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1.6.2016 A8-0189/96 

Predlog spremembe  96 

Luděk Niedermayer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravila proti praksam izogibanja davkom 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Splošna pravila o preprečevanju 

zlorab se v davčne sisteme vključijo za boj 

proti praksam davčne zlorabe, ki še niso 

bile urejene s posebnimi določbami. Vloga 

splošnih pravil o preprečevanju zlorab je 

torej odpraviti vrzeli, ki ne bi smele 

vplivati na uporabo posebnih pravil proti 

zlorabi. V Uniji bi bilo treba uporabo 

splošnih pravil o preprečevanju zlorab 

omejiti na ureditve, ki so „povsem 

umetne“ (nepristne); drugače pa bi moral 

davčni zavezanec imeti pravico, da izbere 

davčno najbolj učinkovito strukturo za 

svoje poslovne dejavnosti. Poleg tega je 

pomembno zagotoviti, da se splošna 

pravila o preprečevanju zlorab v domačih 

primerih znotraj Unije in v razmerju do 

tretjih držav uporabljajo na enoten način, 

tako da se področje in rezultati njihove 

uporabe v domačih in čezmejnih primerih 

ne razlikujejo. 

(9) Splošna pravila o preprečevanju 

zlorab se v davčne sisteme vključijo za boj 

proti praksam davčne zlorabe, ki še niso 

bile urejene s posebnimi določbami. Vloga 

splošnih pravil o preprečevanju zlorab je 

torej odpraviti vrzeli, ki ne bi smele 

vplivati na uporabo posebnih pravil proti 

zlorabi. V Uniji bi bilo treba uporabo 

splošnih pravil o preprečevanju zlorab 

določiti za ureditve, katerih glavni namen 

ali eden glavnih namenov je pridobiti 

davčno ugodnost, ki izničuje cilj ali 

namen veljavnih davčnih določb, ne da bi 

davčnemu zavezancu preprečili, da izbere 

davčno najbolj učinkovito strukturo za 

svoje poslovne dejavnosti. Poleg tega je 

pomembno zagotoviti, da se splošna 

pravila o preprečevanju zlorab v domačih 

primerih znotraj Unije in v razmerju do 

tretjih držav uporabljajo na enoten način, 

tako da se področje in rezultati njihove 

uporabe v domačih in čezmejnih primerih 

ne razlikujejo. 

Or. en 



 

AM\1097063SL.doc  PE596.865v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

1.6.2016 A8-0189/97 

Predlog spremembe  97 

Luděk Niedermayer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Pravila proti praksam izogibanja davkom 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Države članice bi morale izvesti 

podrobne določbe, v katerih bo 

pojasnjeno, kaj pomenijo nepristne sheme 

in druge dejavnosti v davčnih zadevah, za 

katere se naložijo sankcije. Sankcije bi 

morale biti jasno določene, da ne bi 

ustvarili pravne negotovosti in da bi 

zagotovili močno spodbudo za popolno 

spoštovanje davčne zakonodaje. 

Or. en 

 

 


