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21.2.2018 A8-0016/47 

Predlog spremembe  47 

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 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2011/16/EU 

Člen 8aaa – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica sprejme 

potrebne ukrepe, s katerimi od posrednikov 

zahteva, da pristojnim davčnim organom 

predložijo informacije o čezmejnem 

aranžmaju, o katerem se poroča, ali nizu 

takih aranžmajev v petih delovnih dneh od 

dneva, na katerega je posrednik dal 

čezmejni aranžma, o katerem se poroča, ali 

niz takih aranžmajev na voljo enemu ali 

več davčnim zavezancem za izvajanje na 

podlagi stikov z navedenim davčnim 

zavezancem ali navedenimi davčnimi 

zavezanci, ali kadar je bil prvi korak v nizu 

aranžmajev že izveden. 

1. Vsaka država članica sprejme 

potrebne ukrepe, s katerimi od 

davkoplačevalcev in posrednikov zahteva, 

da pristojnim davčnim organom predložijo 

informacije o čezmejnem aranžmaju, o 

katerem se poroča, ali nizu takih 

aranžmajev v petih delovnih dneh od 

dneva, na katerega je posrednik dal 

čezmejni aranžma, o katerem se poroča, ali 

niz takih aranžmajev na voljo enemu ali 

več davčnim zavezancem za izvajanje na 

podlagi stikov z navedenim davčnim 

zavezancem ali navedenimi davčnimi 

zavezanci, ali kadar je bil prvi korak v nizu 

aranžmajev že izveden. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/48 

Predlog spremembe  48 

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 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2011/16/EU 

Člen 8aaa – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsaka država članica sprejme potrebne 

ukrepe, s katerimi posrednikom omogoči 

pravico do oprostitve od predložitve 

informacij o čezmejnem aranžmaju, o 

katerem se poroča, ali nizu takih 

aranžmajev, če so upravičeni do 

varovanja poklicne skrivnosti odvetnikov v 

skladu z nacionalnim pravom te države 

članice. V takih okoliščinah je za 

izpolnitev obveznosti predložitve 

informacij o takem aranžmaju ali nizu 

aranžmajev odgovoren davčni zavezanec, 

posredniki pa davčnega zavezanca 

obvestijo o tej odgovornosti, nastali zaradi 

varovanja skrivnosti. 

Pravila o poslovni tajnosti in varovanje 

poklicne skrivnosti po nacionalnem pravu 

držav članic ne sme privesti do tega, da bi 

se ščitili čezmejni modeli izogibanja 

davkom ali modeli, v katerih je vloga 

odvetnika in knjigovodje bolj podobna 

vlogi finančnika. Če se posrednik sklicuje 

na varovanje poklicne skrivnosti v skladu 

z nacionalnim pravom države članice, je za 

izpolnitev obveznosti predložitve 

informacij o takem aranžmaju ali nizu 

aranžmajev odgovoren davčni zavezanec, 

posredniki pa davčnega zavezanca 

obvestijo o tej odgovornosti, nastali zaradi 

varovanja skrivnosti. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/49 

Predlog spremembe  49 

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 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2011/16/EU 

Člen 8aaa – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Posredniki so lahko do oprostitve iz 

prvega pododstavka upravičeni le v 

obsegu, v katerem delujejo v okviru 

zadevnih nacionalnih predpisov, ki 

opredeljujejo njihove poklice. 

črtano 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/50 

Predlog spremembe  50 

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, 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 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2011/16/EU 

Člen 8aaa – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Vse informacije o čezmejnih 

aranžmajih ali nizu takih aranžmajev, ki 

vplivajo na tretje države, se razkrijejo tudi 

ustreznim davčnim organom v teh 

državah, še posebej državah v razvoju, 

kjer je dostop do mednarodnih sistemov 

izmenjave davčnih informacij pogosto 

omejen. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/51 

Predlog spremembe  51 

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, 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 

Priloga 

Direktiva 2011/16/EU 

Priloga IV – Del A – točka 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a.  Oblikovanje strukture 

multinacionalne podjetniške skupine, ki 

vključuje povezana podjetja v različnih 

državah, tako da sta dobiček, ki ga je 

treba prijavljati, in davek, ki ga je treba 

plačati, v znatnem nesorazmerju z 

dejansko gospodarsko dejavnostjo v tej 

državi, predvsem zaradi: 

 (i)  prenosa sredstev, kot so pravice 

intelektualne lastnine, na subjekt, ki jih 

hrani ali upravlja, ne da bi imel 

pomembnejše inovacijske ali ustvarjalne 

naloge; 

 (ii)  imenovanja subjekta za ponudnika 

storitev povezanih podjetij, ki zanj 

ustvarjajo dohodek, ki je docela 

nesorazmeren z njegovo dejansko 

gospodarsko dejavnostjo; 

 (iii)  imenovanja subjekta za hranitev 

kapitala in dajanje posojil ali za druge 

naložbe povezanim podjetjem, ne da bi 

opravljal kakšno drugo gospodarsko 

dejavnost; 
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 (iv)  imenovanja subjekta za glavnega 

zavezanca v pogodbeni proizvodnji, 

pogodbeni distribuciji ali pogodbeni 

shemi raziskav in razvoja; 

 (v)  prestrukturiranja svetovne 

vrednostne verige, da bi se funkcije velike 

dodane vrednosti preselile v jurisdikcije, v 

katerih so dejanske davčne stopnje nizke.  

Or. en 

 

 


