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21.2.2018 A8-0016/43 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) Jednotlivci, ktorí majú prístup k 

informáciám týkajúcim sa nekalých 

praktík v oblasti daní v súvislosti s 

cezhraničnými opatreniami 

podliehajúcimi oznamovaniu vrátane 

daňových únikov a vyhýbania sa daňovým 

povinnostiam, by sa mali nabádať k tomu, 

aby tieto prípady oznamovali orgánom a 

aby s orgánmi spolupracovali, pričom by 

ich tieto orgány mali pri dodržaní 

právneho rámca každého členského štátu 

všemožným spôsobom v plnej miere 

chrániť. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/44 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Zverejňovanie opatrení potenciálne 

agresívneho daňového plánovania 

s cezhraničným rozmerom môže účinne 

prispieť k úsiliu smerujúcemu k tomu, aby 

sa na vnútornom trhu vytvorilo prostredie 

spravodlivého zdaňovania. Krok správnym 

smerom by v tomto ohľade predstavovala 

povinnosť sprostredkovateľov informovať 

daňové orgány o určitých cezhraničných 

opatreniach, ktoré by sa prípadne mohli 

využívať na účely vyhýbania sa daňovým 

povinnostiam. V snahe vypracovať 

ucelenejšiu politiku sa zdá rovnako 

dôležité, aby si daňové orgány ako druhý 

krok po zverejnení informácií navzájom 

poskytovali tieto informácie so svojimi 

partnermi v iných členských štátoch. 

Vďaka takýmto opatreniam by sa zároveň 

mala zvýšiť efektívnosť spoločného 

štandardu oznamovania. Okrem toho by 

bolo dôležité udeliť Komisii prístup 

k dostatočnému množstvu informácií, aby 

mohla monitorovať riadne fungovanie tejto 

smernice. Takýto prístup Komisie 

k informáciám nezbavuje členský štát jeho 

povinnosti oznámiť Komisii akúkoľvek 

(6) Zverejňovanie opatrení potenciálne 

agresívneho daňového plánovania 

s cezhraničným rozmerom môže účinne 

prispieť k úsiliu smerujúcemu k tomu, aby 

sa na vnútornom trhu vytvorilo prostredie 

spravodlivého zdaňovania. Krok správnym 

smerom by v tomto ohľade predstavovala 

povinnosť sprostredkovateľov, audítorov a 

daňovníkov informovať daňové orgány 

o určitých cezhraničných opatreniach, 

ktoré by sa prípadne mohli využívať na 

účely vyhýbania sa daňovým 

povinnostiam. V snahe vypracovať 

ucelenejšiu politiku sa zdá rovnako 

dôležité, aby si daňové orgány ako druhý 

krok po zverejnení informácií navzájom 

poskytovali tieto informácie so svojimi 

partnermi v iných členských štátoch. 

Vďaka takýmto opatreniam by sa zároveň 

mala zvýšiť efektívnosť spoločného 

štandardu oznamovania. Okrem toho by 

bolo dôležité udeliť Komisii prístup 

k dostatočnému množstvu informácií, aby 

mohla monitorovať riadne fungovanie tejto 

smernice. Takýto prístup Komisie 

k informáciám nezbavuje členský štát jeho 
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štátnu pomoc. povinnosti oznámiť Komisii akúkoľvek 

štátnu pomoc. Komisia by mala mať 

povinnosť každé tri mesiace zverejniť 

zoznam oznámených cezhraničných 

opatrení vrátane zúčastnených 

daňovníkov a sprostredkovateľov. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/45 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) S cieľom zabezpečiť riadne 

fungovanie vnútorného trhu a predísť 

medzerám v navrhovanom rámci pravidiel 

by sa mala povinnosť zverejňovania uložiť 

všetkým aktérom, ktorí sú zvyčajne 

zapojení do navrhovania, uvádzania na trh, 

organizovania alebo riadenia vykonávania 

cezhraničnej transakcie podliehajúcej 

oznamovaniu alebo série takýchto 

transakcií, ako aj tým, ktorí pri tom 

poskytujú pomoc alebo poradenstvo. 

Nemalo by sa opomenúť ani to, že 

v určitých prípadoch by sa povinnosť 

zverejňovania nedala u sprostredkovateľa 

uplatniť z dôvodu jeho povinnosti 

zachovávať mlčanlivosť, alebo keď 

sprostredkovateľ neexistuje, lebo 

daňovník si schému navrhuje a zavádza 

interne. Bolo by dôležité, aby daňové 

orgány za takýchto okolností neprišli 

o možnosť získať informácie o daňových 

opatreniach, ktoré potenciálne súvisia 

s agresívnym daňovým plánovaním. Preto 

by bolo potrebné presunúť povinnosť 

zverejnenia na daňovníka, ktorý má 

z daného opatrenia v týchto prípadoch 

(8) S cieľom zabezpečiť riadne 

fungovanie vnútorného trhu a predísť 

medzerám v navrhovanom rámci pravidiel 

by sa mala povinnosť zverejňovania uložiť 

daňovníkom a všetkým aktérom, ktorí sú 

zvyčajne zapojení do navrhovania, 

uvádzania na trh, organizovania alebo 

riadenia vykonávania cezhraničnej 

transakcie podliehajúcej oznamovaniu 

alebo série takýchto transakcií, ako aj tým, 

ktorí pri tom poskytujú pomoc alebo 

poradenstvo. Oznamovacia povinnosť má 

aj odstrašujúci účinok a uložením 

požiadavky na zverejnenie na daňovníka 
sa zabezpečí, že subjekt využívajúci 

schému potenciálne agresívneho 

daňového plánovania si bude vedomý 

toho, že schéma sa bude skúmať a môže 

byť vyhlásená za neplatnú a/alebo viesť k 

uloženiu sankcie. V prípadoch, keď má 

promotér sídlo v daňovom raji, by sa 

povinnosť zverejnenia mala vzťahovať 

tak na poplatníka, ako aj na offshore 

sprostredkovateľa. V prípade obáv 

súvisiacich s presadzovaním a/alebo 

praktických ťažkostí pri zabezpečovaní 
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prospech. dodržiavania pravidiel zo strany offshore 

promotérov by sa mali zvážiť sankcie, 

napríklad aj vrátane odopretia práva na 

získanie verejnej zákazky. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/46 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) V záujme lepších vyhliadok na 

účinnosť tejto smernice by členské štáty 

mali stanoviť sankcie za porušenie 

vnútroštátnych predpisov, ktorými sa táto 

smernica transponuje, a zabezpečiť, aby sa 

tieto sankcie skutočne v praxi uplatňovali, 

boli primerané a mali odrádzajúci účinok. 

(13) V záujme lepších vyhliadok na 

účinnosť tejto smernice by členské štáty 

mali stanoviť sankcie za porušenie 

vnútroštátnych predpisov, ktorými sa táto 

smernica transponuje, a zabezpečiť, aby sa 

tieto sankcie skutočne v praxi uplatňovali, 

boli primerané a mali odrádzajúci účinok. 

Členské štáty by mali zaviesť systém na 

verejné uvedenie mien promotérov a 

daňovníkov, ktorí neoznámili schémy 

vyhýbania sa daňovým povinnostiam 

príslušným daňovým úradom. Vo 

výnimočných a opakovaných prípadoch 

by mala existovať aj možnosť zrušiť 

podnikateľskú licenciu príslušnej firmy, 

ako sa odporúča v článku 165 záverečnej 

správy Osobitného výboru Európskeho 

parlamentu pre daňové rozhodnutia. 

Or. en 

 

 


