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Usnesení Evropského parlamentu o Pandora Papers: důsledky pro úsilí v boji proti 
praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům
(2021/2922(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států ze dne 1. prosince 1997 o 
kodexu chování pro zdaňování podniků1, jehož cílem je omezit škodlivou daňovou 
soutěž v Evropské unii,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. října 2021 o reformě politiky EU v oblasti 
škodlivých daňových praktik (včetně reformy Skupiny pro kodex chování)2,

– s ohledem na návrhy Komise čekající na přijetí, zejména na návrh směrnice 
o společném základu daně z příjmů právnických osob3, návrh směrnice o společném 
konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob4, soubor předpisů o zdanění 
digitální ekonomiky5 a na postoj Parlamentu k těmto návrhům,

– s ohledem na výsledky různých summitů zemí G7, G8 a G20 věnovaných 
mezinárodním daňovým záležitostem,

– s ohledem na inkluzivní rámec OECD/G20 pro řešení problému eroze základu daně a 
přesouvání zisku (BEPS),

– s ohledem na zprávy o plánech prvního a druhého pilíře přijaté v rámci inkluzivního 
rámce OECD/G20 dne 14. října 2020 a na výsledky ekonomické analýzy a posouzení 
dopadů, které provedla OECD,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. května 2021 s názvem „Zdanění podniků pro 
21. století“ (COM(2021)0251),

– s ohledem na výsledky šetření v rámci projektu Pandora Papers zveřejněné dne 3. října 

1  Příloha I závěrů ze zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) konaného dne 1. 
prosince 1997, jež se týkalo daňové politiky – usnesení Rady a zástupců vlád členských států 
zasedajících v Radě ze dne 1. prosince 1997 o kodexu chování pro zdaňování podniků (Úř. věst. C 2, 
6.1.1998, s. 1).
2  Přijaté texty, P9_TA(2021)0416.
3  Návrh směrnice Rady ze dne 25. října 2016 o společném základu daně z příjmů právnických osob 
(CCTB) – COM(2016)0685.
4  Návrh směrnice ze dne 25. Října 2016 o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB) – COM(2016)0683.
5 Tento soubor předpisů sestává ze sdělení Komise ze dne 21. března 2018 nazvaného „Čas zavést 
moderní, spravedlivou a účinnou normu v oblasti zdanění digitální ekonomiky“ (COM(2018)0146), 
návrhu směrnice Rady ze dne 21. března 2018, která stanoví pravidla týkající se zdanění právnických 
osob v případě významné digitální přítomnosti (COM(2018)0147), návrhu směrnice Rady ze dne 21. 
března 2018 o společném systému daně z příjmů plynoucích z poskytování některých digitálních 
služeb (COM(2018)0148) a doporučení Komise ze dne 21. března 2018 ohledně zdanění právnických 
osob v případě významné digitální přítomnosti (C(2018)1650).
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2021 Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ),

– s ohledem na stanovisko generálního advokáta Légera ze dne 2. května 2006 ve věci C-
196/04 (Cadbury Schweppes plc a Cadbury Schweppes Overseas Ltd v. Commissioners 
of Inland Revenue)6,

– s ohledem na své doporučení ze dne 13. prosince 2017 adresované Radě a Komisi v 
návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových 
úniků7 (usnesení výboru PANA),

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. ledna 2021 o reformě unijního seznamu daňových 
rájů8,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. května 2020 o akčním plánu pro komplexní 
politiku Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu9,

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 3/2015 ze dne 26. ledna 
2021 s názvem „Výměna daňových informací v EU: pevný základ, trhliny v 
uplatňování“,

– s ohledem na balíček Komise proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) 
přijatý dne 20. července 2021,

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 13/2021 ze dne 28. června 
2021 nazvanou „Úsilí EU v boji proti praní peněz v bankovním sektoru je roztříštěné a 
provádění je nedostatečné“, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. července 2020 o komplexní politice Unie v oblasti 
předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán Komise a další aktuální 
vývoj10,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019 o naléhavé 
nutnosti zavést unijní černou listinu třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní 
peněz11,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. března 2019 o finančních trestných činech, 
vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích12 (usnesení TAX3),

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. září 2019 o stavu provádění právních předpisů 
Unie proti praní peněz13,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. dubna 2018 s názvem „Ochrana investigativních 

6 ECLI:EU:C:2006:278.
7 Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 132.
8  Přijaté texty, P9_TA(2021)0022.
9 Úř. věst. C 164, 13.5.2020, s. 21.
10 Přijaté texty P9_TA(2020)0204.
11  Úř. věst. C 23, 21.1.2021, s. 113.
12  Úř. věst. C 108, 26.3.2021, s. 8.
13  Úř. věst. C 171, 6.5.2021, s. 30.
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novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové“14,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2019 o právním státě na Maltě ve světle 
nejnovějších informací v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové15,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že podle průzkumů Eurobarometr provedených v letech 2016 a 2018 
zůstává boj proti daňovým podvodům jednou z oblastí politiky, u nichž větší 
angažovanost EU získává nejsilnější podporu, i když došlo k mírnému poklesu o jeden 
procentní bod, a to ze 75 % na 74 %;

B. vzhledem k tomu, že při použití nejkonzervativnějšího vzorce pro rozdělování zisků má 
EU v důsledku jeho přesouvání do daňových rájů celosvětově nejvyšší ztráty, které se 
každoročně odhadují přibližně na 20 % výnosu daně z příjmů právnických osob;

C. vzhledem k tomu, že v návaznosti na finanční krizi v letech 2008–2009 a na řadu 
odhalení týkajících se různých praktik v oblasti daňových úniků, agresivního daňového 
plánování, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní peněz se země G20 dohodly, že 
budou řešit tyto otázky globálně na úrovni OECD prostřednictvím projektu BEPS, což 
vedlo k vypracování akčního plánu pro BEPS;

D. vzhledem k tomu, že klíčem k zabránění daňovým únikům a vyhýbání se daňové 
povinnosti a k vytvoření spravedlivého a účinného daňového systému, který by řešil 
nerovnosti a zaručil jistotu a stabilitu, jež jsou předpokladem konkurenceschopnosti 
podniků, zejména malých a středních podniků, a rovných podmínek, jsou adekvátní 
mezinárodní právní předpisy v oblasti zdanění;

E. vzhledem k tomu, že EU pokračuje v boji proti přeshraničním daňovým podvodům, 
daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem a praní peněz;

F. vzhledem k tomu, že rozsah daňových příjmů, které EU ztrácí každý rok jen v důsledku 
vyhýbání se daňovým povinnostem, představuje 50 až 70 miliard EUR, a vzhledem k 
tomu, že pokud sem zahrneme i další faktory, jako jsou zvláštní daňové režimy a 
neefektivní výběr daní, dosahuje tato částka téměř 190 miliard EUR;

G. vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svých usneseních TAXE16, TAX217, 
TAX3 a PANA a v nedávných zprávách svého podvýboru pro daňové záležitosti (FISC) 
opakovaně vyzývá k reformě mezinárodních systému daně z příjmů právnických osob, 
aby bylo možné bojovat proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti;

H. vzhledem k tomu, že podle zjištění Europolu je přibližně 0,7–1,28 % ročního hrubého 
domácího produktu EU využíváno na podezřelé finanční činnosti, jako je  praní peněz v 

14  Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 111.
15  Úř. věst. C 255, 29.6.2021, s. 22.
16  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2015 o daňových rozhodnutích a jiných 
opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem (Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 51).
17  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2016 o daňových rozhodnutích a jiných 
opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem (Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 79).
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souvislosti s korupcí, obchodováním se zbraněmi, obchodováním s lidmi a drogami, 
daňové úniky a podvody, financování terorismu a jiné protiprávní jednání, které se 
dotýká občanů Unie v rámci jejich každodenního života; vzhledem k tomu, že podle 
údajů Europolu vyšetřovaly veřejné orgány pouze 10 % z 1,1 milionu hlášení 
o podezřelé činnosti podaných v roce 2019 (s tím, že mezi jednotlivými zeměmi existují 
značné rozdíly) a že ke konfiskaci došlo nakonec pouze u 1,1 % výnosů z trestné 
činnosti; vzhledem k tomu, že samotné daňové úniky stojí podle odhadů členské státy 
825 miliard EUR ročně; vyjadřuje znepokojení nad tím, že tato nízká míra obžalob 
motivuje k další trestné činnosti, neboť podvodníci čelí malému riziku následků;

I. vzhledem k tomu, že je obtížné odhadnout rozsah praní špinavých peněz, neboť dokud 
není tato činnost odhalena, zůstává ze své podstaty skrytá, ačkoli se v celosvětovém 
měřítku zjevně zvyšuje; vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu 
se v celém světě každoročně stává předmětem praní peněz 2,7 % ročního hrubého 
domácího produktu;

J. vzhledem k tomu, že Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti většině 
členských států, které řádně neprovedly čtvrtou směrnici o boji proti praní peněz18 do 
vnitrostátního práva;

K. vzhledem k tomu, že rámec Unie pro boj proti praní peněz a financování terorismu trpí 
nedostatky v prosazování pravidel EU a nedostatečně účinným dohledem a že v tomto 
ohledu byl v posledních několika letech neustále posilován s cílem řešit nově se 
objevující rizika;

L. vzhledem k tomu, že je zapotřebí lepší spolupráce mezi správními, soudními a 
donucovacími orgány v rámci EU;

M. vzhledem k tomu, že Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), Evropský úřad pro 
boj proti podvodům (OLAF), Europol, Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v 
trestních věcech (Eurojust) a vnitrostátní finanční zpravodajské jednotky vykonávají 
neocenitelnou činnost při odhalování přeshraničních podvodů, praní peněz a daňových 
úniků a boji proti nim; zdůrazňuje, že úřad EPPO v prvních čtyřech měsících své 
činnosti od června 2021 zahájil již více než 300 šetření týkajících se záležitostí v 
hodnotě 4,6 miliardy EUR; vzhledem k tomu, že výše uvedené úřady a agentury mají 
chronický nedostatek zaměstnanců a nemají dostatečné finanční zdroje z důvodu 
neochoty Rady jako jednoho z rozpočtových orgánů schvalovat během ročního 
rozpočtového procesu dostatečné lidské a finanční zdroje, mimo jiné z důvodu příliš 
přísného personálního rámce stanoveného ve víceletém finančním rámci;

N. vzhledem k tomu, že Rada, zejména v souvislosti se zveřejněním Pandora Papers, musí 
přehodnotit a změnit svůj postoj k ročnímu rozpočtovému procesu v případě rozpočtu 
na rok 2022 a budoucích rozpočtů s cílem posílit lidské a finanční zdroje Úřadu 
evropského veřejného žalobce, úřadu OLAF, Europolu a Eurojustu; vzhledem k tomu, 
že je zásadně důležité, aby orgány odpovědné za boj proti podvodům byly schopny plnit 
svůj mandát, takže vysoce postavení politici a nejbohatší lidé už se nebudou moci 

18  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení 
využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 
73).
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vyhýbat placení svého spravedlivého podílu na daních;

Po zveřejnění Pandora Papers by nemělo vše zůstat v zajetých kolejích

1. bere na vědomí, že dne 3. října 2021 zveřejnilo Mezinárodní konsorcium 
investigativních novinářů (ICIJ) tzv. „Pandora Papers“; vítá v tomto ohledu neutuchající 
úsilí novinářů a občanské společnosti v oblasti vyšetřování a boje proti praní peněz, 
daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem; podporuje veřejnou výzvu k 
lepšímu uplatňování stávajících daňových zákonů a k přezkoumání adekvátnosti 
mezinárodních daňových zákonů na ochranu základu daně;

2. bere na vědomí uniklá data o objemu 2,94 terabytů, která toto konsorcium získalo a 
poskytlo je mediálním partnerům po celém světě, přičemž některé z těchto dokumentů 
pocházejí ze 70. let 20. století, ale většina těch, které konsorcium zkontrolovalo, vznikla 
mezi lety 1996 a 2020;

3. bere na vědomí, že nově uniklé informace se údajně týkají více než 330 politiků 
a veřejných činitelů z téměř 100 zemí, včetně 35 současných nebo bývalých hlav států a 
vlád;

4. je hluboce znepokojen tím, že v Pandora Papers je uveden český premiér Andrej Babiš, 
který údajně využil offshorové financování k nákupu nemovitosti ve Francii, přičemž ve 
stejnou dobu se podílel na přijímání rozhodnutí v Evropské radě, např. ohledně 
víceletého finančního rámce a právních předpisů proti praní peněz; klade si otázky 
ohledně motivů rozhodnutí některých hlav států a vlád v Evropské radě a je především 
znepokojen přetrvávajícími střety zájmů;

5. považuje Pandora Papers za další důkaz pokroku v obtížném boji proti daňovým rájům, 
offshorovým společnostem a netransparentním trustům;

6. chválí investigativní práci konsorcia ICIJ, která neocenitelně přispívá k odhalování 
tajných offshorových praktik; opakuje v tomto ohledu, že je třeba chránit investigativní 
novináře před strategickými žalobami proti účasti veřejnosti i před osobní šikanou, 
zastrašováním a ohrožením života;

7. vyzývá členské státy, aby v návaznosti na tato odhalení přijaly opatření a posílily svůj 
závazek bojovat proti daňovým podvodům, daňovým únikům a praní peněz, zejména 
prostřednictvím řádného provádění právních předpisů EU ve vnitrostátním právu a 
jejich řádného uplatňování;

Pandora Papers upozorňují na nutnost toho, aby Rada a Komise přijaly okamžitá a 
rozhodná opatření

8. vyzývá Komisi a vnitrostátní daňové správy, aby posoudily datové soubory poskytnuté 
konsorciem ICIJ, hledaly v nich možné slabé články ve stávajících právních předpisech 
EU a následně o svých zjištěních informovaly vnitrostátní parlamenty a Evropský 
parlament;

9. připomíná všeobecné zásady spravedlnosti, transparentnosti a spolupráce v oblasti 
zdanění; opakuje svou výzvu členským státům, aby zjednodušily své daňové systémy, a 
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tak zajistily spravedlivější zdanění, daňovou jistotu a investice do reálné ekonomiky a 
zmírnily tlak na daňové orgány, které vynakládají rozsáhlé zdroje na boj proti daňovým 
únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem;

10. vyzývá členské státy, aby řádně prováděly právní předpisy EU o správní spolupráci v 
oblasti daní ve vnitrostátním právu a řádně je uplatňovaly a aby zlepšily výměnu 
informací mezi daňovými správami;

11. konstatuje, že daňová soutěž mezi členskými státy je součástí daňového řádu EU, jak 
uvedl generální advokát Léger ve svém stanovisku ze dne 2. května 2006; v tomto 
ohledu však zdůrazňuje, že negativní dopad agresivního daňového plánování vede k 
narušování základů daně v členských státech a přenáší nepřiměřenou daňovou zátěž na 
ty jednotlivce, společnosti, a zejména malé a střední podniky, kteří dodržují daňové 
zákony;

12. bere na vědomí neustálé přezkumy stávajících pravidel boje proti praní peněz, 
přeshraničním daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým 
povinnostem, které EU provádí a které mají pozitivní dopady na řádné fungování 
jednotného trhu a na zachování základů daně a příjmů členských států, které jsou 
předpokladem pro vytváření pracovních míst, růst, a zejména oživení ekonomiky EU po 
pandemii COVID-19;

13. konstatuje, že cílem navrhovaného balíčku opatření proti praní peněz a financování 
terorismu je vyřešit mezery v právních předpisech a rozdíly a nekonzistentnost v 
postupech jejich uplatňování v rámci členských států;

14. vyzývá Radu a Komisi, aby dále rozvíjely pravomoci Europolu, např. poskytly této 
agentuře pravomoc provádět vyšetřování v daňových záležitostech;

15. vyzývá členské státy, aby byly aktivnější při provádění a uplatňování pravidel EU v 
oblasti daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem, směrnice o správní 
spolupráci19, právních předpisů bojujících proti praní peněz a doporučení Finančního 
akčního výboru; vyzývá členské státy, aby pověřily Komisi, aby relevantní informace o 
provádění a uplatňování práva EU v daňových záležitostech sdílela s Parlamentem;

16. bere na vědomí návrh Komise „Podnikání v Evropě: Rámec pro zdanění příjmů“; těší se 
na návrhy Komise ohledně toho, jak se vypořádat se společnostmi s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“;

17. je znepokojen tím, že řada členských států nedodržela lhůtu pro provedení páté 
směrnice o boji proti praní peněz20 ve vnitrostátním právu do 10. ledna 2020 a lhůty pro 
registry skutečných majitelů v případě společností a jiných právnických osob do 10. 
ledna 2020 a pro svěřenské fondy a podobná právní uspořádání do 10. března 2020;

19  Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní (Úř. věst. 
L 64, 11.3.2011, s. 1),
20  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění 
směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování 
terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 43).
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18. vítá návrh Komise na zřízení orgánu EU pro boj proti praní peněz a financování 
terorismu, který by měl hrát důležitou roli ve zlepšování výměny informací a spolupráce 
mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států;

19. vítá skutečnost, že v novém balíčku právních předpisů týkajících se boje proti praní 
peněz a financování terorismu Komise zlepšila pravidla týkající se skutečných majitelů 
a zavedla nové požadavky na zveřejňování informací, zejména povinnost pro právní 
subjekty ze zemí mimo EU registrovat své skutečné majitele v Unii, pokud vstoupí do 
obchodního vztahu se subjektem povinným v EU nebo si pořídí nemovitost v Unii;

20. vítá návrh Komise vytvořit jednotný soubor pravidel pro boj proti praní peněz;

21. znovu vyzývá členské státy, aby co nejdříve zrušily všechny stávající programy 
umožňující získat občanství nebo trvalý pobyt výměnou za investice, aby se tak 
minimalizovalo riziko praní peněz a oslabování vzájemné důvěry a celistvosti 
schengenského prostoru a eurozóny, a to vedle další politických, hospodářských a 
bezpečnostních rizik pro Unii a její členské státy;

22. vyzývá Komisi, aby potrestala země mimo EU, které nespolupracují při ostře 
sledovaných vyšetřováních EU v oblasti boje proti praní peněz;

23. domnívá se, že proces vzájemného hodnocení Finančního akčního výboru (FATF) je 
účinným nástrojem pro posouzení, do jaké míry byla doporučení FATF provedena, a 
celkové výkonnosti dané země v oblasti boje proti praní peněz;

24. zdůrazňuje, že je zapotřebí lepší spolupráce mezi správními, soudními a donucovacími 
orgány v rámci EU;

Nutnost řešit známé nedostatky unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí

25. vyjadřuje politování nad tím, že navzdory dalším daňovým skandálům a znepokojivým 
zprávám od novinářů a nevládních organizací zůstává unijní seznam nespolupracujících 
jurisdikcí i nadále zcela bezzubým nástrojem; vyjadřuje politování nad tím, že ministři 
financí členských států dosud nepřijali svou individuální ani kolektivní odpovědnost v 
boji proti daňovým rájům, offshorovým společnostem a trustům, ale spíše oslabují 
stávající seznam nespolupracujících jurisdikcí, jako tomu bylo nedávno 5. října, kdy z 
něj byly vyřazeny Anguilla, Dominika a Seychely, což vysílá naprosto špatný signál;

26. uznává pozitivní dopad, který tento seznam již měl, ale vyjadřuje politování nad tím, že 
seznam nenaplňuje svůj potenciál, neboť jurisdikce, které na něm v současné době 
figurují, představují méně než 2 % celosvětových daňových ztrát, takže tento seznam je 
matoucí a neúčinný21;

27. opakuje svou výzvu, aby byly unijní seznamy nespolupracujících jurisdikcí a třetích 
zemí, které mají strategické nedostatky v oblasti boje proti praní peněz a financování 
terorismu, reformovány na úrovni EU a pravidelně aktualizovány; naléhavě žádá 
Komisi a Radu, aby zaručily, že tyto seznamy budou obsahovat veškeré relevantní 

21 Zpráva sítě Tax Justice Network ze dne 20. listopadu 2020 nazvaná „Situace daňové spravedlnosti v roce 
2020“.
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jurisdikce, které mají strategické nedostatky v oblasti boje proti praní peněz a 
financování terorismu s cílem vyhnout se daním; doporučuje, aby byl proces týkající se 
unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí formalizován, především 
prostřednictvím právně závazného nástroje; požaduje větší transparentnost ohledně 
kritérií používaných pro zařazování na tento seznam; domnívá se, že tato reforma by 
měla být provedena do konce roku 2021, aby byla EU chráněna před dalšími ztrátami 
příjmů v období oživení po odeznění pandemie COVID-19;

28. konstatuje, že zahrnutí zemí mimo EU na tento unijní seznam má jen malé 
bezprostřední a závazné dopady; domnívá se, že zahrnutí na unijní seznam by mělo být 
provázeno sankcemi, které budou účinně odrazovat, a že revidovaný seznam by měl být 
spojen s režimem sankcí;

Posílení mezinárodního úsilí na úrovni OECD/G20

29. opakuje, že boj proti agresivnímu daňovému plánování může být úspěšný jen v případě, 
že bude probíhat mnohostranně a na mezinárodní úrovni, a že je nezbytné, aby Unie, 
kromě toho, že bude i nadále stát v čele tohoto boje, koordinovala svá opatření 
s ostatními mezinárodními aktéry, například v rámci OECD/G20; upozorňuje, že 
jednostranná opatření, třebaže velmi ambiciózní, nemají reálnou naději na úspěch 
a navíc ohrožují konkurenceschopnost společností EU a poškozují investiční klima 
Unie;

30. vítá dokončení jednání inkluzivního rámce skupin OECD/G20 a zásadní reformu 
mezinárodního daňového systému finalizovanou dne 8. října 2021;

°

° °

31. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.


