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28.6.2017 A8-0227/71 

Pozměňovací návrh  71 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) V posledních letech problém 

představovaný vyhýbáním se placení daně 

z příjmu právnických osob výrazně nabyl 

na rozsahu a dostal se do středu 

pozornosti v rámci Unie i celosvětově. 

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 

18. prosince 2014 uznala, že je naléhavě 

nutné pokročit v úsilí v boji proti vyhýbání 

se daňovým povinnostem na celosvětové i 

evropské úrovni. Komise ve svých 

sděleních s názvem „Pracovní program 

Komise na rok 2016 – Nyní není doba pro 

obvyklá řešení“16 a „Pracovní program 

Komise na rok 2015 – Nový začátek“ 
17označila za prioritu nutnost přejít na 

systém, kdy země, ve které jsou vytvářeny 

zisky, je zároveň zemí zdanění. Komise 

rovněž určila jako prioritu nutnost reagovat 

na volání našich společností po 

spravedlnosti a daňové transparentnosti. 

(1) V posledních letech zvláště po 

odhaleních týkajících se různých 

daňových skandálů se vyhýbání se placení 

daně z příjmu právnických osob dostalo na 

program a vedlo k rozhodným a 

oprávněným požadavkům, aby vlády na 

vnitrostátní úrovni i v rámci mezinárodní 

spolupráce přijaly praktická a účinná 

opatření, která by vedla k ukončení tohoto 

jevu. Evropská rada ve svých závěrech ze 

dne 18. prosince 2014 uznala, že je 

naléhavě nutné pokročit v úsilí v boji proti 

vyhýbání se daňovým povinnostem na 

celosvětové i evropské úrovni. Komise ve 

svých sděleních s názvem „Pracovní 

program Komise na rok 2016 – Nyní není 

doba pro obvyklá řešení“16 a „Pracovní 

program Komise na rok 2015 – Nový 

začátek“17označila za prioritu nutnost přejít 

na systém, kdy země, ve které jsou 

vytvářeny zisky, je zároveň zemí zdanění. 

Komise rovněž určila jako prioritu nutnost 

reagovat na volání našich společností po 

spravedlnosti a daňové transparentnosti. 

Navzdory všem uvedeným záměrům však 

existuje naléhavá potřeba jednat. 
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__________________ __________________ 

16COM(2015) 610 final ze dne 27. října 

2015. 

16COM(2015) 610 final ze dne 27. října 

2015. 

17COM(2014) 910 final ze dne 16. prosince 

2014. 

17COM(2014) 910 final ze dne 16. prosince 

2014. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/72 

Pozměňovací návrh  72 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis 

Sylikiotis, Katerina Konecna 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Veřejnost by měla být s to 

kontrolovat všechny činnosti skupiny, 

pokud má nějaká skupina některá zařízení 

v rámci Unie. U skupin, které vykonávají 

činnosti v rámci Unie pouze 

prostřednictvím dceřiných podniků nebo 

poboček, by zprávu nejvyššího mateřského 

podniku měly zveřejnit a zpřístupnit 

dceřiné podniky a pobočky. Nicméně v 

zájmu proporcionality a efektivity by 

povinnost zveřejnit a zpřístupnit zprávu 

měla být omezena na střední nebo velké 
dceřiné podniky usazené v Unii nebo 

pobočky srovnatelné velikosti vytvořené v 

členském státě. Oblast působnosti směrnice 

2013/34/EU by proto měla být 

odpovídajícím způsobem rozšířena na 

pobočky vytvořené v členském státě 

podnikem, který je usazen mimo Unii. 

(6) Veřejnost by měla být s to 

kontrolovat všechny činnosti skupiny, 

pokud má nějaká skupina některá zařízení 

v rámci členských států Unie. U skupin, 

které vykonávají činnosti v rámci 

členských států Unie pouze 

prostřednictvím dceřiných podniků nebo 

poboček, by zprávu měly také zveřejnit a 

zpřístupnit dceřiné podniky a pobočky. 

Povinnost zveřejnit a zpřístupnit zprávu by 

měla platit pro všechny dceřiné podniky 

usazené v členských státech nebo pro 

všechny pobočky vytvořené v členském 

státě. Oblast působnosti směrnice 

2013/34/EU by proto měla být 

odpovídajícím způsobem rozšířena na 

pobočky vytvořené v členském státě 

podnikem, který je usazen mimo Unii 

a který má čistý konsolidovaný obrat nad 

40 milionů EUR. 

Or. en 

 

28.6.2017 A8-0227/73 

Pozměňovací návrh  73 
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Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Pro zajištění určité míry 

podrobnosti, která občanům umožní lépe 

posoudit, jakým způsobem nadnárodní 

podniky přispívají k blahobytu v každém 

členském státě, by měly být tyto informace 

rozčleněny podle jednotlivých členských 

států. Informace týkající se operací 

nadnárodních podniků by navíc měly být 

rovněž uvedeny s vysokou mírou 

podrobnosti, pokud jde o určité daňové 

jurisdikce, které představují zvláštní 

problémy. U všech ostatních operací ve 

třetích zemích by měly být tyto informace 

sdělovány agregovaným číslem. 

9. Pro zajištění určité míry 

podrobnosti, která občanům umožní lépe 

posoudit, jakým způsobem nadnárodní 

podniky přispívají k blahobytu v každém 

členském státě, by měly být tyto informace 

rozčleněny podle jednotlivých jurisdikcí 

členských států na rozčleněném základě, 

a to bez ohledu na to, zda podnikání 

probíhá v členském státě či nikoli. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/74 

Pozměňovací návrh  74 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, 

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Katerina Konecna 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu určení některých 

daňových jurisdikcí, u nichž by měly být 

informace podány s vysokou mírou 

podrobnosti, by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde 

o vypracování společného unijního 

seznamu těchto daňových jurisdikcí. 

Tento seznam by měl být vypracován na 

základě určitých kritérií stanovených na 

základě přílohy 1 sdělení Komise 

Evropskému parlamentu a Radě Vnější 

strategie pro efektivní zdanění 

(COM(2016) 24 final). Je obzvláště 

důležité, aby Komise vedla v rámci 

přípravné činnosti odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a 

aby byly tyto konzultace vedeny v souladu 

se zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů, která je 

schválena Evropským parlamentem, 

Radou a Komisí a před formálním 

podpisem. Zejména s cílem zajistit rovnou 

účast na vypracování aktů v přenesené 

pravomoci Evropský parlament a Rada 

obdrží všechny dokumenty ve stejné době 

vypouští se 
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jako odborníci členských států a jejich 

odborníci mají soustavně přístup na 

schůze skupin odborníků Komise 

zabývajících se vypracováním aktů v 

přenesené pravomoci. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/75 

Pozměňovací návrh  75 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Katerina Konecna, Patric Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, 

Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48 b – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy vyžadují, aby nejvyšší 

mateřské podniky, které se řídí jejich 

vnitrostátními právem a které mají 

konsolidovaný čistý obrat nad 750 000 

000 EUR, jakož i podniky, které se řídí 

jejich vnitrostátním právem, nejsou 

přidruženými podniky a mají čistý obrat 

nad 750 000 000 EUR, každoročně 

sestavovaly a zveřejňovaly zprávu s 

informacemi o dani z příjmu. 

Členské státy vyžadují, aby nejvyšší 

mateřské podniky velkých skupin 

definovaných v čl. 3 odst. 7, které se řídí 

jejich vnitrostátním právem, a velké 

podniky definované v čl. 3 odst. 4, které se 

řídí jejich vnitrostátním právem a nejsou 

přidruženými podniky, každoročně 

sestavovaly a zveřejňovaly zprávu 

s informacemi o dani z příjmu. 

Or. en 

 

 

 


