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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 

výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Citácia 2 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 so zreteľom na Chartu základných práv 

Európskej únie, najmä v súvislosti 

s právom na ochranu osobných údajov 

so slobodou podnikania; 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Problémy spôsobované cezhraničným 

vyhýbaním sa daňovým povinnostiam, 

agresívnym daňovým plánovaním 

a škodlivou daňovou súťažou sa výrazne 

zväčšili a stali sa stredobodom pozornosti 

v Únii i na globálnej úrovni. Narúšaním 

základu dane sa výrazne znižujú 

vnútroštátne daňové príjmy, čo brzdí 

členské štáty pri uplatňovaní daňových 

politík podporujúcich rast. Stanoviská 

týkajúce sa daňových štruktúr vedú 

predovšetkým k nízkej úrovni zdanenia 

umelo vysokých súm príjmov v krajine, 

ktorá vydáva predbežné stanovisko, pričom 

môžu ponechať umelo nízke sumy 

príjmov, ktoré sa majú zdaniť v iných 

dotknutých krajinách. Väčšia 

transparentnosť je preto naliehavo 

potrebná. Na dosiahnutie tohto cieľa 

sa musia zlepšiť nástroje a mechanizmy 

(1) Problémy spôsobované cezhraničným 

vyhýbaním sa daňovým povinnostiam, 

agresívnym daňovým plánovaním 

a škodlivými daňovými postupmi sa 

výrazne zväčšili a stali sa stredobodom 

pozornosti v Únii i na globálnej úrovni. 

Narúšaním základu dane sa výrazne 

znižujú vnútroštátne daňové príjmy, 

čo brzdí členské štáty pri uplatňovaní 

daňových politík podporujúcich rast. 

Niektoré stanoviská týkajúce sa štruktúr 

motivovaných daňami však v niektorých 

prípadoch viedli k nízkej úrovni zdanenia 

umelo vysokých súm príjmov v krajine, 

ktorá vydáva, mení alebo obnovuje 

záväzné stanovisko, pričom ponechali 

umelo nízke sumy príjmov na zdanenie 

v iných dotknutých krajinách. Väčšia 

transparentnosť a ďalšie kroky na úrovni 

EÚ sú preto naliehavo potrebné. Malo 

by sa zamedziť modelom protiprávneho 
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stanovené v smernici Rady 2011/16/EÚ13. vyhýbania sa daňovým povinnostiam. 
Na dosiahnutie tohto cieľa sa musia zlepšiť 

nástroje a mechanizmy stanovené 

v smernici Rady 2011/16/EÚ13. 

________________ ________________ 

13 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. 

februára 2011 o administratívnej 

spolupráci v oblasti daní a zrušení 

smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 

11.3.2011, s. 1). 

13 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. 

februára 2011 o administratívnej 

spolupráci v oblasti daní a zrušení 

smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 

11.3.2011, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Európska rada vo svojich záveroch 

z 18. decembra 2014 zdôraznila naliehavú 

potrebu pokročiť v úsilí zameranom na boj 

proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 

a agresívnemu daňovému plánovaniu na 

globálnej úrovni i na úrovni Únie. 

S dôrazom na význam transparentnosti 

Európska rada privítala zámer Komisie 

predložiť návrh o automatickej výmene 

informácií o záväzných daňových 

stanoviskách v Únii. 

(2) Európska rada vo svojich záveroch 

z 18. decembra 2014 zdôraznila naliehavú 

potrebu pokročiť v úsilí zameranom na boj 

proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 

a agresívnemu daňovému plánovaniu 

na globálnej úrovni i na európskej úrovni. 

S dôrazom na význam transparentnosti 

Európska rada privítala zámer Komisie 

predložiť návrh o automatickej výmene 

informácií o záväzných daňových 

stanoviskách v Únii. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) V smernici 2011/16/EÚ sa stanovuje 

povinná spontánna výmena informácií 

medzi členskými štátmi v piatich 

osobitných prípadoch a pri dodržaní 

určitých lehôt. Spontánna výmena 

informácií v prípadoch, keď má príslušný 

orgán jedného členského štátu dôvod 

predpokladať, že môže dochádzať k 

daňovým stratám v inom členskom štáte, sa 

(3) V smernici 2011/16/EÚ sa stanovuje 

povinná spontánna výmena informácií 

medzi členskými štátmi v piatich 

osobitných prípadoch a pri dodržaní 

určitých lehôt a upresňuje, že členské štáty 

sa nemôžu angažovať v nenáležitom 

vyhľadávaní informácií alebo požadovať 

informácie, v prípade ktorých je 

nepravdepodobné, že budú relevantné 
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už uplatňuje v prípade záväzných 

daňových stanovísk, ktoré členský štát 

dáva konkrétnemu daňovníkovi, pokiaľ ide 

o výklad alebo uplatňovanie daňových 

ustanovení v budúcnosti, a ktoré majú 

cezhraničný rozmer. 

v súvislosti s daňovými záležitosťami 

daného platiteľa dane. Spontánna výmena 

informácií v prípadoch, keď má príslušný 

orgán jedného členského štátu dôvod 

predpokladať, že môže dochádzať 

k daňovým stratám v inom členskom štáte, 

sa už uplatňuje v prípade záväzných 

daňových stanovísk, ktoré členský štát 

dáva konkrétnemu daňovníkovi, pokiaľ ide 

o výklad alebo uplatňovanie daňových 

ustanovení v budúcnosti, a ktoré majú 

cezhraničný rozmer. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Možnosť, že poskytnutie informácií 

môže byť odmietnuté, ak by viedlo k 

porušeniu obchodného, priemyselného či 

úradného tajomstva alebo prezradeniu 

obchodného postupu čí informácií, ktorých 

odhalenie by odporovalo verejnému 

poriadku, by sa nemala uplatňovať na 

ustanovenia o povinnej automatickej 

výmene informácií o predbežných 

cezhraničných záväzných daňových 

stanoviskách a predbežných cenových 

dohodách, aby sa neznížila účinnosť týchto 

výmen. Obmedzený rozsah informácií, 

ktorých vzájomná výmena sa požaduje od 

všetkých členských štátov, by mal 

zabezpečiť dostatočnú ochranu ich 

obchodných záujmov. 

(5) Možnosť, že poskytnutie informácií 

môže byť odmietnuté, ak by viedlo 

k porušeniu obchodného, priemyselného 

či úradného tajomstva alebo prezradeniu 

obchodného postupu čí informácií, ktorých 

odhalenie by odporovalo verejnému 

poriadku, by sa nemala uplatňovať 

na ustanovenia o povinnej automatickej 

výmene informácií o predbežných 

cezhraničných záväzných daňových 

stanoviskách a predbežných cenových 

dohodách, aby sa neznížila účinnosť, 

úloha a riadne fungovanie týchto výmen. 

Obmedzený rozsah informácií, ktorých 

vzájomná výmena sa požaduje od všetkých 

členských štátov, by mal zabezpečiť 

minimálnu úroveň dostatočnej ochrany 
ich obchodných záujmov. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a) Záväzné daňové stanoviská 

zabezpečujú jednotné a transparentné 

uplatňovanie práva. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5b) Transparentné daňové pravidlá 

predstavujú právnu istotu pre daňovníkov 

a podniky, a tiež vytvárajú investície. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) S cieľom využívať výhody povinnej 

automatickej výmeny predbežných 

cezhraničných záväzných daňových 

stanovísk a predbežných cenových dohôd 

by sa tieto informácie mali oznamovať čo 

najskôr po ich vydaní, a preto by sa mali 

stanoviť pravidelné intervaly 

oznamovania informácií. 

(6) S cieľom využívať výhody povinnej 

automatickej výmeny predbežných 

cezhraničných záväzných daňových 

stanovísk a predbežných cenových dohôd 

by sa tieto informácie mali oznamovať 

bezodkladne po ich vydaní. Pre prípad 

neplnenia povinnosti by sa mali vytvoriť 

účinné a efektívne sankcie. . 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Členské štáty by si mali vymieňať 

základné informácie a oznamovať ich aj 

Komisii. Komisii to umožní kedykoľvek 

monitorovať a hodnotiť účinné 

uplatňovanie automatickej výmeny 

(8) Členské štáty by si mali vymieňať 

základné informácie s novým 

transparentným bezpečnostným registrom 

pre daňové záležitosti. Úlohou Komisie je 

podľa zmlúv usilovať sa o zabezpečenie 
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informácií na predbežné cezhraničné 

záväzné daňové stanoviská a predbežné 

cenové dohody. Takéto oznamovanie 

nezbavuje členský štát povinnosti oznámiť 

Komisii akúkoľvek štátnu pomoc. 

riadneho uplatňovania právnych 

predpisov Únie v záujme jej občanov. 

V tejto súvislosti by Komisia vykonať 

potrebné opatrenia na monitorovanie 

uplatňovania práva na potláčanie 

daňových únikov, pričom by rešpektovala 

daňovú nezávislosť. Pokiaľ ide o priame 

dane, základná zásada týkajúca 

sa suverenity členských štátov v daňových 

otázkach sa musí zachovať, pričom 

zásada subsidiarity nesmie byť ohrozená. 

Komisia by mala uplatňovať pravidlá 

štátnej pomoci EÚ účinne a dôsledne, 

aby tak bojovala proti agresívnemu 

daňovému plánovaniu. Je mimoriadne 

dôležité, aby spoločnosti platili dane 

v krajinách, v ktorých vytvárajú zisk. 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Spätná väzba od členského štátu, 

ktorému bolo oznámenie adresované, pre 

členský štát, ktorý zasiela informácie, je 

nevyhnutným prvkom účinného systému 

automatickej výmeny informácií. Preto by 

sa mali takisto stanoviť opatrenia zamerané 

na možnosť poskytovať spätnú väzbu v 

prípadoch, keď sa informácie použili a keď 

sa spätná väzba nemôže poskytnúť podľa 

iných platných ustanovení smernice 

2011/16/EÚ. 

(9) Spätná väzba od členského štátu, 

ktorému bolo oznámenie adresované, 

pre členský štát, ktorý zasiela informácie, 

je nevyhnutným prvkom účinného systému 

automatickej výmeny informácií, keďže 

podporuje administratívnu spoluprácu 

medzi členskými štátmi. Preto by sa mali 

takisto stanoviť opatrenia zamerané 

na možnosť poskytovať spätnú väzbu 

v prípadoch, keď sa informácie použili 

a keď sa spätná väzba nemôže poskytnúť 

podľa iných platných ustanovení smernice 

2011/16/EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Členské štáty by mali prijať všetky 

potrebné opatrenia, aby sa odstránili 

(11) Členské štáty by mali prijať všetky 

potrebné opatrenia, aby sa odstránili 
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akékoľvek prekážky, ktoré môžu brzdiť 

účinnú a čo najširšiu možnú povinnú 

automatickú výmenu informácií o 

predbežných cezhraničných záväzných 

daňových stanoviskách a predbežných 

cenových dohodách. 

akékoľvek prekážky, ktoré môžu brzdiť 

účinnú a čo najširšiu možnú povinnú 

automatickú výmenu informácií 

o predbežných cezhraničných záväzných 

daňových stanoviskách a predbežných 

cenových dohodách s cieľom rozšíriť 

spoluprácu a transparentnosť, pričom 

ako minimálny štandard by mali 

zohľadniť globálny štandard OECD 

pre automatickú výmenu informácií, 

a mali by zohľadniť aj skutočnosť, 

že členské štáty sa zaviazali k opatreniam 

na zabraňovanie daňovým únikom 

prostredníctvom uplatňovania modelov 

G20 a OECD pri podávaní správ podľa 

jednotlivých krajín a úvah o prekonaní 

týchto modelov. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 15a) Treba zohľadniť aj odôvodnené 

stanovisko švédskeho parlamentu 

k zásade subsidiarity postúpené 

na základe článku 6 protokolu č. 2, 

v ktorom švédsky parlament potvrdzuje, 

že súčasný návrh zostáva v rámci toho, 

čo je nevyhnutné na dosiahnutie účinnej 

výmeny informácií , hoci sa na druhej 

strane domnieva, že široké koncipovanie 

požiadavky poskytovať informácie môže 

vytvárať také veľké množstvo informácií, 

že by mohlo brániť dosiahnutiu 

vytýčeného cieľa; a v ktorom švédsky 

parlament vyjadruje znepokojenie aj 

nad tým, že súčasný návrh prekračuje 

v niektorých ohľadoch rámec toho, čo je 

potrebné, vrátane dlhého obdobia 

retroaktivity; 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 15b) Pokiaľ ide o priame dane, 

je nevyhnutné, aby sa zachovala základná 

zásada týkajúca sa suverenity členských 

štátov v daňových otázkach, pričom 

súčasný návrh nesmie ohroziť zásadu 

subsidiarity. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Táto smernica rešpektuje základné 

práva a dodržiava zásady uznávané najmä 

Chartou základných práv Európskej únie. 

Cieľom tejto smernice je predovšetkým 

zabezpečiť úplné dodržiavanie práva na 

ochranu osobných údajov a slobodu 

podnikania. 

(16) Táto smernica rešpektuje základné 

práva a dodržiava zásady uznávané najmä 

Chartou základných práv Európskej únie. 

Cieľom tejto smernice je predovšetkým 

zabezpečiť úplné dodržiavanie práva 

na ochranu osobných údajov a slobodu 

podnikania. Osobné údaje sa musia 

spracúvať na konkrétne, explicitné 

a legitímne účely a iba vtedy, ak sú 

primerané, relevantné a nie nadmerné 

vo vzťahu k účelom. Všetky obmedzenia 

týchto práv by sa mali uplatniť výlučne 

za predpokladu, že budú v súlade 

s podmienkami obsiahnutými v článku 

52 ods. 1 Charty základných práv. 

Za predpokladu dodržiavania zásady 

proporcionality možno tieto práva 

a slobody obmedziť vtedy, ak je to 

nevyhnutné a skutočne to zodpovedá 

cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú 

uznané právnymi predpismi, alebo ak je to 

potrebné na ochranu práv a slobôd iných. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Keďže cieľ tejto smernice, a to 

efektívnu administratívnu spoluprácu 

medzi členskými štátmi za podmienok 

zlučiteľných s riadnym fungovaním 

vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo 

dosiahnuť na úrovni jednotlivých 

členských štátov, ale z dôvodu 

požadovanej jednotnosti a účinnosti ho 

možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 

môže Únia prijať opatrenia v súlade so 

zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 

Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 

zásadou proporcionality stanovenou v 

uvedenom článku táto smernica 

neprekračuje rámec nevyhnutný na 

dosiahnutie daného cieľa. 

(17) Keďže cieľ tejto smernice, a to 

efektívnu administratívnu spoluprácu 

medzi členskými štátmi za podmienok 

zlučiteľných s riadnym fungovaním 

vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo 

dosiahnuť na úrovni jednotlivých 

členských štátov, ale z dôvodu 

požadovanej jednotnosti a účinnosti ho 

možno lepšie dosiahnuť na európskej 

úrovni, môže Únia prijať opatrenia 

v súlade so zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej 

únii. V súlade so zásadou proporcionality 

stanovenou v uvedenom článku táto 

smernica neprekračuje rámec nevyhnutný 

na dosiahnutie daného cieľa. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a 

Smernica 2011/16/EÚ 

Článok 3 – bod 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) na účely článku 8 ods. 1 a článku 8a 

systematické oznamovanie vopred 

určených informácií inému členskému 

štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti vo 

vopred stanovených pravidelných 

intervaloch. V kontexte článku 8 ods. 1 sa 

odkaz na dostupné informácie vzťahuje na 

informácie, ktoré sa nachádzajú v 

daňových spisoch členského štátu 

oznamujúceho informácie, ktoré možno 

získať v súlade s postupmi zberu a 

spracúvania informácií v tomto členskom 

štáte.“ 

(a) na účely článku 8 ods. 1 a článku 8a 

systematické oznamovanie vopred 

určených informácií inému členskému 

štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti 

vo vopred stanovených pravidelných 

intervaloch s cieľom pravidelne a riadnym 

spôsobom ťažiť z prínosu automatickej 

výmeny informácií. V kontexte článku 8 

ods. 1 sa odkaz na dostupné informácie 

vzťahuje na informácie, ktoré 

sa nachádzajú v daňových spisoch 

členského štátu oznamujúceho informácie, 

ktoré možno získať v súlade s postupmi 

zberu a spracúvania informácií v tomto 

členskom štáte.“ 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Smernica 2011/16/EÚ 

Článok 8a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Príslušný orgán členského štátu, ktorý 

vydáva alebo mení predbežné cezhraničné 

záväzné daňové stanovisko alebo 

predbežnú cenovú dohodu po dátume 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice, 

oznámi túto informáciu prostredníctvom 

automatickej výmeny príslušným orgánom 

všetkých ostatných členských štátov, ako aj 

Európskej komisii. 

1. Príslušný orgán členského štátu, ktorý 

vydáva alebo mení predbežné cezhraničné 

záväzné daňové stanovisko alebo 

predbežnú cenovú dohodu po dátume 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice, 

oznámi túto informáciu prostredníctvom 

automatickej výmeny príslušným orgánom 

všetkých ostatných členských štátov, 

ako novovzniknutému centrálnemu 

transparentnému registru pre daňové 

záležitosti. Komisia hodnotí a monitoruje 

účinok vykonávania automatickej výmeny 

informácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Smernica 2011/16/EÚ 

Článok 8a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Príslušný orgán členského štátu 

oznamuje príslušným orgánom všetkých 

ostatných členských štátov a Európskej 

komisii aj informácie týkajúce sa 

predbežných cezhraničných záväzných 

daňových stanovísk a predbežných 

cenových dohôd vydaných v lehote 

desiatich rokov pred nadobudnutím 

účinnosti tejto smernice, ktoré sú však k 

dátumu nadobudnutia účinnosti tejto 

smernice stále platné; 

2. Príslušný orgán členského štátu 

oznamuje príslušným orgánom všetkých 

ostatných členských štátov a centrálnemu 

transparentnému registru pre daňové 

záležitosti aj informácie týkajúce 

sa predbežných cezhraničných záväzných 

daňových stanovísk a predbežných 

cenových dohôd vydaných v lehote piatich 

rokov pred nadobudnutím účinnosti tejto 

smernice, ktoré sú však k dátumu 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice stále 

platné a pokračujú; 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 
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Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Smernica 2011/16/EÚ 

Článok 8 a – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Príslušný orgán, ktorému sa podľa 

odseku 1 oznamujú informácie, 

bezodkladne a v každom prípade najneskôr 

do siedmich pracovných dní od ich prijatia 

potvrdí, a to podľa možnosti elektronicky, 

príslušnému orgánu, ktorý informácie 

poskytol, že tieto informácie dostal.  

7. Príslušný orgán, ktorému sa podľa 

odseku 1 oznamujú informácie, 

bezodkladne a v každom prípade najneskôr 

do siedmich pracovných dní od ich prijatia 

potvrdí, a to podľa možnosti elektronicky, 

príslušnému orgánu, ktorý informácie 

poskytol, že tieto informácie dostal, čím 

umožní fungovanie účinného systému 

automatickej výmeny informácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 2011/16/EÚ 

Článok 23 a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Informácie oznamované Komisii podľa 

tejto smernice považuje Komisia za 

dôverné v súlade s ustanoveniami 

uplatniteľnými na orgány Únie.  

1. Informácie oznamované Komisii podľa 

tejto smernice považuje Komisia 

za dôverné v súlade s ustanoveniami 

uplatniteľnými na orgány Únie, 

ako sa uvádza v článku 8 Charty 

základných práv Európskej únie.  

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový) 

Smernica 2011/16/EÚ 

Článok 25 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a) Vkladá sa tento článok: 

 „Článok 25a 

 Táto smernica je zlučiteľná s vývojom 

pravidiel OECD a zohľadňuje komplexný 

súbor pravidiel OECS obsiahnutých 
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v štandarde pre automatickú výmenu 

informácií o finančných účtoch.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 – bod 9 b (nový) 

Smernica 2011/16/EÚ 

Článok 25 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9b) Vkladá sa tento článok: 

 „Článok 25b 

 Táto smernica nebráni členským štátom 

prijímať ďalšie opatrenia na rozvoj 

domácich alebo na dohodách založených 

ustanovení na zabránenie obchádzaniu 

daňových povinností.“ 
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