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Pozmeňujúci návrh  64 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ea. keďže v roku 2016 sa zistilo, že 

dánsky daňový úrad nekonal v súvislosti 

s mnohými varovaniami, že zahraničné 

spoločnosti zneužívajú dánske daňové 

predpisy a falšujú dokumenty tak, aby 

mohli podvodne žiadať vrátenie dane 

z dividend, pričom sa odhaduje, že 

daňovému úradu v Dánsku spôsobili 

škodu za viac ako 1,5 miliardy EUR1; 

__________________________ 

1Európska sieť pre dlhy a rozvoj, Tax Games - the 

Race to the Bottom: https://eurodad.org/tax-

games-2017 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  65 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie E b (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Eb. keďže nemecká vláda údajne 

niekoľko rokov vedela o týchto nekalých 

daňových praktikách, ale informovala 

o nich ostatné členské štáty až v roku 

2015; keďže nemecké ministerstvo 

financií údajne uviedlo, že vie o 418 

rôznych prípadoch daňových podvodov 

cum-ex vo výške 5,7 miliardy EUR; 

Or. en 



 

AM\1170540SK.docx PE631.544v01-00 } 

 PE631.545v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Am. 66 

Pozmeňujúci návrh  66 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie H a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ha. keďže vplyv podnikateľskej lobby, 

o ktorom svedčí tento prípad a ďalšie 

prípady, je hlboko zakorenený 

vo vnútroštátnych a európskych 

inštitúciách, pričom podľa niektorých 

zdrojov v poradných skupinách, ktoré 

poskytujú poradenstvo Európskej 

centrálnej banke, dominujú zástupcovia 

bankového sektora2 a najväčšie 

účtovnícke spoločnosti sú zapojené do 

tvorby politiky EÚ3; 

_______________________ 

2 Haar, Kenneth, Open door for forces of finance 

at the ECB, Corporate Europe Observatory, 

október 2017: 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/attac

hments/open_door_for_forces_of_finance_report.

pdf 

3 Accounting for influence: how the Big Four are 

embedded in EU policy-making on tax avoidance, 

Corporate Europe Observatory, júl 2018: 

https://corporateeurope.org/power-

lobbies/2018/07/accounting-influence 

Or. en 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
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Pozmeňujúci návrh  67 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie H b (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Hb. keďže účelovo vytvorené subjekty 

(SPV) sú stredobodom týchto odhalení, 

v ktorom investičné banky a hedžové 

fondy štruktúrovali účelovo vytvorené 

subjekty, ktoré obchodníci následne 

predali investorom, pričom banky 

poskytovali úvery, čím sa objem obchodov 

znásobil až 20-krát; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  68 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie M a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ma. keďže v decembri 2017 Komisia 

predložila nové usmernenia o zrážkových 

daniach s cieľom zjednodušiť postupy pre 

cezhraničných investorov v EÚ 

a podnietila členské štáty, aby prijali 

systémy úľavy na zrážkovej dani 

pri zdroji; keďže tento nový Kódex 

správania týkajúci sa zrážkovej dane, 

v ktorom sa takmer neuvádza riziko 

podvodu, navrhuje, aby sa tento problém 

riešil pomocou systémov IT alebo 

úľavami pri zdroji, urýchľuje 

vnútroštátne postupy schvaľovania 

žiadostí o vrátenie zrážkových daní; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  69 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie M b (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Mb. keďže Komisia zdôrazňuje, že 

novým kódexom správania pre zrážkovú 

daň by sa odstránilo riziko podvodného 

správania, ako sú žiadosti o dvojité 

vrátenie dane a neoprávnené žiadosti 

o vrátenie finančných prostriedkov alebo 

žiadosti o úľavy; keďže je však v súvislosti 

so škandálom cum-ex zrejmé, že bez 

ďalšieho vysvetlenia spôsobu, ako môžu 

daňové orgány vyvodiť zodpovednosť voči 

sprostredkovateľom za ich konanie, sa 

môže stať, že toto nabádanie na 

využívanie úľavy pri zdroji zvýši riziko 

dvojitého nezdanenia alebo nulového 

zdanenia; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  70 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. zdôrazňuje, že podľa smernice EÚ 

o boji proti praniu špinavých peňazí4 

patria daňové trestné činy súvisiace 

s priamymi a nepriamymi daňami 

do širokého vymedzenia pojmu „trestná 

činnosť“, a považujú sa za predikatívne 

trestné činy pre pranie špinavých peňazí; 

________________________ 

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní 

využívaniu finančného systému na účely prania 

špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, 

ktorou sa mení nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES 

(Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73). 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  71 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. žiada európske orgány dohľadu, 

aby zvážili zákaz daňovo motivovaných 

finančných nástrojov, činností alebo 

postupov, najmä v súvislosti s arbitrážou 

dividend, ak páchatelia nevedia 

preukázať, že tieto zložité finančné 

dohody majú iný dôležitý hospodársky 

účel než je vyhýbanie sa daňovým 

povinnostiam; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  72 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3b žiada, aby bol vnútroštátnym a 

európsky orgánom dohľadu udelený 

mandát na preskúmanie praktík 

vyhýbania sa daňovým povinnostiam, 

pretože predstavujú riziko pre finančnú 

stabilitu a integritu vnútorného trhu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  73 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že tieto nové odhalenia 

očividne poukazujú na možné nedostatky 

súčasných systémov výmeny informácií 

a spolupráce medzi orgánmi členských 

štátov; vyzýva členské štáty, aby účinne 

vykonávali povinnú automatickú výmenu 

informácií v oblasti daní; 

4. zdôrazňuje, že tieto nové odhalenia 

očividne poukazujú na možné nedostatky 

vo vnútroštátnych daňových zákonoch 

a v súčasných systémoch výmeny 

informácií a spolupráce medzi orgánmi 

členských štátov; vyzýva členské štáty, aby 

účinne vykonávali povinnú automatickú 

výmenu informácií v oblasti daní; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  74 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4. požaduje, aby sa do odporúčaní 

pre jednotlivé krajiny v rámci Európskeho 

semestra zahrnul oddiel o legislatívnom 

úsilí členských štátov na zmiernenie 

negatívnych účinkov praktík arbitráže 

dividend a medzier v daňových režimoch; 

Or. en 

 

 


