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21.10.2015 A8-0306/65 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  65 

Bernard Monot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0306/2015 

Markus Ferber 

Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(2) Európska rada vo svojich záveroch z 

18. decembra 2014 zdôraznila naliehavú 

potrebu pokročiť v úsilí zameranom na boj 

proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 

a agresívnemu daňovému plánovaniu na 

globálnej úrovni i na úrovni Únie. S 

dôrazom na význam transparentnosti 

Európska rada privítala zámer Komisie 

predložiť návrh o automatickej výmene 

informácií o záväzných daňových 

stanoviskách v Únii. 

(2) Európska rada vo svojich záveroch z 

18. decembra 2014 zdôraznila naliehavú 

potrebu pokročiť v úsilí zameranom na boj 

proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 

a agresívnemu daňovému plánovaniu na 

globálnej úrovni i na úrovni Únie. S 

dôrazom na význam transparentnosti 

Európska rada privítala zámer Komisie 

predložiť návrh o automatickej výmene 

informácií o záväzných daňových 

stanoviskách v Únii. Preto je 

poľutovaniahodné, že Rada Ecofin tým, 

že zúžila rozsah pôsobnosti a podmienky 

výmeny, prijala pozíciu, ktorá je menej 

záväzná ako text Komisie a stanovisko 

Výboru pre hospodárske a menové veci. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Pozícia Rady Ecofin zo 6. októbra čiastočne ruší retroaktivitu a posúva dátum nadobudnutia 

účinnosti, pričom najaktívnejším štátom v oblasti daňových rozhodnutí poskytuje čas na to, 

aby sa zorganizovali s cieľom vymazať uchované informácie a odstrániť najvýraznejšie 

zneužívanie. 
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21.10.2015 A8-0306/66 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  66 

Bernard Monot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0306/2015 

Markus Ferber 

Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Smernica 2011/16/EÚ 

Článok 8 a (nový) – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Príslušný orgán členského štátu 

oznamuje príslušným orgánom všetkých 

ostatných členských štátov a Európskej 

komisii aj informácie týkajúce sa 

predbežných cezhraničných záväzných 

daňových stanovísk a predbežných 

cenových dohôd vydaných v lehote 

desiatich rokov pred nadobudnutím 

účinnosti tejto smernice, ktoré sú však k 

dátumu nadobudnutia účinnosti tejto 

smernice stále platné; 

2. Príslušný orgán členského štátu 

oznamuje príslušným orgánom všetkých 

ostatných členských štátov a Európskej 

komisii aj informácie týkajúce sa 

predbežných cezhraničných záväzných 

daňových stanovísk a predbežných 

cenových dohôd vydaných v lehote 

desiatich rokov pred nadobudnutím 

účinnosti tejto smernice, ktoré sú však k 

dátumu prijatia tejto smernice stále platné; 

Na žiadosť iného členského štátu 

oznamuje všetky predchádzajúce daňové 

stanoviská a dohody bez ohľadu na dátum 

alebo účinnosť. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Vzhľadom na škandály týkajúce sa protizákonných daňových rozhodnutí a praktík 

agresívneho daňového plánovania niektorých štátov v EÚ nestačí priniesť riešenie pre 

budúcnosť.  Na to, aby krajiny, ktoré utrpeli straty, mohli odhadnúť škody a prípadne získať 

späť finančné prostriedky, musia mať voľný prístup k informáciám bez toho, aby sa 

obmedzovali na stále platné rozhodnutia, ktoré boli prijaté v čase kratšom ako desať rokov 

pred nadobudnutím účinnosti smernice.   

 


