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PR_COD_1amCom 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 

2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a 

pobočkami 

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0198), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 50 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-

0146/2016), 

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu, 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o 

uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality írskym parlamentom a švédskym 

parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou 

subsidiarity, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 

z 21. septembra 20161, 

– so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru 

pre právne veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre právne veci 

(A8-0000/2017), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 487, 28.12.2016, s. 62. 
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Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie -1 (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1) Spravodlivý a účinný systém 

zdaňovania príjmov právnických osôb by 

sa mal stať základným kameňom 

jednotného trhu a koordinovaný 

a harmonizovaný prístup k uplatňovaniu 

vnútroštátnych daňových systémov je 

nevyhnutný na zabezpečenie riadneho 

fungovania jednotného trhu a úspechu 

únie kapitálových trhov a prispieval by 

k zabráneniu vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam a presunu ziskov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Posilnená verejná kontrola daní z 

príjmu právnických osôb platených 

nadnárodnými podnikmi, ktoré vykonávajú 

činnosti v Únii, je zásadným prvkom 

ďalšieho zvyšovania sociálnej 

zodpovednosti podnikov, prispievania k 

blahobytu prostredníctvom daní, podpory 

spravodlivejšej daňovej súťaže v Únii 

prostredníctvom lepšie informovanej 

verejnej rozpravy a obnovenia dôvery 

verejnosti v spravodlivosť vnútroštátnych 

daňových systémov. Túto verejnú kontrolu 

možno dosiahnuť prostredníctvom správy s 

informáciami o dani z príjmu, a to bez 

ohľadu na to, kde je konečný materský 

podnik nadnárodnej skupiny usadený. 

(5) Daňové úniky a vyhýbanie sa 

daňovým povinnostiam predstavujú 

výraznú stratu príjmov pre členské štáty, 

čo znižuje ich schopnosť investovať 

do opatrení na podporu zamestnanosti, 

boj proti chudobe a na tvorbu účinných 

systémov zdravotnej starostlivosti pre 

všetkých. Posilnená verejná kontrola daní z 

príjmu právnických osôb platených 

nadnárodnými podnikmi, ktoré vykonávajú 

činnosti v Únii, je zásadným prvkom 

ďalšieho zvyšovania sociálnej 

zodpovednosti podnikov, prispievania k 

blahobytu prostredníctvom daní, podpory 

spravodlivejšej daňovej súťaže v Únii 

prostredníctvom lepšie informovanej 

verejnej rozpravy a obnovenia dôvery 

verejnosti v spravodlivosť vnútroštátnych 

daňových systémov. Túto verejnú kontrolu 
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možno dosiahnuť prostredníctvom správy s 

informáciami o dani z príjmu, a to bez 

ohľadu na to, kde je konečný materský 

podnik nadnárodnej skupiny usadený. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Správa s informáciami o dani z 

príjmu by mala obsahovať informácie o 

všetkých činnostiach podniku alebo 

všetkých prepojených podnikov skupiny 

ovládaných konečným materským 

podnikom. Informácie by mali vychádzať 

zo špecifikácií výkazníctva v opatrení č. 13 

akčného plánu BEPS a mali by byť 

obmedzené na to, čo je nevyhnutné, aby sa 

umožnila účinná verejná kontrola, aby 

zverejnením nevznikali neprimerané 

riziká alebo nevýhody. Správa by mala 

obsahovať aj stručný opis povahy činností. 

Takýto opis môže vychádzať z 

kategorizácie stanovenej v tabuľke 2 

prílohy III ku kapitole V usmernení OECD 

o dokumentácii o transferovom oceňovaní. 

Správa by mala zahŕňať celkový opis s 

vysvetleniami, ak obsahuje významné 

rozdiely na úrovni skupiny medzi výškou 

vzniknutých daní a výškou zaplatených 

daní, pričom by sa zohľadňovali príslušné 

sumy týkajúce sa predchádzajúcich 

účtovných rokov. 

(8) Správa s informáciami o dani z 

príjmu by mala obsahovať informácie o 

všetkých činnostiach podniku alebo 

všetkých prepojených podnikov skupiny 

ovládaných konečným materským 

podnikom. Informácie by mali vychádzať 

zo špecifikácií výkazníctva v opatrení č. 13 

akčného plánu BEPS, Správa by mala 

obsahovať aj stručný opis povahy činností. 

Takýto opis môže vychádzať z 

kategorizácie stanovenej v tabuľke 2 

prílohy III ku kapitole V usmernení OECD 

o dokumentácii o transferovom oceňovaní. 

Správa by mala zahŕňať celkový opis s 

vysvetleniami, ak obsahuje významné 

rozdiely na úrovni skupiny medzi výškou 

vzniknutých daní a výškou zaplatených 

daní, pričom by sa zohľadňovali príslušné 

sumy týkajúce sa predchádzajúcich 

účtovných rokov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) S cieľom zabezpečiť takú 

podrobnosť údajov, ktorá občanom umožní 

lepšie posúdiť, ako nadnárodné podniky 

prispievajú k blahobytu v každom 

členskom štáte, by sa informácie mali 

členiť podľa jednotlivých členských štátov. 

S vysokou mierou podrobnosti by navyše 

mali byť uvedené aj informácie týkajúce 

sa operácií nadnárodných podnikov, 

pokiaľ ide o určité daňové jurisdikcie, 

ktoré predstavujú osobitný problém. Pre 

všetky ostatné operácie v tretích krajinách 

by sa informácie mali uvádzať súhrnným 

spôsobom. 

(9) S cieľom zabezpečiť takú 

podrobnosť údajov, ktorá občanom umožní 

lepšie posúdiť, ako nadnárodné podniky 

prispievajú k blahobytu v každom 

členskom štáte, by sa informácie mali 

členiť podľa jednotlivých jurisdikcií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Členské štáty by mali zabezpečiť, 

aby sa v rámci daňových správ vyčlenila 

primeraná úroveň ľudských, technických 

a finančných zdrojov na automatickú 

výmenu informácií, na spracúvanie 

údajov a na boj proti daňovým podvodom 

a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) Odbory a zamestnanci 
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nadnárodných podnikov by sa mali 

pravidelne a riadne informovať o situácii 

v podniku vrátane počtu zamestnancov 

zamestnaných na základe ekvivalentu 

plného pracovného času, o výške 

dosiahnutého zisku a zaplatenej dane 

z príjmu, ako aj o cieľoch a pláne 

budúcich investícií podniku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) S cieľom stanoviť určité daňové 

jurisdikcie, pre ktoré by sa mala uvádzať 

vysoká úroveň podrobnosti, by sa mala na 

Komisiu delegovať právomoc prijať akty 

v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide 

o vypracovanie spoločného zoznamu Únie 

týchto daňových jurisdikcií. Tento zoznam 

by sa mal vypracovať na základe určitých 

kritérií identifikovaných na základe 

prílohy 1 k oznámeniu Komisie 

Európskemu parlamentu a Rade o 

vonkajšej stratégii pre účinné zdaňovanie 

[COM(2016) 24 final]. Je mimoriadne 

dôležité, aby Komisia uskutočnila počas 

svojej prípravnej práce primerané 

konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a 

aby tieto konzultácie uskutočnila v súlade 

so zásadami uvedenými v 

Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 

tvorbe práva, ako ju schválili Európsky 

parlament, Rada a Komisia a ktorá čaká 

na formálne podpísanie. V snahe 

zabezpečiť rovnakú účasť na príprave 

delegovaných aktov Európsky parlament 

a Rada dostávajú všetky dokumenty 

súčasne s expertmi členských štátov a ich 

experti majú systematický prístup na 

zasadnutia skupiny expertov Komisie, 

ktorá sa zaoberá prípravou delegovaných 

vypúšťa sa 
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aktov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a)  S cieľom zabezpečiť jednotné 

podmienky vykonávania článku 48 b 

ods. 1, 3, 4 a 6 a článku 48c ods. 5 

smernice 2013/34/EÚ by sa mali Komisii 

udeliť aj vykonávacie právomoci. 

Uvedené právomoci by sa mali 

vykonávaťv súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 182/20111a.  

 ________________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 

všeobecné zásady mechanizmu, na 

základe ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48b – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty vyžadujú, aby konečné 

materské podniky, na ktoré sa vzťahuje ich 

vnútroštátne právo a ktoré majú 

konsolidovaný čistý obrat presahujúci 

Členské štáty vyžadujú, aby konečné 

materské podniky veľkých skupín 

vymedzených v článku 3 ods. 7, na ktoré sa 

vzťahuje ich vnútroštátne právo, a veľké 
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750 000 000 EUR, ako aj podniky, na 

ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo, 

ktoré nie sú prepojenými podnikmi a ich 

čistý obrat presahuje 750 000 000 EUR, 

každoročne zostavovali a uverejňovali 

správu s informáciami o dani z príjmu. 

podniky vymedzené v článku 3 ods. 4, na 

ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo, 

ktoré nie sú prepojenými podnikmi, 

každoročne zostavovali a uverejňovali 

správu s informáciami o dani z príjmu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48b – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Správa s informáciami o dani z príjmu sa 

sprístupňuje verejnosti na webovom sídle 

podniku k dátumu jej uverejnenia. 

Správa s informáciami o dani z príjmu sa 

podľa spoločného vzoru dostupného 

v otvorenom dátovom formáte zverejňuje a 

sprístupňuje verejnosti na webovom sídle 

podniku k dátumu jej uverejnenia aspoň 

v jednom z úradných jazykov Únie. V ten 

istý deň podnik vloží správu aj 

do verejného registra spravovaného 

Európskou komisiou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48b – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty vyžadujú, aby stredne veľké 

a veľké dcérske podniky uvedené v článku 

3 ods. 3 a ods. 4, na ktoré sa vzťahuje ich 

vnútroštátne právo a ktoré sú ovládané 

konečným materským podnikom, ktorý má 

konsolidovaný čistý obrat presahujúci 750 

Členské štáty vyžadujú, aby dcérske 

podniky, na ktoré sa vzťahuje ich 

vnútroštátne právo a ktoré sú ovládané 

konečným materským podnikom, ktorý má 

konsolidovaný čistý obrat presahujúci 

40 000 000 EUR a na ktorý sa nevzťahuje 
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000 000 EUR a na ktorý sa nevzťahuje 

právo členského štátu, každoročne 

uverejňovali správu s informáciami o dani 

z príjmu uvedeného konečného materského 

podniku. 

právo členského štátu, každoročne 

uverejňovali správu s informáciami o dani 

z príjmu uvedeného konečného materského 

podniku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48b – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Správa s informáciami o dani z príjmu sa 

sprístupňuje verejnosti na webovom sídle 

dcérskeho podniku alebo na webovom 

sídle prepojeného podniku k dátumu jej 

uverejnenia. 

Správa s informáciami o dani z príjmu sa 

zverejňuje podľa spoločného vzoru 

dostupného v otvorenom dátovom formáte 
a sprístupňuje verejnosti na webovom sídle 

dcérskeho podniku alebo na webovom 

sídle prepojeného podniku k dátumu jej 

uverejnenia aspoň v jednom z úradných 

jazykov Únie. V ten istý deň podnik vloží 

správu aj do verejného registra 

spravovaného Európskou komisiou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48b – odsek 4 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Správa s informáciami o dani z príjmu sa 

sprístupňuje verejnosti na webovom sídle 

pobočky alebo na webovom sídle 

prepojeného podniku k dátumu jej 

uverejnenia. 

Správa s informáciami o dani z príjmu sa 

zverejňuje podľa spoločného vzoru 

dostupného v otvorenom dátovom formáte 

a sprístupňuje  verejnosti na webovom 

sídle pobočky alebo na webovom sídle 

prepojeného podniku k dátumu jej 
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uverejnenia aspoň v jednom z úradných 

jazykov Únie. V ten istý deň podnik vloží 

správu aj do verejného registra 

spravovaného Európskou komisiou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48b – odsek 5 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) podnik, ktorý otvoril pobočku, je 

buď prepojeným podnikom skupiny, ktorú 

ovláda konečný materský podnik, na ktorý 

sa nevzťahuje právo členského štátu a 

ktorý má konsolidovaný čistý obrat 

presahujúci 750 000 000 EUR, alebo 

podnikom, ktorý nie je prepojený a ktorý 

má čistý obrat presahujúci 750 000 000 

EUR; 

a) podnik, ktorý otvoril pobočku, je 

buď prepojeným podnikom skupiny, ktorú 

ovláda konečný materský podnik, na ktorý 

sa nevzťahuje právo členského štátu a 

ktorý má konsolidovaný čistý obrat 

presahujúci 40 000 000 EUR, alebo 

podnikom, ktorý nie je prepojený a ktorý 

má čistý obrat presahujúci 40 000 000 

EUR; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48b – odsek 5 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) konečný materský podnik uvedený 

v písmene a) nemá stredne veľký alebo 

veľký dcérsky podnik uvedený v odseku 3. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48b – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) stručný opis povahy činností; a) meno(-á), stručný opis povahy 

činností a zemepisná poloha; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48b – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) počet zamestnancov; b) počet zamestnancov zamestnaných 

na základe ekvivalentu plného 

pracovného času, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 84c – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) hodnota aktív a ročné náklady 

na udržiavanie týchto aktív;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48c – odsek 2 – písmeno b b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) predaj a nákup; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48c – odsek 2 – písmeno b c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bc) hodnota investícií rozdelených 

podľa daňovej jurisdikcie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48c – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) výšku čistého obratu, ktorý zahŕňa 

obrat dosiahnutý so spriaznenými 

osobami; 

c) výšku čistého obratu vrátane 

rozlišovania medzi obratom dosiahnutým 
so spriaznenými osobami a obratom 

dosiahnutým s nepriaznenými osobami; 

Or. en 

 



 

PE597.646v02-00 16/24 PR\1116982SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48c – odsek 2 – písmeno f a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) deklarovaný kapitál; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48c – odsek 2 – písmeno f b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fb) hmotný majetok iný ako peňažné 

prostriedky alebo peňažné ekvivalenty;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48c – odsek 2 – písmeno g a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga) získané verejné dotácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 



 

PR\1116982SK.docx 17/24 PE597.646v02-00 

 SK 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48c – odsek 2 – písmeno g b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 gb) zoznam dcérskych podnikov 

pôsobiacich v každej daňovej jurisdikcii 

vnútri aj mimo Únie a údaje týkajúce sa 

týchto dcérskych podnikov zodpovedajúce 

údajom, ktoré sa požadujú v prípade 

materského podniku podľa tohto článku; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48c – odsek 2 – písmeno g c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 gc) všetky platby vládam na ročnom 

základe, ako je vymedzené v článku 41 

ods. 5; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Správa prezentuje informácie uvedené v 

odseku 2 oddelene za každý členský štát. 

Ak členský štát tvorí viacero daňových 

jurisdikcií, tieto informácie sa spoja na 

úrovni členského štátu. 

Správa prezentuje informácie uvedené v 

odseku 2 oddelene za každý členský štát. 

Ak členský štát tvorí viacero daňových 

jurisdikcií, tieto informácie sa uvedú 

oddelene za každú daňovú jurisdikciu. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Správa musí obsahovať aj informácie 

uvedené v odseku 2 tohto článku oddelene 

za každú daňová jurisdikciu, ktorá bola ku 

koncu predchádzajúceho účtovného roka 

uvedená na spoločnom zozname Únie 

určitých daňových jurisdikcií, ktorý bol 

vypracovaný podľa článku 48g, pokiaľ 

správa výslovne nepotvrdzuje, s výhradou 

zodpovednosti uvedenej v článku 48e 

nižšie, že prepojené podniky skupiny, 

ktoré sa riadia zákonmi takejto daňovej 

jurisdikcie, sa priamo nezapájajú do 

transakcií s akýmikoľvek prepojenými 

podnikmi tej istej skupiny, ktorá sa riadi 

zákonmi niektorého členského štátu. 

Správa musí obsahovať aj informácie 

uvedené v odseku 2 tohto článku oddelene 

za každú daňová jurisdikciu mimo Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade iných daňových jurisdikcií 

správa obsahuje informácie uvedené v 

odseku 2 v súhrnnej forme. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48c – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Správa s informáciami o dani z 

príjmu sa zverejňuje a sprístupňuje na 

webovom sídle aspoň v jednom z úradných 

jazykov Únie. 

5. Správa s informáciami o dani z 

príjmu sa podľa spoločného vzoru 

dostupného v otvorenom dátovom formáte 
zverejňuje a sprístupňuje na webovom 

sídle aspoň v jednom z úradných jazykov 

Únie.  V ten istý deň podnik vloží správu 

aj do verejného registra spravovaného 

Európskou komisiou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48e – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

členovia správnych, riadiacich a dozorných 

orgánov dcérskych podnikov uvedených v 

článku 48b ods. 3 tejto smernice a osoby 

poverené vykonávaním náležitostí 

zverejňovania podľa článku 13 smernice 

89/666/EHS pre pobočku uvedenú v článku 

48b ods. 4 tejto smernice, ktoré konajú v 

rámci právomocí, ktoré sú im pridelené 

podľa vnútroštátneho práva, mali 

kolektívnu zodpovednosť za zabezpečenie 

toho, aby sa podľa ich najlepších 

vedomostí a schopností vypracovala, 

uverejnila a sprístupnila správa s 

informáciami o dani z príjmu v súlade s 

článkami 48b, 48c a 48d. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

členovia správnych, riadiacich a dozorných 

orgánov dcérskych podnikov uvedených v 

článku 48b ods. 3 tejto smernice a osoby 

poverené vykonávaním náležitostí 

zverejňovania podľa článku 13 smernice 

89/666/EHS pre pobočku uvedenú v článku 

48b ods. 4 tejto smernice, ktoré konajú v 

rámci právomocí, ktoré sú im pridelené 

podľa vnútroštátneho práva, mali 

kolektívnu zodpovednosť za zabezpečenie 

toho, aby sa vypracovala, uverejnila a 

sprístupnila správa s informáciami o dani z 

príjmu v súlade s článkami 48b, 48c a 48d. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48g  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 48g vypúšťa sa 

Spoločný zoznam Únie určitých daňových 

jurisdikcií 

 

Komisia je splnomocnená prijať 

delegované akty v súlade s článkom 49 v 

súvislosti s vypracovaním spoločného 

zoznamu Únie určitých daňových 

jurisdikcií. Uvedený zoznam musí 

vychádzať z posúdenia daňových 

jurisdikcií, ktoré nespĺňajú tieto kritériá: 

 

(1)  transparentnosť a výmena 

informácií vrátane výmeny informácií na 

požiadanie a automatickej výmeny 

informácií o finančných účtoch; 

 

(2)  spravodlivá daňová súťaž;  

(3)  normy, ktoré stanovili G20 a/alebo 

OECD; 

 

(4)  iné relevantné normy vrátane 

medzinárodných noriem stanovených 

Finančnou akčnou skupinou. 

 

Komisia zoznam pravidelne preskúmava a 

v prípade potreby ho zmení tak, aby sa 

zohľadnili nové okolnosti. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   33 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48 j (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 48j 

 Spoločný vzor správy 

 Komisia prostredníctvom vykonávacích 

aktov stanoví spoločný vzor, na ktorý sa 

odkazuje v článku 48b ods. 1, 3, 4 a 6 

a v článku 48c ods. 5. Uvedené 

vykonávacie akty sa prijmú v súlade 

s postupom preskúmania uvedeným v 

článku 50 ods. 2. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 49 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Článok 49 sa mení takto: vypúšťa sa 

a)  Odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:  

‘2.  Právomoc prijímať delegované 

akty uvedená v článku 1 ods. 2, článku 3 

ods. 13, článku 46 ods. 2 a článku 48g sa 

Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 

dátumu uvedeného v článku 54. 

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v 

článku 1 ods. 2, článku 3 ods. 13, článku 

46 ods. 2 a článku 48g môže Európsky 

parlament alebo Rada kedykoľvek 

odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 

ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 

v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 

uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 

únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 

je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 

platnosť delegovaných aktov, ktoré už 

nadobudli účinnosť. ’ 

 

b)  Vkladá sa tento odsek 3a:  
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„3a.  Pred tým, ako Komisia prijme 

delegovaný akt, musí uskutočniť 

konzultácie s expertmi, ktorých určí každý 

členský štát v súlade so zásadami 

uvedenými v Medziinštitucionálnej 

dohode o lepšej tvorbe práva z [dátum]. “ 

 

c) Odsek 5 sa nahrádza takto:  

„5.  Delegovaný akt prijatý podľa 

článku 1 ods. 2, článku 3 ods. 13, článku 

46 ods. 2 alebo článku 48g nadobudne 

účinnosť, len ak Európsky parlament 

alebo Rada voči nemu nevzniesli 

námietku v lehote dvoch mesiacov odo 

dňa oznámenia uvedeného aktu 

Európskemu parlamentu a Rade alebo ak 

pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky 

parlament a Rada informovali Komisiu o 

svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 

Na podnet Európskeho parlamentu alebo 

Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. 

“ 

 

Or. en 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Verejné vykazovania podľa jednotlivých krajín (CBCR) týkajúce sa relevantných údajov 

spoločností je kľúčovým prvkom boja proti medzinárodným daňovým únikom a vyhýbaniu sa 

daňovým povinnostiam a proti tzv. pretekom ku dnu medzi daňovými systémami. Prínosy 

tejto smernice však zachádzajú oveľa ďalej. Vzhľadom na rastúcu mobilitu a celoeurópske 

a celosvetové hospodárske činnosti je transparentnosť pri zverejňovaní nevyhnutným 

predpokladom dôslednej správy a riadenia podnikov a nástrojom na posilnenie sociálnej 

zodpovednosti podnikov. 

 

V súčasnosti občania nemôžu využívať uverejnené účtovné závierky podnikov dokonca ani 

na to, aby zistili, či daný nadnárodný podnik pôsobí v ich daňovej jurisdikcii. Keďže 

nadnárodné podniky sú čoraz zložitejšie a často, žiaľ, menej transparentné, problém sa 

zhoršuje. Väčšina krajín používa medzinárodné účtovné štandardy. CBCR krajín bude preto 

nákladovo efektívnym spôsobom na vyvolanie zmeny v celosvetovej transparentnosti 

podnikov v prospech našich spoločností vrátane občanov, akcionárov, daňových orgánov, 

investorov, ekonómov a poskytne im prostriedky na to, aby bolo možné brať vlády 

a nadnárodné podniky na zodpovednosť.  

 

Spravodajcovia sa domnievajú, že táto smernica popri cieľoch v oblasti daňovej a podnikovej 

zodpovednosti je tiež nástrojom na posilnenie práv pracovníkov na informácie a konzultácie. 

Verejným vykazovaním sa posilňuje dialóg a podporuje vzájomná dôvera v rámci podnikov, 

keďže sa tým môžu poskytovať objektívne a spoľahlivé údaje o situácii podnikov a zvyšovať 

tak informovanosť všetkých zúčastnených strán vrátane zamestnancov o potrebe adaptácie. 

Podporuje sa tým tiež účasť zamestnancov na prevádzke a budúcnosti podniku a zvyšuje jeho 

konkurencieschopnosť. 

 

Európsky parlament už dlho žiada CBCR. Už v roku 2011 prijal pozíciu k vykazovaniu podľa 

jednotlivých krajín, v ktorej sa uvádza, že kvalita finančného výkazníctva je zásadná 

pre účinný boj proti daňovým únikom a že by to bolo prínosné aj pre investorov vo všetkých 

odvetviach, čím by sa na celosvetovej úrovni prispelo k dobrej správe. V roku 2014 sa CBCR 

stalo súčasťou diskusií v rámci smernice o nefinančnom výkazníctve.  A záverom, keď 

spravodajca pre reformu práv akcionárov Sergio Cofferati presadzoval, aby sa do smernice o 

účtovníctve vložilo verejné CBCR, Komisia rozhodla, že predloží osobitný návrh týkajúci sa 

tejto záležitosti formou pozmeňujúceho aktu týkajúceho sa smernice o účtovníctve.  Táto 

zmena smernice o účtovníctve môže zohrávať kľúčovú úlohu pri podnikovom výkazníctve. 

 

Spravodajcovia navrhujú zvýšiť transparentnosť, pokiaľ ide o informácie, ktoré by podniky 

mali poskytovať, a navrhuje tieto hlavné zlepšenia znenia Komisie: 

 

• • Vzhľadom na lepšiu tvorbu právnych predpisov sa treba vyhnúť zavedeniu novej 

kategórie podnikov a skupín. Táto zmena smernice o účtovníctve by mala by byť v súlade 

s logikou smernice o účtovníctve. Prahové hodnoty pre mikropodniky a malé, stredné a veľké 

podniky boli stanovené už dávno. Táto koncepcia sa zaviedla štvrtou smernicou o práve 

obchodných spoločností v roku 1978. Doposiaľ Komisia uspokojivo neodôvodnila potrebu 

zaviesť novú prahovú hodnotu.  Keďže MSP nemajú zdroje na to, aby investovali do štruktúr 

schránkových spoločností s cieľom umelo presúvať zisky, v porovnaní s nadnárodnými 
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podnikmi sú zatlačené do konkurenčnej nevýhody. S cieľom zabezpečiť zdravý jednotný trh 

je nevyhnutné vytvoriť spoločný systém podnikového vykazovania, ktorý by bol spravodlivý, 

účinný, transparentný a rast podporujúci a založený na zásade, že zisky by mali byť zdanené v 

krajine, kde boli vytvorené. Na veľké skupiny vymedzené v článku 3 ods. 7 a na všetky veľké 

podniky vymedzené v článku 3 ods. 4 by sa preto mali vzťahovať nové požiadavky 

na sprístupnenie údajov.  

 

• • Spravodajcovia sa domnievajú, že by nebolo vhodné obmedziť rozsah pôsobnosti 

tejto smernice na informácie o členských štátoch EÚ a daňových rajoch, a preto navrhujú, 

hoci v zásade nie sú proti myšlienke čierneho zoznamu EÚ daňových rajov vytvoreného na 

základe jasných kritérií, aby nadnárodné spoločnosti poskytovali informácie o svojich 

činnostiach za každú jurisdikciu, v ktorej pôsobia, a to aj mimo Európskej únie. Zverejnenie 

takýchto informácií nepredstavuje sankciu pre nespolupracujúce jurisdikcie, ale skôr 

nevyhnutný predpoklad pre tých, ktorí pôsobia na dobre fungujúcom jednotnom trhu.  

 

• • S cieľom posilniť verejnú kontrolu a celosvetovú transparentnosť podnikov sa 

spravodajcovia domnievajú, že nadnárodné spoločnosti by mali zverejňovať relevantné 

informácie týkajúce sa všetkých krajín sveta, kde pôsobia, aby sa dane platili tam, kde zisky 

skutočne vznikajú. Spravodajcovia žiadajú, aby sa neagregované údaje sprístupňovali v 

súlade so súdržnosťou politík EÚ v záujme rozvoja, a to s cieľom podporiť dodržiavania 

daňových predpisov a poskytnúť rozvojovým krajinám účinnú pomoc pri získaní prístupu k 

ich daňovým príjmom. 

 

• • Spravodajcovia považujú za dôležité, aby formát uverejňovania umožňoval 

porovnanie údajov, a preto navrhli štandardizácia formátu dokumentov pri vykazovaní 

v prípade všetkých podnikov patriacich do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. 

 

Na záver, spravodajcovia by radi zdôraznili, že na riadne fungovanie jednotného trhu je 

dôležitý koordinovaný a harmonizovaný prístup k realizácii systémov podnikového 

vykazovania. V tejto súvislosti by spravodajcovia chceli opätovne zdôrazniť, že väčšia 

transparentnosť činností nadnárodných podnikov je kľúčom na ukončenie presunu ziskov, 

ku ktorému dochádza viacerými mechanizmami, ako sú schránkové spoločnosti, patentové 

kolónky a transferové oceňovanie, ako aj kľúčom na ukončenie praktík nezdravej daňovej 

konkurencie medzi právnymi systémami, ktoré sa príliš často použili v neprospech občanov, 

najmä daňových poplatníkov, zamestnancov a MSP. 

 


