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20.3.2019 A8-0170/24

Predlog spremembe 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 55 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 55a. poziva Komisijo, naj objavi 
predlog, v skladu s katerim bi morale 
države članice zagotoviti, da gospodarski 
subjekti, ki sodelujejo v postopkih javnega 
naročanja, izpolnjujejo zahtevo glede 
minimalne ravni preglednosti v zvezi z 
davki, zlasti z javnim poročanjem po 
državah in preglednimi lastniškimi 
strukturami;
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20.3.2019 A8-0170/25

Predlog spremembe 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. pozdravlja sveženj ukrepov za 
digitalno obdavčenje, ki ga je Komisija 
sprejela 21. marca 2018; obžaluje 
pomanjkanje napredka Sveta52 in njegovo 
nezmožnost, da doseže dogovor o tem 
svežnju Komisije; je zaskrbljen, ker Svet 
namesto tega obravnava predlog, ki je po 
področju uporabe precej manj ambiciozen 
kot prvotni predlog in naknadno stališče 
Parlamenta, sprejeto 13. decembra 
201853; poziva Svet, naj hitro sprejme te 
predloge;
____________
52 Sklepi Sveta za ekonomske in finančne 
zadeve, 4. december 2018.
53 Zakonodajna resolucija Evropskega 
parlamenta z dne 13. decembra 2018 o 
predlogu direktive Sveta o skupnem 
sistemu davka na digitalne storitve za 
prihodke od opravljanja nekaterih 
digitalnih storitev, Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0523.

69. pozdravlja sveženj ukrepov za 
digitalno obdavčenje, ki ga je Komisija 
sprejela 21. marca 2018; obžaluje, da se je 
Svet odločil, da ne bo sprejel predlogov, 
temveč svoja prizadevanja usmeril le na 
raven OECD; poziva Svet, naj Komisiji 
podeli mandat za pogajanja o davčnih 
sporazumih s tretjimi državami v imenu 
EU, da bi zagotovila celovito globalno 
davčno okolje in uskladila novo 
opredelitev pomembne digitalne 
prisotnosti v vseh davčnih sporazumih, ko 
bo skupna opredelitev dogovorjena;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Predlog spremembe 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. poziva države članice, ki so 
pripravljene razmisliti o uvedbi 
digitalnega davka, naj to storijo v okviru 
okrepljenega sodelovanja, če Svet ne bo 
zmogel doseči dogovora o davku na 
digitalne storitve;

71. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog v skladu s členom 116 PDEU za 
uvedbo digitalnega davka, saj sta se pogoja 
glede pomanjkanja sporazuma v Svetu in 
izkrivljanja konkurence izpolnila, in sicer 
po zasedanju sveta ECOFIN dne 12. 
marca 2019 in ko je precejšnje število 
držav članic objavilo napovedi o 
nacionalnih ukrepih na področju 
digitalnih davkov;

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

20.3.2019 A8-0170/27

Predlog spremembe 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 75

Predlog resolucije Predlog spremembe

75. je seznanjen, da so se na ravni EU 
nominalne stopnje davka od dohodkov 
pravnih oseb znižale s povprečnih 32 % 
leta 2000 na 21,9 % leta 201856, kar 
predstavlja 32-odstotno zmanjšanje; je 
zaskrbljen zaradi posledic te konkurence na 
vzdržnost davčnih sistemov in morebitnih 
učinkov prelivanja na druge države; 
ugotavlja, da se prvi projekt preprečevanja 
erozije davčne osnove in preusmerjanja 
dobička pod vodstvom G20/OECD ni 
dotaknil tega pojava; pozdravlja napoved v 
okviru vključujočega okvira za 
preprečevanje erozije davčne osnove in 
preusmerjanja dobička, da se do leta 202057 
„brez poseganja“ razišče pravice do 
obdavčitve, ki bi okrepile zmožnost 
jurisdikcij za obdavčitev dobičkov, v 
primeru, da druga jurisdikcija s pravico do 
obdavčitve uveljavlja nizko dejansko 
davčno stopnjo na ta dobiček, kar pomeni 
minimalno efektivno obdavčitev; 
ugotavlja, da, kot je bilo povedano v okviru 
vključujočega okvira za preprečevanje 
erozije davčne osnove in preusmerjanja 
dobička, trenutna prizadevanja pod 
vodstvom OECD ne spreminjajo dejstva, 
da države ali jurisdikcije še vedno same 
prosto določajo svoje davčne stopnje ali 
odločajo, da sploh nimajo sistema 
obdavčitve dohodkov pravnih oseb58;

75. priznava, da so nedavne 
večstranske pobude sicer osredotočene na 
izogibanje davkom (erozija davčne osnove 
in preusmerjanje dobička), a da je davčna 
konkurenca, ki se izvaja z zniževanjem 
zakonsko določenih stopenj in širjenjem 
posebnih davčnih režimov, še bolj 
zaskrbljujoča, saj vodi k večji izgubi 
prihodkov iz javnih proračunov1a; 
ugotavlja, da nedavne ocene kažejo, da bi 
bila skupna izguba prihodkov zaradi 
izogibanja davkom v višini do 10 % 
prihodkov od davka od dohodkov pravnih 
oseb enaka zmanjšanju zakonsko 
določene stopnje v višini približno 
2,5 %1b; je seznanjen, da so se na ravni 
EU nominalne stopnje davka od dohodkov 
pravnih oseb znižale s povprečnih 32 % 
leta 2000 na 21,9 % leta 201856, kar 
predstavlja 32-odstotno zmanjšanje; je 
zaskrbljen zaradi posledic te konkurence na 
vzdržnost davčnih sistemov in morebitnih 
učinkov prelivanja na druge države; 
ugotavlja, da se prvi projekt preprečevanja 
erozije davčne osnove in preusmerjanja 
dobička pod vodstvom G20/OECD ni 
dotaknil tega pojava; pozdravlja napoved v 
okviru vključujočega okvira za 
preprečevanje erozije davčne osnove in 
preusmerjanja dobička, da se do leta 202057 
„brez poseganja“ razišče pravice do 
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____________
56 Taxation trends in the European Union 
(Trendi obdavčenja v Evropski uniji), 
razpredelnica 3: Top statutory corporate 
income tax rates (including surcharges), 
1995-2018 (najvišje zakonsko določene 
stopnje davka od dohodkov pravnih oseb 
(vključno z dodatnimi dajatvami) za 
obdobje 1995–2018), Evropska 
komisija 2018.
57 Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy 
(Obravnavanje davčnih izzivov 
digitalizacije gospodarstva) – politično 
sporočilo, kot ga je 23. januarja 2019 
potrdil vključujoči okvir za preprečevanje 
erozije davčne osnove in preusmerjanja 
dobička.
58 Prav tam.

obdavčitve, ki bi okrepile zmožnost 
jurisdikcij za obdavčitev dobičkov, v 
primeru, da druga jurisdikcija s pravico do 
obdavčitve uveljavlja nizko dejansko 
davčno stopnjo na ta dobiček, kar pomeni 
minimalno efektivno obdavčitev; 
ugotavlja, da, kot je bilo povedano v okviru 
vključujočega okvira za preprečevanje 
erozije davčne osnove in preusmerjanja 
dobička, trenutna prizadevanja pod 
vodstvom OECD ne spreminjajo dejstva, 
da države ali jurisdikcije še vedno same 
prosto določajo svoje davčne stopnje ali 
odločajo, da sploh nimajo sistema 
obdavčitve dohodkov pravnih oseb58;

______________
1a Mednarodni denarni sklad, 2019, 
Corporate Taxation in the Global 
Economy (Obdavčevanje podjetij v 
svetovnem gospodarstvu), dokument o 
politiki št. 19/007, 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650.
1b Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj, 2015, Merjenje in 
spremljanje erozije davčne osnove in 
preusmerjanja dobička: Ukrep 11 – 
končno poročilo, Pariz, 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm. 
56 Taxation trends in the European Union 
(Trendi obdavčenja v Evropski uniji), 
razpredelnica 4: Top statutory corporate 
income tax rates (including surcharges), 
1995-2018 (najvišje zakonsko določene 
stopnje davka od dohodkov pravnih oseb 
(vključno z dodatnimi dajatvami) za 
obdobje 1995–2018), Evropska 
komisija 2018.
57 Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy 
(Obravnavanje davčnih izzivov 
digitalizacije gospodarstva) – politično 
sporočilo, kot ga je 23. januarja 2019 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
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potrdil vključujoči okvir za preprečevanje 
erozije davčne osnove in preusmerjanja 
dobička.
58 Prav tam.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/28

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

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 79

Predlog resolucije Predlog spremembe

79. poziva Komisijo, naj oceni pojav 
znižanja nominalnih davčnih stopenj in 
njihovega učinka na dejanske davčne 
stopnje v EU ter naj predlaga pravna 
sredstva, tako znotraj EU kot v odnosu do 
tretjih držav, kot je ustrezno, vključno s 
strogimi pravili o preprečevanju zlorab, 
obrambnimi ukrepi, kot so strožja pravila o 
nadzorovanih tujih družbah, in priporočili 
za spremembo davčnih sporazumov;

79. poziva Komisijo, naj oceni pojav 
znižanja nominalnih davčnih stopenj in 
njihovega učinka na dejanske davčne 
stopnje v EU ter naj v skladu s tem 
predlaga zakonodajni sveženj, vključno s 
strogimi pravili o preprečevanju zlorab, 
obrambnimi ukrepi, kot so strožja pravila o 
nadzorovanih tujih družbah ali pravila za 
vključevanje, ter priporočili za spremembo 
davčnih sporazumov, da se zagotovi 
minimalna raven dejanske obdavčitve;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

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

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 79 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 79a. meni, da bi moralo globalno 
usklajevanje davčne osnove na podlagi 
projekta OECD za preprečevanje erozije 
davčne osnove in preusmerjanja dobička 
spremljati boljše usklajevanje davčnih 
stopenj, da bi dosegli večjo učinkovitost; 
poziva države članice, naj sodelujejo s 
Komisijo, da bi določile pravično raven 
minimalne dejanske obdavčitve na ravni 
EU in spodbudile tak standard na svetovni 
ravni; meni, da ta raven obdavčitve ne 
sme biti nižja od 18 % neto dobička 
pravnih oseb;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Predlog spremembe 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 117 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 117a. obžaluje, da Komisija ni uporabila 
pravil o državni pomoči za vse davčne 
ukrepe, ki resno izkrivljajo konkurenco, 
in da uporablja ta pravila samo v 
določenih primerih s posebnimi 
značilnostmi, da bi spremenila prakso v 
zadevni državi; poziva Komisijo, naj si po 
najboljših močeh prizadeva izterjati 
neupravičeno državno pomoč, tudi za vsa 
podjetja, omenjena v škandalu Luxleaks, 
da bi izenačila konkurenčne pogoje; poleg 
tega poziva Komisijo, naj državam 
članicam in udeležencem na trgu zagotovi 
dodatna navodila o uporabi pravil o 
državni pomoči in o tem, kako vplivajo na 
prakse davčnega načrtovanja v podjetjih;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Predlog spremembe 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 117 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 117b. poziva k reformi konkurenčnega 
prava za razširitev področja uporabe 
pravil o državni pomoči, da bi lahko 
odločneje ukrepali proti škodljivi davčni 
državni pomoči za večnacionalna podjetja, 
kar vključuje tudi davčna stališča;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/32

Predlog spremembe 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 120 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 120a. priporoča, da bi moral vsak 
subjekt, ki vzpostavi off-shore strukturo, 
pristojnim organom zagotoviti legitimne 
razloge za tako odločitev, zato da se off-
shore računi ne bodo uporabljali za 
pranje denarja ali davčne utaje;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/33

Predlog spremembe 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 199 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 199a. poziva Komisijo, naj oblikuje 
predlog za nujno postopno opuščanje 
sistema prostih pristanišč v EU;

Or. en


