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3.3.2021 A9-0015/77

Pozmeňujúci návrh 77
Hélène Laporte, Gunnar Beck
v mene skupiny ID

Správa A9-0015/2021
Sven Giegold
Administratívna spolupráca v oblasti daní
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Takisto je dôležité prehodnotiť 
proces monitorovania na vyhodnotenie 
smernice 2011/16/EÚ, ktorý nebol plne 
účinný pri zbere údajov o prínosoch, 
najmä z dôvodu nedostatku dostupných 
údajov.

Or. en



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

3.3.2021 A9-0015/78

Pozmeňujúci návrh 78
Hélène Laporte
v mene skupiny ID

Správa A9-0015/2021
Sven Giegold
Administratívna spolupráca v oblasti daní
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Podľa článku 5 smernice 
2011/16/EÚ na žiadosť dožadujúceho 
orgánu dožiadaný orgán oznamuje 
dožadujúcemu orgánu všetky informácie, 
ktoré má k dispozícii alebo ktoré získa na 
základe administratívnych zisťovaní 
a ktoré sú predvídateľne relevantné pre 
správu a presadzovanie vnútroštátnych 
právnych predpisov členských štátov 
týkajúcich sa daní v rozsahu uvedenej 
smernice. Je potrebné jasne určiť normu 
predvídateľnej relevantnosti, aby sa 
zabezpečila účinná výmena informácií 
a zabránilo sa neodôvodneným 
odmietnutiam žiadostí a aby sa zabezpečila 
právna zrozumiteľnosť a právna istota pre 
daňové správy aj pre daňovníkov. V tomto 
kontexte je takisto potrebné objasniť, že 
norma predvídateľnej relevantnosti by sa 
nemala uplatňovať v súvislosti so 
žiadosťami o dodatočné informácie 
v nadväznosti na výmenu informácií 
v súlade s článkom 8a smernice 
2011/16/EÚ, ktorá sa týka cezhraničných 
záväzných stanovísk alebo záväzných 
stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia.

(3) Podľa článku 5 smernice 
2011/16/EÚ na žiadosť dožadujúceho 
orgánu dožiadaný orgán oznamuje 
dožadujúcemu orgánu všetky informácie, 
ktoré má k dispozícii alebo ktoré získa na 
základe administratívnych zisťovaní 
a ktoré sú predvídateľne relevantné pre 
správu a presadzovanie vnútroštátnych 
právnych predpisov členských štátov 
týkajúcich sa daní v rozsahu uvedenej 
smernice. Rozdiely medzi členskými štátmi 
pri presadzovaní ustanovení smernice 
2011/16/EÚ by mohli brániť daňovým 
správam v spolupráci s daňovými 
správami iných členských štátov. Je 
potrebné jasne určiť normu predvídateľnej 
relevantnosti, aby sa zabezpečila účinná 
výmena informácií a zabránilo sa 
neodôvodneným odmietnutiam žiadostí 
a aby sa zabezpečila právna 
zrozumiteľnosť a právna istota pre daňové 
správy aj pre daňovníkov. V tomto 
kontexte je takisto potrebné objasniť, že 
norma predvídateľnej relevantnosti by sa 
nemala uplatňovať v súvislosti so 
žiadosťami o dodatočné informácie 
v nadväznosti na výmenu informácií 
v súlade s článkom 8a smernice 
2011/16/EÚ, ktorá sa týka cezhraničných 
záväzných stanovísk alebo záväzných 
stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia.
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3.3.2021 A9-0015/79

Pozmeňujúci návrh 79
Hélène Laporte
v mene skupiny ID

Správa A9-0015/2021
Sven Giegold
Administratívna spolupráca v oblasti daní
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na to, že prevažná časť 
príjmu alebo základu dane predávajúcich 
na digitálnych platformách plynie cez 
hranice, oznamovanie informácií 
týkajúcich sa príslušnej činnosti by 
prinieslo ďalšie pozitívne výsledky, keby 
sa tieto informácie oznámili aj členským 
štátom, ktoré sú oprávnené dosiahnutý 
príjem zdaniť. Automatická výmena 
informácií medzi daňovými orgánmi je 
kľúčová najmä preto, aby tieto orgány 
dostávali potrebné informácie, ktoré im 
umožnia primeraným spôsobom vymerať 
splatné dane z príjmu a DPH.

(8) Vzhľadom na to, že prevažná časť 
príjmu alebo základu dane predávajúcich 
na digitálnych platformách plynie cez 
hranice, oznamovanie informácií 
týkajúcich sa príslušnej činnosti by 
prinieslo ďalšie pozitívne výsledky, keby 
sa tieto informácie oznámili aj členským 
štátom, ktoré sú oprávnené dosiahnutý 
príjem zdaniť, pretože nevykázanie príjmu 
získaného prostredníctvom digitálnych 
platforiem zo strany predávajúcich vedie k 
značnej strate daňových príjmov pre 
členské štáty. Automatická výmena 
informácií medzi daňovými orgánmi je 
kľúčová najmä preto, aby tieto orgány 
dostávali potrebné informácie, ktoré im 
umožnia primeraným spôsobom vymerať 
splatné dane z príjmu a DPH.
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3.3.2021 A9-0015/80

Pozmeňujúci návrh 80
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Gunnar 
Beck, Hélène Laporte
v mene skupiny ID

Správa A9-0015/2021
Sven Giegold
Administratívna spolupráca v oblasti daní
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Cieľ zabrániť daňovým únikom 
a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam by 
sa dal zabezpečiť tak, že sa od 
prevádzkovateľov digitálnych platforiem 
bude vyžadovať, aby oznamovali 
informácie o príjmoch dosiahnutých 
prostredníctvom platforiem v počiatočnej 
fáze, predtým ako vnútroštátne daňové 
orgány vykonajú ročné vymeranie dane. 
Aby sa uľahčila práca daňových orgánov 
členských štátov, oznamované informácie 
by sa mali vymeniť do jedného mesiaca 
odo dňa oznámenia. Aby sa uľahčila 
automatická výmena informácií a aby sa 
zdroje využívali účinnejšie, výmeny 
informácií by sa mali uskutočňovať 
elektronicky prostredníctvom spoločnej 
komunikačnej siete (ďalej len „sieť CCN“), 
ktorú vytvorila Únia.

(15) Cieľ zabrániť daňovým únikom 
a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam by 
sa dal zabezpečiť tak, že sa od 
prevádzkovateľov digitálnych platforiem 
bude vyžadovať, aby oznamovali 
informácie o príjmoch dosiahnutých 
prostredníctvom platforiem v počiatočnej 
fáze, predtým ako vnútroštátne daňové 
orgány vykonajú ročné vymeranie dane. 
Aby sa uľahčila práca daňových orgánov 
členských štátov, oznamované informácie 
by sa mali vymeniť do jedného mesiaca 
odo dňa oznámenia. Aby sa uľahčila 
automatická výmena informácií a aby sa 
zdroje využívali účinnejšie, výmeny 
informácií by sa mali uskutočňovať 
elektronicky prostredníctvom spoločnej 
komunikačnej siete (ďalej len „sieť CCN“), 
ktorú vytvorila Únia. V záujme zabránenia 
ďalšej byrokratickej záťaži pre MSP by 
správcovia digitálnych platforiem 
s ročnými príjmami nižšími ako 
50 miliónov EUR na celosvetovej úrovni a 
10 miliónov EUR na úrovni Únie mali 
mať naďalej možnosť oznamovať údaje 
vnútroštátnym orgánom pomocou 
prostriedkov a nástrojov, ktoré sa už 
používajú podľa právnych predpisov 
členských štátov, a to bez dodatočných 
nákladov.
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#{03/03/2021}3.3.2021 A9-0015/81

Pozmeňujúci návrh 81
Hélène Laporte, Gunnar Beck
v mene skupiny ID

Správa A9-0015/2021
Sven Giegold
Administratívna spolupráca v oblasti daní
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Je nevyhnutné účinne chrániť 
osobné údaje, ktoré sa vymieňajú medzi 
členskými štátmi podľa smernice 
2011/16/EÚ. V prípade porušenia ochrany 
osobných údajov v zmysle článku 4 
bodu 12 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/67924 v jednom alebo vo 
viacerých členských štátoch, členské štáty 
ako spoloční prevádzkovatelia rozhodnú, či 
si porušenie vyžaduje pozastavenie výmen 
informácií s členským štátom, v ktorom 
došlo k porušeniu, a či požiadajú Komisiu 
ako sprostredkovateľa, aby takéto výmeny 
pozastavila. Pozastavenie by malo trvať 
dovtedy, kým členské štáty nepožiadajú 
Komisiu, aby opätovne umožnila výmeny 
informácií podľa smernice 2011/16/EÚ 
s členským štátom, v ktorom došlo 
k porušeniu.

(25) Je nevyhnutné účinne chrániť 
osobné údaje, najmä údaje týkajúce sa 
výhradných práv členských štátov v 
daňových záležitostiach, ktoré sa 
vymieňajú medzi členskými štátmi podľa 
smernice 2011/16/EÚ. V prípade porušenia 
ochrany osobných údajov v zmysle 
článku 4 bodu 12 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67924 
v jednom alebo vo viacerých členských 
štátoch, členské štáty ako spoloční 
prevádzkovatelia rozhodnú, či si porušenie 
vyžaduje pozastavenie výmen informácií 
s členským štátom, v ktorom došlo 
k porušeniu, a či požiadajú Komisiu ako 
sprostredkovateľa, aby takéto výmeny 
pozastavila. Pozastavenie by malo trvať 
dovtedy, kým členské štáty nepožiadajú 
Komisiu, aby opätovne umožnila výmeny 
informácií podľa smernice 2011/16/EÚ 
s členským štátom, v ktorom došlo 
k porušeniu.

__________________ __________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).
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