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21.10.2015 A8-0306/67 

Pozmeňujúci návrh  67 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 

Molly Scott Cato 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 12 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) S cieľom zlepšiť efektívne využívanie 

zdrojov, uľahčiť výmenu informácií a 

vyhnúť sa tomu, aby každý členský štát 

musel podobným spôsobom rozvinúť svoj 

systém na uchovávanie informácií, by sa 

malo prijať osobitné ustanovenie s cieľom 

zriadiť centrálny register prístupný 

všetkým členským štátom a Komisii, do 

ktorého by členské štáty ukladali a v 

ktorom by uchovávali informácie namiesto 

ich výmeny prostredníctvom e-mailu. 

Praktické opatrenia potrebné na zriadenie 

takéhoto registra by mala prijať Komisia 

v súlade s postupom uvedeným v článku 26 

ods. 2 smernice 2011/16/EÚ. 

(12) S cieľom zlepšiť efektívne využívanie 

zdrojov, uľahčiť výmenu informácií a 

vyhnúť sa tomu, aby každý členský štát 

musel podobným spôsobom rozvinúť svoj 

systém na uchovávanie informácií, by sa 

malo prijať osobitné ustanovenie s cieľom 

zriadiť verejný centrálny register prístupný 

všetkým členským štátom, občanom a 

Komisii, do ktorého by členské štáty 

ukladali a v ktorom by uchovávali 

informácie namiesto ich výmeny 

prostredníctvom e-mailu, a to do jedného 

roka od podpísania stanovísk. Teto 

verejný centrálny register by potom mal 

byť verejne dostupný, prístupný zdarma a 

online a údaje v ňom by sa mali dať 

vyhľadávať. Praktické opatrenia potrebné 

na zriadenie takéhoto verejného 

centrálneho registra by mala prijať 

Komisia v súlade s postupom uvedeným 

v článku 26 ods. 2 smernice 2011/16/EÚ. 

 (Pokiaľ ide o zmenu z „centrálneho 

registra“ na „verejný centrálny register“, 

tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v 

celom texte. Jeho prijatie si vyžiada 

zodpovedajúce zmeny v celom texte.) 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0306/68 

Pozmeňujúci návrh  68 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 

Molly Scott Cato 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 8a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Príslušný orgán členského štátu, ktorý 

vydáva alebo mení predbežné cezhraničné 

záväzné daňové stanovisko alebo 

predbežnú cenovú dohodu po dátume 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice, 

oznámi túto informáciu prostredníctvom 

automatickej výmeny príslušným orgánom 

všetkých ostatných členských štátov, ako aj 

Európskej komisii. 

1. Príslušný orgán členského štátu, ktorý 

vydáva alebo mení záväzné daňové 

stanovisko alebo predbežnú cenovú 

dohodu po dátume nadobudnutia účinnosti 

tejto smernice, oznámi túto informáciu 

prostredníctvom automatickej výmeny 

príslušným orgánom všetkých ostatných 

členských štátov, ako aj Európskej komisii. 

Príslušný orgán každého členského štátu 

takisto zverejní záväzné daňové stanoviská 

a predbežné cenové dohody v verejnom 

centrálnom registri prístupnom online. 

Stanoviská sa uverejňujú do jedného roka 

od ich podpísania. 

Or. en 

 

 


