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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 a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty 
úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských 
štátov (prepracované znenie)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2011)0714),

– so zreteľom na článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0516/2011),

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci zo 6. marca 2012 adresovaný Výboru pre 
hospodárske a menové veci v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 87 a článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0000/2012),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení platných textov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu 
je iba jasná a jednoduchá kodifikácia týchto ustanovení bez zmeny ich podstaty,

1. schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej 
skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie a v znení zmien 
a doplnení uvedených ďalej v texte;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

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

                                               
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 
2003 o spoločnom systéme zdaňovania 
uplatňovanom na výplaty úrokov a 
licenčných poplatkov medzi pridruženými 
spoločnosťami rôznych členských štátov 
bola niekoľkokrát zmenená a doplnená. Pri 
príležitosti ďalších zmien a doplnení je z 
dôvodu prehľadnosti vhodné túto smernicu 
prepracovať.

(1) Smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 
2003 o spoločnom systéme zdaňovania 
uplatňovanom na výplaty úrokov a 
licenčných poplatkov medzi pridruženými 
spoločnosťami rôznych členských štátov 
bola niekoľkokrát zmenená a doplnená. Pri 
príležitosti ďalších zmien a doplnení je z 
dôvodu prehľadnosti vhodné túto smernicu 
prepracovať. Európsky parlament vyzval  
19. apríla 2012 na konkrétne spôsoby boja 
proti daňovým podvodom a únikom, 
pričom upozornil na daňové úniky, 
ktorým dochádza prostredníctvom 
hybridných finančných nástrojov, a vyzval 
členské štáty, aby zabezpečili 
bezproblémovú spoluprácu a koordináciu 
medzi svojimi daňovými systémami s 
cieľom zabrániť neúmyselnému 
nezdaňovaniu a daňovým únikom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Zrušenie zdaňovania výplat úrokov 
a licenčných poplatkov v členskom štáte, 
v ktorom tieto príjmy vznikajú či už sú 
vyberané zrážkou pri zdroji  , alebo 
vyrubením dane, je najvhodnejším 
prostriedkom odstránenia uvedených 
formalít a problémov a zabezpečenia 
rovnosti prístupu týkajúceho sa daní 
k vnútroštátnym a cezhraničným 
transakciám; preto je obzvlášť potrebné 

(4) Zrušenie zdaňovania výplat úrokov 
a licenčných poplatkov v členskom štáte, 
v ktorom tieto príjmy vznikajú či už sú 
vyberané zrážkou pri zdroji  , alebo 
vyrubením dane, je najvhodnejším 
prostriedkom odstránenia uvedených 
formalít a problémov a zabezpečenia 
rovnosti prístupu týkajúceho sa daní 
k vnútroštátnym a cezhraničným 
transakciám; preto je obzvlášť potrebné 



PR\901671SK.doc 7/13 PE487.846v01-00

SK

zrušiť takéto dane vzťahujúce sa 
na uvedené výplaty vykonávané medzi 
pridruženými  spoločnosťami rozdielnych 
členských štátov, rovnako ako medzi 
stálymi prevádzkarňami  takýchto 
spoločností.

zrušiť takéto dane vzťahujúce sa 
na uvedené výplaty vykonávané medzi 
pridruženými  spoločnosťami rozdielnych 
členských štátov, rovnako ako medzi 
stálymi prevádzkarňami  takýchto 
spoločností s cieľom zabezpečiť 
jednoduchší a transparentnejší systém 
zdaňovania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Je potrebné zabezpečiť, aby výplaty 
úrokov a licenčných poplatkov podliehali 
iba jednému zdaneniu v niektorom 
členskom štáte a aby boli výhody tejto 
smernice uplatniteľné len vtedy, ak príjem 
vzniknutý z daných výplat skutočne 
podlieha zdaneniu v členskom štáte 
prijímajúcej spoločnosti alebo v členskom 
štáte, v ktorom sa nachádza stála 
prevádzkareň prijímateľa.

(5) Je potrebné zabezpečiť, aby výplaty 
úrokov a licenčných poplatkov podliehali 
iba jednému zdaneniu v niektorom 
členskom štáte a aby boli výhody tejto 
smernice uplatniteľné len vtedy, ak príjem 
vzniknutý z daných výplat skutočne 
podlieha zdaneniu v členskom štáte 
prijímajúcej spoločnosti alebo v členskom 
štáte, v ktorom sa nachádza stála 
prevádzkareň prijímateľa, bez toho, aby 
bola možnosť oslobodenia od dane alebo 
vyrovnania či náhrady platbou inej dane..

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výplaty úrokov a licenčných poplatkov 
vznikajúce v členskom štáte sú oslobodené 
od akýchkoľvek daní ukladaných 
na uvedené výplaty v uvedenom členskom

1. Výplaty úrokov a licenčných poplatkov 
vznikajúce v členskom štáte sú oslobodené 
od akýchkoľvek daní ukladaných 
na uvedené výplaty v uvedenom členskom
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štáte či už zrážkou zo základu pri zdroji
alebo vyrubením, pokiaľ konečný 
príjemca  úrokov a licenčných poplatkov je 
spoločnosť iného členského štátu alebo 
stála prevádzkareň  spoločnosti členského 
štátu so sídlom v inom členskom štáte  a 
skutočne podlieha zdaneniu príjmu 
plynúceho z uvedených výplat v danom 
inom členskom štáte  .

štáte či už zrážkou zo základu pri zdroji
alebo vyrubením, pokiaľ konečný 
príjemca  úrokov a licenčných poplatkov je 
spoločnosť iného členského štátu alebo 
stála prevádzkareň  spoločnosti členského 
štátu so sídlom v inom členskom štáte  a 
skutočne podlieha zdaneniu príjmu 
plynúceho z uvedených výplat v danom 
inom členskom štáte, bez toho, aby bola 
možnosť oslobodenia od dane alebo 
vyrovnania či náhrady platbou inej dane.

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Stála prevádzkareň  sa považuje za 
platcu úrokov alebo licenčných poplatkov 
iba vtedy, ak uvedené výplaty predstavujú 
pre stálu prevádzkareň  náklady  vzniknuté
na účely jeho činnosti  .

3. Stála prevádzkareň  sa považuje za 
platcu úrokov alebo licenčných poplatkov 
iba vtedy, ak uvedené výplaty predstavujú 
pre stálu prevádzkareň  náklady  vzniknuté
na účely jeho činnosti  . Oslobodenie od 
dane alebo daňové výhody môže 
uplatňovať iba stála prevádzkareň, ktorá 
plní svoje daňové povinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
článkom 1 ods. 1 a ods. 3, článkom 2 písm. 
c) a písm. d) a prílohou I časť A najneskôr

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
článkom 1 ods. 1 a ods. 3, článkom 2 písm. 
c) a písm. d) a prílohou I časť A do 31. 
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1. januára 2012  . Komisii bezodkladne 
oznámia znenie týchto ustanovení a 
tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami 
a touto smernicou  .

decembra 2014  . Komisii bezodkladne 
oznámia znenie týchto ustanovení a 
tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami 
a touto smernicou  .

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do 31. decembra 2016  podá Komisia 
správu Rade o  hospodárskych účinkoch
tejto smernice.

Do 31. decembra 2016 podá Komisia 
správu Európskemu parlamentu a Rade 
o  hospodárskych účinkoch  tejto smernice.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Štyri roky po vypuknutí finančnej, hospodárskej a sociálnej krízy je pri zohľadňovaní 
všetkých možných riešení, ako vrátiť Európu späť na cestu rastu a rozvoja, vrcholne dôležité 
jednoznačne vidieť, akým smerom sa uberajú členské štáty.

Na jednej strane je rozhodujúce vytvárať a zavádzať nové spoločné politiky, s pomocou 
ktorých budeme jednotní a dostatočne silní, aby sme sa vyhli kríze v budúcnosti, ale na druhej 
strane v dnešnej zložitej dobe musíme prehodnotiť naše súčasné politiky a záväzky a musíme 
ich otestovať, aby sme videli, či sú stále aktuálne a primerané problémom, s ktorými sa 
budeme stretávať.

Smernica Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a 
licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov bola v 
uplynulých rokoch už niekoľkokrát zmenená a doplnená, ale stále je potrebné upraviť 
technické detaily, ktoré len malé a ktoré sú potrebné – ako sa uvádza aj vo vyhlásení Komisie 
– v záujme jasnosti a zodpovednosti.

So zreteľom skutočnosť, že v septembri 2011 bolo prijaté prepracované znenie smernice o 
materských a dcérskych spoločnostiach a že výbor ECON prijal tento rok správu o spoločnom 
konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb; a so zreteľom na skutočnosť, že 
podľa súčasných odhadov v dôsledku daňových únikov a vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam vlády Európskej únie prichádzajú o značné množstvo financií v podobe 
nevybraných daní; keďže v dôsledku straty príjmov rastie deficit a dlh jednotlivých členských 
štátov; keďže by sa čoraz viac žiadala spolupráca medzi daňovými systémami jednotlivých 
členských štátov, je potrebné smernicu zmeniť a doplniť, aby sa ešte viac vylúčila možnosť 
neúmyselného nezdaňovania, dvojitého zdaňovania alebo vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam v členských štátoch, ktoré narušujú riadne fungovanie vnútorného trhu, ako sa 
uvádza v nedávno prijatom návrhu uznesenia o výzve na konkrétne spôsoby boja proti 
daňovým podvodom a daňovým únikom.

Medzi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi spravodajkyne sa ustanovenia o „príjmoch 
podliehajúcich zdaneniu“ a „stálej prevádzkarni“ zameriavajú na to, aby sa zabránilo 
akejkoľvek možnosti daňových únikov, náhrady daní alebo akémukoľvek nezákonnému 
oslobodeniu od dane.

Otázka požiadaviek na podiel (10%) a otázka prechodných období sa v návrhu správy 
spravodajkyne nemení, avšak je dôležité zdôrazniť úlohu Európskeho parlamentu vo fáze 
hodnotenia vplyvu prepracovanej smernice Komisie. 
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PRÍLOHA:  LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Ref.: D(2012)12434

Vážená pani Sharon Bowles
Predsedníčka Výboru pre hospodárske a menové veci
ASP 10G201
v Bruseli

Vec: Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na 
výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami 
rôznych členských štátov (prepracované znenie)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Vážená pani predsedníčka,

Výbor pre právne veci, ktorého predsedom mám česť byť, preskúmal vyššie uvedený návrh 
podľa článku 87 o prepracovaní, ktorý je súčasťou rokovacieho poriadku Parlamentu.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza: 

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne 
iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému 
výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 156 a 157, sú v gestorskom 
výbore prípustné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré 
obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje 
predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu Komisie, 
bezodkladne oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním 
podľa článku 54 informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa, prepracovaný návrh stiahnuť.“

Na základe stanoviska právneho útvaru, ktorého zástupcovia sa zúčastnili na stretnutí 
konzultačnej pracovnej skupiny skúmajúcej návrh prepracovaného znenia, a v súlade 
s odporúčaniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre právne veci 
domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré sú v ňom ako 
také vyznačené, a že v súvislosti s kodifikáciou nezmenených ustanovení predošlých 
právnych aktov obsahujúcich tieto zmeny sa tento návrh v podstate obmedzuje len na čistú 
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kodifikáciu existujúcich znení bez toho, aby zásadným spôsobom menil podstatu aktov, ktoré 
sú jeho predmetom.

Výbor pre právne veci napokon po prerokovaní tejto otázky na svojej schôdzi 1. marca 2012 
schválil 22 hlasmi (pričom nikto sa hlasovania nezdržal)1 odporúčanie, aby Váš výbor ako 
gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 87.

S úctou,

Klaus-Heiner LEHNE

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny.

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Klaus-Heiner Lehne (predseda), Evelyn Regner 
(podpredsedníčka), Raffaele Baldassarre (podpredseda), Françoise Castex (podpredsedníčka), 
Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, 
Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra 
Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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PRÍLOHA:  STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH 
SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 16. januára 2012

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty 
úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských 
štátov (prepracované znenie)
COM(2011)0714 z 11.11.2011 – 2011/0314(CNS)

So zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní postupu prepracovania právnych aktov, a najmä na bod 9 tejto dohody, sa 28. 
novembra 2011 konala schôdza poradnej pracovnej skupiny zloženej z príslušných právnych 
služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie s cieľom preskúmať okrem iného uvedený 
návrh predložený Komisiou.

Na tejto schôdzi1 po preskúmaní návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady na účely 
kodifikácie smernice Rady 2003/49/EHS z 23. júna 1990 o spoločnom systéme zdaňovania 
uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami 
rôznych členských štátov konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala, že 
predmet návrhu neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny a doplnenia, ako tie, ktoré boli 
takýmto spôsobom označené. Konzultačná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ 
ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu spolu s uvedenými zmenami, 
predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platného aktu bez zmeny jeho 
podstaty.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
vedúci právnej služby vedúci právnej služby generálny riaditeľ

                                               
1 Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú jazykovú 
verziu návrhu a pracovala na základe anglického znenia, ktoré bolo pôvodnou jazykovou 
verziou skúmaného textu.


