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1.6.2016 A8-0189/96 

Pozmeňujúci návrh  96 

Luděk Niedermayer 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravidlá boja proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Všeobecné pravidlá proti 

zneužívaniu sú v daňových systémoch 

stanovené s cieľom bojovať proti daňovým 

praktikám zneužívania, ktoré ešte neboli 

predmetom konkrétne zameraných 

ustanovení. Všeobecné pravidlá proti 

zneužívaniu preto majú za úlohu vyplniť 

medzery, ktoré by nemali mať vplyv na 

uplatniteľnosť konkrétnych pravidiel na 

zabránenie zneužitiu. V rámci Únie by sa 

uplatnenie všeobecných pravidiel na 

zabránenie zneužitiu malo obmedzovať na 

schémy, ktoré sú čisto umelé (nie sú 

skutočné); v iných prípadoch by daňovník 

mal mať právo zvoliť si pre svoje 

obchodné záležitosti daňovo 

najvýhodnejšiu štruktúru. Okrem toho je 

dôležité zaistiť, aby sa všeobecné pravidlá 

na zabránenie zneužitiu uplatňovali vo 

vnútroštátnom kontexte, v rámci Únie a 

voči tretím krajinám jednotným spôsobom 

tak, aby sa rozsah ich pôsobnosti a 

výsledky ich uplatňovania vo 

vnútroštátnom a cezhraničnom kontexte 

nelíšili. 

(9) Všeobecné pravidlá proti 

zneužívaniu sú v daňových systémoch 

stanovené s cieľom bojovať proti daňovým 

praktikám zneužívania, ktoré ešte neboli 

predmetom konkrétne zameraných 

ustanovení. Všeobecné pravidlá proti 

zneužívaniu preto majú za úlohu vyplniť 

medzery, ktoré by nemali mať vplyv na 

uplatniteľnosť konkrétnych pravidiel na 

zabránenie zneužitiu. V rámci Únie by sa 

uplatnenie všeobecných pravidiel na 

zabránenie zneužitiu malo používať na 

opatrenia, ktorých hlavným účelom alebo 

jedným z hlavných účelov je získať 

daňovú výhodu, ktorá je v rozpore s 

cieľom alebo účelom inak uplatniteľných 

daňových ustanovení, bez toho, aby 

zabránili daňovníkovi vybrať si 

najefektívnejšiu štruktúru pre jeho 

obchodné záležitosti. Okrem toho je 

dôležité zaistiť, aby sa všeobecné pravidlá 

na zabránenie zneužitiu uplatňovali vo 

vnútroštátnom kontexte, v rámci Únie a 

voči tretím krajinám jednotným spôsobom 

tak, aby sa rozsah ich pôsobnosti a 

výsledky ich uplatňovania vo 

vnútroštátnom a cezhraničnom kontexte 

nelíšili. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/97 

Pozmeňujúci návrh  97 

Luděk Niedermayer 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravidlá boja proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a. Členské štáty by mali zaviesť 

podrobnejšie ustanovenia, ktorými sa 

objasní, čo sa myslí pod pojmom umelé 

schémy a iné činnosti v daňových 

záležitostiach, na ktoré sa vzťahujú 

sankcie. Sankcie by mali byť stanovené v 

jasným spôsobom, aby nedošlo k právnej 

neistote a aby zabezpečili silnú motiváciu 

dodržiavať daňové predpisy. 

Or. en 

 

 


