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21.2.2018 A8-0016/43 

Predlog spremembe  43 

Dimitrios Papadimulis (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 Kuloglu (Stelios Kouloglou), Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Lola Sánchez Caldentey, Martin 

Schirdewan, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, 

Miguel Viegas, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) osebe, ki imajo dostop do 

informacij, povezanih z obdavčitvijo 

nepravilnosti na področju čezmejnih 

aranžmajev, vključno s primeri davčnih 

utaj in izogibanja plačilu davkov, bi bilo 

treba spodbujati, da poročajo organom in 

sodelujejo z njimi, in jih tudi na vse 

možne načine popolnoma zaščititi v 

pravnem okviru vsake države članice. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/44 

Predlog spremembe  44 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimulis (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 

Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka 

Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Javier 

Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Razkritje potencialno agresivnih 

aranžmajev davčnega načrtovanja s 

čezmejno razsežnostjo lahko uspešno 

prispeva k prizadevanjem za vzpostavitev 

okolja pravične obdavčitve na notranjem 

trgu. S tega vidika bi obveznost 

posrednikov, da davčne organe obvestijo o 

določenih čezmejnih aranžmajih, ki bi se 

lahko uporabili za izogibanje davkom, 

pomenila korak v pravo smer. Za 

oblikovanje celovitejše politike bi bilo 

pomembno tudi to, da si davčni organi, kot 

drugi korak po razkritju, informacije 

izmenjujejo s primerljivimi organi v drugih 

državah članicah. Taka ureditev bi tudi 

povečala učinkovitost skupnega standarda 

poročanja. Poleg tega bi bilo ključno, da se 

Komisiji omogoči dostop do zadostne 

količine informacij, da bo lahko spremljala 

pravilno delovanje te direktive. Tak dostop 

Komisije do informacij držav članic ne 

odvezuje od obveznosti priglasitve 

vsakršne državne pomoči Komisiji. 

(6) Razkritje potencialno agresivnih 

aranžmajev davčnega načrtovanja s 

čezmejno razsežnostjo lahko uspešno 

prispeva k prizadevanjem za vzpostavitev 

okolja pravične obdavčitve na notranjem 

trgu. S tega vidika bi obveznost 

posrednikov, revizorjev in davčnih 

zavezancev, da davčne organe obvestijo o 

določenih čezmejnih aranžmajih, ki bi se 

lahko uporabili za izogibanje davkom, 

pomenila korak v pravo smer. Za 

oblikovanje celovitejše politike bi bilo 

pomembno tudi to, da si davčni organi, kot 

drugi korak po razkritju, informacije 

izmenjujejo s primerljivimi organi v drugih 

državah članicah. Taka ureditev bi tudi 

povečala učinkovitost skupnega standarda 

poročanja. Poleg tega bi bilo ključno, da se 

Komisiji omogoči dostop do zadostne 

količine informacij, da bo lahko spremljala 

pravilno delovanje te direktive. Tak dostop 

Komisije do informacij držav članic ne 

odvezuje od obveznosti priglasitve 

vsakršne državne pomoči Komisiji. Od 

Komisije bi bilo treba zahtevati objavo 

četrtletnega seznama sporočenih 
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čezmejnih davčnih aranžmajev, tudi 

davčnega zavezanca in posrednika, ki 

sodelujeta v aranžmaju. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/45 

Predlog spremembe  45 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimulis (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 

Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka 

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

Viegas, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Za zagotovitev pravilnega 

delovanja notranjega trga in preprečitev 

nastajanja vrzeli v predlaganem okviru 

pravil, bi bilo treba obveznost razkritja 

naložiti vsem akterjem, ki so običajno 

udeleženi pri oblikovanju, trženju, 

organizaciji ali upravljanju izvajanja 

čezmejnih transakcij, o katerih se poroča, 

ali niza takih transakcij, ter tudi vsem, ki 

pri tem nudijo pomoč ali svetovanje. Prav 

tako se ne sme spregledati, da obveznost 

razkritja v določenih primerih za 

posrednika ne bi bila izvršljiva zaradi 

varovanja poklicne skrivnosti odvetnikov 

ali v primerih, ko posrednika ni, ker na 

primer davčni zavezanec shemo oblikuje 

in izvaja interno. Ključnega pomena bi 

bilo, da davčni organi v takih okoliščinah 

ne izgubijo priložnosti pridobiti 

informacije o z davki povezanih 

aranžmajih, ki so potencialno povezani z 

agresivnim davčnim načrtovanjem. Zato bi 

bilo v takih primerih treba obveznosti 

razkritja prenesti na davčnega zavezanca, 

ki ima koristi od tega aranžmaja. 

(8) Za zagotovitev pravilnega 

delovanja notranjega trga in preprečitev 

nastajanja vrzeli v predlaganem okviru 

pravil, bi bilo treba obveznost razkritja 

naložiti davčnim zavezancem in vsem 

akterjem, ki so običajno udeleženi pri 

oblikovanju, trženju, organizaciji ali 

upravljanju izvajanja čezmejnih transakcij, 

o katerih se poroča, ali niza takih 

transakcij, ter tudi vsem, ki pri tem nudijo 

pomoč ali svetovanje. Obveznost 

poročanja ima tudi odvračilni učinek in 

uvedba zahteve za razkritje za davčnega 

zavezanca bo zagotovila, da se bo 

uporabnik potencialno agresivne davčne 

sheme zavedal, da bo shema pregledana 

in bi lahko bila razveljavljena oziroma bi 

lahko  privedla do kazni. V primerih, ko je 

ima promotor sedež v tujini, imata 

obveznost razkritja tako davčni zavezanec 

kot posrednik, ki ima sedež v tujini. Kadar 

obstaja zaskrbljenost glede uveljavljanja 

in/ali praktične težave, ki jih imajo nosilci 

projekta pri zagotavljanju skladnosti v 

tujini, je treba obravnavati kazni, vključno 

z, na primer, odvzemom pravice do 
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dostopa do javnih naročil. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/46 

Predlog spremembe  46 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimulis (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 

Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka 

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

Viegas, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Zaradi izboljšanja možnosti za 

učinkovitost te direktive bi morale države 

članice določiti kazni za kršitve 

nacionalnih predpisov, s katerimi se ta 

izvaja, in zagotoviti, da se te kazni 

dejansko uporabljajo v praksi, da so 

sorazmerne in da imajo odvračilni učinek. 

(13) Zaradi izboljšanja možnosti za 

učinkovitost te direktive bi morale države 

članice določiti kazni za kršitve 

nacionalnih predpisov, s katerimi se ta 

izvaja, in zagotoviti, da se te kazni 

dejansko uporabljajo v praksi, da so 

sorazmerne in da imajo odvračilni učinek. 

Države članice bi morale vzpostaviti 

sistem za javno objavo imen promoterjev 

in davkoplačevalcev, ki zadevnim davčnim 

organom ne razkrijejo shem izogibanja 

davkom. V skrajnih in ponavljajočih se 

primerih bi moral biti možen tudi preklic 

dovoljenja za poslovanje zadevne družbe, 

kot je priporočeno v členu 165 

zaključnega poročila Posebnega odbora 

za davčna stališča Evropskega 

parlamenta. 

Or. en 

 

 


