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3.3.2021 A9-0015/77

Pozměňovací návrh 77
Hélène Laporte, Gunnar Beck
za skupinu ID

Zpráva A9-0015/2021
Sven Giegold
Správní spolupráce v oblasti daní
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Je rovněž důležité přehodnotit 
proces monitorování pro posouzení 
směrnice 2011/16/EU, který nebyl při 
shromažďování údajů o přínosech plně 
účinný, zejména z důvodu nedostatku 
dostupných údajů.
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3.3.2021 A9-0015/78

Pozměňovací návrh 78
Hélène Laporte
za skupinu ID

Zpráva A9-0015/2021
Sven Giegold
Správní spolupráce v oblasti daní
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podle článku 5 směrnice 
2011/16/EU sdělí dožádaný orgán na 
žádost dožadujícího orgánu předmětnému 
dožadujícímu orgánu veškeré informace, 
které má k dispozici, nebo které získá v 
důsledku správního šetření, které jsou 
předvídatelně relevantní pro správu a 
prosazování vnitrostátních právních 
předpisů členských států týkajících se daní, 
spadajících do oblasti působnosti uvedené 
směrnice. Aby byla zajištěna účinnost 
výměny informací a zamezilo se 
neodůvodněnému zamítnutí žádostí a aby 
byla zajištěna právní srozumitelnost a 
jistota jak pro správce daně, tak pro daňové 
poplatníky, měl by být jasně stanoven 
předpokládaný význam. V této souvislosti 
musí být rovněž objasněno, že se úroveň 
předpokládaného významu nemůže 
vztahovat na žádosti o další informace po 
výměně informací v souladu s článkem 8a 
směrnice 2011/16/EU týkající se 
předběžného daňového rozhodnutí s 
přeshraničním prvkem nebo předběžného 
posouzení převodních cen.

(3) Podle článku 5 směrnice 
2011/16/EU sdělí dožádaný orgán na 
žádost dožadujícího orgánu předmětnému 
dožadujícímu orgánu veškeré informace, 
které má k dispozici, nebo které získá v 
důsledku správního šetření, které jsou 
předvídatelně relevantní pro správu a 
prosazování vnitrostátních právních 
předpisů členských států týkajících se daní, 
spadajících do oblasti působnosti uvedené 
směrnice. Rozdíly mezi členskými státy při 
vymáhání ustanovení směrnice 
2011/16/EU by mohly bránit správcům 
daně při spolupráci s jejich protějšky z 
jiných členských států. Aby byla zajištěna 
účinnost výměny informací a zamezilo se 
neodůvodněnému zamítnutí žádostí a aby 
byla zajištěna právní srozumitelnost a 
jistota jak pro správce daně, tak pro daňové 
poplatníky, měl by být jasně stanoven 
předpokládaný význam. V této souvislosti 
musí být rovněž objasněno, že se úroveň 
předpokládaného významu nemůže 
vztahovat na žádosti o další informace po 
výměně informací v souladu s článkem 8a 
směrnice 2011/16/EU týkající se 
předběžného daňového rozhodnutí s 
přeshraničním prvkem nebo předběžného 
posouzení převodních cen.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/79

Pozměňovací návrh 79
Hélène Laporte
za skupinu ID

Zpráva A9-0015/2021
Sven Giegold
Správní spolupráce v oblasti daní
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k tomu, že většina 
příjmů nebo základů daně prodejců na 
digitálních platformách putuje přes hranice, 
by oznamování informací týkajících se 
příslušné činnosti přineslo další pozitivní 
výsledky, pokud by zjištění byla sdělena 
také členským státům, které by byly 
oprávněny zdanit dosažený výnos. 
Zejména automatická výměna informací 
mezi správci daně je nezbytná, aby se 
těmto orgánům dostaly potřebné informace 
s cílem umožnit jim odpovídajícím 
způsobem vyměřit daň z příjmů a DPH.

(8) Vzhledem k tomu, že většina 
příjmů nebo základů daně prodejců na 
digitálních platformách putuje přes hranice, 
by oznamování informací týkajících se 
příslušné činnosti přineslo další pozitivní 
výsledky, pokud by zjištění byla sdělena 
také členským státům, které by byly 
oprávněny zdanit dosažený výnos, neboť 
nevykázání výnosu obdrženého skrze 
digitální platformy ze strany prodejců 
vede k podstatným ztrátám na daňových 
příjmech členských států. Zejména 
automatická výměna informací mezi 
správci daně je nezbytná, aby se těmto 
orgánům dostaly potřebné informace 
s cílem umožnit jim odpovídajícím 
způsobem vyměřit daň z příjmů a DPH.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/80

Pozměňovací návrh 80
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Gunnar 
Beck, Hélène Laporte
za skupinu ID

Zpráva A9-0015/2021
Sven Giegold
Správní spolupráce v oblasti daní
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Cíl zamezit daňovým únikům a 
vyhýbání se daňovým povinnostem by 
mohl být zajištěn tím, že by bylo od 
provozovatelů digitálních platforem 
požadováno, aby dříve, než vnitrostátní 
správci daně provedou roční výměr daně, 
vykázali v rané fázi příjmy získané 
prostřednictvím platforem. S cílem 
usnadnit práci správců daně členských 
států by se měly oznamované informace 
vyměňovat do jednoho měsíce po jejich 
oznámení. Za účelem usnadnění 
automatické výměny informací a zvýšení 
efektivního využívání zdrojů by 
k výměnám informací mělo docházet 
elektronicky prostřednictvím stávající 
společné komunikační sítě (CCN), kterou 
vyvinula Unie.

(15) Cíl zamezit daňovým únikům a 
vyhýbání se daňovým povinnostem by 
mohl být zajištěn tím, že by bylo od 
provozovatelů digitálních platforem 
požadováno, aby dříve, než vnitrostátní 
správci daně provedou roční výměr daně, 
vykázali v rané fázi příjmy získané 
prostřednictvím platforem. S cílem 
usnadnit práci správců daně členských 
států by se měly oznamované informace 
vyměňovat do jednoho měsíce po jejich 
oznámení. Za účelem usnadnění 
automatické výměny informací a zvýšení 
efektivního využívání zdrojů by 
k výměnám informací mělo docházet 
elektronicky prostřednictvím stávající 
společné komunikační sítě (CCN), kterou 
vyvinula Unie. Aby se zabránilo vzniku 
další byrokratické zátěže pro malé a 
střední podniky, mělo by být 
provozovatelům digitálních platforem s 
ročními tržbami nižšími než 50 milionů 
EUR na celosvětové úrovni a nižšími než 
10 milionů EUR na úrovni EU umožněno 
nadále sdělovat údaje vnitrostátním 
orgánům pomocí prostředků a nástrojů, 
které se již používají podle právních 
předpisů členských států, a to bez 
dodatečných nákladů.

Or. en



AM\1226045CS.docx PE689.031v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

3.3.2021 A9-0015/81

Pozměňovací návrh 81
Hélène Laporte, Gunnar Beck
za skupinu ID

Zpráva A9-0015/2021
Sven Giegold
Správní spolupráce v oblasti daní
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Návrh směrnice
Bod 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Je nezbytné účinně chránit osobní 
údaje, které si členské státy vyměňují podle 
směrnice 2011/16/EU. Pokud dojde k 
narušení ochrany osobních údajů ve smyslu 
čl. 4 bodu 12 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/67924 v 
jednom nebo více členských státech, měly 
by členské státy jakožto společní správci 
údajů rozhodnout, zda porušení vyžaduje 
pozastavení výměny informací s členským 
státem (státy), kde k porušení ochrany 
došlo, a zda by měla být Komise jako 
zpracovatel požádána o pozastavení těchto 
výměn. Pozastavení by mělo trvat do doby, 
než členské státy požádají Komisi, aby 
znovu umožnila výměnu informací podle 
směrnice 2011/16/EU s členským státem, v 
němž k porušení ochrany došlo.

(25) Je nezbytné účinně chránit osobní 
údaje, zvláště údaje vztahující se k 
přednostním právům členských států v 
daňové oblasti, které si členské státy 
vyměňují podle směrnice 2011/16/EU. 
Pokud dojde k narušení ochrany osobních 
údajů ve smyslu čl. 4 bodu 12 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/67924 v jednom nebo více členských 
státech, měly by členské státy jakožto 
společní správci údajů rozhodnout, zda 
porušení vyžaduje pozastavení výměny 
informací s členským státem (státy), kde k 
porušení ochrany došlo, a zda by měla být 
Komise jako zpracovatel požádána o 
pozastavení těchto výměn. Pozastavení by 
mělo trvat do doby, než členské státy 
požádají Komisi, aby znovu umožnila 
výměnu informací podle směrnice 
2011/16/EU s členským státem, v němž k 
porušení ochrany došlo.

__________________ __________________

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).
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