
PE645.787v01-00

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000040/2019
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Irene Tinagli
v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

Vec: Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0

Po finančnej kríze v rokoch 2008 – 2009 a po sérii odhalení rôznych daňových únikov, praktík 
agresívneho daňového plánovania a vyhýbania sa daňovým povinnostiam sa krajiny G20 dohodli na 
riešení týchto otázok na úrovni OECD prostredníctvom projektu týkajúceho sa narúšania základu 
dane a presunu ziskov (BEPS), ktorý viedol k vytvoreniu akčného plánu BEPS. Nedospelo sa však k 
dohode o tom, ako riešiť daňové výzvy spôsobené digitalizáciou hospodárstva, čo viedlo k tomu, že v 
roku 2015 bola uverejnená samostatná správa o opatrení č. 1 akčného plánu BEPS.

Medzinárodné rokovania sa obnovili v roku 2019 po tom, ako Inkluzívny rámec OECD/G20 
(združujúci viac ako 130 krajín) a OECD začali pracovný program s cieľom riešiť daňové výzvy 
vyplývajúce z digitalizácie.

Rokovania na úrovni OECD/G20 sú zoskupené do dvoch pilierov: prvým pilierom sa zavádza nové 
pridelenie práv zdanenia prostredníctvom nového daňového vzťahu a nových pravidiel rozdelenia 
zisku a druhý pilier sa zaoberá zvyšnými otázkami BEPS, pričom zavádza opatrenia na zabezpečenie 
minimálnej úrovne zdaňovania.

Parlament chce Komisii položiť tieto otázky:

1. Ako chce Komisia zabezpečiť spoločnú pozíciu EÚ v rámci medzinárodných diskusií OECD o 
daňových výzvach vyplývajúcich z digitalizácie hospodárstva, ktorá je kľúčom k tomu, aby sa 
zabezpečilo čo najlepšie pokrytie európskych záujmov a jednotnému vystupovaniu EÚ?

2. Ako chce Komisia zabezpečiť, aby prebiehajúce medzinárodné rokovania o prvom a druhom 
pilieri koherentné a v súlade s návrhmi EÚ, ako je napríklad spoločný konsolidovaný základ dane 
z príjmov právnických osôb, daň z digitálnych služieb a zdaňovanie významnej digitálnej 
prítomnosti? Aký vplyv bude mať podľa očakávaní Komisie prvý a druhý pilier na tieto návrhy a 
na výber príjmov členskými štátmi?

3. Ako sa Komisia pripravuje na realizáciu tejto potenciálnej medzinárodnej dohody a v prípade, že 
sa nedospeje k žiadnemu medzinárodnému riešeniu, kedy a ako Komisia podnikne kroky na 
zabezpečenie koordinovanej reakcie EÚ s cieľom ochrániť jednotný trh pred ďalšou 
roztrieštenosťou?

Predložené: 04/12/2019

Termín na zodpovedanie: 05/03/2020


