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Markus Ferber 

Povinná automatická výměna informací v oblasti daní 

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Evropská rada ve svých závěrech ze 

dne 18. prosince 2014 zdůraznila, že je 

naléhavě třeba vystupňovat úsilí v boji 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem 

a agresivnímu daňovému plánování 

na celosvětové úrovni i na úrovni Unie. 

Evropská rada položila důraz na 

transparentnost a uvítala záměr Komise 

předložit návrh týkající se automatické 

výměny informací o daňových 

rozhodnutích v Unii. 

(2) Evropská rada ve svých závěrech ze 

dne 18. prosince 2014 zdůraznila, že je 

naléhavě třeba vystupňovat úsilí v boji 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem 

a agresivnímu daňovému plánování 

na celosvětové úrovni i na úrovni Unie. 

Evropská rada položila důraz na 

transparentnost a uvítala záměr Komise 

předložit návrh týkající se automatické 

výměny informací o daňových 

rozhodnutích v Unii. Je proto 

politováníhodné, že Rada ECOFIN zúžila 

oblast působnosti a způsoby výměny, čímž 

zaujala postoj, který je méně závazný než 

postoj uvedený v textu Komise a ve 

stanovisku Hospodářského a měnového 

výboru.    

Or. fr 

Odůvodnění 

Rada ECOFIN ve svém postoji ze dne 6. října částečně vypouští retroaktivitu a odkládá vstup 

směrnice v platnost, což zejména nejaktivnějším členským státům poskytne v oblasti daňových 

rozhodnutí prostor zorganizovat svou činnost tak, aby vymazaly uchované informace a 

odstranily nejvýraznější zneužívání.    
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Příslušný orgán členského státu rovněž 

sdělí příslušným orgánům všech ostatních 

členských států, jakož i Evropské komisi 

informace o předběžných 

přeshraničních rozhodnutích a předběžných 

režimech převodních cen vydaných 

v období začínajícím deset let před 

vstupem této směrnice v platnost, avšak 

stále platných ke dni vstupu této směrnice 

v platnost. 

2. Příslušný orgán členského státu rovněž 

sdělí příslušným orgánům všech ostatních 

členských států, jakož i Evropské komisi 

informace o předběžných 

přeshraničních rozhodnutích a předběžných 

režimech převodních cen vydaných 

v období začínajícím deset let před 

vstupem této směrnice v platnost, avšak 

stále platných ke dni přijetí této směrnice. 

Na žádost jiného členského státu poskytne 

veškeré předcházející rozhodnutí a 

dohody bez ohledu na datum či platnost. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Vzhledem ke skandálům, které byly odhaleny v souvislosti s protizákonnými daňovými 

rozhodnutími a praktikami agresivního daňového plánování některých členských států EU, 

nestačí pouze poskytnout řešení zaměřené do budoucna. Aby mohly poškozené země 

odhadnout škody a případně získat vyplacené částky zpět, musí mít plnohodnotný přístup 

k informacím a neomezovat se na dosud platná rozhodnutí, která byla přijata méně než deset 

let před vstupem této směrnice v platnost.     

 

 


