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21.2.2018 A8-0016/47 

Pozmeňujúci 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 

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 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2011/16/EÚ 

Článok 8aaa – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát prijme potrebné 

opatrenia s cieľom uložiť 

sprostredkovateľom povinnosť podať 

príslušným daňovým orgánom informácie 

o cezhraničných opatreniach 

podliehajúcich oznamovaniu alebo sérii 

takýchto opatrení do piatich pracovných 

dní počnúc dňom nasledujúcim po dni, keď 

dá sprostredkovateľ cezhraničné opatrenie 

podliehajúce oznamovaniu alebo sériu 

takýchto opatrení k dispozícii jednému 

alebo viacerým daňovníkom na vykonanie, 

a to v nadväznosti na to, ako sa s daným 

daňovníkom alebo danými daňovníkmi 

skontaktoval, alebo keď bol prvý krok série 

opatrení už vykonaný. 

1. Každý členský štát prijme potrebné 

opatrenia s cieľom uložiť daňovníkom a 

sprostredkovateľom povinnosť podať 

príslušným daňovým orgánom informácie 

o cezhraničných opatreniach 

podliehajúcich oznamovaniu alebo sérii 

takýchto opatrení do piatich pracovných 

dní počnúc dňom nasledujúcim po dni, keď 

dá sprostredkovateľ cezhraničné opatrenie 

podliehajúce oznamovaniu alebo sériu 

takýchto opatrení k dispozícii jednému 

alebo viacerým daňovníkom na vykonanie, 

a to v nadväznosti na to, ako sa s daným 

daňovníkom alebo danými daňovníkmi 

skontaktoval, alebo keď bol prvý krok série 

opatrení už vykonaný. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/48 

Pozmeňujúci 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 

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 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2011/16/EÚ 

Článok 8aaa – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Každý členský štát prijme potrebné 

opatrenia, na základe ktorých budú mať 

sprostredkovatelia právo nepodať 

informácie o cezhraničnom opatrení 

podliehajúcom oznamovaniu alebo sérii 

takýchto opatrení, pokiaľ majú podľa 

vnútroštátnych právnych predpisov 

daného členského štátu povinnosť 

zachovávať mlčanlivosť. Za takýchto 

okolností bude za povinnosť podať 

informácie o takomto opatrení alebo sérii 

opatrení zodpovedný daňovník 

a sprostredkovatelia z dôvodu svojej 

povinnosti zachovávať mlčanlivosť 

daňovníkov upovedomia o tejto 

zodpovednosti. 

Pravidlá služobného tajomstva a 

povinnosť zachovávať mlčanlivosť v 

súlade s vnútroštátnym právom členských 

štátov nesmú viesť k ochrane systémov 

cezhraničného vyhýbania sa plateniu 

daní, ani systémov, v ktorých sa úloha 

advokátov a účtovníkov viac podobá úlohe 

finančných subjektov. Za okolností, keď 

sa sprostredkovateľ odvoláva na 
povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa 

vnútroštátneho práva členského štátu, 
bude za povinnosť podať informácie 

o takomto opatrení alebo sérii opatrení 

zodpovedný daňovník a sprostredkovatelia 

z dôvodu svojej povinnosti zachovávať 

mlčanlivosť daňovníkov upovedomia 

o tejto zodpovednosti. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/49 

Pozmeňujúci 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 

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 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2011/16/EÚ 

Článok 8aaa – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Sprostredkovatelia môžu byť oslobodení 

od povinnosti podľa prvého pododseku do 

tej miery, v akej pôsobia v medziach 

príslušných vnútroštátnych právnych 

predpisov, ktorými je vymedzené ich 

povolanie. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/50 

Pozmeňujúci 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 

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 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2011/16/EÚ 

Článok 8aaa – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Akékoľvek informácie týkajúce sa 

cezhraničných opatrení alebo série 

takýchto opatrení, ktoré majú vplyv na 

tretie krajiny, sa tiež zverejnia príslušným 

daňovým orgánom v týchto krajinách, 

najmä v rozvojových krajinách, ktoré 

majú často obmedzenejší prístup k 

medzinárodným systémom výmeny 

daňových informácií. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/51 

Pozmeňujúci 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 

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 

Príloha 

Smernica 2011/16/EÚ 

Príloha IV – oddiel A – bod – 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a.  Usporiadanie nadnárodnej 

štruktúry skupiny podnikov, ktorá zahŕňa 

prepojené podniky v rôznych krajinách 

tak, že vykazované zisky a splatná daň sú 

do značnej miery nezlučiteľné so 

skutočnými hospodárskymi činnosťami v 

danej krajine, a to najmä pri: 

 i)  prevode aktív, ako sú práva 

duševného vlastníctva, na určitý subjekt 

na účely držania alebo správy, bez toho, 

aby sa vykonávali zásadné funkcie 

zahŕňajúce inováciu alebo tvorivosť; 

 ii)  určení subjektu ako poskytovateľa 

služieb pre prepojené podniky, ktoré 

vytvárajú tomuto subjektu príjem, ktorý je 

vo výraznom nepomere k skutočným 

hospodárskym činnostiam, za ktoré je 

zodpovedný; 

 iii)  určení subjektu pre držanie 

kapitálu a poskytovanie pôžičiek alebo 

iných investícií prepojeným podnikom, bez 

toho aby vykonával inú hospodársku 

činnosť; 



 

AM\1146561SK.docx  PE616.043v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 iv)  určení subjektu za hlavnú 

zmluvnú stranu v oblasti zmluvnej výroby, 

zmluvnej distribúcie alebo zmluvného 

výskumu a vývoja; 

 v)  reštrukturalizácii globálneho 

hodnotového reťazca s cieľom umiestniť 

funkcie vysokej pridanej hodnoty do 

jurisdikcií, v ktorých by mali prospech z 

nízkych efektívnych sadzieb.  

Or. en 

 

 


