
 

Boj proti daňovým podvodům: Tři ze čtyř Evropanů
chce od EU víc
 
Daňové režimy a politiky už dávno nejsou jen tématem pro specializované finančníky.
Skandály s daňovými ráji a vyhýbáním se daním je vynesly do popředí veřejného zájmu.
Svědčí o tom také průzkum Eurobarometr, v němž se 75% Evropanů vyslovilo pro více
opatření EU v boji s daňovými podvody.
 
Parlament se za spravedlivé daňové režimy zasazoval už dávno před vypuknutím skandálů
Lux Leaks a Panama Papers. Od vypuknutí finanční a hospodářské krize volali poslanci po
větší transparentnosti a ukončení neférových daňových praktik. Tuto práci reflektuje našě top
téma, kde najdete všechny související informace.
 
„Tři čtvrtiny Evropanů očekávají, že EU bude dělat víc v boji proti daňovým podvodům, takže je
nutné, aby naše odpověď byla účinná. Evropský parlament tento boj vede tím, že přijímá
ambiciózní a konkrétní návrhy ke zvýšení daňové transparentnosti a proti daňovým únikům.
Taky se zasazujeme o to, aby členské státy zavedly automatickou výměnu informací o
daňových rozhodnutích a aby bylo veřejně přístupné, kolik nadnárodní korporace odvádějí na
daních v jednotlivých zemích. K tomu se přidává jednotná definice daňových rájů a silné a jasné
sankce za porušování pravidel. Jsme odhodláni tlačit na členské státy, aby posílily své daňové
politiky, vyplnily stávající mezery a zlepšily koordinaci jak na evropské tak mezinádorní úrovni.
Považuji to za základní odpovědnosti vůči občanům EU,“ komentoval Roberto Gualtieri,
předseda hospodářského výboru a italský sociální demokrat současné kroky EU a očekávání
Evropanů.
 
V oblasti boje proti daňovým podvodům očekává 77% respondentů v Česku, že by EU měla
zasahovat víc než doposud a pro 13% není nutná změna.
 
Vyšetřovací výbory Parlamentu
 
V reakci na skandál Lux Leaks ustavili poslanci postupně dva vyšetřovací výbory (TAXE 1 a
TAXE 2). Ve výsledné zprávě z jejich práce, kterou přijalo v červenci plénum, Parlament vyzývá
k vytvoření veřejného rejstříku skutečných vlastníků společností v EU, včetně harmonizovaných
norem přístupu k informacím o skutečném vlastnictví, jenž by byl přístupný daňovým orgánům.
Parlament požaduje také černou listinu daňových rájů a zákaz zneužívání daňových režimů pro
příjmy z patentů k účelům vyhýbání se daňovým povinnostem.
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20141112IPR78502/MEPs-call-for-tax-harmonisation-and-transparency-in-'Lux-leaks'-debate
https://storify.com/europarl_cs/european-parliament-discusses-panama-papers
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/20150318TST35503/Fairer-corporate-taxation
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/20150318TST35503/Fairer-corporate-taxation
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0310+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS#BKMD-14
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160701IPR34487/MEPs-call-for-tax-haven-blacklist-patent-box-rules-CCCTB-and-more


Na podzim zahájí svou práci výbor, který v reakci na skandál Panama Papers prošetří postup
Komise a členských států při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz,
vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky. Poslanci po letní pauze také zahájí
práci na návrhu pravidel veřejné daňové transparentnosti pro nadnárodní společnosti.
 
Tento speciální průzkum Eurobarometru Evropského parlamentu byl prováděn ve 28 členských
státech Evropské unie ve dnech 9. až 18. dubna 2016 na reprezentativním výběru 27 969
respondentů
 
Celkové výsledky průzkumu v grafickém zobrazení naleznete zde.
 
Další informace
Průzkum veřejného mínění: V jakých oblastech chtějí Evropané více EU
Eurobarometr: očekávání Evropanů vůči EU
Top téma: daně
Parlament žádá právní opatření proti agresivnímu daňovému plánování (tisková zpráva v
angličtině)
Bífink Think tanku EP o očekáváních Evropanů a možnostech EU (anglicky)
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http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/pana/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1349_cs.htm
http://www.europarl.europa.eu/external/html/eurobarometer-062016/default_en.htm#taxfraud
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160630STO34203/Pr%C5%AFzkum-ve%C5%99ejn%C3%A9ho-m%C3%ADn%C4%9Bn%C3%AD-V-jak%C3%BDch-oblastech-cht%C4%9Bj%C3%AD-Evropan%C3%A9-v%C3%ADce-EU
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Perceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/20150318TST35503/Fairer-corporate-taxation
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20151210IPR06812/EP-spells-out-legal-steps-to-fight-aggressive-corporate-tax-planning-and-evasion
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20151210IPR06812/EP-spells-out-legal-steps-to-fight-aggressive-corporate-tax-planning-and-evasion
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586591/EPRS_BRI%282016%29586591_EN.pdf
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