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28.6.2017 A8-0227/71 

Pozmeňujúci návrh  71 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) V nedávnych rokoch sa výrazne 

zväčšil problém vyhýbania sa dani z 

príjmu právnických osôb a stal sa veľkým 

zdrojom znepokojenia v Únii i 

celosvetovo. Európska rada vo svojich 

záveroch z 18. decembra 2014 uznala 

naliehavú potrebu pokročiť v úsilí v boji 

proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 

na celosvetovej úrovni i na úrovni Únie. 

Komisia vo svojich oznámeniach s názvom 

„Pracovný program Komisie na rok 2016 – 

Bežný prístup už nestačí“ a „Pracovný 

program Komisie na rok 2015 – Nový 

začiatok“ označila za prioritu potrebu 

prejsť na systém, podľa ktorého krajina, v 

ktorej sa vytvárajú zisky, je aj krajinou 

zdanenia. Komisia označila za prioritu aj 

potrebu reagovať na volanie našej 

spoločnosti po spravodlivosti a daňovej 

transparentnosti. 

(1) Za posledné roky najmä po 

odhaleniach týkajúcich sa rôznych 

daňových škandálov sa vyhýbanie sa dani 

z príjmu právnických osôb dostalo na 

program a viedlo k rozhodným a 

oprávneným požiadavkám, aby vlády na 

vnútroštátnej úrovni aj v rámci 

medzinárodnej spolupráce prijali 

praktické a účinné opatrenia, ktoré by 

viedli k ukončeniu tohto javu. Európska 

rada vo svojich záveroch z 18. decembra 

2014 uznala naliehavú potrebu pokročiť 

v úsilí v boji proti vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam na celosvetovej úrovni i na 

úrovni Únie. Komisia vo svojich 

oznámeniach s názvom „Pracovný program 

Komisie na rok 2016 – Bežný prístup už 

nestačí“16 a „Pracovný program Komisie 

na rok 2015 – Nový začiatok“17 označila za 

prioritu potrebu prejsť na systém, podľa 

ktorého krajina, v ktorej sa vytvárajú zisky, 

je aj krajinou zdanenia. Komisia označila 

za prioritu aj potrebu reagovať na volanie 

našej spoločnosti po spravodlivosti 

a daňovej transparentnosti. Napriek 

všetkým uvedeným zámerom je však 
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naliehavo potrebné konať. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015) 610 final, 27. október 2015. 16 COM(2015) 610 final, 27. október 2015. 

17 COM(2014) 910 final, 16. decembra 

2014. 

17 COM(2014) 910 final, 16. decembra 

2014. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/72 

Pozmeňujúci návrh  72 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis 

Sylikiotis, Katerina Konecna 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Verejnosť by mala mať možnosť 

kontrolovať všetky činnosti skupiny, ak 

niektoré podniky zo skupiny pôsobia v 

Únii. V prípade skupín, ktoré vykonávajú 

činnosti v Únii iba prostredníctvom 

dcérskych podnikov alebo pobočiek, by 

tieto dcérske podniky a pobočky mali 

uverejňovať a sprístupňovať správu 

konečného materského podniku. Z 

dôvodu proporcionality a účinnosti by 

však povinnosť uverejňovať a 

sprístupňovať správu mala byť obmedzená 

na stredné alebo veľké dcérske podniky 

usadené v Únii, prípadne na pobočky 

porovnateľnej veľkosti otvorené v 

členskom štáte. Rozsah pôsobnosti 

smernice 2013/34/EÚ by sa preto mal 

zodpovedajúcim spôsobom rozšíriť na 

pobočky otvorené v členskom štáte 

podnikom, ktorý je usadený mimo Únie. 

(6) Verejnosť by mala mať možnosť 

kontrolovať všetky činnosti skupiny, ak 

niektoré podniky zo skupiny pôsobia 

v členských štátoch Únie. V prípade 

skupín, ktoré vykonávajú činnosti 

v členských štátoch Únie iba 

prostredníctvom dcérskych podnikov alebo 

pobočiek, by správu mali uverejňovať 

a sprístupňovať aj dcérske podniky 

a pobočky. Povinnosť uverejňovať a 

sprístupňovať správu by sa mala 

vzťahovať na všetky dcérske podniky 

zriadené v členských štátoch a na všetky 

pobočky otvorené v členskom štáte. 

Rozsah pôsobnosti smernice 2013/34/EÚ 

by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom 

rozšíriť na pobočky otvorené v členskom 

štáte podnikom, ktorý je usadený mimo 

Únie a ktorý má konsolidovaný čistý obrat 

presahujúci 40 000 000 EUR. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/73 

Pozmeňujúci návrh  73 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) S cieľom zabezpečiť takú 

podrobnosť údajov, ktorá občanom umožní 

lepšie posúdiť, ako nadnárodné podniky 

prispievajú k blahobytu v každom 

členskom štáte, by sa informácie mali 

členiť podľa jednotlivých členských štátov. 

S vysokou mierou podrobnosti by navyše 

mali byť uvedené aj informácie týkajúce 

sa operácií nadnárodných podnikov, 

pokiaľ ide o určité daňové jurisdikcie, 

ktoré predstavujú osobitný problém. Pre 

všetky ostatné operácie v tretích krajinách 

by sa informácie mali uvádzať súhrnným 

spôsobom. 

(9) S cieľom zabezpečiť takú 

podrobnosť údajov, ktorá občanom umožní 

lepšie posúdiť, ako nadnárodné podniky 

prispievajú k blahobytu v každom 

členskom štáte, by sa informácie mali 

členiť podľa jednotlivých jurisdikcií  na 

rozčlenenom základe, a to bez ohľadu na 

to, či podnikanie prebieha v členskom 

štáte alebo nie. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/74 

Pozmeňujúci návrh  74 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, 

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Katerina Konecna 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) S cieľom stanoviť určité daňové 

jurisdikcie, pre ktoré by sa mala uvádzať 

vysoká úroveň podrobnosti, by sa mala na 

Komisiu delegovať právomoc prijať akty 

v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide 

o vypracovanie spoločného zoznamu Únie 

týchto daňových jurisdikcií. Tento zoznam 

by sa mal vypracovať na základe určitých 

kritérií identifikovaných na základe 

prílohy 1 k oznámeniu Komisie 

Európskemu parlamentu a Rade o 

vonkajšej stratégii pre účinné zdaňovanie 

[COM(2016) 24 final]. Je mimoriadne 

dôležité, aby Komisia uskutočnila počas 

svojej prípravnej práce primerané 

konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a 

aby tieto konzultácie uskutočnila v súlade 

so zásadami uvedenými v 

Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 

tvorbe práva, ako ju schválili Európsky 

parlament, Rada a Komisia a ktorá čaká 

na formálne podpísanie. V snahe 

zabezpečiť rovnakú účasť na príprave 

delegovaných aktov Európsky parlament 

a Rada dostávajú všetky dokumenty 

súčasne s expertmi členských štátov a ich 

experti majú systematický prístup na 

vypúšťa sa 
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zasadnutia skupiny expertov Komisie, 

ktorá sa zaoberá prípravou delegovaných 

aktov. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/75 

Pozmeňujúci návrh  75 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Katerina Konecna, Patric Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, 

Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48b – odsek 1 – pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty vyžadujú, aby konečné 

materské podniky, na ktoré sa vzťahuje ich 

vnútroštátne právo a ktoré majú 

konsolidovaný čistý obrat presahujúci 750 

000 000 EUR, ako aj podniky, na ktoré sa 

vzťahuje ich vnútroštátne právo, ktoré nie 

sú prepojenými podnikmi a ich čistý obrat 

presahuje 750 000 000 EUR, každoročne 

zostavovali a uverejňovali správu 

s informáciami o dani z príjmu. 

Členské štáty vyžadujú, aby konečné 

materské podniky veľkých skupín 

vymedzených v článku 3 ods. 7, na ktoré sa 

vzťahuje ich vnútroštátne právo, a veľké 

podniky vymedzené v článku 3 ods. 4, na 

ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo, 

ktoré nie sú prepojenými podnikmi, 

každoročne zostavovali a uverejňovali 

správu s informáciami o dani z príjmu. 

Or. en 

 

 


