstatovala, že jedna z našich společností 

v Lucembursku obdržela státní podporu. Toto rozhodnutí 

napadlo u Tribunálu také Lucembursko. I když jsme pevně 

přesvědčeni, že jsme v Lucembursku neobdrželi žádnou 

státní podporu v rozporu s právem EU, nebylo by pro naši 

stranu za daných okolností vhodné zúčastnit se schůze 

zvláštního výboru ani se k této záležitosti dále vyjadřovat. 

Nadále oceňujeme úsilí výboru a jeho zájem vyslechnout 

názory podniků, ale nemůžeme se bohužel zapojit do této 

diskuse dříve, než bude řízení v naší právní věci 

ukončeno.“ 

Inter IKEA Group 

Søren Hansen 

generální ředitel  

 

Za účasti:  

Søren Hansen, generální ředitel  

Anders Bylund, vedoucí skupiny pro komunikaci 

 

McDonald's 

Corporation 

 

 

Irene Yatesová  

viceprezidentka, daň z příjmu 

právnických osob 

 

Za účasti: 

Irene Yatesová, viceprezidentka, daň z příjmu 

právnických osob 
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Starbucks Coffee  

Společnost  

 

 

Kris Engskov 

prezident Starbucks EMEA 

(Evropa, Blízký východ a Afrika) 

 

Účast odmítnuta dne 23.2.2015: 

„Vzhledem k tomu, že společnost Starbucks má v úmyslu 

napadnout rozhodnutí Evropské komise oznámené dne 

21. října 2015 a uvádějící, že Nizozemsko poskytlo naší 

amsterodamské pražírně kávy (Starbucks Manufacturing 

EMEA BV) vybrané daňové výhody, nemůže přijmout 

pozvání zvláštního výboru Evropského parlamentu 

pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí 

povahou nebo účinkem.  

Jakmile bude tato záležitost vyřešena, a společnost 

Starbucks je přesvědčena, že rozhodnutí Evropské komise 

bude v rámci odvolacího řízení zrušeno, rádi se takové 

schůze zúčastníme. 

Pomůže-li to vašemu shromažďování informací, je vhodné 

poznamenat, že společnost Starbucks dodržuje všechna 

pravidla, pokyny a právní předpisy OECD a podporuje 

její proces reformy oblasti daní, včetně akčního plánu 

v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisku. 

Společnost Starbucks uhradila průměrnou globální 

skutečnou sazbu daně ve výši přibližně 33 %, což je 

vysoko nad průměrnou sazbou 18,5 %, kterou hradí jiné 

velké americké podniky. “  
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Příloha 2.2: Seznam pozvaných bank 

 

Název Pozvané osoby / zástupci Situace ke dni 4.4.2016 

Crédit Agricole (FR) 
pan Dominique Lefebvre 

předseda 

přijato (15.3.2016) 

Jean-Charles Balat 

finanční ředitel, Groupe Crédit Agricole 

Deutsche Bank (DE) 
pan Paul Achleitner 

předseda 

přijato (16.3.2016)  

účast na schůzi dne  

4. dubna 2016 

zástupce přítomný na schůzi 

Brigitte Bommová, výkonná ředitelka, 

vedoucí oddělení pro daně, Deutsche 

Bank 

 

ING Group (NL) 
pan Ralph Hamers 

generální ředitel 

přijato (8.3.2016) 

 

Drs. R.N.J. Schipper 

vedoucí oddělení pro daně, ING 

Nordea (SW) 

pan Casper von Koskull  

prezident a generální ředitel 

 

přijato (9.3.2016) 

 

Eva Jigvallová 

vedoucí skupiny pro daně, Nordea  

Royal Bank of Scotland 

(UK) 

pan Ross McEwan 

generální ředitel 

přijato (16.3.2016)  

účast na schůzi dne  

4. dubna 2016 
zástupce přítomný na schůzi 

Grant Jamieson, vedoucí oddělení 

pro daně, Royal Bank of Scotland; 

Graeme Johnston, vedoucí oddělení 

pro mezinárodní daně, Royal Bank of 

Scotland 

Santander (ES) 
paní Ana Patricia Botínová 

předsedkyně 

přijato (11.3.2016) 

 

 Monica Lopez-Monis Gallegoová  

vedoucí pracovnice oddělení kontroly 

plnění právních předpisů a výkonná 

viceprezidentka, Banco Santander 

Antonio H. Garcia del Riego 

výkonný ředitel 

ředitel pro evropské podnikové záležitosti 

UBS (CH) 
pan Axel A. Weber 

předseda 

přijato (14.3.2016) 

 

Christopher Pinho, 

výkonný ředitel, vedoucí skupiny 

pro daně 

Unicredit (IT) 

pan Giuseppe Vita 

předseda  

 

přijato (8.3.2016) 

 

Stefano Ceccacci 

vedoucí pro daňové záležitosti, Unicredit 

Costanza Bufaliniová  
vedoucí pro evropské a regulační 

záležitosti 
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PŘÍLOHA 3: DOKUMENTY SKUPINY PRO KODEX CHOVÁNÍ 

dokument č. 1 datum nález 

pracovní dokument č. 1 

příloha č. 1 

 

jednání Skupiny pro kodex 

chování konané v dubnu 2006 

Komise uvedla, že zejména na některých závislých a přidružených územích 

zahrnovala škodlivá daňová opatření navržená k odstranění i 0% sazbu nebo úplné 

zrušení daně z příjmu právnických osob, takže ne všechno úsilí Skupiny pro kodex 

chování vedlo k důslednému a uspokojivému výsledku. 

pracovní dokument č. 1 

příloha č. 1 

 

jednání Skupiny pro kodex 

chování konané v dubnu 2006 

Komise uvedla, že v rámci politického kompromisu uznala Skupina pro kodex 

chování některá škodlivá daňová opatření navržená k odstranění za vyhovující, 

i když mohla být podle zásad kodexu chování snadno považována za nevyhovující. 

zpráva Skupiny pro kodex 

chování určená Komisi 

 

7. června 2016 Bylo výslovně uvedeno, že v jednom případě Lucembursko neodstranilo škodlivá 

daňová opatření, jak bylo dohodnuto. 

pracovní dokument č. 1 

příloha č. 1 

 

jednání Skupiny pro kodex 

chování konané v dubnu 2006 

Nehledě na zjevné nedodržení povinností ze strany Lucemburska nepřijala Komise 

žádné opatření a nevyvinula na tuto zemi tlak ani ji nevyzvala, aby dodržovala 

zásady kodexu chování a příslušné dohody. 

pracovní dokument č. 1 jednání Skupiny pro kodex Skupina pro kodex chování se v roce 1999 dohodla na tom, že vynechá režimy, které 

upřednostňují odvětví námořní dopravy, a také hodnocení nástrojů kolektivního 
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příloha č. 1 

 

chování konané v dubnu 2006 investování. 

pracovní dokument č. 1 

příloha č. 1 

 

jednání Skupiny pro kodex 

chování konané v dubnu 2006 

Několik členských států odmítlo sdělit svůj názor na budoucnost Skupiny pro kodex 

chování, pokud jde o transparentnost, její mandát, rozsah působnosti a kritéria jejích 

činnosti v budoucnu. Maďarsko a Litva vyjádřily výhrady proti změně kritérií 

kodexu chování. Irsko a Polsko se vyjádřilo proti jakémukoli rozšíření oblasti 

působnosti kodexu chování na jiné oblasti zdanění. 

pracovní dokument č. 2 

a zápis z jednání 

 

jednání Skupiny pro kodex 

chování konané v dubnu 2006 

Komise předložila řadu návrhů na nové oblasti činnosti, jako např. rozšíření činnosti 

v oblasti nesouladu mezi daňovými systémy, zdanění krajanů v zahraničí, zdanění 

bohatých osob, přezkum nástrojů REIT a subjektů kolektivního investování. 

Nizozemsko a Lucembursko nesouhlasily s rozšířením činnosti skupiny na nesoulad 

mezi daňovými systémy, Francie vyjádřila výhrady proti činnosti týkající se krajanů, 

bohatých osob a investičních fondů a Spojené království by raději soustředilo více 

pozornosti na zdanění podniků než na rozšíření činnosti skupiny. 

zápis z jednání 

 

jednání Skupiny pro kodex 

chování konané 22. října 2013 

a v květnu 2013 

Určité prvky daňového zákoníku Gibraltaru, který se projednává alespoň 

od 11. dubna 2011 a stále nebyl dokončen. 

zápis z jednání  

 

jednání Skupiny pro kodex 

chování konané dne 

8. listopadu 2013 

Systém maloobchodních daní Ostrova Man, který nebyl shledán škodlivým, a to 

navzdory vážným pochybnostem o jeho „neškodnosti“ vyjádřeným několika 

členskými státy. 

zápis z jednání 

 

jednání Skupiny pro kodex 

chování konaná ve dnech 

29. května, 22. října 

a 20. listopadu 2013 

Pokud jde o daňové režimy pro příjmy z patentů, Nizozemsko, Lucembursko a 

v menší míře i Belgie se vyslovily proti komplexnímu posouzení všech daňových 

režimů pro příjmy z patentů v rámci EU, přestože existují důvody se domnívat, že 

jsou podle kritérií kodexu chování škodlivá. 
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zápis z jednání 

 

jednání Skupiny pro kodex 

chování konané dne 3. června 

2014 

Opakovaným předkládáním dalších požadavků během rozhodovacích postupů 

Španělsko, Nizozemsko, Lucembursko a Spojené království ještě více oddálily 

proces reformy daňových režimů pro příjmy z patentů.  

ústní zpráva pro Radu 

 

zasedání rady ECOFIN 

v červnu 2015 

Navzdory závazkům k plnému přizpůsobení svých právních předpisů do 30. června 

2016 členské státy dosud dosáhly jen velmi omezeného pokroku při začleňování 

modifikovaného přístupu podle kauzálního nexu, který schválili ministři už 

v prosinci 2014, do svého vnitrostátního práva, a některé země, např. Itálie, zavedly 

dokonce nová opatření daňových režimů pro příjmy z patentů, která se neslučují 

s přístupem podle kauzálního nexu, a to poté, co byla uzavřena dohoda o přístupu 

podle kauzálního nexu, ve snaze využít příliš benevolentních ustanovení o ochraně 

předchozího stavu do roku 2021. 

zápis z jednání a pracovní 

dokument č. 3 

 

jednání Skupiny pro kodex 

chování konaná ve dnech 

25. května 2010 a 17. října 

2012 

Spojené království se postavilo v průběhu fáze vypracovávání dohodnutých pokynů 

ohledně převodu zisků do tuzemska proti jakémukoli koordinovanému postupu. 

zápis z jednání 

 

jednání skupiny pro kodex 

chování konané dne 25. května 

2010  

Nepodařilo se dosáhnout dohody o opatřeních navazujících na činnost podskupiny 

pro boj proti daňovým únikům.  

zápis z jednání 

 

jednání skupiny pro kodex 

chování konané dne 15. května 

2009 

Prohlášení Belgie a Nizozemska, podle něhož se tyto země staví proti jakékoli 

iniciativě zaměřené na koordinaci obranných opatření proti nezdaněným převodům 

zisků do zahraničí. 

zápis z jednání 

 

jednání podskupiny pro kodex 

chování ze září a dubna 2014 a 

z dubna a července 2015 

Navzdory opakovaným systematickým iniciativám některých členských států, které 

zabránily tomu, aby se dosáhlo dohody o těchto škodlivých postupech mnohem 

dříve, se členské státy na základě aktivní diskuze v rámci Skupiny pro kodex 

chování, která probíhala minimálně od roku 2008, v září 2014 dohodly na pokynech 

ohledně hybridních opatření využívajících nesouladu mezi daňovými systémy, a tím 
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významně zvýšily stávající fiskální škody způsobené opakovaným využíváním 

těchto systémů k agresivnímu daňovému plánování.  

zápis z jednání 

 

jednání Skupiny pro kodex 

chování konaná ve dnech 

15. května, 29. června 

a 25. května 2010 

jednání podskupiny pro boj 

proti daňovým únikům konaná 

ve dnech 25. března a 22. 

dubna 2010 

Pokud jde o hybridní opatření využívající nesouladu mezi daňovými systémy, 

Nizozemsko, Lucembursko a Belgie a do menší míry také Malta a Estonsko 

po dlouhou dobu oddalovaly společné kroky na základě tvrzení, že těmito 

opatřeními by se kodex chování vůbec neměl zabývat. 

zápis z jednání  

 

jednání Skupiny pro kodex 

chování konané dne 13. září 

2011 

 

jednání Skupiny pro kodex 

chování konaná ve dnech 

11. dubna a 26. května 2011 

Pokud jde o investiční fondy, členské státy se dohodly, že ukončí diskuzi o údajné 

a potenciální škodlivosti těchto systémů. 

 

Iniciativy Spojeného království, Lucemburska a Nizozemska, které fakticky přiměly 

skupinu, aby se touto oblastí činnosti již nezabývala. 

pracovní dokument č. 2 

 

jednání skupiny pro kodex 

chování konané dne 4. března 

2010 

Pokud jde o správní postupy, v minulosti žádný z členských států neposkytoval 

spontánně a systematicky informace o svých rozhodnutích. 

 

pracovní dokument č. 4 jednání Skupiny pro kodex 

chování konané dne 10. září 

Prakticky nedocházelo ke spontánní výměně informací o rozhodnutích členských 

států. 
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 2012  

závěry Rady  

 

zasedání rady ECOFIN 

v prosinci 2015 

Pokud jde o doložky o minimálním účinném zdanění, členské státy nebyly schopny 

dosáhnout dohody ohledně revize směrnice o úrocích a licenčních poplatcích, která 

by zajistila, že výsady udělené v rámci jednotného trhu s cílem zabránit dvojímu 

zdanění nebudou nehledě na vydání příslušného návrhu Komise v roce 2011 mít 

ve skutečnosti za následek nulové nebo téměř nulové zdanění. Členské státy pouze 

vyzvaly Pracovní skupinu na vysoké úrovni pro daňové otázky, aby záležitost dále 

prozkoumala, místo aby se zavázala k přijetí rychlých a účinných opatření. 

 

závěry Rady 

 

zasedání rady ECOFIN 

v březnu 2016 

Členské státy se nedohodly na naléhavě nutných reformách Skupiny pro kodex 

chování a přesunuly veškeré rozhodování o těchto reformách na rok 2017. 

1. Na základě veřejně dostupných dokumentů a zdrojů. 
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PŘÍLOHA 4: NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ VÝBORŮ ECON/TAXE 

 

SPOLEČNÁ SROVNÁVACÍ TABULKA VÝBORŮ ECON/TAXE - OPATŘENÍ NAVAZUJÍCÍ NA DOPORUČENÍ VÝBORŮ 

ECON/TAXE TÝKAJÍCÍ SE DAŇOVÉ POLITIKY PODNIKŮ A DAŇOVÝCH ROZHODNUTÍ 

DOPORUČENÍ čj.  

ECON/TAXE 

STADIUM 

DOKONČENÍ 

STANOVISKO 

KOMISE 

LHŮTA 

PRO NÁVAZNÉ 

OPATŘENÍ 

STAV V RADĚ 

povinné podávání 
veřejně přístupných 
zpráv nadnárodními 
společnostmi ve všech 
odvětvích o činnosti 
v jednotlivých zemích 

A1 
136–139 

částečně výkaznictví podle 
jednotlivých členských 
států;  
veřejně přístupné 
výkaznictví podle 
jednotlivých členských 
států navržené dne 
12. dubna – souhrnné 
údaje pro zbytek světa 
kromě daňových rájů  

předložení návrhu 
směrnice 
o automatické výměně 
informací v oblasti 
daní (DAC 4) 
 
předložení návrhu 
(12. 04. 2016) 

směrnice DAC4: její přijetí se očekává 
na zasedání rady ECOFIN v květnu 
2016 

postup nebyl zatím zahájen 

„férový plátce daně" / 
sociální odpovědnost 
podniků 

A2 
146 

– má být vyhodnoceno 
v rámci postupu 
probíhajícího v návaznosti 
na strategii EU týkající se 
sociální odpovědnosti 
podniků z roku 2011 

vypracování 
legislativního návrhu 
se nepředpokládá 

vypracování legislativního návrhu se 
nepředpokládá 

povinné poskytování 
informací o nových 
daňových opatřeních 
ze strany členských 
států 
 
 
povinné poskytování 
informací daňové 

A3 
96 

– 
 
 
 
– 

přijetí návazných opatření 
v rámci Skupiny pro kodex 
chování, evropský 
semestr, uplatňování 
směrnice o automatické 
výměně informací v oblasti 
daní 
 

vypracování 
legislativního návrhu 
se nepředpokládá 
 
 
 
 

vypracování legislativního návrhu se 
nepředpokládá 
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správě o nových 
daňových systémech 
ze strany firem 
provozujících daňové 
poradenství 

automatická výměna 
informací o daňových 
rozhodnutích se má 
rozšířit na všechna 
daňová rozhodnutí, 
která se mají 
poskytovat Komisi 
a do určité míry 
zpřístupnit veřejnosti  

A4 
107–111 
 

částečně není zapotřebí rozšiřovat 
automatickou výměnu 
informací o tuzemských 
daňových rozhodnutích, 
aby nedošlo k přetížení 
daňové správy 

viz 2015/2376/EU viz 2015/2376/EU 

transparentnost 
bezcelních zón 

A5 – není nutno měnit DPH ani 
právní předpisy v oblasti 
cel; Komise spolu 
s členskými státy zjistí, 
jakým způsobem dochází 
k interakci mezi celními 
a daňovými předpisy 
v bezcelních zónách 

vypracování 
legislativního návrhu 
se nepředpokládá 

vypracování legislativního návrhu se 
nepředpokládá 

vypracování jednotné 
metodiky k odhadu 
deficitu daní z příjmu 
právnických osob – 
převodní ceny 

A6 
122 

částečně byla zahájena činnost 
projektové skupiny Fiscalis 

– – 

ochrana informátorů A7 
144–145 

částečně snaha o poskytnutí 
podpory, která by zlepšila 
ochranu na úrovni 
členských států; právní 
rámec EU na ochranu 
informátorů je už obsažen 
v několika odvětvových 
právních předpisech 

vypracování 
legislativního návrhu 
se nepředpokládá 

vypracování legislativního návrhu se 
nepředpokládá 
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(ochrana obchodního 
tajemství, směrnice 
o auditu, subjekty 
kolektivního investování 
do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP), nařízení 
o zneužívání trhu) 

návrh společného 
konsolidovaného 
základu daně z příjmů 
právnických osob 
(CCCTB) 

B1 
100, 116–120 

částečně Komise oznámila 
předložení návrhu 
na listopad/prosinec 2016, 
včetně ustanovení 
o daňových režimech 
pro příjmy z patentů, 
duševního vlastnictví 
a výzkumu a vývoje 
a pravidel týkajících se 
stálých provozoven  

listopad/prosinec 2016 postup nebyl dosud zahájen 

reforma Skupiny 
pro kodex chování 

B2 
124–126, 128, 
133 

částečně probíhá interní 
přehodnocení 

nebyl předložen žádný 
legislativní návrh 

probíhá – cílem je dosáhnout dohody 
v průběhu druhé poloviny roku 2016 

Skupina pro kodex 
chování – druhá 
aktualizace zprávy 
společnosti Simmons 
and Simmons 

127 –    

Pokyny / budoucí 
legislativní návrhy 
o daňových režimech 
pro příjmy z patentů 
a dalších 
preferenčních 
režimech 

B3 
117, 121 

částečně Komise má i nadále 
vydávat pokyny týkající se 
toho, jakým způsobem je 
nutné v rámci Skupiny 
pro kodex chování zavést 
přístup podle kauzálního 
nexu 

legislativní návrh se 
předloží pouze 
v případě, že pokyny 
nebudou fungovat – 
bez stanovené lhůty  

probíhá 

návrh týkající se 
pravidel pro ovládanou 
zahraniční společnost 

B4 
121 

částečně touto problematikou se 
zabývá směrnice proti 
vyhýbání se daňovým 

návrh předložen dne 
28. ledna 2016 

dosažení politické dohody se očekává 
do května/června 2016 



 

PE580.528v02-00 48/91 RR\1099404CS.doc 

CS 

povinnostem (ATAD) 

návrh na změnu 
směrnice 2011/16/EU 
s cílem zlepšit 
koordinaci činnosti 
členských států 
v oblasti daňových 
auditů 

B5 – Komise nemá v úmyslu 
předložit nový návrh, 
jelikož se domnívá, že 
stávající nástroje splňují 
svůj účel; zlepšení 
spolupráce v rámci 
skupiny Fiscalis 

– – 

zavedení společného 
evropského daňového 
identifikačního čísla 
(DIČ) 

B6 
141 

částečně Komise má v roce 2017 
posoudit, zda je nutné 
předložit nový návrh 

2017 postup zatím nebyl zahájen 

návrh, který má Unii 
umožnit jednotné 
vystupování, pokud jde 
o mezinárodní daňová 
ujednání 

C1 
151–152, 154 

částečně  vnější strategie Komise 
ze dne 28. ledna 2016 
(tzv. „soft law“): podpora 
rozvojových zemí, 
začlenění zásady řádné 
správy v oblasti daní 
do obchodních smluv, 
sledování postupného 
ukončování škodlivých 
daňových opatření v rámci 
Skupiny pro kodex 
chování 

 Rada není obvykle ochotna udělovat 
Komisi mandát k jednání o unijních 
daňových dohodách 

návrh na stanovení 
přesvědčivých kritérií 
ke stanovení definice 
daňových rájů 

C2 
96, 122,  
147–150 

částečně  vnější strategie Komise 
ze dne 28. ledna 2016 

seznam daňových rájů 
do konce roku 2016 

postup nebyl dosud zahájen 

návrh katalogu 
protiopatření proti 
společnostem, které 
využívají daňové ráje 

C3 
153 

částečně žádná unijní protiopatření 
(záležitost je v kompetenci 
členských států); 
v rámci stávajícího 
přepracování  finančního 
nařízení má Komise 
v úmyslu začlenit do něj 

– –  
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normy řádné správy 
v oblasti daní 

návrh týkající se 
stálých provozoven 

C4 
121 

částečně příslušná definice by měla 
být součástí návrhu 
na společný 
konsolidovaný základ 
daně z příjmů právnických 
osob; doporučení týkající 
se opatření proti 
porušování 
(dvoustranných) dohod 
vydané v lednu 2016; 
společnosti s fiktivním 
sídlem spadají pod obecný 
předpis k zabránění 
zneužívání právních 
předpisů, který byl 
navržen v lednu 2016 

definice stálé 
provozovny má být 
vytvořena 
v listopadu/prosinci 
2016 
 

postup stanovování definice stálé 
provozovny zatím nebyl zahájen; 
doporučení týkající se opatření proti 
zneužívání smluv není prioritou 
nizozemského předsednictví 
 
 
předpokládá se, že projednávaný 
obecný předpis bude po dohodě 
v Radě předložen v květnu/červnu 2016 

pokyny EU ohledně 
převodních cen 

C5 
95, 112, 120 

částečně uplatňování pokynů OECD 
se má sledovat v rámci 
Společného fóra EU 
pro vnitropodnikové 
oceňování  

předložení 
legislativního návrhu 
pouze v případě 
potřeby 

informace nejsou k dispozici 

návrh týkající se 
hybridních opatření 
využívajících 
nesouladu mezi 
daňovými systémy 
a provedení dalších 
analýz a studií 

C6 
122 

částečně část směrnice proti 
vyhýbání se daňovým 
povinnostem (ATAD) 

návrh předložen dne 
28. ledna 2016 

dosažení politické dohody se očekává 
do května/června 2016 

návrh na změnu režimu 
státní podpory v EU 
v souvislosti se 
zdaněním 

C7 
130–134 

– Komise poskytne pokyny 
týkající se uplatňování 
pravidel pro státní podporu 
na daňové plánování 
ze strany společností; 

lhůta nebyla 
stanovena 
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dojde tím k odstranění 
některých nedostatků 
při zpětném vymáhání 
finančních prostředků  

návrh na změnu 
směrnice Rady 
90/435/ES, směrnice 
2003/49/ES, směrnice 
2005/19/ES a další 
relevantní legislativy 
Unie a zavedení 
obecného pravidla 
proti zneužívání 
právních předpisů 

C8 
120 

částečně ve směrnici ATAD 
se zavádí obecné pravidlo 
proti zneužívání právních 
předpisů, které bude 
doplňkem specifických 
pravidel proti zneužívání 
jednotlivých předpisů 

návrh předložen dne 
28. ledna 2016 

dosažení politické dohody se očekává 
do května/června 2016 

návrh na zdokonalení 
mechanismů řešení 
přeshraničních sporů 
v oblasti daní 

C9 
131, 138 

částečně závazek k předložení 
návrhu 

návrh má být 
předložen do léta 2016 

postup nebyl dosud zahájen 

zavedení srážkové 
daně nebo opatření 
s podobným účinkem, 
které by zabránilo 
tomu, aby z Unie 
plynuly nezdaněné 
zisky 

C10 
151 

částečně Komise se domnívá, 
že opatření přijatá v rámci 
směrnice ATAD jsou 
dostatečná; nebyl 
stanoven závazek ohledně 
zavedení srážkové daně 

návrh předložen dne 
28. ledna 2016 

dosažení politické dohody se očekává 
do května/června 2016 

další opatření 
k odstranění daňového 
deficitu 
stanovení zásad 
daňové amnestie / 
transparentnost 
„promíjení daní“ 

D1 
113, 114, 123, 
140, 167 

– tato záležitost je 
v kompetenci členských 
států 

nepředpokládá se 
vypracování žádného 
návrhu 

 

skutečné vlastnictví 
společností 
a svěřeneckých fondů 

 částečně ustanovení jsou začleněna 
do 4. balíčku opatření proti 
praní špinavých peněz – 

návrh 5. balíčku má 
být předložen 
do léta 2016 

členské státy mají uplatňovat 4. balíček 
opatření 
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5. balíček opatření by měl 
působnost směrnice dále 
rozšířit  
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KROKY KOMISE ZAHRNUTÉ POUZE DO USNESENÍ VÝBORU TAXE 

Kapitola v usnesení 

výboru TAXE 

bod 

usnesení 

TAXE 

STANOVISKO KOMISE 

porušení čl. 17 odst. 1 
SEU 

86, 89, 93 Komise podpořila vzorový pokyn týkající se spontánní výměny přeshraničních daňových rozhodnutí; 
sledování, jak členské státy provedly směrnici 2015/2376 ve svém právu 

porušení článku 108 
SEU 

86 rozsah informací, které požadoval výbor TAXE, byl užší než informace požadované Komisí; 
prohlášení o tom, že Komise neporušila svou povinnost, kterou je uplatňování pravidel státní podpory 

právo Parlamentu 
na vyšetřování 

88 právní a institucionální obavy, které Komise a Rada zaslaly Parlamentu 

automatická výměna 
informací 

105, 157 Komise bude podporovat automatickou výměnu informací a budování kapacit v rozvojových zemích 

uplatňování 
doporučení veřejného 
ochránce práv 
týkajících se 
expertních skupin 

129 ochota uplatňovat požadavky veřejného ochránce práv a Evropského parlamentu 

rozvojové země 156, 158, 
160 

externí strategie zaměřené na vymezení podpory, kterou má EU poskytovat rozvojovým zemím 

daňoví poradci 162–164 vzniklý problém vyřeší nařízení 537/2014 

podpora daňových 
správ 

170 viz evropský semestr a pracovní program skupiny Fiscalis na rok 2016 

přístup k dokumentům 174 Komise bude dokumenty zasílat i nadále – viz dopisy předsedy adresované Komisi 
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DOPORUČENÍ Z USNESENÍ VÝBORU TAXE, KTERÁ ZŮSTALA BEZ ODEZVY 

kapitola v usnesení 

výboru TAXE 

bod 

usnese

ní 

výboru 

TAXE 

poznámka 

přístup Skupiny 
pro kodex chování 
k dokumentům 

87 adresováno Komisi – bez odpovědi; tento požadavek přebírá výbor TAXE 2 v rámci svého mandátu, přičemž probíhají 
jednání týkající se přístupu k dokumentům 

zdanění zisků v místě, 
kde byly vytvořeny 

90 adresováno členským státům 

ukončení škodlivé 
daňové soutěže 

91 adresováno členským státům a EU jako celku 

politický závazek 
členských států 

92 adresováno členským státům 

zásada loajální 
spolupráce (vnitřní 
reorganizace Evropské 
komise) 

93 adresováno Komisi – bez odpovědi 

daňová soutěž a třetí 
země 

96 viz poznámky týkající se doporučení č. 156, 158 a 160 

boj proti daňovým 
podvodům 

97 adresováno členským státům 

podpora růstu, investic 
a zaměstnanosti 

98 viz strukturální fondy a strategii Evropa 2020 

automatická výměna 
informací 

99 viz poznámky týkající se doporučení č. 105 a 157 

licenční poplatky 101 adresováno Komisi – bez odpovědi 

nadnárodní společnosti 102 údaje nejsou k dispozici 

výzva k vyšetřování 103 údaje nejsou k dispozici 

spolupráce v oblasti 
předběžných daňových 

104, 
106, 
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rozhodnutí a jejich 
koordinace 

115 

společný 
konsolidovaný základ 
daně z příjmů 
právnických osob 

122 výzva k vytvoření unijní definice agresivního daňového plánování 

Skupina pro kodex 
chování 

125 vyšší transparentnost a odpovědnost 

daňové ráje 155 připomenutí zvoleného jednostranného přístupu 

rozvojové země 159 výzva, aby členské státy pracovaly v rámci svých agentur pro rozvojovou pomoc 

daňoví poradci 161, 
165 

viz poznámky týkající se doporučení č. 162–164 

další opatření 166, 
168, 
169, 
171, 
172,173 

konkrétní poznámky určené členským státům 

 

 

 

směrnice DAC/DAC4: 4. směrnice o správní spolupráci 

SKIPCP: subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů 

CCCTB: návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob 

DIČ: daňové identifikační číslo  

ATAD: směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem 



 

PE580.528v02-00 56/91 RR\1099404CS.doc 

CS 

ANNEX 5: REPORT AD HOC DELEGATION NICOSIA 

 

 

 

Report Ad hoc Delegation  

to Nicosia (Cyprus) 
 

 

Friday, 15 April 2016 

09.00 - 17.30 

 

 

 

 

Disclaimer: This report reproduces a short, non-exhaustive summary of the different meetings 

held during the visit of the TAXE 2 Special Committee Delegation to Nicosia, Cyprus, 15 

April 2016.. It is intended for internal European Parliament use only. It does not represent 

the position of the European Parliament and it was not agreed with the third parties involved 

in the programme of the visit. 
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Friday 15 April 2016 

 

 

09.20 - 09.50  Meeting with Mr Ioannis KASOULIDES, Minister of Foreign Affairs 

of the Republic of Cyprus 

 

 

10.00 - 11.00  Meeting with the Association of Cyprus Banks (ACB) 

  

 

11.00 - 11.30 Meeting with Mr Christos PATSALIDES, Permanent Secretary, 

Ministry of Finance  

 

 

11.30 - 12.30 Meeting with Mr Yiannakis TSANGARIS, Tax Commissioner and 

Mr George PANTELI, Head of Tax Policy Department, Ministry of 

Finance  

 

13.00 - 14.30 Meeting with  

 the European University Cyprus 

 the Transparency International Cyprus 

 

 

15.00 - 16.00 Meeting with  

 the Cyprus Investment Funds Association (CIFA)

 the Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA)

 the Institute of Certified Public Accountants of Cyprus
 

16.00 - 17.30 Meeting with trade unions  

 the Cyprus Workers' Confederation (SEK) 

 the Pan-Cyprian Federation of Labour (PEO) 
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09.20 - 09.50 Meeting with Mr Ioannis KASOULIDES,  

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus 

 

Mr Kasoulides started his introduction by stating that corporate taxation does not fall 

under his competence, but that of Mr Georgiades, Finance Minister who at the time was 

in Washington attending the Spring IMF-World Bank meetings. 

 

He referred to the bail out in March 2013, and highlighted the economic results 

achieved since then under the economic adjustment programme. He noted that Cyprus' 

economy is based on (financial) services and hence proper measures against money 

laundering and corruption are in place in order not to risk Cyprus' reputation as 

a credible financial centre. Regarding the fight against tax avoidance and evasion, he 

noted that Cyprus is working together with the EU by implementing all EU Directives 

and although not an OECD member1, Cyprus is committed to implementing BEPS 

recommendations as a member of the OECD Global Forum. Cyprus is also an early 

adopter of the new automatic exchange of information standard agreed at the OECD 

level. He also mentioned a bilateral FATCA Intergovernmental Agreement with the US 

that entered into force on 31 August 2015 and is implemented as of 1 January 2016.  

 

As for Members questions, Mr Kasoulides replied that Cyprus has political relations as 

well as close economic connections with Russia. He added that Russian banks (and 

other enterprises) prefer Cyprus because of the Russian speaking community, the viable 

legal system and availability of services. Many Russian companies repatriate earnings to 

Russia and take advantage of the corporate tax rate (12.5%) of Cyprus. Regarding 

Ukraine, Mr Kasoulides explained that the Double Tax Treaty, based on the OECD 

Model Tax Convention, has been amended. 

 

Mr Kasoulides insisted that Cyprus is not giving any preferential treatment to any 

foreign companies, but follows the OECD line particularly on tax avoidance. He 

continued that Cyprus is largely compliant on transparency according to the Global 

Forum and BEPS legislations are being prepared. About Panama Papers, he noted that it 

was too early to speculate, but it seems from media that only about six intermediaries 

were operating from Cyprus, and relevant authorities are investigating if they acted 

outside the law. The bank RCB, mentioned in the news in relation to Panama Papers, is 

currently being investigated by the Cyprus Central Bank.  

 

At the end Mr Kasoulides expressed Cyprus' willingness to work constructively on 

a European common consolidated corporate tax base (CCCTB), but added that 

a common corporate tax rate remains a sovereign competence of the EU Member States. 

Cyprus' economy is based on services (as it is an international financial centre) and low 

tax rates offer certain economic advantages.  

 

                                                 
1 List of OECD Member countries - Ratification of the Convention on the OECD : 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm  

Members of the Global Forum : https://www.oecd.org/tax/transparency/membersoftheglobalforum.htm 

 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm
https://www.oecd.org/tax/transparency/membersoftheglobalforum.htm
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10.00 - 11.00 Meeting with the Association of Cyprus Banks (ACB) 

 Mr Michael KAMMAS, Director General 

 Mr Aristos STYLIANOU, Chairman  

 Mr George APPIOS, Vice-Chairman  

 

In the introduction, Michael Kammas, Director General of the Association of Cyprus Banks 

(ACB) explained that a distinction should be made on how enterprises are taxed and how 

taxation affects the whole economy. He noted that banks' profitability suffered due to a very 

high ratio of non-performing loans (around 55% on loans to households and non-financial 

corporations) and that debt-to-asset swaps have been issued in order to speed up loan 

restructurings. 

 

As to the Members question on the cooperation between the banking sector and tax advisory 

industry (Big4), Mr Kammas underlined that the tax advisory services were outside the 

scope of banks' operations, and that, although clients may use such consultants, banks do 

not form part of such operations. Moreover, he emphasised that banks do not provide tax 

advice to their clients for aggressive tax planning, nor do they have contacts with 

accountants and lawyers to discuss tax planning.  

 

He explained that Ultimate Beneficial Owner (UBO) is required according to the 

legislation, so every operation has to lead up to a person that has to be identified. Tax crime 

is also a predicate offence in Cyprus. Banks are required to check if there is some substance 

behind the bank transaction/operation and banks are checking e.g. sanction lists and that 

there are no criminal activities. Most banks are local and have no significant subsidiaries 

abroad. It is, however, still more difficult to check/monitor non-Cypriot customers/banks 

than local ones. Following the changes of 2015 when bank supervision was redesigned and 

strengthened, the Central Bank is currently checking, for example, certain transactions made 

in USD - given that the monitoring system in the US is even stricter. He continued that the 

US authorities may, if they have any doubts, start an enquiry and that they can even close 

the account as a sanction if Cypriot banks do not respond that enquiry. 

 

He clarified that there was no money laundering in Cyprus, but because of the complex 

structures of companies in the country, there has been a need to upgrade due diligence 

processes1.  

 

Mr Kammas added that since the banking crisis of 2013 non-performing loan rations have 

dropped, while lending practices have not fully shifted away from an overreliance on 

collateral towards a more systematic use of risk-assessment tools. The new insolvency 

legislation of 2015 restricts the liability of guarantors to the amount exceeding the value of 

the collateral could affect the extent of the increase in provisions. 

 

Mr Kammas complained that implementing the anti-avoidance measures, such as FACTA 

                                                 
1 http://taxinsights.ey.com/archive/archive-pdfs/2016g-00762-161gbl-cyprus-enacts-legislation-on-mandatory-

exchange-of-information.pdf 

 

http://taxinsights.ey.com/archive/archive-pdfs/2016g-00762-161gbl-cyprus-enacts-legislation-on-mandatory-exchange-of-information.pdf
http://taxinsights.ey.com/archive/archive-pdfs/2016g-00762-161gbl-cyprus-enacts-legislation-on-mandatory-exchange-of-information.pdf
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and CRS, means a lot of costs for banks but as he could not provide a specific number when 

asked by Members, he agreed to provide a written reply on this matter. 

 

For the question on what is the added value of a low tax rate and what are the positive tax 

advantages in Cyprus, Mr Kammas explained that in the past 'offshore' companies were 

taxed at 4.25% and other companies at about 30%. Since the EU accession, every company 

in Cyprus is taxed at the same rate of 12.5%. He added that the matter is not so much about 

tax rate, but about stability; this means that it is the latter that preserves Cyprus' competitive 

advantage as a credible international financial centre. 

 

In reply to a Member's question on the large Russian FDI stocks in Cyprus, and on access to 

offshore ownership envelopes that enabled Russian owners to avoid the post-Crimea 

sanctions, Mr Kammas explained that a large proportion of Russian companies are related 

to a Russian owner and many of them are trading companies having assets in Russia. They 

get dividends in Cyprus, which they repatriate to Russia as an investment. He continued that 

Cyprus represents a significant gateway for EU inbound and outbound investments, which 

is complemented by the traditional links that Cyprus has with central and eastern Europe, 

Russia and Middle East. 

 

Regarding the question on 'Panama papers', he reassured that the documents are being 

investigated by the Central Bank of Cyprus and other relevant authorities. 

 

 

11.00 - 12.30  Meeting with  

 Mr Christos PATSALIDES, Permanent Secretary of the Ministry of Finance 

 Mr Yiannakis TSANGARIS, Tax Commissioner

 Mr George PANTELI, Head of Tax Policy Department, Ministry of Finance 
 

Christos Patsalides, Permanent Secretary of the Ministry of Finance, indicated that after 

enormous financial efforts, Cyprus has finally overcome a difficult period, and it has managed 

to outperform every major indicator and restore its current account balance. Moreover, he 

emphasised that Cyprus’ tax system is in full compliance with the EU and the OECD 

requirements against harmful tax practices. He also explained that in July 2014, the merger of 

the Department of Inland Revenue (Direct Taxes) and the Department of Value Added Tax 

(Indirect Tax) created a Single Tax Department which further strengthened the position of the 

Cyprus tax authorities. 

 

The Chair complimented the way Cyprus implemented its adjustment plan and welcomed 

country’s successful economic recovery and exit from its three-year international bailout 

programme. He also indicated that fair(er) tax competition requires new rules and more 

transparency, both at the EU and global level. 

 

Mr Patsalides presented a stocktaking of activities that Cyprus has taken in the context of 

improving international tax compliance, which is based on the standard for automatic 

exchange of financial account information, Common Reporting Standard (CRS), developed 

by the OECD. Cyprus had also signed the Multilateral Competent Authority Agreement in 

2014 and Cyprus, as part of the Early Adopters Group of the OECD, has committed to the 
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implement the Automatic Exchange of Information (AEOI) by 20171. On 2 December 2014, 

Cyprus and the US signed an intergovernmental agreement to implement the Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA). 

 

Yiannakis Tsangaris explained his role as Tax Commissioner mentioning notably that he had 

been nominated in February 2016, and that his services were looking after tax implementation 

not initiating legislations. He also referred to the merger of two tax departments in July 2014 

into a single department for all tax affairs. 

 

Members' questions were related to incentives and tax exemptions relating to investment in IP 

rights, commonly known as the 'IP box' that is used in Cyprus. Under the G20/OECD base 

erosion and profit-shifting project, new entries to such schemes will not be permitted after 

mid-2016. However, companies that joined the Cyprus scheme before that deadline can 

benefit from substantial savings until mid-2021. The Cypriot 'IP Box' system (a maximum tax 

rate of 2.5% on income earned from IP assets and wider scope) regime applies to a wider 

range of income than any other European scheme. 

 

Regarding the new 'IP box' regime, Mr Pantelis insisted that it was in line with the discussions 

within the EU Code of Contact Group and the intention was to follow the modified nexus 

approach (of the OECD). He noted that there was only a limited time to enter into the Cyprus 

scheme, since it will be closed to new entrants as from June 2016. Companies that qualify 

under the existing IP regime should be able to have access to the existing benefits until 2021, 

but new entrants (i.e. joining an IP Regime after June 2016) should follow the new 'IP box' 

regime rules. He concluded, however, that if there was a new guidance on IP regimes, they 

would be ready to comply with it. 

 

Mr Panteli undertook to provide a written reply regarding statistics of the new registrations 

in the 'IP box' regime, and he indicated that about 10-15 companies are getting Rulings on 

their IP regimes. He pointed out that companies need time to reorganise themselves, referring 

to need of a transitional period.  

 

He indicated that following the changes made to the definition of permanent establishment in 

the OECD Model Tax Convention that address strategies used to avoid having a taxable 

presence in a country under tax treaties, bilateral treaties may need to be modified or to be 

included within a multilateral agreement (under the OECD framework). The majority of the 

treaties concluded by Cyprus follow the OECD Model Treaty. 

 

Moreover, there is no 'exit tax', and Cyprus does not impose any withholding tax on dividend, 

interest and royalty payments made to non-Cypriot resident recipients. Regarding transfer 

pricing, i.e. allocation of profits for tax and other purposes between parts of a multinational 

corporate group, the 'arm's length' principle is used for transactions in Cyprus. Mr Panteli did 

not reply to the question about Cyprus' position to include minimum effective taxation as part 

of the Interest & Royalty directive (currently being discussed in the Council), but explained 

that if a minimum effective taxation (rate) clause was agreed at EU level, Cyprus would 

                                                 
1 https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf 

 

https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf
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comply with it.  

 

Regarding tax rulings in Cyprus, Mr Panteli explained that the tax department has a long-

established practice of providing written replies to requests for guidance on the interpretation 

of Cyprus tax law. This practice is under the control of Tax Commissioner and applications 

are addressed to him. He clarified the Tax Rulings Division of the tax department (about 5-6 

staff members) will, on application, issue advance tax rulings (estimated about 20-25/week) 

regarding actual transactions proposed to be undertaken by existing or new entities. In the 

event of any discrepancy between the scenario presented in a tax ruling request and the actual 

transactions undertaken, the relevant District Tax Office may decline to apply the tax ruling, 

or inform the Tax Rulings Division of the actual facts, asking it to confirm or modify the 

initial ruling. However, he was not able to give an estimation on the tax losses that occurred 

due to such rulings granted to companies.  

 

Regarding (ultimate) beneficial owners of companies, tax transparency, including 

transparency of trust/fiduciary arrangements and banking details, Mr Panteli indicated that at 

least one owner has to be a resident in Cyprus, and the details of (ultimate) beneficial owners 

are confidential and may only be disclosed by court order or as part of a verified tax 

investigation. Cyprus complies with Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing 

directives, and all companies as well as trusts have an obligation to be registered, but 

confidential information in both registers are maintained for tax authorities and other 

supervisory authorities purposes. When implementing the fourth anti-money laundering 

directive, Cyprus would go through the implementation the creation of registries for 

(ultimate) beneficial owners and for trusts. Most FATF recommendations are already in place 

in Cyprus, except the creation of UBO registers. Cyprus, however, is against making these 

registers public, arguing of the importance of confidentiality, especially for trusts.  

 

Mr Patsalides underlined that Cypriot authorities were ready to study all documents that 

Panama authorities would provide them officially. He continued that the Cypriot RCB Bank 

that has been identified by media in the context of 'Panama leaks' had immediately denied that 

they have granted any such 'unsecured' loans to Russia. 

 

Mr Panteli continued that Cyprus (tax) authorities are doing the same that other countries are 

doing, i.e. assessing information that is available to the public, and the Central Bank of 

Cyprus is assessing the information to the extent that it may concern the Cypriot banking 

system or any suspicious-looking transactions. Moreover, in line Transparency and Anti 

Money Laundering laws, the Cyprus Securities and Exchange Commission have requested by 

April 20 all regulated entities to report if they maintain/maintained any relationship with the 

Panama firm or a third party representing it. He insisted that competent authorities have 

a power to investigate the leak of Panama papers, but he did not want to reply to a question on 

if a separate legal/juridical enquiry would be conducted. He was not responding to 

a Member's question about the potentially harmful effect of the 'notional interest' deduction 

scheme in Cyprus.  

 

Mr Panteli, however, undertook to provide a written reply regarding how many accounts 

have registered (ultimate) beneficial owner in Cypriot banks. 

 

Mr Patsalides, in reply to a question on the CCCTB and a criterion to be used for allocation of 

tax rebates, indicated that it was not an easy process (to agree amongst sovereign states) and 
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that it would be better to leave it to markets to respond. They also favour the application of 

the "arm's-length principle" of transfer pricing, rather than a requirement of a permanent 

establishment or a common and consolidated corporate tax base. Mr Panteli noted that it was 

premature to start discussions on consequences of the reunification on (corporate) taxation. 

 

 

13.00 - 14.30 Meeting with 

 The University of Cyprus 

 The Transparency International Cyprus 

 

In his introductory presentation Alexander Apostolides, from the European University 

Cyprus, explained that Cyprus' economy is largely focused on professional services and on 

the financial sector. He referred to Eurostat statistics, stating that employment in 

accounting/auditing sector used mainly for tax planning purposes, increased during the crisis 

and currently employs around 20 000 persons in Cyprus. This represents a significant part of 

Cyprus' GDP (estimated up to 10%). 

 

He indicated that there were no 'tax rulings' as such, but acknowledged that it depends on 

the interpretation/definition of tax rulings. (He added that no tax rulings were revealed in 

the 'Luxleaks' scandal). He explained that the Cypriot Inland Revenue Department merger 

with the VAT Service in 2014 had not been easy and that the merged Tax Department is 

only now starting to work efficiently. In his view, one of the weaknesses in this area 

(referring to fraud prevention and fight against tax evasion) was a lack of coordination 

between different authorities in Cyprus. 

 

On the 'Panama papers' he explained the Cyprus Securities and Exchange Commission has 

noted in public that, at first sight, companies under its authority do not seem to be involved, 

although there is speculation on the Cypriot RCB Bank. He further emphasised that Cyprus 

was not an off-shore tax haven, and in recent years Cyprus has taken major steps in 

adopting all EU jurisdiction and international best practices for combating tax evasion and 

money laundering. In this context, he referred to the recent Audit Transparency report 2015 

by Deloitte, as well as to the EU reports on anti-money laundering. He underlined as well 

that regulatory supervision is carried out by banking authorities and the ECB. Hence, 

regarding the Panama papers, he insisted that the date of transactions should be looked at, 

given that after 2013/2014 Cyprus was forced to change some part of its legislation. 

 

Maria Konstantinou from Transparency International Cyprus (TIC) explained that currently 

they do not have a programme on money laundering (or tax evasion), but that TIC could 

consider launching one. She continued that these issues are not very high on the agenda for 

the (ongoing) election campaigns due to lack of interest. She referred to the new legislation 

on tax rulings (since October 2015) and highlighted the need for more cooperation between 

tax administration services. 

 

Members noted the strengthening of the legal framework relating to corporate taxation 

seemed not be driven by the EU, but more for other purposes, although acknowledging the 

implications of the accession to the EU. Both panellists mentioned that before 2013, the 

impact of tax avoidance wasn't a subject of public discussion but most of the population 

welcomed the favourable tax treatments granted by Cyprus. Since 2013, there seems to be 

a change of mentality and a greater understanding of how tax avoidance impacts citizen's 
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daily life.  

 

Members also questioned that companies might not be interested to become domiciled in 

Cyprus, given that, e.g. non-residents are not subject to the Special Contribution for 

Defence, which is a tax which is levied on interests at a rate of 30% and on dividends at 

a rate of 17%. A company which is not tax resident in Cyprus is taxed on income accruing 

or arising only from sources in Cyprus. 

 

Trusts are available in Cyprus, and the law is similar to the English law on trusts, but recent 

amendments to the Cyprus International Trust law have made Cyprus a favourable 

jurisdiction for the creation of a trust that are used for, amongst others, inheritance planning 

as well as tax planning. 

 

On the concept of tax planning in Cyprus, Mr Apostolides explained that Cyprus has 

a competitive advantage through highly educated, qualified and multilingual workforce (i.e. 

certified accountants/auditors) for accounting firms, legal practices and the banking sector, 

but due to lower salary levels in Cyprus (compared to other EU MSs), 'brain drain' is an 

issue. This competitive advantage is complemented by good infrastructure available for 

such activities, as well as appropriate government regulations and a general policy of non-

intervention in business operations. 

 

He continued that registration of companies was one of the biggest weak points that the 

authorities need to tackle. He insisted, moreover, that sovereign states should have right to 

determine their corporate tax rate. He acknowledged nevertheless that harmonisation of 

legislation at the EU level would be welcomed, as for example, there are complications on 

the reporting of legitimate profit. He also called for more transparency on how much 

revenue is generated in Cyprus or in abroad. He acknowledged that in terms of banking 

regulation, Cyprus has progressed but this is less certain in terms of tax legislation. 

 

Regarding FDIs related to Russia, Mr Apostolides indicated that double tax treaties are not 

meant for money laundering and round-trip investment, but that Russian owned companies 

use Cyprus financial centre as there is no withholding tax on profits remitted abroad, if their 

tax liabilities have been fulfilled in Cyprus. Double tax treaties also determine the ways in 

which profits are remitted abroad. He explained further that Cyprus offers an extensive 

network of favourable double tax treaties (not only with Russia), has no withholding taxes 

on dividends and interest paid, no capital gains on profits from the sale of shares and 

securities and exemption of taxes on foreign dividends and interest received. 

 

Mr Apostolides undertook to share with the delegation, notably, a report of MoneyVAL on 

the “Special Assessment of the Effectiveness of Customer Due Diligence Measures in the 

Banking Sector in Cyprus” and a report by Deloitte on the 'Third Party Anti-Money 

Laundering Assessment of the Effective Implementation of Customer Due Diligence 

Measures with Regard to Cyprus’ Deposits and Loans.  
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15.00 - 16.00 Meeting with 

 The Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA) 

The Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA) was established as a registered not-for-

profit company limited by guarantee, funded by the Cyprus government. "Invest Cyprus" is 

the brand under which CIPA takes the lead in promoting Cyprus as an attractive FDI 

destination. http://www.investcyprus.org.cy/ 

 

The Cyprus Investment Funds Association (CIFA) 

The Cyprus Investment Funds Association (CIFA) was established in February 2013 with the 

purpose to become the collective voice and the reference point for all professionals and legal 

entities, offering services or engaged in the Investment Funds Industry in Cyprus. 

http://www.cifacyprus.org/english/cyprus-investment-funds/about-cifa/ 

 The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC) 

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus, established in 1961, is the 

competent authority for regulating the accounting/auditing profession in Cyprus. 

http://www.icpac.org.cy/selk/default.aspx 

 

List of Participants: 

Mr Costas Markides, Board Member, International Tax, KPMG Limited (CIFA) 

Mrs Natasa Pilides, Director General (CIPA) 

Mr Kyriakos Iordanou, General Manager, Mr Pieris Marcou, Mr Panicos Kaouris, 

Mr George Markides (ICPAC) 

 

Mr Markides, Cyprus Investment Funds Association (CIFA) explained that it is making 

recommendations on tax measures, such as BEPS recommendations. Mr Iordanou, ICPAC 

indicated that, although it is the competent authority for regulating the accounting/auditing 

profession in Cyprus, it is working in parallel with the government, which is taking 

significant efforts to maintain Cyprus as credible financial centre. Tax legislation changes 

are being initiated by Cyprus along the line of BEPS, country-by-country reporting 

requirements, tax rulings, as well as specific legislative proposals from the EC.  

 

Mr Markides, CIFA also mentioned that CIFA supports transparent country-by country 

reporting, including public disclosure (with the current threshold of €750 million turnover). 

However, Mr Iordanou, from ICPAC believed that information should be kept with tax 

authorities only, and that it should be first seen how it works before public disclosure. He 

continued that disclosure of the country-by-country reporting should be decided at the EU 

level and concerns on data protection need to be assessed. There is a working group within 

the tax administration department dealing with the implementation of country-by-country 

legislation and accountants can bring expertise to the government on this issue.  

 

Mrs Natasa Pilides agreed with Mr Markides, explaining that CIFA works closely with the 

CIPA, which first took the initiative for the establishment of CIFA, as a part of the progress 

made in promoting Cyprus as a competitive investment funds jurisdiction. 

 

Two years after the banking crisis and the rescue package coming into play, Cyprus not only 

survived, but also managed to surpass all expectations, according to the panellists. According 

to Mr Marcou, ICFPA was looking forward as Cyprus now concentrates on remaining a fully 

compliant and transparent jurisdiction, as to all related EU and international regulations. He 

http://www.investcyprus.org.cy/
http://www.cifacyprus.org/english/cyprus-investment-funds/about-cifa/
http://www.icpac.org.cy/selk/default.aspx
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mentioned, notably, the Foreign Account Tax Compliance Agreement (FATCA) with the 

United States, OECD’s Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters and 

the OECD’s BEPS Action Plan. He highlighted that Cyprus continues to enhance its 

competitiveness as an attractive international business centre. Mr Iordanou agreed that profit 

should be taxed where it is generated, but added that new realities such as e-commerce need 

to be taken into account. Regarding the question on notional profit, he confirmed that the 

'arm's length principle' is used. Regarding transfer pricing, no regulatory framework is yet in 

place, but it is one of the top priorities and in a process of being developed on the basis of an 

Irish model (working group includes network of Big4). For a questions regarding whether 

Cyprus was looking for an opportunity for tax avoidance (by using measures like 'notional 

profit' deduction, tax rulings, 'IP box' regime and a policy of 'no exit' taxation), ICPA 

explained that they were looking for certainty and a simple tax regime.  

 

Regarding hybrid mismatch arrangements, Mr Markides indicated that it is anticipated that 

Cyprus legislation will be amended to reflect the EU Parent-Subsidiary Directive provisions 

tackling hybrid loan arrangements (e.g. profit participating loans). With respect to hybrid 

loans, receipts from other EU Member States shall be taxable, when such payments are 

treated as tax deductible at the level of the payer company. 

 

Regarding FDIs related to Russia, according to Mr Iordanou it is based on economic and 

financial (as well as historical) relations with Russia, and is not directly related to taxation, 

acknowledging, however, that relations with Russia could be dealt with more transparent 

manner.  

 

Mr Marcou replied to the question on the sustainability of developments in Cyprus from the 

macroeconomic point of view, given that deposits were 5 times over GDP in 2013, and 

since decreased, but only to a level of 3 times over GDP, that deposit level (around 75 

billion, ½ belongs to foreign entities) is above GDP but it was not crucial to the economy, 

nor 'unhealthy' given that Cyprus is an international financial centre. And, following the 

crisis, substantial amounts were converted to stocks. From CIPA point of view, for high 

portion of non-performing loans in the banking system necessitated practical measures 

(selling property or other collaterals) to complement legislative measures. 

 

Mr Iordanou explained that Cyprus is not offering tax accommodation, but helps to interpret 

the law, and there are no problems with tax rulings as administration is careful 

interpretation state aid. ICPAC added that companies providing administrative services 

have the responsibility to register other companies in Cyprus and law firms that provide 

such administrative services are supervised by the Bar Association, as are audit/accounting 

firms that provide administrative services supervised by the ICPAC. 

 

 

16.00 - 17.30 Meeting with trade unions  

 the Cyprus Workers' Confederation (SEK) 

Christos Karidis, Head of Economics Research of the Confederation 

Department and the Secretary of the Association of Employed 

Consumers 

 the Pan-Cyprian Federation of Labour (PEO) 

 Nikos Grigoriou, Head of the Department of Economic and Social 
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Policy of PEO 

 

Both representatives explained that it would be difficult to have a single tax policy in the EU, 

as taxation is left to sovereign states, according to them. They are against tax evasion and 

called for more tax transparency including businesses and shipping industry. They indicated 

that, due to economic specificities of Cyprus, (corporate) taxation is comparably low. 

Amongst these specificities, they indicated the ongoing Turkish occupation and the purpose 

of the Special Contribution for Defence (tax) and that Cyprus did not receive any pre-

accession assistance from the EU. Both trade unions were in favour of an enhanced tax 

transparency and tax justice, but indicated that a single taxation system at pan-EU level would 

not be easy to achieve, as each EU MS has created its own model and hence it would be 

difficult to draw a line at which all companies should be taxed, e.g. at the rate of 20%. 

 

In their replies to 'Panama papers' related questions, both trade unions were satisfied with 

stricter rules that allow thorough investigations and more transparency and emphasised that 

they were strongly against tax evasion. Moreover, they complained that there was (still) a lot 

of bureaucracy and too slow movement from the government side. Cyprus has lost 10% of its 

GDP over the past few years and is among the top countries in non-performing loans. 

Unemployment is higher than 15% and long-term unemployment has seen the highest rise 

compared to all other European Member States. One young person out of three is currently 

unemployed and Cyprus has one of the highest emigration rates in the EU. Mr Grigoriou 

(PEO) stated that workers are obliged to pay their taxes, whilst companies can hide their 

income and have lower tax rates than 12.5%.  

 

Mr Karidis (SEK) explained that social inequality was increasing in Cyprus, which was now 

in the 3rd worst position in the EU. Those involved in tax evasion were, according to SEK, 

stealing money from the group of people (normal citizens) that pay taxes; hence SEK is in 

favour of a fairer tax system and the distribution of the tax burden amongst workers and 

companies. He added that, although public finances are in a better shape, a broader tax reform 

would be key to development. Trade unions are asking the government and the parliament 

proceed with a tax reform, the last reform being in 2002. He moreover highlighted that the 

economic model of Cyprus needs to be diversified, because it is now heavily reliant on 

financial services, meaning that both manufacturing and agriculture sectors need to be 

developed.  

 

Regarding contacts with trade unions in the occupied part of Cyprus, Mr Grigoriou (PEO) 

confirmed on-going collaboration and joint actions with the Turkish-Cypriots trade unions, 

mentioned e.g. a publication on a (possible) solution of the settlement and introduction of one 

currency. Mr Karidis (SEK) further added that they are also collaborating, and providing 

recommendations, such as on the social insurance schemes. 
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ANNEX 6: REPORT AD HOC DELEGATION WASHINGTON 

 

TAXE 2 COMMITTEE  
ad hoc Delegation 

 to the United States of America (Washington)  
17-20 May 2016 

 

Final Programme  
 

Wednesday 18 May 2016 

 

08.30 - 09.30 Meeting with Elise Bean, former Director and Chief Counsel of the 

Permanent Subcommittee on Investigations (ICRICT and the Levin Centre)  

 

 

10.15 - 11.15  Briefing by the Congressional Research Service  

Donald J. Marples, Specialist in Public Finance 

Jane G. Gravelle, Senior Specialist in Economic Policy 

 

 

11.45 - 12.15  Meeting with Orrin Grant Hatch, Chairman of the Senate Committee on 

Finance, President Pro Tempore of the Senate  

  

 

12.45 - 14.15  Working lunch (finger food) with stakeholders co-organised with the 

Atlantic Council  

 

 

16.00 - 17.00  Meeting with Sander Levin, Congressman, Ranking Member of the House 

Committee on Ways and Means, Richard Neal, Ranking Member of the 

Subcommittee on Tax Policy, Earl Blumenauer, Member of the House 

Committee on Ways and Means, Lloyd Doggett, Member of the House 

Committee on Ways and Means, Ranking Member of Subcommittee on 

Human Resources, Xavier Becerra, Congressman, Chairman of the House 

Democratic Conference and Ron Kind, Congressman, Member of the 

House Committee on Ways and Means 

  

 

17.30 - 19.00  Meeting with Caroline D. Ciraolo, Acting Assistant Attorney General in 

charge of the Tax Division, Department of Justice (DoJ) 

Thomas Sawyer, Senior Litigation Counsel for International Tax Matters 

and Todd Kostyshak, Counsel to the Deputy Assistant Attorney General for 

Criminal Tax Matters 
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Thursday 19 May 2016 
 

9.30 - 10.45  Meeting with the US Department of the Treasury  

Mark J. Mazur, Assistant Secretary (Tax Policy) 

Robert Stack, Deputy Assistant Secretary (International Tax Affairs) 

 

11.30 - 12.30 Meeting with the Tax Foundation  

Scott A. Hodge, President of the Tax Foundation 

Gavin Ekins, Research Economist 

Stephen J. Entin, Senior Fellow 

Scott Greenberg, Analyst  

 

12.30 - 13.30  Working lunch (finger food) with academics/think tanks 

John C. Fortier, Director of the Democracy Project, Bipartisan Policy 

Center  

Shai Akabas Associate Director of Bipartisan Policy Center, Economic 

Policy Project  

Eric Toder, Co-director, Urban-Brookings Tax Policy Centre 

 

14.00 - 15.00 Meeting with OXFAM America  

Gawain Kripke, Director of Policy and Research  

Didier Jacobs, Senior Economist  

Nick Galass, leads on the Oxfam's economic inequality research 

Robbie Silverman, Senior Advisor  

 

15.00 - 16.00 Meeting with International Monetary Fund (IMF)  

Vicki Perry, Assistant Director in the Fiscal Affairs Department and 

Division Chief of the Tax Policy Division  

Ruud De Mooij, Deputy Division Chief in the Tax Policy Division  

 

16.00 - 17.00 Meeting with the International Consortium of Investigative Journalists 

(ICIJ) 

 Hamish Boland-Rudder, ICIJ’s online editor 

 

17.30 - 18.30 Meeting with the World Bank  

Jim Brumby, Director, Public Service and Performance, Governance Global 

Practice  

Marijn Verhoeven, Economist, Governance Global Practice  

Rajul Awasthi, Senior Public Sector Specialist in the Governance Global 

Practice (leads the tax policy and revenue administration workstream, 

primarily in the Europe and Central Asia (ECA) region) 

Guggi Laryea, European Civil Society and European Parliament Relations 

Lead  
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TAXE2 COMMITTEE  
ad hoc Delegation to Washington, USA 

17-20 May 2016 

 

List of Participants  

 

 

 

Members 

 
 

Alain LAMASSOURE, Chair EPP 

Danuta Maria HÜBNER EPP 

Markus FERBER 

Pablo ZALBA BIDEGAIN  

EPP 

EPP 

Jeppe KOFOD  S&D 

Neena GILL S&D 

Cătălin Sorin IVAN  

Bernd LUCKE 

S&D 

ECR 

Cora VAN NIEUWENHUIZEN ALDE 

Fabio DE MASI GUE/NGL 

Eva JOLY  Greens/EFA 

  

+ Accompanying Staff  
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08.30 - 09.30 Meeting with Elise Bean, former Director and Chief Counsel of the 

Permanent Subcommittee on Investigations (ICRICT and the Levin Centre)  

 

In her introduction, Elise Bean noted that Senator Carl Levin first hired her in 1985, to serve 

as an attorney on the US Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee. In 

2003, she was appointed as Staff Director and Chief Counsel of the Permanent Subcommittee 

on Investigations1. Ms Bean referred to investigations of the Subcommittee, notably: inquiries 

into offshore tax avoidance by Apple, Microsoft, and Caterpillar; undeclared UBS, LGT, and 

Credit Suisse accounts for wealthy US clients; and tax shelter sales by professional firms, 

including KPMG. 

 

Ms Bean mentioned the recent hearing on business tax reform held by the Senate Finance 

Committee, which demonstrated politicians' willingness to engage in the reform of the US 

corporate tax system even before elections. In this context, Ms Bean explained that the 

Treasury Department had finalised its ‘customer due diligence’ rule, which requires, as of 

2018, financial institutions –banks, mutual funds and others – to ascertain and verify who 

actually owns and profits from the companies that make use of their services, in other words 

the ‘beneficial owner’. She emphasised, however, that the Obama Administration’s new 

‘customer due diligence’ rule appears to permit new loopholes for shell companies created for 

purposes of tax dodging, given that the rule allows financial institutions to identify a manager 

as the company’s ‘beneficial owner’ even when that manager has no true ownership role in 

the company. The definition of ‘beneficial owner’ as any individual who owns 25 % or more 

of the equity interests, and the possibility that a single individual with 'significant 

responsibility' can control the entity, may allow the real owners to hide behind an executive 

who can serve as a 'figurehead'. This definition, she said, may undo the work that some banks 

have already completed by developing systems to verify owners of shell companies seeking to 

open accounts. In fact, according to her, the rule weakens US anti-money laundering 

safeguards and makes it easier for terrorists, money launderers, tax evaders, and other 

wrongdoers to open US accounts without revealing their identity. Moreover, Ms Bean 

explained that the definition in the rule differs from that in the Proposed Incorporation 

Transparency & Law Enforcement Assistance Act (that requires the Treasury and the states to 

collect, maintain and update beneficial ownership information on legal entities for law 

enforcement purposes), thus causing further confusion. The rule does not extend the same due 

diligence requirements on accounts opened before its implementation as of 2018 (no 

retroactivity), creating what she called ‘a major gap’ in the information collected. Apart from 

drawing attention to certain US states, such as Delaware, Nevada or Wyoming, as being 

havens for shell companies, Ms Bean also mentioned South Dakota as a state hosting a vast 

number of trusts. She also explained that the Obama Administration was implementing the 

OECD BEPS action No 13 on country-by-country reporting, and was hoping to complete it 

before the end of the presidential term.  

 

Regarding the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), which requires financial 

institutions to disclose data to the Inland Revenue Service (IRS) on any large financial 

                                                 
1 The Permanent Subcommittee on Investigations was originally authorised by Senate Resolution 189 of 28 

January 1948. Website: https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/media/permanent-

subcommittee-on-investigations-historical-background 

 

https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/media/permanent-subcommittee-on-investigations-historical-background
https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/media/permanent-subcommittee-on-investigations-historical-background
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accounts held by US taxpayers or by foreign entities in which US taxpayers hold a substantial 

ownership interest, Ms Bean shed some light on the problems regarding reciprocity, i.e. the 

US would not share as much data as it requires from its FATCA partners. For example, the 

US will not be providing account balances and will not give information on all US source 

income - just on certain kinds within the limits of US law. The FATCA law does not lay 

down threshold amounts for the accounts, as it requires all accounts belonging to US persons 

to be disclosed to the IRS. However, the regulations and intergovernmental agreements 

implementing the FATCA created thresholds. Hence, according to Ms Bean, the highest 

threshold – USD 400 000 for a couple living outside the US1 – should be lowered. 

 

In reply to criticisms from certain US politicians suggesting that endorsement of the EU state 

aid rules would focus particularly on US companies, Ms Bean stated unequivocally that all 

have the right to enforce their laws, and went on to say that such investigations seem to be 

based on factual matters, referring to the ‘Apple case’ that she had been involved in on the 

Permanent Subcommittee on Investigations.  

 

She further stated that corporate tax avoidance should be tackled by putting an end to the 

deferral and inversion loopholes in the US corporate tax system, as active earnings/profits are 

generally not taxed until repatriated to the US. Thus, active foreign earnings are deferred from 

taxation until the earnings are remitted back to the US, at which point in time US corporate 

tax must be paid. However, taxes are reduced thanks to credits claimed for foreign taxes paid 

to other countries as well as other tax benefits, such as operating losses that the corporation 

may carry forward into future tax years or backward into prior tax years. The United States 

taxes the ‘worldwide’ income of domestic corporations, regardless of where the income is 

earned: this differs from the ‘territorial’ taxation system in which only the source country has 

jurisdiction over tax profits deemed to arise there. 

 

In reply to questions by Members, Ms Bean explained that corporate rules in the US are set 

mainly at the state level, and many states do not require companies to disclose beneficial 

owners. As a result, the administration could only use existing bank secrecy regulations to go 

after shell companies. 

 

She further explained in response to Members’ comments that the ‘Luxleaks’ scandal had not 

been ‘heard’ in the US. However, she acknowledged that the ‘Panama papers’ scandal 

represented another wake-up call regarding the need to put an end to corporations with hidden 

owners. She referred to a Global Witness undercover investigation broadcast recently (by the 

US news programme ‘60 Minutes’ - see link in footnote2) that demonstrated that US lawyers 

often suggest using anonymously-owned American companies in order to channel suspect 

(taxes) funds into the country.  

 

She also said that the Levin Center (at Wayne State University Law School in Detroit) is 

organising training courses in the area of better parliamentary oversight and inquiry. Ms Bean 

added that she is very much in favour of public country-by-country reporting, taking the view 

                                                 
1 Reporting by U.S. Taxpayers Holding Foreign Financial Assets : 

https://www.irs.gov/businesses/corporations/summary-of-fatca-reporting-for-u-s-taxpayers  
2 http://www.cbsnews.com/news/anonymous-inc-60-minutes-steve-kroft-investigation/ 

 

https://www.irs.gov/businesses/corporations/summary-of-fatca-reporting-for-u-s-taxpayers
http://www.cbsnews.com/news/anonymous-inc-60-minutes-steve-kroft-investigation/
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that the impact on banks and financial institutions had been positive and that the same kind of 

reporting would be needed for multinational companies.  

 
 
 
10.15 - 11.15  Briefing by the Congressional Research Service  

Donald J. Marples, Specialist in Public Finance  

Jane G. Gravelle, Senior Specialist in Economic Policy 

 
The Congressional Research Service (CRS) works exclusively for the United States Congress, 

providing policy and legal analysis to committees and members of both the House and the 

Senate, regardless of party affiliation.  

 

Ms Gravelle explained that reducing profit shifting and reforming the international tax system 

in the US and worldwide may involve a number of policy considerations and tradeoffs in the 

US. Some tax reform proposals have focused on broadening the tax base and lowering the 

rates of both individual and corporate income taxes. As regards efficiency, the current tax 

system favours the non-corporate sector overall. The corporate statutory tax rate of 35 % 

tends to be higher than the average marginal statutory rate for non-corporate business, which 

is estimated to average around 27 %. For example, of the USD 1.2 trillion in overseas profits 

reported by US companies in 2012, USD 600 billion was attributed to so-called tax havens: 

Bermuda, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Singapore, Switzerland, and the Caribbean 

islands dependent on the UK.  

 

Ms Gravelle argued that it is the current US corporate tax rate and the general approach to 

taxing US multinational corporations (MNCs) that are encouraging companies to shift profits 

and keep money abroad. 

 

In reply to the question related to 'stateless income/tax avoidance', Mr Marples explained that 

an important reason behind MNCs being able to pay such low rates is that they are allowed to 

avoid an estimated USD 695 billion in taxes on the USD 2.4 trillion that they hold offshore. 

In other words, the real problem with the tax code is not that US multinationals are paying too 

much, but rather the fact that they are allowed to avoid so much in taxes. 

 

Ms Gravelle in her reply explained that despite of the real differences between the tax systems 

of the EU (territorial) and the US (worldwide), no major economy has a pure worldwide or 

a pure territorial tax system. The US system, in theory, taxes American corporations on their 

worldwide (or resident-based) income. She emphasised that transfer pricing manipulation can 

also theoretically be used to shift what is actually US source income to subsidiary 

corporations based in offshore tax havens. To avoid potential transfer pricing penalties, one 

avenue available to companies may be to obtain an advance pricing agreement (APA), either 

with the IRS (unilaterally) or with the IRS and another tax authority (bilaterally), covering 

inter-company pricing. While the US generally follows a ‘worldwide’ approach, corporations 

are typically allowed to defer paying taxes on income earned abroad until that income is 

brought home, or repatriated, in the form of a dividend payment to the US parent. Countries 

that have territorial tax systems generally also have some type of anti-abuse provision to 

protect their tax bases. Mr Marples noted that while it is true that the US statutory tax rate is 

35 %, the wide swath of loopholes and breaks allow large profitable US companies to pay 

closer to 19.4 % on average, with many companies paying nothing at all. Statutory tax rates 

http://ctj.org/ctjreports/2016/03/fortune_500_companies_hold_a_record_24_trillion_offshore.php
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only tell part of the story. There is, however, an unsettled debate over whether and by how 

much the effective corporate tax rate in the US is higher than effective tax rates outside the 

US. Effective tax rates measure how much businesses really pay after all deductions and 

credits have been considered. 
 
Ms Gravelle estimated that a total in profits to the sum of USD 2.6 billion remains to be 

repatriated eventually. She raised some concerns regarding intangible assets (such as those of 

Starbucks or Google), noting that if a ‘true’ arm’s length policy were adopted, most of the 

profit would be due in the US. In the case of Google, she was of the view that the UK 

decision was based on confusion over profits. 

 

Ms Gravelle further noted that there are eight US states that could be considered as tax havens 

(but a federal level taxation remains). She highlighted the difference from, for example, 

Bermuda, where the problem is non-taxation, and went on to explain that the factors that 

make a country a successful tax haven include: low or non-existent tax rates applicable to 

foreigners; strict banking and financial secrecy laws; and a highly developed financial, legal 

and communications infrastructure. She argued that at the heart of the tax haven issue is the 

discrepancy between real economic activity and economic activity that is only apparent. She 

further stressed that the US is widely recognised as a leading source of offshore money: it 

emerged from the Union Bank of Switzerland tax evasion scandal that, at that bank alone, US 

clients had almost 20 000 Swiss-based accounts. 

 

Ms Gravelle also explained that current law allows taxes to be deferred on income earned 

abroad until that income is repatriated to the US. Along with deferral, another basic feature of 

the US system is the foreign tax credit. The US taxes worldwide income on either a current or 

deferred basis, but it also allows credits for foreign taxes paid on a dollar-for-dollar basis 

against US taxes otherwise owed. Under the current US system, taxes on corporate profits at 

the individual level (dividends and capital gains) tend to be collected (thanks to tax treaties) 

on a residence basis. Deferral benefits US corporations because delayed taxes are reduced due 

to the time value of money. In the extreme, deferral could allow an American corporation to 

completely avoid US taxation on foreign source income if it never repatriates its overseas 

income, either because the income is being held abroad in financial assets or because it has 

been permanently reinvested (for example in plant and equipment). The income earned by 

foreign branches of US corporations, however, cannot be deferred. The credit is generally 

limited to the amount of taxes a corporation would pay in the credit’s absence, which is 

effectively just the US corporate tax rate multiplied by the amount of income earned abroad. 

In other words, a US corporation may claim foreign tax credit up to the point that reduces its 

US tax on foreign-earned income to zero, but no further. Concerning beneficial ownership, 

Ms Gravelle noted that eight US states do not require beneficial ownership information.  

 

Finally, Ms Gravelle stated that it is unlikely that any major overhaul would happen before 

the US elections, but that reform needs to be budget-neutral, as the same level of revenue 

needs to be raised somehow. The principle of tax neutrality – that a tax system should neither 

encourage nor discourage specific economic decisions – prevails across the political 

spectrum. However, regardless of whether the US reforms its international tax system by 

following the territorial trend or by strengthening its worldwide system, all parties need to 

recognise more fully the importance of the high corporate tax rate, as tax reform proposals 

that do not reduce it will not substantially improve the position of US-based firms. 
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11.45 - 12.15  Meeting with Orrin Grant Hatch, Chairman of the Senate Committee on 

Finance, President Pro Tempore of the Senate  

 

Orrin Grant Hatch, the most senior Republican member of the US Senate, was first elected to 

the Senate in 1976 and was most recently re-elected in 2012. He became the President Pro 

Tempore of the Senate on 6 January, 2015, and is also the longest-tenured Republican on the 

Senate Judiciary Committee. In the US Senate 2015-2016, Senator Hatch is a member of the 

Joint Committee on Taxation. 

 

In his introductory remarks, Mr Hatch referred to the ongoing work of five separate bipartisan 

Finance Committee Tax Working Groups aimed at spurring comprehensive congressional tax 

reform efforts in the 114th Congress. 

 

Mr Hatch was of the opinion that both Europeans and the US face the same situation, i.e. 

corporate taxation rules are outdated worldwide. An exchange of views with Mr Hatch, 

amongst others, was held on the OECD’s Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) process, 

and included country-by-country reporting, the increased importance of transparency with 

a view to ensuring that profits are taxed where they are created, and ‘tax havens’ (also with 

reference to some US states). 

 

Moreover, Mr Hatch had some concerns over the European Commission’s recent efforts on 

enforcement of state aid rules, stating that there was a general view in the US that all 

investigations were, in fact, focused on US firms. He further stated that of the five cases, 4.5 

concerned US companies (the remaining 0.5 being Chrysler’s share in the Fiat case). 

 

Mr Hatch was interested in the discussions related to TTIP and the possibility of including 

certain references to good governance on taxation (the chapter on investment protection was 

indicated by Members in this context as a possible way forward). In this context, the debate 

on the Trade Promotion Authority (TPA), which aims to ensure partnership between Congress 

and the administration in terms of bringing greater transparency to the negotiating process and 

ensuring that the US secures the most effective trade agreements possible. 

 

Mr Hatch welcomed a proposal to engage in exchanges of views on these matters with MEPs 

on a regular basis. 
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12.45 - 14.15  Working lunch (finger food) with stakeholders co-organised with the 

Atlantic Council  

 
 
Source: http://www.atlanticcouncil.org/: 

The Atlantic Council promotes constructive leadership and engagement in international 

affairs, based on the Atlantic Community's central role in meeting global challenges. The 

Council provides an essential forum for navigating the dramatic economic and political 

changes defining the twenty-first century, by informing and galvanising its uniquely 

influential network of global leaders. The Council has administered programmes to examine 

political, economic as well as security issues to cover Asia, the Americas and other regions in 

addition to Europe. All its programmes are, however, based on the conviction that a healthy 

transatlantic relationship is fundamental to progress in organising a strong international 

system.  
 

Participants invited by the Atlantic Council: 

 

 Anders Aslund, Resident Senior Fellow, Dinu Patriciu Eurasia Center, Atlantic 

Council

 Gianni Di Giovanni, Chairman of Eni USA R&M, Eni

 The Hon. Boyden Gray, Founding Partner, Boyden Gray& Associates

 Jillian Fitzpatrick, Director, Government Affairs and Public Policy, S&P Global

 Marie Kasparek, Assistant Director, Global Business and Economics Program, 

Atlantic Council

 Benjamin Knudsen, Intern, Global Business and Economics Program, Atlantic 

Council

 Jennifer McCloskey, Director, Government Affairs, Information Technology Industry 

Council

 Susan Molinari, Vice President, Public Policy and Government Affairs, Google

 Andrea Montanino, Director, Global Business and Economics Program, Atlantic 

Council

 Álvaro Morales Salto-Weis, Intern, Global Business and Economics Program, Atlantic 

Council

 The Hon. Earl Anthony Wayne, Non-resident Fellow, Atlantic Council

 Alexander Privitera, Senior Fellow, Johns Hopkins University

 Bill Rys, Director, Federal Government Affairs, Citigroup

 Pete Scheschuk, Senior Vice President, Taxes, S&P Global

 Garret Workman, Director, European Affairs, US Chamber of Commerce

 
During the working lunch, delegation members shortly presented the work and the objectives 

of TAXE2 Special Committee, as well as the European Parliament’s initiatives vis-à-vis the 

fight against corporate tax avoidance. 

 
 
 
 
 
 

http://www.atlanticcouncil.org/


 

PE580.528v02-00 78/91 RR\1099404CS.doc 

CS 

16.00 - 17.00  Meeting with Sander Levin, Congressman, Ranking Member of the House 

Committee on Ways and Means, Richard Neal, Ranking Member of the 

Subcommittee on Tax Policy, Earl Blumenauer, Member of the House 

Committee on Ways and Means, and Lloyd Doggett, Member of the 

House Committee on Ways and Means, Ranking Member of the 

Subcommittee on Human Resources, Xavier Becerra, Congressman, 

Chairman of the House Democratic Conference, and Ron Kind, 

Congressman, Member of the House Committee on Ways and Means 

 
Mr Levin said that the US has made progress in some areas of tax reform, but just like the 

Europeans, the US lags behind the international community in the fight to ensure transparent 

corporate ownership. He acknowledged that there is a need for more discussion among the 

partners, as there is no way Europe or the US can solve this issue on their own. In this 

context, he referred to tax competition and stressed that some corporate income is not taxed 

anywhere. However, he was of the view that singling out US companies would certainly not 

increase appetites for closer cooperation. He stated that several US companies were leaders in 

tax evasion, and considered the OECD recommendations to be very modest. However, he 

insisted that if tax competition to have the lowest tax rates and wages continues, both the EU 

and the US would be losers in this game. He recognised that the EU has been somewhat more 

flexible over the past years, as it is not a territorial issue as such. In this context, he referred to 

beneficial ownership, and stated that a recently announced US banking regulation requires US 

banks to obtain the identity of the beneficial owner of any legal entity holding an account. 

There is also a need for overall international tax reform in the face of rising income 

inequality, Mr Levin said, referring to the opinion of the citizens, as US multinationals are 

estimated to hold USD 2.4 trillion offshore, deferring payment of taxes totalling USD 700 

billion. He went on to stress that no country can keep cutting taxes and still provide the 

infrastructure and the government services its citizens need.  

During the exchange of views, the discussion touched upon the bilateral tax treaties between 

the US and the EU (Member States), the investment chapter of the TITP negotiations (with 

a view to adding text on corporate taxation), the ‘Panama papers’, and the possibility of 

facilitating cooperation between the parties. 

International tax reform poses a number of difficult questions about how profits should be 

allocated among subsidiaries of multinational corporations that manufacture and sell goods in 

a number of jurisdictions: Mr Levin stressed that at all events those profits should be taxed 

somewhere. He cited the case of Apple as an example of tax planning abuse which he had 

witnessed during his time in the Senate. Mr Levin gave the example of a 2013 investigation 

by the US Senate Permanent Subcommittee that discovered that Apple had three subsidiaries 

in Ireland, each of which claimed it had no tax residency anywhere. Having no tax residency 

anywhere is the holy grail of tax dodging. Moreover, he referred to the need to work together 

against manipulation of currencies, signalling out China in this context. 

He concluded that if combating tax avoidance cannot be done through international 

cooperation, countries such as the US should take unilateral action to address the problem. 

Regarding the G7/G20 and the OECD, Mr Levin agreed that it is time to implement what has 

been agreed within the G20 framework. Hence, he suggested that both sides should continue 

to be in touch on a regular basis on these issues. 
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Mr Becerra referred to Hollywood (his congressional district is in Los Angeles), and specified 

the need to collect public revenues from MNCs that are 'stateless corporations' and do not 

contribute to the US economy. These companies’ corporate income is not taxed anywhere, 

and such tax advantages limited to certain big companies harm business in general, as they do 

not operate in a level playing field. Mr Kind referred to the perceptions of citizens in both the 

EU and the US regarding MNCs using tax havens and creating unfair tax competition. 

 
17.30 - 18.30  Meeting with Caroline D. Ciraolo, Acting Assistant Attorney General in 

charge of the Tax Division, Thomas Sawyer, Senior Litigation Counsel 

For International Tax Matters, and Todd Kostyshak, Counsel to the 

Deputy Assistant Attorney-General for Criminal Tax Matters, 

Department of Justice (DoJ) 

 

Ms Ciraolo introduced the Tax Division, which represents the US in virtually all litigation - 

civil and criminal, trial and appellate - arising under the internal revenue laws, in all states and 

federal courts except the United States Tax Court. It authorises, and either conducts or 

supervises, almost all prosecutions arising under the federal tax laws. It assists the Internal 

Revenue Service (IRS) in effectively enforcing the tax laws, as well as its investigations (the 

IRS is the investigative agency). The Tax Division also prosecutes criminal violations of the 

revenue laws. In this context, Ms Ciraolo mentioned the Memo of September 20151, which 

guides attorneys on corporate settlements and includes eligibility criteria for any credit when 

it comes to cooperation relating to a case of corporate misconduct. In settlement negotiations, 

companies will not be able to obtain credit for cooperating with the government unless they 

identify employees and turn over evidence against them, ‘regardless of their position, status or 

seniority’. 

By law, the IRS cannot disclose IRS audit results, but, despite this, according to the speaker, 

the Tax Division’s tax litigation receives wide media coverage, leading to a significant 

multiplier effect on voluntary compliance. 

Ms Ciraolo argued that the Tax Division has a role in improving legislation by submitting to 

Congress proposals for legislative amendments to ensure that the government’s litigating 

positions are consistent with applicable law and policy. The measures that are currently taken 

include prosecutions of taxpayers who seek to conceal foreign accounts and money- 

laundering prosecutions. On the issue of beneficial ownership, she referred to the recent 

Treasury’s Customer Due Diligence (CDD) Final Rule for financial institutions. The US 

Treasury has announced measures to address critical vulnerabilities in the US financial 

system, following actions taken by other countries in response to the ‘Panama papers’ 

disclosures. Moreover, she indicated that, in parallel, the Administration has announced that it 

will propose legislation that would require beneficial ownership information to be reported to 

FinCEN,2, effectively creating a registry of such information, which would enhance AML and 

anti-corruption enforcement. 

                                                 
1 https://www.justice.gov/dag/file/769036/download 
2 A United States person that has a financial interest in or signature authority over foreign financial accounts 

must file an FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Acccounts) if the aggregate value of the foreign 

financial accounts exceeds USD 10 000 at any time during the calendar year. 

https://www.justice.gov/dag/file/769036/download


 

PE580.528v02-00 80/91 RR\1099404CS.doc 

CS 

With respect to the question whether certain US states share information with the IRS, Mr 

Sawyer referred to information-sharing programmes in place between the IRS and federal, 

state and municipal governmental agencies that are aimed at enhancing voluntary compliance 

with tax laws. In this context, Mr Kostyshak referred to the need to ensure the protection of 

taxpayer confidentiality (privacy) rights. 

 
In reply to Members’ questions on the ‘Panama papers’ leak, Mr Kostyshak noted that the US 

Department of Justice has launched a criminal investigation into international tax avoidance 

schemes uncovered by this leak. 

 

The Tax Division continues to play a lead role in investigations and prosecutions involving 

the use of foreign tax havens. In this context, Ms Ciraolo referred to, for example, UBS AG, 

Switzerland’s largest bank, which was providing banking services to US customers with 

undeclared accounts. A prosecution agreement amounting to USD 780 million in fines, 

penalties, interest and restitution was reached with this economic operator. The Tax Division 

continues to prosecute UBS clients, using information obtained through the deferred 

prosecution agreement. She also explained that the Voluntary Disclosure Initiative, 

concerning unreported offshore accounts, resulted in an unprecedented number of taxpayers, 

almost 15 000, attempting to ‘return to the fold’ and paying back taxes, interest and penalties 

due, probably totalling at least some hundreds of millions of dollars. 

 

Ms Ciraolo clarified that the Treasury/IRS (or anyone else) may draft regulations, but the 

introduction of new legislation is ultimately a matter for Congress. Regarding tax law, the 

Treasury/IRS can issue a regulation (which has the force of law). Recently the Treasury and 

the IRS proposed regulations to further reduce the benefits and limit the number of corporate 

tax inversions, including by addressing earnings stripping. 

 

With respect to a question on Delaware, Ms Ciraolo replied that both the Tax Division and the 

IRS seek whatever information is available, but there is not much at the state level, as many 

states do not generally have/collect much information of this kind. Some states are very 

cooperative, others less. With regard to Nevada, she considered that it was ‘an active 

jurisdiction for a lot of investigations’. 

 

Ms Ciraolo explained that the IRS Whistleblower Office pays money to people who blow the 

whistle on persons who fail to pay the tax that they owe. If the IRS uses information provided 

by the whistleblower, it can award the latter up to 30 % of the additional tax, penalty and 

other amounts it collects. Given that proceedings may take years - this includes appeal rights, 

which are prerequisites for the payout of a whistleblower award - there is now a proposal that 

the IRS Whistleblower Office should send annual letters to whistleblowers to notify them that 

the IRS still has their claim under consideration. She also noted that such a programme is 

expensive and requires many resources, given that the IRS office receives thousands of claims 

each year, many of which are not actionable because the information is not specific or 

credible or is already known by the IRS. However, she also highlighted the successes of the 

programme in tax collection, noting that since 2007 it has enabled the IRS to collect over 

USD 3 billion in tax revenue. As the IRS is preparing a new study on the tax gap1 (the last 

                                                 
1 https://www.irs.gov/uac/the-tax-gap 

 

https://www.irs.gov/uac/the-tax-gap
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study, in 2006, estimated the average annual tax gap for 2008-2010 to be USD 458 billion), 

Ms Ciraolo wondered whether it will show any evolution, and if so of what kind. 

 
 
 

Thursday 19 May 2016 
 

 

9.30 - 10.45  Meeting with the US Department of the Treasury  

Mark J. Mazur, Assistant Secretary (Tax Policy) 

Robert Stack, Deputy Assistant Secretary (International Tax Affairs) 

 

Mr Stack started the meeting by acknowledging that the work done by the EP was excellent 

and that he was working in close cooperation with the European Commission (EC). He also 

stated that within the OECD/G20 BEPS process, the EC and the US have an agreement on the 

main lines, but also have some differences. The US is committed to complying with the four 

minimum standards, notably on 'country-by-country reporting' (CbCR), 'Treaty shopping', 

'patent boxes’ and 'hybrid mismatch arrangements'.  

As regards the Deductibility of Interest, which certain MNCs use for tax avoidance by lending 

within the group more than their entities earn, Mr Stack noted that the US has proposed 10 % 

(although, the OECD/BEPS allow countries to fix their cap in a ‘corridor’ between 10 % and 

30 % of the earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA)).  

As regards country-by-country Reporting, the Obama Administration was currently 

implementing BEPS Action 13. All multinationals will be required to file their CbCR. He 

insisted that the US Administration was also working with the EU and the OECD to match the 

timelines (January 2016 data would be made available). 

Regarding effective anti-abuse provisions in all tax treaties, he indicated that the US is 

following the new OECD model in bilateral treaties, but inclusion of such provisions from the 

existing treaties in the proposed Multilateral Convention (MC) would require approval by the 

Senate. He insisted that the US has the strongest anti-treaty shopping provisions and that the 

US cannot be used as a way to treaty-shop. According to him, a strong and effective CbCR 

programme would provide the IRS with an important tool to identify situations involving not 

only potential transfer pricing issues, but also the potential application of judicial concepts, 

such as determining whether income is effectively connected with business activities 

conducted in the US. The CbCR would be provided with the Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) partners. 

Mr Stack was of the view that the EU does not have effective CFC rules, because of the ECJ 

Cadbury Schweppes Ruling,1 and that developing countries were in some way 'victims' of it.  

                                                 
1http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-196/04 

Judgment - 12/09/2006 - Cadbury Schweppes and Cadbury Schweppes Overseas 

Case C-196/04 

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/centre-

jrenauld/documents/WP_4_Study_Impact_of_ECJ_Rulings_Direct_Taxation.pdf  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-196/04
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/centre-jrenauld/documents/WP_4_Study_Impact_of_ECJ_Rulings_Direct_Taxation.pdf
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/centre-jrenauld/documents/WP_4_Study_Impact_of_ECJ_Rulings_Direct_Taxation.pdf
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Furthermore, in reply to Members, Mr Stack explained the difference between regulation and 

bills etc., saying that the holes in legislation are filled by rules, which build up around 

legislation, and added that tax laws (due revenue impact) have to go through both Houses. 

Mr Mazur stated that the President's proposals may be part of the Budget proposal (which 

may cover several legislative proposals that have an impact on, for example, budget 

appropriations) or a single, stand-alone proposal for tax legislation. Generally, such legislative 

proposals cannot be made retroactively, as they are part of the budget proposal, which is 

annual or otherwise timelined. 

In answer to questions from Members, Mr Stack indicated that big MNCs are 'permanently 

investing' their profits, so they do not need to declare them as taxable earnings in the US tax 

declaration. According to him, this treatment gives them an incentive to keep money 

'offshore', and not to repatriate profit to the US. The US system is 'quasi territorial', as the 

system is based in part on a residence principle, applying US taxes on a worldwide basis to 

US firms while granting foreign tax credits to alleviate double taxation. The system, however, 

also permits US firms to defer foreign-source income indefinitely—a feature that approaches 

a territorial tax jurisdiction. 

Mr Stack indicated that the problem of tax havens such as Bermuda was 'solved' by exchange 

of information, and continued that there was an enormous variety of tax rates, referring to 

certain EU Member States, such as Ireland, Luxembourg and the Netherlands.  

Regarding disclosure of country-by-country reporting to the public, Mr Stack underlined that 

within the OECD framework, the information was meant for the tax administrations only. 

Hence, the EU's proposal would create a disadvantage and remove all incentives for the US to 

cooperate. He also emphasised that the problem is future cooperation with other OECD 

members, and that this would give them an excuse to do whatever they wished, not 

necessarily going beyond BEPS, but certainly harming comprehensive implementation. He 

was 'laughing' about the EU proposal to include tax havens in the proposal, as exchange of 

information would not help. He stated that the US is drafting rules to prohibit keeping earned 

income in those tax havens. Mr Stack also questioned whether a policy change only two days 

after the Panama Papers leak was the right thing, since it did not follow the line of the US 

Administration. 

Mr Stack emphasised that the US was not against public reporting, but that business criticised 

it without making a strong case against it, and that the US could block it in the OECD – but 

that the EU's proposal harmed the 'consensus' method as, even if a 'consensus was achieved, 

the EU later on decided to go its own way'. The information is meant for the tax 

administrations as a risk assessment tool and should be kept confidential (referring to China 

and some other countries that would be using it for their own purposes). 

Mr Stack, in reply to a question related to Delaware, explained that state law regulates 

Limited Liability Companies (LLCs) and determines whether single-member LLCs are 

allowed, and that depending on choices made by the LLC and the number of members, the 

IRS will treat an LLC as either a corporation, a partnership, or part of the owner's tax return (a 

‘disregarded entity’). Specifically, if a single-member LLC does not choose to be treated as 

a corporation, the LLC is a ‘disregarded entity,’ and the LLC's activities should be reflected in 
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its owner's federal tax return. Moreover, Mr Stack noted that ‘trusts are different for federal 

tax purposes, for reasons not quite understood by the Treasury’.  

 
Mr Mazur, on the subject of inversion – the practice of re-incorporation in low-tax countries – 

hinted at various MNCs trying to break up business entities such as Pfizer. The new rules, the 

government’s third wave of administrative action against inversions, would, according to him, 

make it harder for companies to move their tax addresses out of the US and then shift profits 

to low-tax countries using a manoeuvre known as 'earnings stripping'. Moreover, Mr Mazur 

added that the misuse of companies to hide beneficial ownership is a significant weakness in 

the US anti-money laundering/counter financing of terrorism regime that could only be 

resolved by legislative action, and that a proposal is now under the consideration of Congress. 

 

Last but not least, Mr Mazur complained that the state aid investigations carried out recently 

by the European Commission were focused on US companies, stating that even the FIAT case 

was largely American (Chrysler part). 

 

11.30 - 12.30 Meeting with the Tax Foundation  

Scott A. Hodge, President of the Tax Foundation 

Gavin Ekins, Research Economist 

Stephen J. Entin, Senior Fellow 

Scott Greenberg, Analyst  

 

Mr Hodge introduced the Tax Foundation, stating that it was oldest NGO in the US working 

on tax policy advocacy both at the federal and state levels. Corporate taxation is a highly 

competitive tool, when MNCs are seeking opportunities to reduce taxes; however, he 

indicated that more tax competition is needed between countries. He explained the differences 

as regards the effective tax rate and the statutory tax rates in the US. He was of the view that 

Congress was not focused enough to create a US tax system for the 21st century, as over the 

years the federal tax code has expanded dramatically in size and scope and tax complexity 

creates big costs for American households and businesses. He stated that the TAXE 

Committee’s work is valuable, as it brings more transparency and public debate.  

 

Mr Entin explained that it is now well known that the US has the highest corporate income 

tax among the leading industrialised nations – economists have determined that the US has 

the third highest corporate income tax among the 165 nations surveyed. Only Chad and the 

United Arab Emirates levy a higher corporate tax rate than the US. He stated that the US taxes 

foreign-source income at a much lower effective rate than it taxes domestic source income of 

US multinationals. Regarding tax rates, Mr Hodge referred to the OECD study and compared 

US effective tax rates with those of France and Germany, demonstrating that US tax rates 

were much higher. 

 

Regarding the question on Delaware, he indicated that there are many companies but they are 

not only there for tax purposes. Moreover, Delaware is not the only US state offering easy 

access to those looking to create an anonymous corporate entity, with Wyoming, Nevada, 

California and others also being implicated in such practices. Mr Ekins explained that the US 

tax code treats corporations differently from other forms of business. Specifically, corporate 

income is subject to two levels of taxation: once at the entity level, through corporate income 

tax, and once at the individual level, through individual income tax. However, income earned 

by pass-through businesses, such as partnerships, is not subject to any entity-level taxes, and 
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is only taxed through individual income tax. He clarified further that, for example, 'S-

corporations' are taxed in a different way from corporations. He also pointed to the problem of 

it being difficult to define where corporate income is generated if production is in one 

country, but components are made in several other countries and the final product could be 

consumed in other counties. 

 

With reference to the presidential election process, some of ideas of the candidates were 

criticised by the Tax Foundation, in that it would bring in revenue, but not necessarily 

economic growth. Mr Entin referred also to the recent proposal from Senator Hatch regarding 

a move from corporate tax to the shareholder. However, he added that the US has a highly 

progressive income taxation system in comparison with other OECD countries. According to 

him, deferral creates an additional problem, however, because it encourages US 

multinationals to retain foreign profits overseas instead of repatriating them to the US parent 

company. The result is that US multinationals in recent years have accrued an estimate of 

over USD 2 trillion in overseas assets. 

 
Mr Entin explained inversion used by MNCs by acquiring a very small foreign company, then 

moving the joint headquarters abroad. He indicated that the Treasury is changing the 

interpretation of the so-called 80/20 rule and is discouraging inversions by tightening the rules 

governing intra-company loans to prevent what is known as ‘earning stripping’. 

 

Mr Hodge summed up and stated that a corporate tax reform that reduces the corporate tax 

rate and moves toward a competitive territorial tax system would not only discourage 

inversions, but also would encourage investment and create jobs. He was also of the view that 

definitions should be harmonised and that the 'Arm’s length' principle on transfer pricing was 

not a correct measure. 

 

12.30 - 13.30  Working lunch (finger food) with academics/think tanks 

John C. Fortier, Director of the Democracy Project, Bipartisan Policy 

Center  

Shai Akabas Associate Director of Bipartisan Policy Center Economic 

Policy Project  

Eric Toder, Co-director, Urban-Brookings Tax Policy Center 

 

Source: http://bipartisanpolicy.org/about/who-we-are/ : 

The Bipartisan Policy Center is a non-profit organisation that combines the best ideas from 

both parties to promote health, security and opportunity for all Americans. BPC drives 

principled and politically viable policy solutions through the power of rigorous analysis, 

painstaking negotiation and aggressive advocacy. 

 

Source: http://www.taxpolicycenter.org/ : 

The Tax Policy Center is a joint venture of the Urban Institute and Brookings Institution. The 

centre is made up of nationally recognised experts in tax, budget, and social policy who have 

served at the highest levels of government. TPC provides timely, accessible analysis and facts 

about tax policy to policymakers, journalists, citizens and researchers. 

 

During the discussion, Members learned about the views of the invited experts on the ongoing 

elections and on how the US corporate tax system may be reshaped on the basis of the 

proposals of the candidates. 

http://bipartisanpolicy.org/about/who-we-are/
http://www.taxpolicycenter.org/
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14.00 - 15.00  Meeting with OXFAM America  

Gawain Kripke, Director of Policy and Research  

Didier Jacobs, Senior Economist  

Nick Galass, leads on the Oxfam's economic inequality research 

Robbie Silverman, Senior Advisor  

 

Mr Silverman introduced Oxfam America actions regarding corporate taxation, notably 

stating that it is examining why and how approaching tax responsibility beyond legal 

compliance benefits companies and the developing countries in which they operate. He 

referred to their research study that concluded that the 50 biggest US businesses have 

USD 1.4 trillion held offshore, while overall the use of tax havens allowed US firms to reduce 

their effective tax rate on profits from the US headline rate of 35 % to an average of 26.5 % 

between 2008 and 2014. He stated that for every USD 1 spent on lobbying, these 50 

companies collectively received USD 130 in tax breaks, although noting that it was difficult 

to obtain facts on federal lobbying. Moreover, he stated that Oxfam estimates that tax 

avoidance by US corporations costs the economy some USD 111 billion a year, but it was 

also fuelling the global wealth divide by draining USD 100 billion from the poorest countries. 

 

Mr Silverman explained the dysfunction of the corporate taxation system with multiple levels, 

referring to two sets of rules for MNCs and others for SMEs. He stated that almost no 

company pays the US headline rate of 35 % but on average only 26.5 %. He called therefore 

for increased transparency and mentioned country-by-country reporting. He was of the view 

that the EU's threshold of a turnover above EUR 750 million was too high. He noted that 

'beneficial ownership' was a key priority and explained that the Obama Administration has 

proposed legislation in this regard with some shortcomings, for example, concerning the 

control test. 

 

Mr Jacobs also singled out some African countries and loopholes in corporate taxation 

systems worldwide that allow US firms to seek to reduce their tax bill by ‘profit-shifting’. He 

was also of the view that, regarding 'beneficial ownership', there should be a test to check who 

is the person responsible for controlling the money, and the proposal of the Obama 

Administration does not include trusts. Moreover, he stated that US companies report to the 

US Treasury, and the US Treasury provides information to those countries that have signed 

up to the FATCA. However, a problem arises regarding the exchanged information, as there 

is no (full) reciprocity from the US side. 

 

Mr Silverman called for the EU to push forward and eventually get the US on board. He 

therefore agreed that it is important to have a joint agenda between the US and the EU. 

Regarding the Panama Papers, he indicated that it was difficult to determine what was 

legitimate and what was not, hence transparency would be a key priority also for legitimate 

uses of tax havens, referring to Delaware, which offers certain benefits to businesses. He 

emphasised the need for further efforts to engage developing countries in the OECD 

framework.  

 
 

15.00 - 16.00  Meeting with the International Monetary Fund (IMF)  

Vicki Perry, Assistant Director in the Fiscal Affairs Department and 
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Division Chief of the Tax Policy Division  

Ruud De Mooij, Deputy Division Chief in the Tax Policy Division  

 

According to Ms Perry, changes and behaviours mirror those of other countries and hence it is 

likely that the US will make a shift to direct tax on investments. She mentioned the tax 

incentives, such as tax holidays for foreign direct investments, that need to be examined at 

both ends. Regarding tax evasion and tax planning, Ms Perry indicated that they require skills. 

Taxes should be paid where value is created, and there should be a balance between the right 

of sovereign states to decide on corporate taxation and tax competition between countries. 

 

Mr De Mooij explained that the BEPS process is relevant to developing countries and that 

there is a platform for elaborating a 'tax toolkit' for BEPS implementation in developing 

countries in compliance with the OECD framework. International organisations are 

collaborating on a full range of issues and providing technical assistance to developing 

countries. As for developing economies, strengthening domestic tax systems is urgent owing 

to declining development assistance. While public revenues would need to be recovered from 

domestic sources, strengthening tax compliance is necessary with due consideration to 

countries’ differing circumstances. He explained that some of the strategies that 

multinationals use to reduce their tax liabilities – notably base erosion and profit shifting –

would be likely to have a big impact if they could, somehow, be quantified. He added that 

Google, Starbucks and other household names have famously managed to pay very little 

corporate tax. This issue is not just a concern for advanced economies, however, and it is 

likely to represent an even greater concern for developing countries. 

 

Ms Perry indicated that the OECD has set the standards, but it is not clear how they will be 

implemented, as they are very technical. She condemned the fact that the negotiations at the 

OECD were among the developed countries. She noted differences in corporate taxation 

policies and tax competition, in whether taxation is at the corporate level or based on income 

from capital. Rates of corporate income taxation, however, have been reduced more often 

than increased. She noted that taxation is rarely far from the news, but it has seldom been so 

central to public debate, in so many countries, as it is now.  

 
 
16.00 - 17.00 Meeting with the International Consortium of Investigative Journalists  

 Hamish Boland-Rudder, ICIJ’s online editor 

 

Mr Boland-Rudder explained the investigations carried out by the International Consortium of 

Investigative Journalists (ICIJ), referring to the 'LuxLeaks' case and to the Panama Papers, 

a case in which the German-based newspaper Süddeutsche Zeitung oversaw the probe. The 

Panama Papers investigation has had a massive global impact as, for example, it led to the 

resignation of Iceland’s prime minister, official investigations were opened worldwide and an 

immediate censorship drive was instituted in China. He mentioned also that the OECD had 

started a tax investigation in France. Following the Panama Papers, OECD countries seem to 

have strengthened their collaboration, and some governments are now even meeting 

bilaterally.  

 

Mr Boland-Rudder explained the difference between the ICIJ’s work and WikiLeaks, notably 

mentioning that the ICIJ does not publish anything of a private nature. The ICIJ is looking 

after public interests and exercising 'group' pressure. Tax investigations would be carried out 
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using all sources of information, both public and non-public, or through better cooperation 

with tax jurisdictions or tax administrations in the country concerned. 

 

Regarding the 'LuxLeaks' case, Luxembourg prosecutors are now seeking jail time for 

whistleblowers. He therefore underlined the need to protect whistleblowers, as some 

countries/jurisdictions already do, as they are individuals who are acting in the public interest.  

 

Mr Boland-Rudder noted the importance of follow-up, with certain whistleblowers becoming 

victims even though they are serving the general public. He praised the TAXE Committee for 

having helped to keep the public debate alive since 'LuxLeaks' in 2014. He indicated that 

there is a lot of work to be done, as the Panama Papers leak includes more than 11.5 million 

financial and legal records and since it exposes a system that enables crime, corruption and 

wrongdoing, hidden by secretive offshore companies. There is no doubt that there is 

a problem of global tax avoidance generally. According to him, the ICIJ will, as a next step, 

be focusing on Africa, since the continent is faced with a major problem of illicit financial 

flows. 

 

 

 

 

17.30 - 18.30 Meeting with the World Bank  

Jim Brumby, Director, Public Service and Performance, Governance Global 

Practice  

Marijn Verhoeven, Economist in the Global Practice on Governance  

Rajul Awasthi, Senior Public Sector Specialist in the Governance Global 

Practice (leads the tax policy and revenue administration workstream, 

primarily in the ECA region) 

Guggi Laryea, European Civil Society and European Parliament Relations 

Lead  

 
Mr Brumby explained that the Bank is strengthening cooperation with other international 

organisations through a platform with the OECD, the IMF and the UN, as there are enormous 

expectations globally on corporate taxation. In this context, he referred to offshore financial 

centres, to the Panama Papers, and to illicit financial flows. He explained that the Bank has 

changed its policy regarding funding to private sector support by the International Finance 

Corporation (IFC)1, a member of the World Bank Group. This was due to the fact that 75 % 

of investments went to firms using offshore financial centres, according to research 

undertaken by Oxfam. He noted that loan operations are development-policy friendly, notably 

based on budget support, for example a reform of fiscal systems on both sides, public 

spending and revenue collection/taxation, as was the case with a project in Indonesia. He 

added that the Bank would not engage with countries that do not apply certain standards, such 

as the internationally recognised tax governance criteria, and that the IFC lending policy has 

been reviewed accordingly. 

 

                                                 
1 https://www.oxfam.org/en/research/ifc-and-tax-havens 

 

https://www.oxfam.org/en/research/ifc-and-tax-havens
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In response to questions, Mr Brumby explained that the Bank has a reasonably strong role 

to play, while admitting that the OECD/G20 process has stronger legitimacy. The Bank 

covers 165 countries – a large number (maybe most) of which are developing countries. The 

Bank has country offices that have an ‘insight' into developing countries, and in this 

context, he explained that Pakistan, for example, might turn to them to reform their tax 

system/policy. He also indicated that technical assistance is provided through projects, for 

example on better definitions as regards tax law, such as on 'beneficial ownership'. 

 

As for the questions related to the Panama Papers, Mr Brumby noted that the capacity of 

a tax system is a choice and that many of them have certain peculiar aspects that were likely 

created on purpose. He added that addressing key aspects of base erosion and profit shifting 

is an important exercise – and a difficult one, both technically and politically. He pointed 

out that the BEPS process brings new challenges to developing countries, which is why the 

platform of the international organisations is creating a toolkit for international taxation 

issues. Moreover, he noted that transfer pricing rules and transferring assets were complex 

issues and that there were many different ways of conducting them. For example, he 

indicated that the pricing of commodities was a straightforward way for tax administrations 

to value transactions. However, the OECD’s arm’s length principle on transfer pricing 

would leave other means to value transactions and would be difficult to accept, as 'one 

model' would not fit all countries. According to Mr Brumby, it would not be the best way 

for certain transactions and certain countries, and such rules would require an effective 

dispute resolution procedure. 
 
Mr Verhoeven explained that a threshold of a turnover in excess of EUR 750 million is so 

high that many developing countries do not need to comply with the transparency 

requirements. Regarding the public disclosure of the country-by-country reports, he 

indicated that such information is intended for tax authorities. However, if it were disclosed 

(by everyone), it might change the way in which it would be conducted, as it would leave 

a ‘footprint’ of the operations. He gave the example of the Bahamas, which would report no 

operations or 0 %, whereas India would report all company operations but probably report 

no (profit) taxes.  

 

Mr Brumby emphasised that the OECD Global Forum was very successful, for example for 

the exchange of information, but the process was not perfect. He noted, for example, that 

country-by-country reporting was not a global solution for developing countries, as there 

might not necessarily be a lot of confidentiality and the information sharing with developed 

countries would not be on an equal footing. He further praised the OECD Peer Review 

process, mentioning the recent report on Cyprus. 
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MENŠINOVÉ STANOVISKO 

 

v souladu s čl. 56 odst. 3 jednacího řádu 

Paloma López Bermejo 

 

Nadnárodní společnosti využívají nástroje, které jim umožňují vyhýbat se placení řádných 

daní a tím se zbavují povinností, které mají vůči společnosti v oblasti daní. Eroze daňové 

základny a systémy přesouvání zisku jsou výsledkem kapitalistické globalizace a v rámci EU 

výsledkem volného pohybu kapitálu. 

Nedávné skandály poukázaly na neúspěšné fungování stávajícího ekonomického systému 

a na jeho neschopnost vypořádat se s tímto problémem. 

Vítáme celou řadu doporučení výboru TAX2, zejména možnost odnětí bankovních licence 

v případě finančních institucí, které napomáhají daňovým podvodům, a výzvu k vytvoření 

celosvětového registru majetku. Uvedenému výboru se však nepodařilo proniknout 

do podstaty problému. Vždyť zpráva končí popřením skutečných příčin a zproštěním osob, 

které danou situaci způsobily, viny a nezabývá se možnostmi, které by mohly daný problém 

skutečně vyřešit. 

Proto zdůrazňujeme, že je nutné: 

– zajistit veřejnou kontrolu bankovního a finančního systému 

– omezit pohyb kapitálu 

– zorganizovat setkání na nejvyšší úrovni v rámci OSN s cílem stanovit celkový plán 

a společný akční plán k ukončení fungování daňových rájů.  
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