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20.3.2019 A8-0170/24

Pozmeňujúci návrh 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 55 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 55a. vyzýva Komisiu, aby vydala návrh, 
ktorý by členským štátom ukladal 
povinnosť zabezpečiť, aby hospodárske 
subjekty zúčastňujúce sa na postupoch 
verejného obstarávania dodržiavali 
minimálnu úroveň transparentnosti v 
oblasti daní, najmä pokiaľ ide o 
uverejnenie správ podľa jednotlivých 
krajín a transparentné vlastnícke 
štruktúry;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/25

Pozmeňujúci návrh 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 69

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

69. víta balík opatrení v oblasti 
zdaňovania digitálnych podnikov, ktorý 
prijala Komisia 21. marca 2018; vyjadruje 
však poľutovanie nad nedostatočným 
pokrokom Rady52 a jej neschopnosťou 
dosiahnuť dohodu o tomto balíku 
Komisie; vyjadruje znepokojenie nad tým, 
že Rada namiesto toho zvažuje návrh, 
ktorého rozsah je oveľa menej ambiciózny 
ako pôvodný návrh a následná pozícia 
Parlamentu prijatá 13. decembra 201853; 
vyzýva Radu, aby urýchlene podporila 
tieto návrhy;
____________
52 Závery Rady pre hospodárske 
a finančné záležitosti, 4. decembra 2018.
53 Legislatívne uznesenie Európskeho 
parlamentu z 13. decembra 2018 o návrhu 
smernice Rady o spoločnom systéme 
zdanenia digitálnych služieb formou dane 
z výnosov z poskytovania určitých 
digitálnych služieb, Prijaté texty, 
P8_TA(2018)0523.

69. víta balík opatrení v oblasti 
zdaňovania digitálnych podnikov, ktorý 
prijala Komisia 21. marca 2018; vyjadruje 
však poľutovanie nad skutočnosťou, že 
Rada sa rozhodla tieto návrhy neprijať a 
namiesto toho zamerala svoju pozornosť 
len na činnosť na úrovni OECD; vyzýva 
Radu, aby Komisii udelila mandát na 
rokovanie o daňových zmluvách s tretími 
krajinami v mene EÚ s cieľom zabezpečiť 
komplexné globálne daňové prostredie a 
používať vo všetkých daňových zmluvách 
novú definíciu významnej digitálnej 
prítomnosti, akonáhle sa o nej rozhodne;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Pozmeňujúci návrh 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 71

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

71. vyzýva členské štáty, ktoré sú 
ochotné zvážiť zavedenie digitálnej dane, 
aby tak urobili v rámci posilnenej 
spolupráce, ak by Rada nebola schopná 
dosiahnuť dohodu o dani z digitálnych 
služieb;

71. vyzýva Komisiu, aby podľa článku 
116 ZFEÚ predložila návrh na zavedenie 
digitálnej dane, pretože po schôdzi 
ECOFIN z 12. marca 2019 boli splnené 
podmienky chýbajúcej dohody v Rade a 
narušenie hospodárskej súťaže a značný 
počet členských štátov vydal oznámenie o 
vnútroštátnych opatreniach v oblasti 
digitálnej dane;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/27

Pozmeňujúci návrh 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 75

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

75. konštatuje, že nominálne sadzby 
dane z príjmov právnických osôb klesli na 
úrovni EÚ z priemernej úrovne 32 % v 
roku 2000 na 21,9 % v roku 201856, čo 
predstavuje pokles o 32 %; je znepokojený 
dôsledkami tejto súťaže na udržateľnosť 
daňových systémov a jej potenciálne 
účinky presahovania na iné krajiny; 
konštatuje, že prvý projekt pre BEPS pod 
vedením skupiny G20/OECD sa týmto 
javom nezaoberal; víta oznámenie o 
inkluzívnom rámci pre BEPS s cieľom 
nezaujato preskúmať daňové práva, čím by 
sa posilnila schopnosť jurisdikcií zdaňovať 
zisky v prípade, že iná jurisdikcia s 
daňovými právami uplatňuje na tieto zisky 
do roku 2020 nízku efektívnu sadzbu 
dane57, čo sa premieta do minimálneho 
efektívneho zdaňovania; konštatuje, že ako 
sa uvádza v inkluzívnom rámci pre BEPS, 
súčasná práca pod vedením OECD 
neznamená zmeny týkajúce sa skutočnosti, 
že krajiny alebo jurisdikcie majú naďalej 
možnosť stanoviť si vlastné sadzby dane 
alebo vôbec nemať systém dane z príjmov 
právnických osôb58;

____________
56 Taxation Trends in the European Union 
(Trendy v oblasti zdaňovania v Európskej 
únii), tabuľka 3: Najvyššie zákonné sadzby 

75. uznáva, že zatiaľ čo sa 
multilaterálne iniciatívy zameriavajú na 
vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, 
daňová súťaž – ktorá prebieha formou 
klesajúcich zákonných sadzieb a šírením 
osobitných daňových režimov – je oveľa 
závažnejšia, pretože má za následok väčšie 
straty príjmov pre verejné rozpočty1a; 
konštatuje, že z nedávnych odhadov 
vyplýva, že celková strata príjmov v 
dôsledku vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam vo výške až 10 % príjmov z 
dane právnických osôb by zodpovedala 
zníženiu zákonnej sadzby o približne 
2,5 %1b; konštatuje, že nominálne sadzby 
dane z príjmov právnických osôb klesli na 
úrovni EÚ z priemernej úrovne 32 % v 
roku 2000 na 21,9 % v roku 201856, čo 
predstavuje pokles o 32 %; je znepokojený 
dôsledkami tejto súťaže na udržateľnosť 
daňových systémov a jej potenciálne 
účinky presahovania na iné krajiny; 
konštatuje, že prvý projekt pre BEPS pod 
vedením skupiny G20/OECD sa týmto 
javom nezaoberal; víta oznámenie o 
inkluzívnom rámci pre BEPS s cieľom 
nezaujato preskúmať daňové práva, čím by 
sa posilnila schopnosť jurisdikcií zdaňovať 
zisky v prípade, že iná jurisdikcia s 
daňovými právami uplatňuje na tieto zisky 
do roku 2020 nízku efektívnu sadzbu 
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dane z príjmu právnických osôb (vrátane 
príplatkov), 1995 – 2018, Európska 
komisia, 2018.
57 Riešenie daňových výziev digitalizácie 
hospodárstva – dokument schválený 
inkluzívnym rámcom pre BEPS 23. januára 
2019.
58 Tamže.

dane57, čo sa premieta do minimálneho 
efektívneho zdaňovania; konštatuje, že ako 
sa uvádza v inkluzívnom rámci pre BEPS, 
súčasná práca pod vedením OECD 
neznamená zmeny týkajúce sa skutočnosti, 
že krajiny alebo jurisdikcie majú naďalej 
možnosť stanoviť si vlastné sadzby dane 
alebo vôbec nemať systém dane z príjmov 
právnických osôb58;

______________
1a International Monetary Fund, 2019, 
Corporate Taxation in the Global 
Economy (Medzinárodný menový fond, 
2019, Zdaňovanie právnických osôb v 
svetovom hospodárstve), 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 Organizácia pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj, 2015, Measuring and 
Monitoring BEPS: Action 11 – Final 
Report (Meranie a monitorovanie BEPS: 
Opatrenie 11 – Záverečná správa), Paríž 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm 
56 Taxation Trends in the European Union 
(Trendy v oblasti zdaňovania v Európskej 
únii), tabuľka 4: Najvyššie zákonné sadzby 
dane z príjmu právnických osôb (vrátane 
príplatkov), 1995 – 2018, Európska 
komisia, 2018.
57 Riešenie daňových výziev digitalizácie 
hospodárstva – dokument schválený 
inkluzívnym rámcom pre BEPS 23. januára 
2019.
58 Tamže.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/28

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

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 79

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

79. vyzýva Komisiu, aby posúdila jav 
znižovania nominálnych sadzieb dane a ich 
vplyvu na efektívne sadzby dane v EÚ a 
aby podľa potreby navrhla nápravné 
opatrenia v rámci EÚ, ako aj voči tretím 
krajinám, vrátane prísnych pravidiel v 
oblasti boja proti zneužívaniu, obranných 
opatrení, napríklad pravidiel prísnejších 
kontrol zahraničných spoločností, a 
odporúčaní na zmenu daňových zmlúv;

79. vyzýva Komisiu, aby posúdila jav 
znižovania nominálnych sadzieb dane a ich 
vplyvu na efektívne sadzby dane v EÚ a 
aby zodpovedajúcim spôsobom navrhla 
legislatívny balík vrátane prísnych 
pravidiel v oblasti boja proti zneužívaniu, 
obranných opatrení, napríklad pravidiel 
prísnejších kontrol zahraničných 
spoločností alebo pravidiel pre 
započítavanie zisku, a to nad rámec 
odporúčaní na zmenu daňových zmlúv s 
cieľom zabezpečiť minimálnu úroveň 
reálneho zdanenia;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

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

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 79 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 79a. domnieva sa, že globálnu 
koordináciu daňového základu ako 
výsledok projektu OECD/BEPS by mala 
sprevádzať lepšia koordinácia daňových 
sadzieb v snahe dosiahnuť vyššiu 
efektívnosť; vyzýva členské štáty, aby 
spolupracovali s Komisiou s cieľom 
stanoviť primeranú úroveň minimálneho 
účinného zdaňovania na úrovni EÚ a 
podporiť takúto normu na celosvetovej 
úrovni; domnieva sa, že táto úroveň 
zdanenia by nemala byť stanovená pod 
úrovňou 18 % čistého zisku podnikov;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Pozmeňujúci návrh 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 117 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 117a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Komisia nevyužila 
pravidlá štátnej pomoci na žiadne daňové 
opatrenie, ktoré vážne narúša 
hospodársku súťaž, a že tieto pravidlá 
uplatňuje len vo vybraných prípadoch s 
osobitnými charakteristikami s cieľom 
zmeniť prax príslušného štátu; vyzýva 
Komisiu, aby vyvinula maximálne úsilie 
na vymoženie neoprávnenej štátnej 
pomoci, a to aj pre všetky spoločnosti 
zapojené do škandálu LuxLeaks, s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky; zároveň 
vyzýva Komisiu, aby členským štátom a 
účastníkom trhu poskytla ďalšie 
usmernenia týkajúce sa uplatňovania 
pravidiel štátnej pomoci a ich významu 
pre praktiky daňového plánovania 
spoločností;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Pozmeňujúci návrh 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 117 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 117b. vyzýva na reformu právnych 
predpisov v oblasti hospodárskej súťaže s 
cieľom rozšíriť rozsah pôsobnosti 
pravidiel štátnej pomoci, aby bolo možné 
dôraznejšie zakročiť voči škodlivej 
fiškálnej pomoci pre nadnárodné 
spoločnosti, kde sú zahrnuté záväzné 
stanoviská;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/32

Pozmeňujúci návrh 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 120 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 120a. odporúča, aby každý subjekt 
vytvárajúci štruktúru v daňových rajoch 
oznámil príslušným orgánom legitímne 
dôvody, ktoré ho viedli k tomuto 
rozhodnutiu, s cieľom zabezpečiť, aby sa 
účty v daňových rajoch nepoužívali na 
účely prania špinavých peňazí alebo 
daňových únikov;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/33

Pozmeňujúci návrh 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
vv mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 199 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 199a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrh na rýchle začatie postupného 
rušenia systému slobodných prístavov v 
EÚ;

Or. en


