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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.  

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých 

podniků a poboček 

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2016)0198), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 50 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 

souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0146/2016), 

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu, 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená irským a švédským parlamentem v 

rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh 

legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. září 

20161, 

– s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu, 

– s ohledem na společná jednání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní 

záležitosti podle článku 55 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní 

záležitosti (A8-0000/2017), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným 

textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

 

                                                 
1  Úř. věst. C 487, 28.12.2016, s. 62. 
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Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (–1) Základem jednotného trhu by se 

měl stát spravedlivý a účinný systém daně 

z příjmu právnických osob, přičemž k 

zaručení řádného fungování jednotného 

trhu a úspěchu unie kapitálových trhů je 

nezbytný koordinovaný a harmonizovaný 

přístup k provádění vnitrostátních 

daňových systémů, který by přispěl k 

předcházení vyhýbání se daňovým 

povinnostem a přesouvání zisku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Posílit veřejnou kontrolu daně z 

příjmu právnických osob hrazené 

nadnárodními podniky, které provádějí 

činnosti v rámci Unie, je zásadním prvkem 

dalšího povzbuzování sociální 

odpovědnosti podniků, přispívání k 

prosperitě prostřednictvím daní, podpoření 

spravedlivější daňové soutěže uvnitř 

Evropské unie prostřednictvím 

informovanější veřejné diskuse a obnovení 

důvěry veřejnosti ve spravedlnost 

národních daňových systémů. Této veřejné 

kontroly lze dosáhnout prostřednictvím 

zprávy s informacemi o dani z příjmu bez 

ohledu na to, kde je usazen nejvyšší 

mateřský podnik nadnárodní skupiny. 

(5) Vyhýbání se daňovým povinnostem 

a daňové úniky představují významnou 

ztrátu příjmů členských států, která 

snižuje jejich schopnost investovat, a 

podporovat tak tvorbu pracovních míst, 

bojovat proti chudobě a rozvíjet účinné 

systémy zdravotní péče pro všechny. 
Posílit veřejnou kontrolu daně z příjmu 

právnických osob hrazené nadnárodními 

podniky, které provádějí činnosti v rámci 

Unie, je zásadním prvkem dalšího 

povzbuzování sociální odpovědnosti 

podniků, přispívání k prosperitě 

prostřednictvím daní, podpoření 

spravedlivější daňové soutěže uvnitř 

Evropské unie prostřednictvím 

informovanější veřejné diskuse a obnovení 

důvěry veřejnosti ve spravedlnost 

národních daňových systémů. Této veřejné 

kontroly lze dosáhnout prostřednictvím 
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zprávy s informacemi o dani z příjmu bez 

ohledu na to, kde je usazen nejvyšší 

mateřský podnik nadnárodní skupiny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Zpráva s informacemi o dani z 

příjmu by měla poskytovat informace 

týkající se veškerých činností podniku 

nebo veškerých přidružených podniků 

skupiny kontrolovaných nejvyšším 

mateřským podnikem. Informace by měly 

vycházet ze specifikací pro podávání zpráv 

podle opatření č. 13 projektu BEPS a měly 

by být omezeny na to, co je nezbytné pro 

umožnění účinné veřejné kontroly, aby se 

zajistilo, že zveřejnění nevyvolá 

nepřiměřená rizika nebo nevýhody. 

Zpráva by také měla obsahovat stručný 

popis povahy činností. Tento popis může 

vycházet z kategorizace stanovené v 

tabulce č. 2 přílohy III kapitoly V pokynů 

OECD pro vnitropodnikové oceňování a 

související dokumentaci. Zpráva by měla 

obsahovat celkový výklad, poskytnout 

vysvětlení v případě významných 

nesrovnalostí na úrovni skupiny mezi 

částkami naběhlých daní a částkami daní 

zaplacených, a přitom zohlednit 

odpovídající částky za předchozí účetní 

období. 

(8) Zpráva s informacemi o dani z 

příjmu by měla poskytovat informace 

týkající se veškerých činností podniku 

nebo veškerých přidružených podniků 

skupiny kontrolovaných nejvyšším 

mateřským podnikem. Informace by měly 

vycházet ze specifikací pro podávání zpráv 

podle opatření č. 13 projektu BEPS. 

Zpráva by také měla obsahovat stručný 

popis povahy činností. Tento popis může 

vycházet z kategorizace stanovené v 

tabulce č. 2 přílohy III kapitoly V pokynů 

OECD pro vnitropodnikové oceňování a 

související dokumentaci. Zpráva by měla 

obsahovat celkový výklad, poskytnout 

vysvětlení v případě významných 

nesrovnalostí na úrovni skupiny mezi 

částkami naběhlých daní a částkami daní 

zaplacených, a přitom zohlednit 

odpovídající částky za předchozí účetní 

období. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Pro zajištění určité míry 

podrobnosti, která občanům umožní lépe 

posoudit, jakým způsobem nadnárodní 

podniky přispívají k blahobytu v každém 

členském státě, by měly být tyto informace 

rozčleněny podle jednotlivých členských 

států. Informace týkající se operací 

nadnárodních podniků by navíc měly být 

rovněž uvedeny s vysokou mírou 

podrobnosti, pokud jde o určité daňové 

jurisdikce, které představují zvláštní 

problémy. U všech ostatních operací ve 

třetích zemích by měly být tyto informace 

sdělovány agregovaným číslem. 

(9) Pro zajištění určité míry 

podrobnosti, která občanům umožní lépe 

posoudit, jakým způsobem nadnárodní 

podniky přispívají k blahobytu v každém 

členském státě, by měly být tyto informace 

rozčleněny podle jednotlivých jurisdikcí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Členské státy by měly zajistit, aby 

na automatickou výměnu informací, 

zpracování údajů a boj proti daňovým 

podvodům a vyhýbání se daňovým 

povinnostem byla v rámci daňových správ 

vyčleněna dostatečná úroveň lidských, 

technických a finančních zdrojů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Odborové svazy a zaměstnanci 
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nadnárodních podniků by měli být 

pravidelně a řádně informováni o situaci 

podniku, mimo jiné o počtu zaměstnanců 

zaměstnaných v přepočtu na plný 

pracovní úvazek, objemu vytvořeného 

zisku a odvedené dani z příjmu, a o cílech 

a budoucím investičním plánu podniku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu určení některých 

daňových jurisdikcí, u nichž by měly být 

informace podány s vysokou mírou 

podrobnosti, by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde 

o vypracování společného unijního 

seznamu těchto daňových jurisdikcí. 

Tento seznam by měl být vypracován na 

základě určitých kritérií stanovených na 

základě přílohy 1 sdělení Komise 

Evropskému parlamentu a Radě Vnější 

strategie pro efektivní zdanění 

(COM(2016) 24 final). Je obzvláště 

důležité, aby Komise vedla v rámci 

přípravné činnosti odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a 

aby byly tyto konzultace vedeny v souladu 

se zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů, která je 

schválena Evropským parlamentem, 

Radou a Komisí a před formálním 

podpisem. Zejména s cílem zajistit rovnou 

účast na vypracování aktů v přenesené 

pravomoci Evropský parlament a Rada 

obdrží všechny dokumenty ve stejné době 

jako odborníci členských států a jejich 

odborníci mají soustavně přístup na 

schůze skupin odborníků Komise 

vypouští se 
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zabývajících se vypracováním aktů v 

přenesené pravomoci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a)  V zájmu zajištění jednotných 

podmínek k provedení čl. 48b odst. 1, 3, 4 

a 6 a čl. 48c odst. 5 směrnice 2013/34/EU 

by měly být Komisi svěřeny rovněž 

prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 

měly být vykonávány v souladu s 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/20111a.  

 ________________ 

 1aNařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 

2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 

zásady způsobu, jakým členské státy 

kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 

pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 

13). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48b – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy vyžadují, aby nejvyšší 

mateřské podniky, které se řídí jejich 

vnitrostátními právem a které mají 

konsolidovaný čistý obrat nad 750 000 

Členské státy vyžadují, aby nejvyšší 

mateřské podniky velkých skupin 

definovaných v čl. 3 odst. 7, které se řídí 

jejich vnitrostátním právem, a velké 
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000 EUR, jakož i podniky, které se řídí 

jejich vnitrostátním právem, nejsou 

přidruženými podniky a mají čistý obrat 

nad 750 000 000 EUR, každoročně 

sestavovaly a zveřejňovaly zprávu s 

informacemi o dani z příjmu. 

podniky definované v čl. 3 odst. 4, které se 

řídí jejich vnitrostátním právem a nejsou 

přidruženými podniky, každoročně 

sestavovaly a zveřejňovaly zprávu s 

informacemi o dani z příjmu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48b – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se 

zpřístupní veřejnosti na internetových 

stránkách podniku ke dni jejího zveřejnění. 

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se 

zveřejní ve společné šabloně dostupné ve 

formátu veřejně přístupných dat a 
zpřístupní veřejnosti na internetových 

stránkách podniku ke dni jejího zveřejnění 

v alespoň jednom z úředních jazyků Unie. 

Tentýž den podnik také předloží zprávu 

veřejnému registru spravovanému 

Evropskou komisí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48b – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy vyžadují, aby střední a velké 

dceřiné podniky uvedené v čl. 3 odst. 3 a 4, 

které se řídí jejich vnitrostátním právem a 

které jsou kontrolovány nejvyšším 

mateřským podnikem, který má 

konsolidovaný čistý obrat nad 750 000 000 

Členské státy vyžadují, aby dceřiné 

podniky, které se řídí jejich vnitrostátním 

právem a které jsou kontrolovány 

nejvyšším mateřským podnikem, který má 

konsolidovaný čistý obrat nad 40 000 000 

EUR a neřídí se právem některého 
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EUR a neřídí se právem některého 

členského státu, každoročně zveřejňovaly 

zprávu s informacemi o dani z příjmu 

uvedeného nejvyššího mateřského 

podniku. 

členského státu, každoročně zveřejňovaly 

zprávu s informacemi o dani z příjmu 

uvedeného nejvyššího mateřského 

podniku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48b – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se 

zpřístupní veřejnosti v den jejího 

zveřejnění na internetových stránkách 

dceřiného podniku nebo na internetových 

stránkách přidruženého podniku. 

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se 

zveřejní ve společné šabloně dostupné ve 

formátu veřejně přístupných dat a 
zpřístupní veřejnosti v den jejího 

zveřejnění na internetových stránkách 

dceřiného podniku nebo na internetových 

stránkách přidruženého podniku v alespoň 

jednom z úředních jazyků Unie. Tentýž 

den podnik také předloží zprávu 

veřejnému registru spravovanému 

Evropskou komisí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48b – odst. 4 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se 

zpřístupní veřejnosti v den jejího 

zveřejnění na internetových stránkách 

pobočky nebo na internetových stránkách 

přidruženého podniku. 

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se 

zveřejní ve společné šabloně dostupné ve 

formátu veřejně přístupných dat a 
zpřístupní veřejnosti v den jejího 

zveřejnění na internetových stránkách 
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pobočky nebo na internetových stránkách 

přidruženého podniku v alespoň jednom z 

úředních jazyků Unie. Tentýž den podnik 

také předloží zprávu veřejnému registru 

spravovanému Evropskou komisí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48b – odst. 5 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) podnik, který otevřel pobočku, je 

buď přidruženým podnikem ve skupině, 

která je kontrolována nejvyšším 

mateřským podnikem neřídícím se právem 

některého členského státu, a má čistý 

konsolidovaný obrat nad 750 000 000 

EUR, nebo podnikem, který není 

přidruženým podnikem a má čistý obrat 

nad 750 000 000 EUR; 

a) podnik, který otevřel pobočku, je 

buď přidruženým podnikem ve skupině, 

která je kontrolována nejvyšším 

mateřským podnikem neřídícím se právem 

některého členského státu, a má čistý 

konsolidovaný obrat nad 40 000 000 EUR, 

nebo podnikem, který není přidruženým 

podnikem a má čistý obrat nad 40 000 000 

EUR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48b – odst. 5 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) nejvyšší mateřský podnik uvedený 

v písmenu a) nemá střední nebo velký 

dceřiný podnik uvedený v odstavci 3. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48c – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) stručný popis povahy činností, a) název (názvy), stručný popis 

povahy činností a zeměpisné umístění, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48c – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) počet zaměstnanců, b) počet zaměstnanců přepočtený na 

ekvivalent zaměstnanců na plný pracovní 

úvazek, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48c – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) hodnotu aktiv a roční náklady na 

udržení těchto aktiv,  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48c – odst. 2 – písm. b b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) prodeje a nákupy, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48c – odst. 2 – písm. b c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bc) hodnotu investic rozdělenou podle 

daňových jurisdikcí, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48c – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) výši čistého obratu, jež zahrnuje 

obrat uskutečněný se spřízněnými 

stranami, 

c) výši čistého obratu, včetně odlišení 

obratu uskutečněného se spřízněnými 

stranami a obratu uskutečněného s 

nespřízněnými stranami, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48c – odst. 2 – písm. f a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) emitovaný kapitál, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48c – odst. 2 – písm. f b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fb) hmotná aktiva jiná než peněžní 

prostředky nebo peněžní ekvivalenty,  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48c – odst. 2 – písm. g a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) získanou veřejnou podporu, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 
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Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48c – odst. 2 – písm. g b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 gb) seznam dceřiných podniků 

působících v jednotlivých daňových 

jurisdikcích uvnitř Unie i mimo ni a údaje 

o těchto dceřiných podnicích odpovídající 

požadavkům na údaje o mateřském 

podniku podle tohoto článku, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48c – odst. 2 – písm. g c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 gc) veškeré platby odváděné 

každoročně vládám, jak jsou definovány v 

čl. 41 odst. 5. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48c – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato zpráva prezentuje informace uvedené 

v odstavci 2 zvlášť pro každý členský stát. 

Je-li členský stát tvořen více daňovými 

jurisdikcemi; musí být tyto informace 

sloučeny na úrovni členského státu. 

Tato zpráva prezentuje informace uvedené 

v odstavci 2 zvlášť pro každý členský stát. 

Je-li členský stát tvořen více daňovými 

jurisdikcemi; musí být tyto informace 

uvedeny zvlášť pro každou daňovou 

jurisdikci. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48c – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zpráva rovněž prezentuje informace 

uvedené v odstavci 2 tohoto článku zvlášť 

pro každou daňovou jurisdikci, která je na 

konci předchozího účetního období 

uvedena na společném seznamu Unie 

některých daňových jurisdikcí 

vypracovaného v souladu s článkem 48g, 

ledaže se v této zprávě výslovně potvrzuje, 

s výhradou odpovědnosti podle článku 

48e, že přidružené subjekty skupiny, které 

se řídí právem této daňové jurisdikce, 

neprovádějí přímo transakce s některým 

přidruženým podnikem ze stejné skupiny, 

který se řídí právem některého členského 

státu. 

Zpráva rovněž prezentuje informace 

uvedené v odstavci 2 tohoto článku zvlášť 

pro každou daňovou jurisdikci mimo Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48c – odst. 3 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato zpráva prezentuje informace 

uvedené v odstavci 2 agregovaně pro 

ostatní daňové jurisdikce. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48c – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Zpráva s informacemi o dani z 

příjmu musí být zveřejněna a zpřístupněna 

na internetových stránkách v alespoň 

jednom z úředních jazyků Unie. 

5. Zpráva s informacemi o dani z 

příjmu musí být zveřejněna ve společné 

šabloně dostupné ve formátu veřejně 

přístupných dat a zpřístupněna na 

internetových stránkách v alespoň jednom 

z úředních jazyků Unie.  Tentýž den 

podnik také předloží zprávu veřejnému 

registru spravovanému Evropskou komisí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48 e – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby členové 

správních, řídicích a dozorčích orgánů 

dceřiných podniků podle čl. 48b odst. 3 

této směrnice a osoby pověřené 

prováděním náležitostí zveřejňování 

stanovených v článku 13 směrnice 

89/666/EHS pro pobočky uvedené v čl. 

48b odst. 4 této směrnice jednající v 

mezích pravomocí svěřených jim podle 

vnitrostátního práva měli kolektivní 

povinnost zajistit, aby podle jejich 

nejlepších znalostí a schopností byla 

zpráva s informacemi o dani z příjmu 

sestavena, zveřejněna a zpřístupněna v 

souladu s články 48b, 48c a 48d. 

2. Členské státy zajistí, aby členové 

správních, řídicích a dozorčích orgánů 

dceřiných podniků podle čl. 48b odst. 3 

této směrnice a osoby pověřené 

prováděním náležitostí zveřejňování 

stanovených v článku 13 směrnice 

89/666/EHS pro pobočky uvedené v čl. 

48b odst. 4 této směrnice jednající v 

mezích pravomocí svěřených jim podle 

vnitrostátního práva měli kolektivní 

povinnost zajistit, aby byla zpráva s 

informacemi o dani z příjmu sestavena, 

zveřejněna a zpřístupněna v souladu s 

články 48b, 48c a 48d. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Článek 48g  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 48g vypouští se 

Společný unijní seznam některých 

daňových jurisdikcí 

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 49, pokud jde o vypracování 

společného unijního seznamu některých 

daňových jurisdikcí. Tento seznam 

vychází z posouzení daňových jurisdikcí, 

které nesplňují tato kritéria: 

 

1)  transparentnost a výměnu 

informací, včetně výměny informací na 

požádání a automatické výměny informací 

o finančních účtech; 

 

2)  spravedlivou daňovou soutěž;  

3)  standardy stanovené skupinou G20 

a/nebo OECD; 

 

4)  další relevantní standardy, včetně 

mezinárodních standardů stanovených 

Finančním akčním výborem (FATF). 

 

Komise seznam pravidelně reviduje a v 

příslušných případech pozmění tak, aby 

zohledňoval nové okolnosti. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   33 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Článek 48j (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 48j 

 Společná šablona pro zprávu 

 Komise prostřednictvím prováděcích aktů 

stanoví společnou šablonu, na kterou 

odkazují čl. 48b odst. 1, 3, 4 a 6 a čl. 48c 

odst. 5. Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle čl. 50 odst. 

2. 

Or. en 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2013/34/EU 

Článek 49 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) Článek 49 se mění takto: vypouští se 

a)  Odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:  

„2.  Pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci uvedená v čl. 1 odst. 

2, čl. 3 odst. 13, čl. 46 odst. 2 a v článku 

48g se Komisi svěřuje na dobu neurčitou 

počínaje dnem uvedeným v článku 54. 

 

3.  Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 

1 odst. 2, čl. 3 odst. 13, čl. 46 odst. 2 a 

článku 48g kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 

zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 

v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci. “ 

 

b)  Vkládá se nový odstavec 3a, který 

zní: 

 

„3a.  Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise konzultuje odborníky 
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jmenované každým členským státem v 

souladu se zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne [date]. “ 

(c) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:  

„5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 1 odst. 2, čl. 3 odst. 13, čl. 46 

odst. 2 nebo článku 48g vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví námitky 

ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 

tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. “ 

 

Or. en 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí o údajích o podniku týkajících se daní je 

základním prvkem boje proti mezinárodnímu vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým 

únikům a proti „závodu o nejhorší podmínky“ mezi daňovými systémy. Přínosy této směrnice 

však půjdou mnohem dále. S rostoucí mobilitou a globálními a celoevropskými 

hospodářskými činnostmi je transparentnost z hlediska zveřejňování nezbytnou podmínkou 

silné správy a řízení podniku a nástrojem ke zlepšení sociální odpovědnosti podniků. 

 

V současnosti nemohou občané využít zveřejněné účetní závěrky podniků ani k tomu, aby 

zjistili, zda nadnárodní podniky působí v jejich daňové jurisdikci. Tak jak se nadnárodní 

podniky stávají složitějšími a často bohužel méně transparentními, se problém zhoršuje. 

Většina zemí využívá mezinárodní účetní standardy. Veřejné podávání zpráv podle 

jednotlivých zemí bude proto nákladově efektivním způsobem, jak dosáhnout změny v oblasti 

globální transparentnosti podniků ve prospěch našich společností, včetně občanů, akcionářů, 

daňových orgánů, investorů a ekonomů, který jim poskytne prostředky pro povolání vlád a 

nadnárodních společností k odpovědnosti.  

 

Zpravodajové se domnívají, že kromě cílů týkajících se daní a odpovědnosti podniků je tato 

směrnice též nástrojem ke zlepšení práv pracovníků na informace a konzultaci. Veřejné 

podávání zpráv posiluje dialog a podporuje vzájemnou důvěru v rámci podniků, neboť může 

zajistit objektivní a spolehlivé údaje o situaci podniků a zvýšit tak informovanost všech 

zúčastněných stran, včetně zaměstnanců, o potřebě přizpůsobení. Podporuje také zapojení 

zaměstnanců do fungování a budoucnosti podniku a zvyšuje jeho konkurenceschopnost. 

 

Evropský parlament veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí požaduje už dlouho. Již 

v roce 2011 přijal své stanovisko k podávání zpráv podle jednotlivých zemí, ve kterém uvedl, 

že kvalita účetního výkaznictví je zásadní pro účinný boj proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem a že by bylo přínosem stejně tak pro investory ve všech odvětvích, čímž by 

přispělo k řádné správě věcí veřejných na světové úrovni. V roce 2014 se podávání zpráv 

podle jednotlivých zemí stalo součástí diskuse v rámci směrnice o uvádění nefinančních 

informací.  Když zpravodaj pro reformu práv akcionářů Sergio Cofferati prosazoval zavedení 

veřejného podávání zpráv podle jednotlivých zemí do směrnice o účetnictví, Komise se 

rozhodla předložit konkrétní návrh v této věci v podobě pozměňujícího aktu ke směrnici o 

účetnictví.  Tato změna směrnice o účetnictví může hrát rozhodující úlohu v podnikovém 

výkaznictví. 

 

Zpravodajové navrhují zlepšit transparentnost ohledně informací, které by podniky měly 

poskytovat, a navrhují tato hlavní zlepšení návrhu Komise: 

 

• S ohledem na zlepšování právní úpravy je třeba vyhnout se zavádění nových kategorií 

podniků a skupin. Tato změna směrnice o účetnictví by měla být v souladu s její logikou. 

Prahové hodnoty pro mikropodniky, malé a střední podniky a velké podniky byly definovány 

již dávno. Toto pojetí má svůj původ ve čtvrté směrnici v oblasti práva společností z roku 

1978. Komise dosud uspokojivě neodůvodnila potřebu zavést nové prahové hodnoty.  Protože 

malé a střední podniky nemají zdroje na to, aby za účelem umělého přesouvání zisku 

investovaly do struktur společnosti typu poštovní schránka, jsou vůči nadnárodním podnikům 
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znevýhodňovány v hospodářské soutěži. Aby byl zajištěn zdravý jednotný trh, je nezbytné 

vytvořit spravedlivý, efektivní, transparentní a prorůstový společný systém podnikového 

výkaznictví, který bude vycházet ze zásady, že zisky by měly být zdaněny v zemi, kde jsou 

vytvářeny. Na velké skupiny definované v čl. 3 odst. 7 a na všechny velké podniky 

definované v čl. 3 odst. 4 by se tedy měly vztahovat nové požadavky v oblasti zveřejňování.  

 

• Zpravodajové se domnívají, že by bylo nevhodné omezit rozsah této směrnice na 

informace týkající se členských států EU a daňových rájů, a proto, i když by v zásadě nebyli 

proti myšlence černé listiny EU obsahující daňové ráje sestavené na základě jasných kritérií, 

navrhují, aby nadnárodní podniky poskytovaly informace o své činnosti v jednotlivých 

jurisdikcích, kde působí, a to i mimo Evropskou unii. Zveřejňování takovýchto informací není 

postihem pro nespolupracující jurisdikce, ale spíše nezbytnou podmínkou pro ty, které působí 

na správně fungujícím jednotném trhu.  

 

• S ohledem na zlepšení veřejné kontroly a globální transparentnosti podniků jsou 

zpravodajové přesvědčeni, že nadnárodní korporace by měly zveřejňovat příslušné informace 

pro všechny země na celém světě, ve kterých působí, tak aby daně byly placeny tam, kde jsou 

ve skutečnosti vytvářeny zisky. Požadavek zpravodajů týkající se zveřejňování 

neagregovaných údajů je v souladu se soudržností politik EU ve prospěch rozvoje, neboť jeho 

cílem je podpořit dodržování daňových předpisů a poskytnout rozvojovým zemím účinnou 

pomoc při získávání přístupu k jejich daňovým příjmům. 

 

• Zpravodajové považují za zásadní, aby formát zveřejnění umožňoval srovnání údajů, a 

navrhují proto normalizaci formátu dokumentů pro podávání zpráv pro všechny společnosti 

spadající do oblasti působnosti této směrnice. 

 

Závěrem by zpravodajové rádi zdůraznili význam, který má pro řádné fungování jednotného 

trhu koordinovaný a harmonizovaný přístup k provádění systémů podnikového výkaznictví. V 

této souvislosti chtějí zpravodajové ještě jednou podtrhnout, že větší transparentnost činností 

nadnárodních podniků je klíčem k ukončení přesouvání zisku, k němuž dochází pomocí 

několika mechanismů, jako jsou společnosti typu poštovní schránka, daňové režimy pro 

příjmy z patentů a oceňování převodů, a také nezdravých praktik daňové hospodářské soutěže 

mezi právními systémy, které jsou příliš často používány ke škodě občanů, zejména daňových 

poplatníků, zaměstnanců a malých a středních podniků.  

 


