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21.2.2018 A8-0016/43 

Pozměňovací návrh  43 

Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Povinná automatická výměna informací v oblasti daní 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Jednotlivci, kteří mají přístup 

k informacím týkajícím se nekalých 

praktik v oblasti zdanění v souvislosti s 

přeshraničními opatřeními, které 

podléhají oznamování, včetně daňových 

úniků a vyhýbání se daňovým 

povinnostem, by měli být povzbuzováni 

k tomu, aby tyto případy orgánům 

oznamovali a spolupracovali s nimi, 

přičemž by je tyto orgány měly za 

dodržování právního rámce každého 

členského státu veškerými způsoby a v 

plné míře chránit. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/44 

Pozměňovací návrh  44 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Povinná automatická výměna informací v oblasti daní 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Zveřejňování potenciálně 

agresivního daňového plánování s 

přeshraniční dimenzí může účinně přispět k 

úsilím zaměřeným na vytvoření prostředí 

spravedlivého zdaňování na vnitřním trhu. 

V tomto ohledu by povinnost 

zprostředkovatelů informovat daňové 

orgány o určitých přeshraničních 

opatřeních, které by mohly být potenciálně 

použity pro účely vyhýbání se daňovým 

povinnostem, představovala krok 

správným směrem. Aby se zpracovala 

komplexnější politika, bylo by rovněž 

důležité, aby si daňové orgány, jako druhý 

krok po zveřejnění informací, vyměňovaly 

informace se svými protějšky v jiných 

členských státech. Taková rozhodnutí by 

také zvýšila efektivnost CRS. Kromě toho 

by bylo důležité poskytnout Komisi přístup 

k dostatečnému množství informací, aby 

mohla monitorovat náležité fungování této 

směrnice. Takový přístup Komise k 

informacím nezbavuje členské státy 

povinnosti oznamovat jakoukoli státní 

podporu Komisi. 

(6) Zveřejňování potenciálně 

agresivního daňového plánování s 

přeshraniční dimenzí může účinně přispět k 

úsilím zaměřeným na vytvoření prostředí 

spravedlivého zdaňování na vnitřním trhu. 

V tomto ohledu by povinnost 

zprostředkovatelů, auditorů a daňových 

poplatníků informovat daňové orgány o 

určitých přeshraničních opatřeních, které 

by mohly být potenciálně použity pro účely 

vyhýbání se daňovým povinnostem, 

představovala krok správným směrem. Aby 

se zpracovala komplexnější politika, bylo 

by rovněž důležité, aby si daňové orgány, 

jako druhý krok po zveřejnění informací, 

vyměňovaly informace se svými protějšky 

v jiných členských státech. Taková 

rozhodnutí by také zvýšila efektivnost 

CRS. Kromě toho by bylo důležité 

poskytnout Komisi přístup k dostatečnému 

množství informací, aby mohla 

monitorovat náležité fungování této 

směrnice. Takový přístup Komise k 

informacím nezbavuje členské státy 

povinnosti oznamovat jakoukoli státní 

podporu Komisi. Komise by měla být 
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povinna zveřejňovat každé čtvrtletí 

seznam oznámených přeshraničních 

opatření, včetně daňových poplatníků 

a zprostředkovatelů, kteří byli do těchto 

opatření zapojeni. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/45 

Pozměňovací návrh  45 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Povinná automatická výměna informací v oblasti daní 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) V zájmu zajištění náležitého 

fungování vnitřního trhu a zabránění 

mezerám v navrhovaném rámci pravidel, 

měla by se povinnost zveřejňovat 

informace uložit všem subjektům, které 

jsou obvykle zapojeny do navrhování, 

marketingu, organizování nebo řízení 

provádění přeshraniční transakce nebo řady 

transakcí, které se mají oznamovat, a také 

těm, kteří poskytují pomoc nebo 

poradenství. Neměla by se ignorovat ani 

skutečnost, že v některých případech by 

povinnost zveřejňování informací nebyla 

vykonatelná ve vztahu ke 

zprostředkovateli z důvodu ochrany 

důvěrnosti komunikace nebo proto, že 

zprostředkovatel neexistuje, jelikož 

daňový poplatník například navrhuje a 

uplatňuje systém vnitropodnikově. Bylo by 

proto důležité, aby za takových okolností 

daňové orgány neztratily možnost obdržet 

informace o daňových režimech, které 

jsou potenciálně napojeny na agresivní 

daňové plánování. Proto by bylo nutné 

přesunout povinnost zveřejňování 

informací na daňového poplatníka, který 

(8) V zájmu zajištění náležitého 

fungování vnitřního trhu a zabránění 

mezerám v navrhovaném rámci pravidel, 

měla by se povinnost zveřejňovat 

informace uložit daňovým poplatníkům a 

všem subjektům, které jsou obvykle 

zapojeny do navrhování, marketingu, 

organizování nebo řízení provádění 

přeshraniční transakce nebo řady transakcí, 

které se mají oznamovat, a také těm, kteří 

poskytují pomoc nebo poradenství. 

Oznamovací povinnost má rovněž 

odrazující účinek a tím, že ukládá 

požadavek na zveřejnění daňovému 

poplatníkovi, zajistí, že uživatel 

potenciálně agresivního daňového režimu 

si je vědom toho, že režim bude 

přezkoumán a může prohlášen za 

neplatný, nebo může vést k uložení sankcí. 

V případech, kdy má realizátor projektu 

sídlo offshore, by se oznamovací 

povinnost měla vztahovat jak na daňového 

poplatníka, tak i na zprostředkovatele. 

Pokud existují obavy ohledně vymáhání 

a /nebo praktických obtíží při zajišťování 

dodržování předpisů ze strany 
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v těchto případech má přínos z uvedeného 

mechanismu. 
offshorových realizátorů projektu, měly by 

být zváženy sankce, včetně například 

odepření práva na získání veřejné 

zakázky. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/46 

Pozměňovací návrh  46 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Povinná automatická výměna informací v oblasti daní 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Aby se zlepšily vyhlídky na 

efektivnost této směrnice, členské státy by 

měly stanovit sankce za porušení 

vnitrostátních pravidel, kterými se provádí 

tato směrnice, a zabezpečit, aby se tyto 

sankce skutečně uplatňovaly v praxi, aby 

byly přiměřené a měly odrazující účinek. 

(13) Aby se zlepšily vyhlídky na 

efektivnost této směrnice, členské státy by 

měly stanovit sankce za porušení 

vnitrostátních pravidel, kterými se provádí 

tato směrnice, a zabezpečit, aby se tyto 

sankce skutečně uplatňovaly v praxi, aby 

byly přiměřené a měly odrazující účinek. 

Členské státy by měly zavést systém, v 

němž budou zveřejněna jména realizátorů 

projektů a daňových poplatníků, kteří 

řádně nenahlásili modely vyhýbání se 

daňovým povinnostem příslušným 

daňovým orgánům. V extrémních 

a opakovaných případech by měla 

existovat i možnost odejmout danému 

podniku povolení k podnikání, jak je 

doporučeno v článku 165 závěrečné 

zprávy Zvláštního výboru pro daňová 

rozhodnutí Evropského parlamentu. 

Or. en 

 

 


