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21.2.2018 A8-0016/47 

Pozměňovací návrh  47 

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 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2011/16/EU 

Čl. 8 a a a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát učiní potřebná 

opatření s cílem požádat zprostředkovatele, 

aby podávali informace příslušným 

daňovým orgánům o přeshraničním 

opatření nebo řadě takových opatření, která 

se mají oznamovat, do pěti pracovních dní 

počínaje dnem, kdy tato opatření byla dána 

k dispozici jednomu nebo více daňovým 

poplatníkům, aby je prováděl 

zprostředkovatel, v návaznosti na kontakt s 

daňovým poplatníkem nebo daňovými 

poplatníky, nebo pokud už byl učiněn první 

krok v řadě opatření. 

1. Každý členský stát učiní potřebná 

opatření s cílem požádat daňové 

poplatníky a zprostředkovatele, aby 

podávali informace příslušným daňovým 

orgánům o přeshraničním opatření nebo 

řadě takových opatření, která se mají 

oznamovat, do pěti pracovních dní 

počínaje dnem, kdy tato opatření byla dána 

k dispozici jednomu nebo více daňovým 

poplatníkům, aby je prováděl 

zprostředkovatel, v návaznosti na kontakt s 

daňovým poplatníkem nebo daňovými 

poplatníky, nebo pokud už byl učiněn první 

krok v řadě opatření. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/48 

Pozměňovací návrh  48 

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 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2011/16/EU 

Čl. 8 a a a – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý členský stát učiní nezbytná 

opatření, aby zprostředkovatelům bylo 

poskytnuto právo na zproštění povinností 

podávat informace o přeshraničním 

opatření nebo řadě takových opatření, 

která se mají oznamovat, když se na ně 

vztahuje ochrana důvěrnosti komunikace 

podle vnitrostátních právních předpisů 

daného členského státu. Za těchto 

okolností povinnost podávat informace o 

takových opatřeních nebo řadě opatření 

spadá do odpovědnosti daňového 

poplatníka a zprostředkovatelé informují 

daňové poplatníky o jejich odpovědnosti z 

důvodu ochrany důvěrnosti komunikace. 

Profesní pravidla pro zachování 

důvěrnosti a zákonné profesní výsady 

stanovené vnitrostátním právem členských 

států nesmějí vést k ochraně 

přeshraničních systémů vyhýbání se 

daňovým povinnostem, nebo systémům, 

v nichž se úloha právníků a účetních spíše 

podobá úloze finančních subjektů. Za 

okolností, kdy zprostředkovatel uplatní 

zákonnou profesní výsadu v rámci 
vnitrostátních právních předpisů daného 

členského státu, spadá povinnost podávat 

informace o takových opatřeních nebo řadě 

opatření do odpovědnosti daňového 

poplatníka a zprostředkovatelé informují 

daňové poplatníky o jejich odpovědnosti z 

důvodu ochrany důvěrnosti komunikace. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/49 

Pozměňovací návrh  49 

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 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2011/16/EU 

Čl. 8 a a a – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zprostředkovatelé mohou mít právo na 

zproštění povinností podle prvního 

pododstavce pouze do té míry, že působí v 

rámci omezení příslušných vnitrostátních 

právních předpisů, které vymezují jejich 

profese. 

vypouští se 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/50 

Pozměňovací návrh  50 

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, 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 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2011/16/EU 

Čl. 8 a a a – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Jakékoli informace týkající se 

přeshraničních ujednání nebo řady 

takových ujednání, jež mají důsledky pro 

třetí země, jsou sdělovány rovněž 

příslušným daňovým orgánům v těchto 

zemích, zejména v rozvojových zemích, 

které mají často omezenější přístup k 

mezinárodním systémům výměny 

daňových informací. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/51 

Pozměňovací návrh  51 

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, 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 

Příloha 

Směrnice 2011/16/EU 

Příloha IV – oddíl A – bod 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a.  Uspořádání nadnárodní struktury 

korporátních skupin zahrnujících 

přidružené podniky v různých zemích tak, 

že vykazované zisky a splatné daně jsou do 

značné míry neslučitelné se skutečnými 

hospodářskými aktivitami v dané zemi, a 

to zejména: 

 i)  při převodu aktiv, jako jsou práva 

duševního vlastnictví, na určitý subjekt za 

účelem držení či správy, aniž by byly 

prováděny jakékoli podstatné funkce 

zahrnující inovace nebo tvořivost;   

 ii)  při určení subjektu jako 

poskytovatele služeb pro přidružené 

podniky, které generují tomuto subjektu 

příjem, jenž je značně nepřiměřený 

skutečným hospodářským činnostem, za 

něž odpovídá; 

 iii)  při určení subjektu pro držení 

kapitálu a poskytování půjček nebo jiných 

investic přidruženým podnikům, aniž by 

vykonával jiné hospodářské činnosti; 

 iv)  při určení subjektu jako hlavního 
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aktéra v rámci přípravy smlouvy, 

distribuci smluv nebo systému výzkumu a 

vývoje v souvislosti se smlouvou; 

 v)  při restrukturalizaci globálního 

hodnotového řetězce s cílem umístit 

funkce s vysokou přidanou hodnotou do 

jurisdikcí, v nichž by plynul prospěch z 

nízkých efektivních sazeb.  

Or. en 

 

 


