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3.2.2010 A7-0007/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Jean-Paul Gauzès 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Dobré spravovanie v oblasti daní 
2009/2174(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora 

Európskych spoločenstiev vo veci C-

255/02 z 21. februára 2006 (Halifax a iní 

proti Commissioners of Customs and 

Excise), v ktorom Súdny dvor uviedol, že 

v šiestej smernici o DPH (smernica 

77/388/EHS) sa bráni zdaniteľnej osobe 

uplatniť odpočet DPH zaplatenej na 

vstupe, keď plnenia predstavujúce základ 

tohto práva predstavujú zneužitie, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Jean-Paul Gauzès 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Dobré spravovanie v oblasti daní 
2009/2174(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora 

Európskych spoločenstiev vo veci C-

524/04 z 13. marca 2007 (Test Claimants 

in the Thin Cap Group Litigation proti 

Commissioners of Inland Revenue), 

v ktorom Súdny dvor vyhlásil, že v rozpore 

s článkom 43 Zmluvy o ES nie sú právne 

predpisy prijaté členským štátom, ktoré 

obmedzujú právo usadiť sa pre čisto 

umelú konštrukciu iba na daňové účely, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Jean-Paul Gauzès 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Dobré spravovanie v oblasti daní 
2009/2174(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

D. keďže vyhýbanie sa daniam a daňové 

úniky na medzinárodnej úrovni 

predstavujú závažnú prekážku pre 

dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Jean-Paul Gauzès 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Dobré spravovanie v oblasti daní 
2009/2174(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

F. keďže schopnosť nadnárodných 

spoločností v širokej miere využívať 

daňové raje a offshore centrá ako súčasť 

ich stratégie vyhýbania sa daniam je 

v rozpore so zásadou spravodlivej súťaže 

a podnikovej zodpovednosti, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Jean-Paul Gauzès 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Dobré spravovanie v oblasti daní 
2009/2174(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

I. keďže prijatie všeobecných zásad boja 

proti vyhýbaniu sa plateniu daní 

oprávňuje daňové úrady, aby stanovili, či 

primárnym cieľom príslušnej operácie je 

vyhýbanie sa alebo znižovanie daňovej 

povinnosti, a ak tomu tak je, aby uvalili 

doplnkovú daň s cieľom potláčať takéto 

vyhýbanie sa plateniu daní, alebo ich 

znižovaniu, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/6 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Jean-Paul Gauzès 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Dobré spravovanie v oblasti daní 
2009/2174(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie K 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

K. keďže spoločné úsilie skupiny G20 
a OSN, ako aj úsilie vynaložené v rámci 
iniciatív pod vedením OECD, viedlo 
k niektorým sľubným výsledkom v oblasti 
správy daní; keďže tieto výsledky 
nepostačujú na to, aby sa mohlo čeliť 

problematike, ktorú predstavujú daňové 

raje a offshore centrá, a musia po nich 
nasledovať rozhodné, účinné a dôsledné 
činy, 

K. keďže spoločné úsilie skupiny G20 
a OSN, ako aj úsilie vynaložené v rámci 
iniciatív pod vedením OECD, viedlo 
k sľubným výsledkom v oblasti správy 
daní; keďže po týchto výsledkoch musia 
nasledovať rozhodné, účinné a dôsledné 
činy, 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Jean-Paul Gauzès 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Dobré spravovanie v oblasti daní 
2009/2174(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. v tejto súvislosti pripomína, že je veľmi 

dôležité ukončiť využívanie umelo 

vytvorených právnických osôb na 

vyhýbanie sa zdaneniu; zdôrazňuje tiež, že 

namiesto bankového tajomstva by sa za 

každých okolností mala uskutočňovať 

automatická výmena informácií vo 

všetkých členských štátoch a závislých 

územiach; víta v tejto súvislosti návrh 

Komisie na administratívnu spoluprácu 

v daňovej oblasti, pretože sa ním okrem 

iného rozšíri spolupráca medzi členskými 

štátmi s cieľom zahrnúť všetky druhy 

daní, zruší bankové tajomstvo a zavedie 

automatická výmena informácií ako 

všeobecné pravidlo; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/8 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Jean-Paul Gauzès 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Dobré spravovanie v oblasti daní 
2009/2174(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. zdôrazňuje, že Parlament vo svojej 
pozícii z 24. apríla 2009 požaduje 
podstatne rozšíriť rozsah smernice 
2003/48/ES, najmä pokiaľ ide o pokrytie 
právnych subjektov (najmä súkromné 
spoločnosti a trusty)a rôznych foriem 
investičných príjmov; pripomína, že 

ustanovenia smernice 2003/48/ES by sa 

mali rozšíriť na Singapur, Hongkong, 

Macao a iné jurisdikcie, ako je Dubaj, 

Nový Zéland, Ghana, a niektoré štáty 

USA, na ktoré sa nevzťahuje smernica 

2003/48/ES a ktoré sú z tohto dôvodu 

obľúbeným miestom tých, ktorí sa 

dopúšťajú daňových únikov; 

6. zdôrazňuje, že Parlament vo svojej 
pozícii z 24. apríla 2009 požaduje 
podstatne rozšíriť rozsah smernice 
2003/48/ES, najmä pokiaľ ide o pokrytie 
právnych subjektov (najmä súkromné 
spoločnosti a trusty) a rôznych foriem 
investičných príjmov; 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/9 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Jean-Paul Gauzès 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Dobré spravovanie v oblasti daní 
2009/2174(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

14. v prvom rade víta pokrok dosiahnutý 
v oblasti dobrej správy daní vďaka 
iniciatívam na iných medzinárodných 
fórach, akými sú G20, G8, OSN 
a predovšetkým OECD; domnieva sa však, 

že záväzky, ktoré doteraz prijala G20 

nepostačujú na vyriešenie problémov, 

ktoré predstavujú daňové úniky, daňové 

raje a off-shore centrá; 

14. víta pokrok dosiahnutý v oblasti dobrej 
správy daní vďaka iniciatívam na iných 
medzinárodných fórach, akými sú G20, 
G8, OSN a predovšetkým OECD; 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/10 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Jean-Paul Gauzès 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Dobré spravovanie v oblasti daní 
2009/2174(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

17. domnieva sa, že v oblasti dobrej správy 
v daňových záležitostiach je potrebná 
jednotnosť a riadna politika na úrovni EÚ; 
je presvedčený, že dôveryhodnosť 

Európskej únie závisí okrem iného od jej 

ochoty odstrániť daňové raje na svojom 

vlastnom území v rámci príkladu dobrej 

správy; žiada Komisiu, aby v tejto 
súvislosti úzko sledovala urýchlené 
a dôkladné presadzovanie opatrení, ktoré 
stanovila vo svojom oznámení o podpore 
dobrej správy v daňových záležitostiach; 

17. domnieva sa, že v oblasti dobrej správy 
v daňových záležitostiach je potrebná 
jednotnosť a riadna politika na úrovni EÚ; 
žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti úzko 
sledovala urýchlené a dôkladné 
presadzovanie opatrení, ktoré stanovila vo 
svojom oznámení o podpore dobrej správy 
v daňových záležitostiach; 

Or. en 

 
 


