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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 Zdanění penzijních produktů 
včetně celoevropského osobního penzijního produktu (2018/2002(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním 
penzijním produktu (PEPP), který předložila Komise (COM(2017)0343),

– s ohledem na doporučení Komise k daňovému režimu pro osobní penzijními produkty, 
včetně celoevropského osobního penzijního produktu (C(2017)4393),

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0481/2018),

A. vzhledem k tomu, že vnitřní trh s osobními penzijními produkty je i nadále značně 
roztříštěný, zejména pokud jde o daňové úlevy;

B. vzhledem k tomu, že ze studie o proveditelnosti evropského rámce pro osobní penzijní 
pojištění vypracované v červnu 2017 (FISMA/2015/146(02)/D) vyplývá, že pro 
využívání PEPP mají klíčový význam daňové pobídky;

C. vzhledem k tomu, že členské státy mají výlučné pravomoci v oblasti přímého zdanění;

D. vzhledem k tomu, že na vnitřním trhu se musí se všemi poskytovateli a produkty 
zacházet rovnocenně, bez ohledu na státní příslušnost či členský stát původu;

1. vyzývá Radu, aby s cílem zvýšit využívání PEPP vypracovala návrhy týkající se 
pobídek pro účastníky PEPP;

2. navrhuje zvážit následující přístupy:

– analyzovat stávající daňové pobídky pro osobní penzijní produkty a posoudit 
jejich náklady, účelnost a redistribuční účinky a v případě potřeby se zabývat 
neefektivností a regresivními účinky;



– poskytnout PEPP stejnou daňovou úlevu, jaká se vztahuje na vnitrostátní osobní 
penzijní produkty, a to i v případech, kdy rysy PEPP neodpovídají v plné míře všem 
vnitrostátním kritériím;

– poskytnout PEPP zvláštní daňovou úlevu, harmonizovanou na úrovni Unie, která 
bude stanovena ve vícestranné dohodě o daních mezi členskými státy;

3. zdůrazňuje, že daně jsou v pravomoci členských států a jakékoli rozhodnutí o udělení 
zvláštní daňové úlevy PEPP přísluší  tedy členským státům;

4. připomíná, že členské státy mají příležitost účastnit se posílené spolupráce;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě.


