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18. 11. 2015 A8-0317/11 

Pozměňovací návrh  11 

Danuta Maria Hübner 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. konstatuje, že dodržování různých 

daňových systémů se pro společnosti činné 

napříč hranicemi sice stalo čím dál tím 

složitějším, globalizace a digitalizace jim 

však současně usnadnily organizaci své 

činnosti prostřednictvím off-shore 

finančních center a vytváření důmyslných 

struktur s cílem snížit své globální daňové 

příspěvky; je znepokojen skutečností, že 

kvůli hospodářské a dluhové krizi a 

rozpočtové konsolidaci většina členských 

států výrazně omezila počet zaměstnanců 

své daňové správy; zdůrazňuje, že 

vnitrostátní daňové správy by měly mít 

dostatek zdrojů, včetně lidských zdrojů, 

aby mohly účinně pracovat na předcházení 

agresivnímu daňovému plánování, 

vyhýbání se daňovým povinnostem 

a daňovým únikům, na jejich odhalování a 

boji proti těmto praktikám, které výrazně 

oslabují daňovou základnu a aby zajistily 

lepší a spravedlivější výběr daní a 

důvěryhodnost daňového systému; 

konstatuje, že podle výsledků studií přináší 

kvalifikovaný personál v daňové správě 

výrazně více příjmů pro stát, než kolik činí 

náklady na tyto zaměstnance, neboť 

efektivita daňových správ má přímý dopad 

na vnitrostátní rozpočty; 

3. konstatuje, že dodržování různých 

daňových systémů se pro společnosti činné 

napříč hranicemi sice stalo čím dál tím 

složitějším, globalizace a digitalizace jim 

však současně usnadnily organizaci své 

činnosti prostřednictvím off-shore 

finančních center a vytváření důmyslných 

struktur s cílem snížit své globální daňové 

příspěvky; je znepokojen skutečností, že 

kvůli hospodářské a dluhové krizi a 

rozpočtové konsolidaci většina členských 

států výrazně omezila počet zaměstnanců 

své daňové správy; zdůrazňuje, že 

vnitrostátní daňové správy by měly mít 

dostatek zdrojů, včetně lidských zdrojů, 

aby mohly účinně pracovat na předcházení 

agresivnímu daňovému plánování, 

vyhýbání se daňovým povinnostem 

a daňovým únikům, na jejich odhalování a 

boji proti těmto praktikám, které výrazně 

oslabují daňovou základnu a aby zajistily 

lepší a spravedlivější výběr daní a 

důvěryhodnost daňového systému; 

konstatuje, že podle výsledků studií přináší 

kvalifikovaný personál v daňové správě 

výrazně více příjmů pro stát, než kolik činí 

náklady na tyto zaměstnance, neboť 

efektivita daňových správ má přímý dopad 

na daňové příjmy; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/12 

Pozměňovací návrh  12 

Danuta Maria Hübner 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 95 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 95a. vyzývá členské státy, zejména ty, 

které jsou příjemci finanční pomoci, aby 

prováděly strukturální reformy, bojovaly 

proti daňovým podvodům a prosazovaly 

kroky namířené proti agresivnímu 

daňovému plánování; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/13 

Pozměňovací návrh  13 

Danuta Maria Hübner 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 135 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

135. domnívá se, že zvýšená 

transparentnost ohledně činností 

nadnárodních společností je zásadní pro 

zajištění toho, aby daňové správy byly 

schopny účinně bojovat proti oslabování 

daňové základny a přesouvání zisku; 

opakuje proto svůj postoj, že nadnárodní 

společnosti ve všech odvětvích by měly 

ve svých finančních výkazech jasným a 

komplexním způsobem zveřejňovat celou 

řadu souhrnných informací rozčleněných 

podle jednotlivých členských států a třetích 

zemí, v nichž mají své provozovny, včetně 

svého zisku a ztrát před zdaněním, výše 

daně ze zisku nebo ztráty, počtu 

zaměstnanců, držených aktiv a základních 

informací o daňových rozhodnutích 

(v rámci zpráv o jednotlivých zemích); 

zdůrazňuje význam zveřejňování těchto 

informací, např. prostřednictvím 

centrálního rejstříku EU; dále zdůrazňuje, 

že malé a střední podniky, které nejsou 

nadnárodními společnostmi, by měly být z 

této povinnosti vyňaty; vyzývá Radu, aby 

do konce roku 2015 přijala postoj 

Parlamentu ve znění odhlasovaném v 

souvislosti se směrnicí o právech akcionářů 

v červenci 2015; zdůrazňuje, že požadavky 

na transparentnost by měly být 

stanovovány a prováděny způsobem, který 

podniky EU nebude znevýhodňovat vůči 

135. domnívá se, že zvýšená 

transparentnost ohledně činností 

nadnárodních společností je zásadní pro 

zajištění toho, aby daňové správy byly 

schopny účinně bojovat proti oslabování 

daňové základny a přesouvání zisku; 

opakuje proto svůj postoj, že nadnárodní 

společnosti ve všech odvětvích by měly 

ve svých finančních výkazech jasným a 

komplexním způsobem zveřejňovat celou 

řadu souhrnných informací rozčleněných 

podle jednotlivých členských států a třetích 

zemí, v nichž mají své provozovny, včetně 

svého zisku a ztrát před zdaněním, výše 

daně ze zisku nebo ztráty, počtu 

zaměstnanců, držených aktiv a základních 

informací o daňových rozhodnutích 

(v rámci zpráv o jednotlivých zemích); 

zdůrazňuje význam zveřejňování těchto 

informací, např. prostřednictvím 

centrálního rejstříku EU; dále zdůrazňuje, 

že malé a střední podniky a společnosti se 

střední tržní kapitalizací, které nejsou 

nadnárodními společnostmi, by měly být z 

této povinnosti vyňaty; vyzývá Radu, aby 

do konce roku 2015 přijala postoj 

Parlamentu ve znění odhlasovaném v 

souvislosti se směrnicí o právech akcionářů 

v červenci 2015; zdůrazňuje, že požadavky 

na transparentnost by měly být 

stanovovány a prováděny způsobem, který 
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konkurenci;  podniky EU nebude znevýhodňovat vůči 

konkurenci; 

Or. en 

 

 


