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20.3.2019 A8-0170/24

Pozměňovací návrh 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Zpráva o finanční trestné činnosti, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích
(2018/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 55 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 55a. vyzývá Komisi, aby vydala návrh, 
který by uložil členským státům povinnost 
zajistit, že hospodářské subjekty účastnící 
se řízení o veřejných zakázkách postupují 
v souladu s minimální úrovní 
transparentnosti, pokud jde o daně, 
zejména pak jde o veřejné podávání zpráv 
podle jednotlivých zemí a transparentní 
vlastnické struktury;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/25

Pozměňovací návrh 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Zpráva o finanční trestné činnosti, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích
2018/2121(INI).

Návrh usnesení
Bod 69

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

69. vítá soubor opatření pro digitální 
daň přijatý Komisí dne 21. března 2018; 
vyjadřuje však politování nad pomalým 
pokrokem Rady52 a nad tím, že se na 
tomto souboru předloženém Komisí dosud 
nebyla schopna shodnout; je znepokojen 
tím, že Rada namísto toho zvažuje návrh, 
jehož rozsah je mnohem méně ambiciózní 
než původní návrh a následný postoj 
Parlamentu přijatý dne 13. prosince 
201853; vyzývá Radu, aby tyto návrhy 
urychleně přijala;
____________
52 Závěry Rady pro hospodářské a 
finanční věci ze dne 4. prosince 2018.
53 Legislativní usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 13. prosince 2018 o 
návrhu směrnice Rady o společném 
systému daně z digitálních služeb jako 
daně z příjmu z poskytování určitých 
digitálních služeb, přijaté texty, 
P8_TA(2018)0523.

69. vítá soubor opatření pro digitální 
daň přijatý Komisí dne 21. března 2018; 
lituje však, že Rada tyto návrhy nepřijala 
a místo toho se soustředila jen na činnost 
na úrovni OECD; vyzývá Radu, aby 
Komise udělila mandát k jednání o 
daňových smlouvách se třetími zeměmi 
jménem EU s cílem vytvořit komplexní 
globální daňový systém a používat ve 
všech daňových smlouvách novou definici 
významné digitální přítomnosti, jakmile 
bude o ní dosaženo dohody;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Pozměňovací návrh 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Zpráva o finanční trestné činnosti, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích
(2018/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 71

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

71. vyzývá členské státy, které jsou 
ochotny zvážit zavedení digitální daně, 
aby tak učinily v rámci posílené 
spolupráce, pokud by Rada nebyla 
v otázce daně z digitálních služeb schopna 
dosáhnout dohody;

71. vyzývá Komisi, aby předložila 
podle článku 116 SFEU návrh na 
zavedení digitální daně, protože po schůzi 
ECOFIN ze dne 12. března 2019 byly 
splněny podmínky neshody v Radě a 
narušení hospodářské soutěže a značný 
počet členských států vydal oznámení o 
vnitrostátních opatřeních v oblasti 
digitální daně;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/27

Pozměňovací návrh 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Zpráva o finanční trestné činnosti, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích
(2018/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 75

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75. konstatuje, že nominální sazby daně 
z příjmů právnických osob se na úrovni EU 
snížily z průměrných 32 % v roce 2000 na 
21,9 % v roce 201856což znamená pokles o 
32 %; je znepokojen dopady této soutěže 
na udržitelnost daňových systémů a jeho 
případnými vedlejšími účinky na ostatní 
země; konstatuje, že první projekt 
G20/OECD zaměřený proti erozi základu 
daně a přesouvání zisku se tímto jevem 
nezabýval; vítá oznámení inkluzivního 
rámce pro řešení BEPS, že bude „bez 
předsudků“ zkoumat práva zdanění, která 
by do roku 2020  posílila možnost 
jurisdikcí danit zisky v případě, že jiná 
jurisdikce s právem zdanění uplatňuje na 
dané zisky nízkou efektivní daňovou 
sazbu57což vede k minimálnímu 
efektivnímu zdanění; konstatuje, že jak 
uvádí inkluzivní rámec pro řešení BEPS, 
stávající činnost vedená OECD nemá za cíl 
měnit skutečnost, že země či jurisdikce 
mohou svobodně určovat své vlastní 
daňové sazby nebo nemusí mít vůbec 
žádný systém zdanění právnických osob58

____________

Tendence v oblasti zdanění v Evropské 
unii, tabulka 3: Nejvyšší sazby zákonné 
daně z příjmů právnických osob (včetně 
poplatků), 1995–2018, Evropská komise, 

75. uznává, že zatímco se multilaterální 
iniciativy zaměřují na vyhýbání se 
daňovým povinnostem, daňová soutěž – 
která probíhá formou klesajících 
oficiálních sazeb a šířením zvláštních 
daňových režimů – je mnohem závažnější, 
protože je spojena s většími ztrátami 
příjmů pro veřejné rozpočty1a; konstatuje, 
že z nedávných odhadů vyplývá, že 
celková ztráta příjmů v důsledku vyhýbání 
se daňovým povinnost ve výši až 10 % 
příjmů z daně z právnických osob by 
odpovídala snížení oficiální sazby o 
přibližně 2,5 %1b; konstatuje, že nominální 
sazby daně z příjmů právnických osob se 
na úrovni EU snížily z průměrných 32 % v 
roce 2000 na 21,9 % v roce 201856 což 
znamená pokles o 32 %; je znepokojen 
dopady této soutěže na udržitelnost 
daňových systémů a jeho případnými 
vedlejšími účinky na ostatní země; 
konstatuje, že první projekt G20/OECD 
zaměřený proti erozi základu daně a 
přesouvání zisku se tímto jevem nezabýval; 
vítá oznámení inkluzivního rámce pro 
řešení BEPS, že bude „bez předsudků“ 
zkoumat práva zdanění, která by do roku 
2020  posílila možnost jurisdikcí danit 
zisky v případě, že jiná jurisdikce s právem 
zdanění uplatňuje na dané zisky nízkou 
efektivní daňovou sazbu57což vede k 
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2018.

Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy („Řešení 
daňových výzev vyplývajících z 
digitalizace hospodářství“) – politické 
sdělení schválené inkluzivním rámcem pro 
řešení BEPS ze  dne 23. ledna 2019.
58 Tamtéž.

minimálnímu efektivnímu zdanění; 
konstatuje, že jak uvádí inkluzivní rámec 
pro řešení BEPS, stávající činnost vedená 
OECD nemá za cíl měnit skutečnost, že 
země či jurisdikce mohou svobodně 
určovat své vlastní daňové sazby nebo 
nemusí mít vůbec žádný systém zdanění 
právnických osob58

______________
1a International Monetary Fund, 2019, 
Corporate Taxation in the Global 
Economy, Policy Paper No. 19/007 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650 .
1b Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, 2015, Measuring and 
Monitoring BEPS: Action 11 – Final 
Report, Paris 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm 
56 Tendence v oblasti zdanění v Evropské 
unii, tabulka 4: Nejvyšší sazby zákonné 
daně z příjmů právnických osob (včetně 
poplatků), 1995–2018, Evropská komise, 
2018.

Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy („Řešení 
daňových výzev vyplývajících z 
digitalizace hospodářství“) – politické 
sdělení schválené inkluzivním rámcem pro 
řešení BEPS ze  dne 23. ledna 2019.
58 Tamtéž.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/28

Pozměňovací návrh 28
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
za skupinu S&D

Zpráva A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Zpráva o finanční trestné činnosti, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích
(2018/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 79

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

79. vybízí Komisi, aby posoudila jev 
spočívající ve snižování nominálních 
daňových sazeb a jeho dopad na efektivní 
daňové sazby v EU a aby navrhla 
nápravná opatření jak v rámci EU, tak 
případně ve vztahu ke třetím zemím, 
včetně přísných pravidel proti zneužívání 
daňového režimu, defenzivních opatření, 
jako jsou přísněji kontrolovaná pravidla 
pro ovládané zahraniční společnosti a 
doporučení, aby byly upraveny daňové 
smlouvy;

79. vybízí Komisi, aby posoudila jev 
spočívající ve snižování nominálních 
daňových sazeb a jeho dopad na efektivní 
daňové sazby v EU a aby navrhla příslušný 
legislativní balíček, včetně přísných 
pravidel proti zneužívání daňového režimu, 
defenzivních opatření, jako jsou přísněji 
kontrolovaná pravidla pro ovládané 
zahraniční společnosti nebo pravidla pro 
započítávání zisku, a to nad rámec 
doporučení, aby byly upraveny daňové 
smlouvy, s cílem zajistit minimální úroveň 
reálného zdanění;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

Pozměňovací návrh 29
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
za skupinu S&D

Zpráva A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Zpráva o finanční trestné činnosti, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích
(2018/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 79 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 79a. je přesvědčen, že globální 
koordinace daňové základny jako výsledek 
projektu OECD/BEPS by měla být 
doprovázena lepší koordinací daňových 
sazeb v zájmu zlepšení efektivity; vyzývá 
členské státy, aby společně s Komisí 
usilovaly o stanovení přiměřené 
minimální úrovně efektivního zdanění na 
úrovni EU a aby prosazovaly tyto 
standardy na celosvětové úrovni; je 
přesvědčen, že tato úroveň zdanění by 
neměla být nižší než 18 % čistých zisků 
podniku;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Pozměňovací návrh 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Zpráva o finanční trestné činnosti, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích
(2018/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 117 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 117a. vyjadřuje politování nad tím, že 
proti daňovým opatřením, která závažným 
způsobem narušují hospodářskou soutěž, 
Komise nepoužívá pravidla pro státní 
podporu, která namísto toho uplatňuje 
pouze ve vybraných případech se 
zvláštními charakteristikami s cílem 
přimět daný stát, aby změnil svou praxi; 
vyzývá Komisi, aby vyvinula veškeré úsilí 
o zpětné získání neoprávněně poskytnuté 
státní podpory – mimo jiné podniků 
zapojeným do kauzy Luxleaks – a 
vytvořila tak rovné podmínky; rovněž 
vyzývá Komisi, aby poskytla členským 
státům a hospodářským subjektům další 
pokyny ohledně uplatňování pravidel pro 
státní podporu a jejich významu pro praxi 
daňového plánování podniků;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Pozměňovací návrh 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Zpráva o finanční trestné činnosti, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích
(2018/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 117 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 117b. vyzývá k reformě práva 
hospodářské soutěže a k rozšíření 
působnosti pravidel pro státní podporu 
tak, aby bylo možné důrazněji zakročit 
proti škodlivým fiskálním podporám pro 
nadnárodní společnosti, včetně daňových 
rozhodnutí;

Or. en



AM\1180250CS.docx PE637.644v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

20.3.2019 A8-0170/32

Pozměňovací návrh 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Zpráva o finanční trestné činnosti, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích
(2018/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 120 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 120a. doporučuje, aby byl subjekt, který 
zakládá offshorovou strukturu, povinen 
uvést příslušným orgánům legitimní 
důvody, které jej k tomuto rozhodnutí 
vedly, aby se zaručilo, že zahraniční 
bankovní účty nebudou zneužívány k 
praní peněz či daňovým únikům;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/33

Pozměňovací návrh 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Zpráva o finanční trestné činnosti, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích
(2018/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 199 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 199a. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh na rychlé zahájení postupného 
rušení systému svobodných přístavů v EU;

Or. en


