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Pozměňovací návrh  96 

Luděk Niedermayer 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Daňové systémy obsahují obecná 

pravidla proti zneužívání, určená k boji 

proti nekalým daňovým praktikám, s nimiž 

se dosud nevypořádala specificky zacílená 

ustanovení. Funkce obecných pravidel 

proti zneužívání proto spočívá v zaplnění 

mezer, čímž by neměla být dotčena 

použitelnost zvláštních pravidel proti 

zneužívání. V rámci Unie by se mělo 

uplatňování obecných pravidel proti 

zneužívání omezit na mechanismy, které 

jsou „čistě vykonstruované“ (nejsou 

„skutečné“); v ostatních případech by 

daňový poplatník měl mít právo zvolit si 

nejefektivnější daňovou strukturu pro své 

obchodní záležitosti. Dále je důležité 

zajistit, aby se obecná pravidla proti 

zneužívání uplatňovala ve vnitrostátních 

situacích, v rámci Unie i vůči třetím zemím 

jednotně, aby se oblast jejich působnosti 

a výsledky uplatňování ve vnitrostátních 

a přeshraničních situacích nelišily. 

(9) Daňové systémy obsahují obecná 

pravidla proti zneužívání, určená k boji 

proti nekalým daňovým praktikám, s nimiž 

se dosud nevypořádala specificky zacílená 

ustanovení. Funkce obecných pravidel 

proti zneužívání proto spočívá v zaplnění 

mezer, čímž by neměla být dotčena 

použitelnost zvláštních pravidel proti 

zneužívání. V rámci Unie by se mělo 

uplatňování obecných pravidel proti 

zneužívání zaměřit na mechanismy, jejichž 

hlavním účelem nebo jedním z hlavních 

účelů je získat daňové výhody, což maří 

předmět nebo účel daňových předpisů, jež 

by se jinak použily, aniž by bránily 

daňovému poplatníkovi zvolit si 

nejefektivnější daňovou strukturu pro své 

obchodní záležitosti. Dále je důležité 

zajistit, aby se obecná pravidla proti 

zneužívání uplatňovala ve vnitrostátních 

situacích, v rámci Unie i vůči třetím zemím 

jednotně, aby se oblast jejich působnosti 

a výsledky uplatňování ve vnitrostátních 

a přeshraničních situacích nelišily. 
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1.6.2016 A8-0189/97 

Pozměňovací návrh  97 

Luděk Niedermayer 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Členské státy by měly uplatnit 

podrobná ustanovení, jimiž upřesní, které 

operace se nepovažují za „skutečné“, 

a další činnosti v daňových záležitostech, 

které podléhají sankcím. Sankce je třeba 

stanovit jednoznačným způsobem, aby 

nevznikala právní nejistota a aby se 

zajistil silný podnět pro dodržování 

právních předpisů v oblasti daní, a to 

v plném rozsahu. 

Or. en 

 

 


