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2015/2066(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da podjetja, ki poslujejo 

čezmejno, sicer vse težje delujejo v skladu 

z različnimi davčnimi sistemi, vendar 

lahko zaradi globalizacije in digitalizacije 

lažje organizirajo svoje dejavnosti prek 

davčnih oaz in oblikujejo dodelane 

strukture, s katerimi zmanjšajo svoj 

globalni davčni prispevek; je zaskrbljen, 

ker je večina držav članic zaradi 

gospodarske in dolžniške krize ter 

proračunske konsolidacije znatno 

zmanjšala število zaposlenih v davčni 

upravi; poudarja, da bi nacionalne davčne 

uprave morale imeti na voljo zadostne vire, 

vključno s človeškimi viri, za učinkovito 

delovanje pri preprečevanju in odkrivanju 

agresivnega davčnega načrtovanja, davčnih 

utaj in izogibanja davkom, ter boju proti 

njim, saj ti ustvarjajo znatno erozijo davčne 

osnove, pa tudi za zagotavljanje boljšega in 

pravičnejšega pobiranja davkov in 

verodostojnost davčnega sistema; opozarja, 

da so študije pokazale, da usposobljeno 

osebje v davčni upravi državi prinese 

znatno več prihodkov kot stroškov, saj ima 

učinkovitost davčne uprave neposreden 

pozitiven učinek na nacionalne 

proračune; 

3. ugotavlja, da podjetja, ki poslujejo 

čezmejno, sicer vse težje delujejo v skladu 

z različnimi davčnimi sistemi, vendar 

lahko zaradi globalizacije in digitalizacije 

lažje organizirajo svoje dejavnosti prek 

davčnih oaz in oblikujejo dodelane 

strukture, s katerimi zmanjšajo svoj 

globalni davčni prispevek; je zaskrbljen, 

ker je večina držav članic zaradi 

gospodarske in dolžniške krize ter 

proračunske konsolidacije znatno 

zmanjšala število zaposlenih v davčni 

upravi; poudarja, da bi nacionalne davčne 

uprave morale imeti na voljo zadostne vire, 

vključno s človeškimi viri, za učinkovito 

delovanje pri preprečevanju in odkrivanju 

agresivnega davčnega načrtovanja, davčnih 

utaj in izogibanja davkom, ter boju proti 

njim, saj ti ustvarjajo znatno erozijo davčne 

osnove, pa tudi za zagotavljanje boljšega in 

pravičnejšega pobiranja davkov in 

verodostojnost davčnega sistema; opozarja, 

da so študije pokazale, da usposobljeno 

osebje v davčni upravi državi prinese 

znatno več prihodkov kot s tem povezanih 

odhodkov, saj ima učinkovitost davčne 

uprave neposreden pozitiven učinek na 

davčne prihodke; 

Or. en 
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 95a. poziva države članice, zlasti tiste, ki 

prejemajo finančno pomoč, naj izvajajo 

strukturne reforme, se borijo proti 

davčnim goljufijam in izvajajo ukrepe 

proti agresivnemu davčnemu 

načrtovanju; 

Or. en 
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135. meni, da je večja preglednost glede 

dejavnosti velikih multinacionalnih podjetij 

bistvena za učinkovit boj davčnih uprav 

proti eroziji davčne osnove in preusmeritvi 

dobička; zato ponavlja svoje stališče, da bi 

morala multinacionalna podjetja v vseh 

sektorjih v svojih računovodskih izkazih, 

razčlenjenih po državah članicah in tretjih 

državah, v katerih imajo poslovne enote, 

jasno in razumljivo razkriti vrsto zbranih 

informacij, vključno z dobičkom ali izgubo 

pred davkom, davkom na dobiček ali 

izgubo, številom zaposlenih, sredstvih v 

njihovi lasti in informacijami o davčnih 

stališčih (poročanje po državah); poudarja, 

da je pomembno, da se te informacije dajo 

na voljo javnosti, če je le mogoče v obliki 

osrednjega registra EU; poudarja, da ta 

obveznost ne bi smela veljati za mala in 

srednja podjetja, ki niso multinacionalna; 

poziva Svet, naj do konca leta 2015 

sprejme stališče Parlamenta, kot je bilo 

izglasovano v direktivi o pravicah 

delničarjev julija 2015; poudarja, da bi 

morali zahteve po preglednosti oblikovati 

in izvajati tako, da evropska podjetja ne bi 

prišla v slabši konkurenčni položaj; 

135. meni, da je večja preglednost glede 

dejavnosti velikih multinacionalnih podjetij 

bistvena za učinkovit boj davčnih uprav 

proti eroziji davčne osnove in preusmeritvi 

dobička; zato ponavlja svoje stališče, da bi 

morala multinacionalna podjetja v vseh 

sektorjih v svojih računovodskih izkazih, 

razčlenjenih po državah članicah in tretjih 

državah, v katerih imajo poslovne enote, 

jasno in razumljivo razkriti vrsto zbranih 

informacij, vključno z dobičkom ali izgubo 

pred davkom, davkom na dobiček ali 

izgubo, številom zaposlenih, sredstvih v 

njihovi lasti in informacijami o davčnih 

stališčih (poročanje po državah); poudarja, 

da je pomembno, da se te informacije dajo 

na voljo javnosti, če je le mogoče v obliki 

osrednjega registra EU; poudarja, da ta 

obveznost ne bi smela veljati za mala in 

srednja podjetja ter podjetja s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo, ki niso 

multinacionalna; poziva Svet, naj do konca 

leta 2015 sprejme stališče Parlamenta, kot 

je bilo izglasovano v direktivi o pravicah 

delničarjev julija 2015; poudarja, da bi 

morali zahteve po preglednosti oblikovati 

in izvajati tako, da evropska podjetja ne bi 

prišla v slabši konkurenčni položaj; 

Or. en 
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