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Pozmeňujúci návrh 1
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Roman Haider, Charlie Weimers, 
Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Citácia 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na návrhy Komisie, 
ktoré sa majú prijať, najmä o spoločnom 
základe dane z príjmov právnických osôb 
(CCTB), spoločnom konsolidovanom 
základe dane z príjmov právnických osôb 
(CCCTB)1 a balíku v oblasti zdaňovania 
digitálneho hospodárstva2, ako aj na 
pozície Európskeho parlamentu k týmto 
návrhom,

vypúšťa sa

_________________
1 Návrh na smernicu Rady o spoločnom 
základe dane z príjmov právnických osôb, 
(COM(2016)0685) z 25. októbra 2016, a o 
spoločnom konsolidovanom základe dane 
z príjmov právnických osôb, 
(COM(2016)0683) z 25. októbra 2016.
2 Balík tvorí oznámenie Komisie 
z 21. marca 2018 s názvom Nadišiel čas 
vytvoriť moderný, spravodlivý a účinný 
štandard zdaňovania pre digitálne 
hospodárstvo (COM(2018)0146), návrh z 
21. marca 2018 na smernicu Rady, ktorou 
sa stanovujú pravidlá týkajúce sa 
zdaňovania príjmov právnických osôb, 
ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou 
prítomnosťou (COM(2018)0147), návrh 
z 21. marca 2018 na smernicu Rady o 
spoločnom systéme zdanenia digitálnych 
služieb formou dane z výnosov z 
poskytovania určitých digitálnych služieb 
(COM(2018)0148) a odporúčanie Komisie 
z 21. marca 2018 týkajúce sa zdaňovania 
príjmov právnických osôb, ktoré sa 
vyznačujú významnou digitálnou 
prítomnosťou (C(2018)1650).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 2
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Citácia 16 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Európskeho 
parlamentu o vykonávaní požiadaviek EÚ 
na výmenu daňových informácií: pokrok, 
získané poznatky a prekážky, ktoré treba 
prekonať (2020/2046(INI)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Marek Belka, Niels Fuglsang, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Paul Tang, 
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu o vykonávaní 
požiadaviek EÚ na výmenu daňových 
informácií: pokrok, získané poznatky 
a prekážky, ktoré treba prekonať 
(2020/2046(INI)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 18 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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– so zreteľom na svoje uznesenie zo 
16. septembra 2021 o vykonávaní 
požiadaviek EÚ na výmenu daňových 
informácií: pokrok, získané poznatky 
a prekážky, ktoré treba prekonať,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Citácia 16 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Európskeho 
parlamentu o reforme politiky EÚ v 
oblasti škodlivých daňových praktík 
(vrátane reformy skupiny pre kódex 
správania) (2020/2258(INI)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže bezprecedentný vplyv krízy 
COVID-19 na hospodárstvo a jej rozsah 
viedli k zníženiu daňových príjmov a 
zvýšeniu fiškálnych výdavkov na ochranu 
spoločnosti a hospodárstva a vedú k 
prudkému zvýšeniu verejného dlhu; keďže 
daňové podvody a daňové úniky oslabujú 
vládne príjmy, ako aj udržateľnosť 
verejných financií a daňových systémov; 
keďže je nevyhnutné udržať nízke dane na 
podporu rastu hospodárstva;

A. keďže bezprecedentný vplyv a 
rozsah celoštátneho a regionálneho 
obmedzenia pohybu a ďalších opatrení, 
ktoré v nadväznosti na krízu COVID-19 
obmedzili hospodársku činnosť, viedli k 
zníženiu daňových príjmov a zvýšeniu 
fiškálnych výdavkov a vedú k prudkému 
zvýšeniu verejného dlhu; keďže daňové 
podvody a daňové úniky oslabujú vládne 
príjmy, ako aj udržateľnosť verejných 
financií a daňových systémov; keďže je 
nevyhnutné udržať nízke dane na podporu 
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rastu hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže bezprecedentný vplyv krízy 
COVID-19 na hospodárstvo a jej rozsah 
viedli k zníženiu daňových príjmov a 
zvýšeniu fiškálnych výdavkov na ochranu 
spoločnosti a hospodárstva a vedú k 
prudkému zvýšeniu verejného dlhu; keďže 
daňové podvody a daňové úniky oslabujú 
vládne príjmy, ako aj udržateľnosť 
verejných financií a daňových systémov; 
keďže je nevyhnutné udržať nízke dane na 
podporu rastu hospodárstva;

A. keďže bezprecedentný vplyv krízy 
COVID-19 na hospodárstvo a jej rozsah 
viedli k zníženiu daňových príjmov a 
zvýšeniu dlhu a fiškálnych výdavkov na 
ochranu spoločnosti a hospodárstva a vedú 
k prudkému zvýšeniu verejného dlhu; 
keďže daňové podvody a daňové úniky 
oslabujú vládne príjmy, ako aj 
udržateľnosť a digitalizáciu verejných 
financií a daňových systémov; keďže je 
nevyhnutné zamerať sa na hospodársku a 
sociálnu obnovu Únie a podporovať 
zamestnanosť a rast a zároveň odrádzať 
od zvyšovania daní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže bezprecedentný vplyv krízy 
COVID-19 na hospodárstvo a jej rozsah 
viedli k zníženiu daňových príjmov a 
zvýšeniu fiškálnych výdavkov na ochranu 
spoločnosti a hospodárstva a vedú k 
prudkému zvýšeniu verejného dlhu; keďže 
daňové podvody a daňové úniky oslabujú 

A. keďže bezprecedentný vplyv krízy 
COVID-19 na hospodárstvo a jej rozsah 
viedli k zníženiu daňových príjmov a 
zvýšeniu fiškálnych výdavkov na ochranu 
spoločnosti a hospodárstva a vedú k 
prudkému zvýšeniu verejného dlhu; keďže 
vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, 



AM\1240497SK.docx 7/120 PE697.830v01-00

SK

vládne príjmy, ako aj udržateľnosť 
verejných financií a daňových systémov; 
keďže je nevyhnutné udržať nízke dane 
na podporu rastu hospodárstva;

daňové podvody a daňové úniky oslabujú 
vládne príjmy, ako aj udržateľnosť 
verejných financií a daňových systémov; 
keďže obnova hospodárstva a výzvy 
súvisiace s klimatickou krízou, starnutím 
obyvateľstva, ekologickou transformáciou 
a digitalizáciou hospodárstva zahŕňajú 
veľmi hlboké zmeny a zvyšujú potrebu 
mobilizovať viac zdrojov a prehodnotiť 
súčasné daňové politiky, najmä mnohé 
medzery zakotvené v zložitých 
vnútroštátnych daňových politikách, aby 
bola táto transformácia spravodlivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Marek Belka, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Paul Tang, Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže bezprecedentný vplyv krízy 
COVID-19 na hospodárstvo a jej rozsah 
viedli k zníženiu daňových príjmov a 
zvýšeniu fiškálnych výdavkov na ochranu 
spoločnosti a hospodárstva a vedú k 
prudkému zvýšeniu verejného dlhu; keďže 
daňové podvody a daňové úniky oslabujú 
vládne príjmy, ako aj udržateľnosť 
verejných financií a daňových systémov; 
keďže je nevyhnutné udržať nízke dane na 
podporu rastu hospodárstva;

A. keďže bezprecedentný vplyv krízy 
COVID-19 na hospodárstvo a jej rozsah 
viedli k zníženiu daňových príjmov a 
zvýšeniu fiškálnych výdavkov na ochranu 
spoločnosti a hospodárstva a vedú k 
prudkému zvýšeniu verejného dlhu; keďže 
daňové podvody a vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam oslabujú vládne príjmy, ako 
aj udržateľnosť verejných financií, 
daňových systémov a daňovej 
spravodlivosti; keďže je nevyhnutné udržať 
nízke dane na podporu udržateľného rastu 
hospodárstva, a pritom neohrozovať 
dostatočný príjem do rozpočtu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže bezprecedentný vplyv krízy 
COVID-19 na hospodárstvo a jej rozsah 
viedli k zníženiu daňových príjmov a 
zvýšeniu fiškálnych výdavkov na ochranu 
spoločnosti a hospodárstva a vedú k 
prudkému zvýšeniu verejného dlhu; keďže 
daňové podvody a daňové úniky oslabujú 
vládne príjmy, ako aj udržateľnosť 
verejných financií a daňových systémov; 
keďže je nevyhnutné udržať nízke dane 
na podporu rastu hospodárstva;

A. keďže bezprecedentný vplyv krízy 
COVID-19 na hospodárstvo a jej rozsah 
viedli k zníženiu daňových príjmov a 
zvýšeniu fiškálnych výdavkov na ochranu 
spoločnosti a hospodárstva a vedú k 
prudkému zvýšeniu verejného dlhu; keďže 
daňové podvody a daňové úniky oslabujú 
vládne príjmy, ako aj udržateľnosť 
verejných financií a daňových systémov; 
keďže v priebehu európskej histórie 
niektoré krajiny počas krízy výrazne 
upravili svoj daňový systém, napríklad 
Francúzsko počas prvej svetovej vojny 
zaviedlo daň z nadmerného zisku, čo 
niekedy viedlo k dlhodobej úprave ich 
daňového systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže daňová záťaž sa presunula 
z majetku na príjem, z kapitálu na príjem 
z pracovnej činnosti a spotrebu, 
z nadnárodných podnikov na MSP a z 
finančného sektora na reálnu ekonomiku, 
a tak sa stala regresívnejšou; keďže tento 
presun daňového zaťaženia z 
mobilnejších na menej mobilných 
daňovníkov vedie k nižšiemu 
priemernému daňovému zaťaženiu veľmi 
vysokých príjmov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže v roku 2020 klesli daňové 
príjmy v Únii v porovnaní s rokom 2019 o 
215 miliárd EUR a zároveň sa zvýšil 
pomer daní k HDP zo 41,1 % na 41,3 %1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/prod
ucts-eurostat-news/-/ddn-20211029-2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže rýchla obnova si vyžaduje 
silnú reakciu hospodárskej a fiškálnej 
politiky, ktorá okrem iného zabezpečí: i) 
účinné rovnaké podmienky pre podniky 
vrátane menšej byrokracie na podporu 
domáceho obchodu aj obchodu v rámci 
jednotného trhu podporované jednoduchým 
a predvídateľnejším daňovým prostredím; 
ii) zabezpečenie daňových príjmov pre 
členské štáty na financovanie obnovy a 
zníženie pomeru dlhu k HDP a iii) 
spravodlivé zdaňovanie podnikov a 
občanov, posilnenie dôvery spoločnosti aj 
spravodlivej hospodárskej súťaže;

B. keďže rýchla obnova si vyžaduje 
silnú reakciu hospodárskej a fiškálnej 
politiky, ktorá okrem iného zabezpečí: i) 
účinné rovnaké podmienky pre podniky 
vrátane menšej byrokracie na podporu 
domáceho obchodu aj obchodu v rámci 
jednotného trhu podporované 
jednoduchým, spravodlivejším a 
predvídateľnejším daňovým prostredím; ii) 
zabezpečenie daňových príjmov pre 
členské štáty na financovanie obnovy, 
ekologickej transformácie na uhlíkovo 
neutrálne hospodárstvo a zníženie pomeru 
dlhu k HDP a iii) spravodlivé zdaňovanie 
podnikov a občanov, posilnenie daňovej 
morálky a dôvery spoločnosti; keďže 
daňová morálka je v krajinách s vyššími 
daňami vo všeobecnosti vyššia, čo je 
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dôkazom ochoty občanov platiť daň 
výmenou za efektívne verejné služby1a;
_________________
1a https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/0533eea9-
en/index.html?itemId=/content/componen
t/0533eea9-en.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže rýchla obnova si vyžaduje 
silnú reakciu hospodárskej a fiškálnej 
politiky, ktorá okrem iného zabezpečí: i) 
účinné rovnaké podmienky pre podniky 
vrátane menšej byrokracie na podporu 
domáceho obchodu aj obchodu v rámci 
jednotného trhu podporované jednoduchým 
a predvídateľnejším daňovým prostredím; 
ii) zabezpečenie daňových príjmov pre 
členské štáty na financovanie obnovy a 
zníženie pomeru dlhu k HDP a iii) 
spravodlivé zdaňovanie podnikov a 
občanov, posilnenie dôvery spoločnosti aj 
spravodlivej hospodárskej súťaže;

B. keďže rýchla obnova si vyžaduje 
silnú reakciu hospodárskej a fiškálnej 
politiky prostredníctvom reforiem a 
investícií, ktorá okrem iného zabezpečí: i) 
účinné rovnaké podmienky pre podniky 
vrátane menšej byrokracie na podporu 
hospodárskej súťaže, ako aj domáceho 
obchodu aj obchodu v rámci jednotného 
trhu podporované jednoduchým, 
digitálnym a predvídateľnejším daňovým 
prostredím; ii) zabezpečenie daňových 
príjmov pre členské štáty na financovanie 
obnovy a zníženie pomeru dlhu k HDP a 
iii) spravodlivé zdaňovanie podnikov a 
občanov, posilnenie transparentnosti a 
dôvery spoločnosti aj spravodlivej 
hospodárskej súťaže prostredníctvom 
koordinovaných a digitalizovaných 
systémov podávania správ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Marek Belka, Niels Fuglsang, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Jonás 
Fernández
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže rýchla obnova si vyžaduje 
silnú reakciu hospodárskej a fiškálnej 
politiky, ktorá okrem iného zabezpečí: i) 
účinné rovnaké podmienky pre podniky 
vrátane menšej byrokracie na podporu 
domáceho obchodu aj obchodu v rámci 
jednotného trhu podporované jednoduchým 
a predvídateľnejším daňovým prostredím; 
ii) zabezpečenie daňových príjmov pre 
členské štáty na financovanie obnovy a 
zníženie pomeru dlhu k HDP a iii) 
spravodlivé zdaňovanie podnikov a 
občanov, posilnenie dôvery spoločnosti aj 
spravodlivej hospodárskej súťaže;

B. keďže rýchla obnova si vyžaduje 
silnú reakciu hospodárskej a fiškálnej 
politiky, ktorá okrem iného zabezpečí: i) 
účinné rovnaké podmienky pre daňovníkov 
vrátane menšej byrokracie na podporu 
domáceho obchodu aj obchodu v rámci 
jednotného trhu podporované jednoduchým 
a predvídateľnejším daňovým prostredím; 
ii) zabezpečenie daňových príjmov pre 
členské štáty na financovanie obnovy a 
podporu investícií, ktoré podporia zníženie 
pomeru dlhu k HDP a iii) spravodlivé 
zdaňovanie podnikov a občanov, 
posilnenie dôvery spoločnosti aj 
spravodlivej hospodárskej súťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže rýchla obnova si vyžaduje 
silnú reakciu hospodárskej a fiškálnej 
politiky, ktorá okrem iného zabezpečí: i) 
účinné rovnaké podmienky pre podniky 
vrátane menšej byrokracie na podporu 
domáceho obchodu aj obchodu v rámci 
jednotného trhu podporované jednoduchým 
a predvídateľnejším daňovým prostredím; 
ii) zabezpečenie daňových príjmov pre 
členské štáty na financovanie obnovy a 
zníženie pomeru dlhu k HDP a iii) 
spravodlivé zdaňovanie podnikov a 
občanov, posilnenie dôvery spoločnosti aj 
spravodlivej hospodárskej súťaže;

B. keďže rýchla obnova si vyžaduje 
silnú reakciu hospodárskej a fiškálnej 
politiky, ktorá okrem iného zabezpečí: i) 
účinné rovnaké podmienky pre podniky, 
zníženie alebo odstránenie daňových 
výhod, ktoré nespravodlivo vytvárajú 
nevýhody pre MSP, vrátane menšej 
byrokracie na podporu domáceho obchodu 
aj obchodu v rámci jednotného trhu 
podporované jednoduchým a 
predvídateľnejším daňovým prostredím; ii) 
zabezpečenie daňových príjmov pre 
členské štáty na financovanie obnovy a 
zníženie pomeru dlhu k HDP a iii) 
spravodlivé zdaňovanie podnikov a 
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občanov, posilnenie dôvery spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže rýchla obnova si vyžaduje 
silnú reakciu hospodárskej a fiškálnej 
politiky, ktorá okrem iného zabezpečí: i) 
účinné rovnaké podmienky pre podniky 
vrátane menšej byrokracie na podporu 
domáceho obchodu aj obchodu v rámci 
jednotného trhu podporované 
jednoduchým a predvídateľnejším 
daňovým prostredím; ii) zabezpečenie 
daňových príjmov pre členské štáty na 
financovanie obnovy a zníženie pomeru 
dlhu k HDP a iii) spravodlivé zdaňovanie 
podnikov a občanov, posilnenie dôvery 
spoločnosti aj spravodlivej hospodárskej 
súťaže;

B. keďže rýchla obnova si vyžaduje 
silnú reakciu hospodárskej a fiškálnej 
politiky, ktorá okrem iného zabezpečí: i) 
zníženie byrokracie podporované 
jednoduchým a predvídateľnejším 
daňovým prostredím; ii) zabezpečenie 
daňových príjmov pre členské štáty na 
financovanie obnovy a zníženie dlhu a iii) 
spravodlivé zdaňovanie podnikov a 
občanov, posilnenie domácich investícií, 
domácej výroby a domáceho dopytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže akčný plán Komisie je 
súčasťou širšej daňovej stratégie Únie v 
oblasti DPH, zdaňovania podnikov a 
fyzických osôb; keďže v akčnom pláne sa 
stanovuje dvojaký prístup, v ktorom sa 
kombinujú opatrenia na boj proti daňovým 
podvodom a daňovým únikom a 

C. keďže akčný plán Komisie je 
súčasťou širšej daňovej stratégie Únie v 
oblasti DPH, zdaňovania podnikov a 
fyzických osôb; keďže v akčnom pláne sa 
stanovuje dvojaký prístup, v ktorom sa 
kombinujú opatrenia na boj proti daňovým 
podvodom a daňovým únikom a 
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zjednodušujú opatrenia na odstránenie 
zbytočných prekážok a administratívnej 
záťaže pre daňovníkov;

zjednodušujú opatrenia na odstránenie 
zbytočných prekážok a administratívnej 
záťaže pre občanov a MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže MSP tvoria 99 % 
spoločností v Únii a vytvárajú dve z troch 
pracovných miest v súkromnom sektore, 
ale keďže náklady na dodržiavanie 
daňových predpisov pre tieto spoločnosti 
predstavujú 30 % zaplatených daní, kým 
pre veľké spoločnosti len 2 %;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 20
Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže Únia si problém daňových 
podvodov a vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam uvedomila neskoro 
vzhľadom na opakované škandály, ktoré 
vyplávali na povrch od roku 2015 
v súvislosti s viacerými členskými štátmi 
Únie, z ktorých jeden patrí k zakladajúcim 
členom;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 21
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže je potrebné vybudovať 
väčšiu vzájomnú dôveru a spoluprácu 
medzi daňovými orgánmi členských štátov 
a vymieňať si najlepšie postupy medzi 
všetkými členskými štátmi;

D. keďže je potrebné vybudovať 
väčšiu vzájomnú dôveru a spoluprácu 
medzi daňovými orgánmi členských štátov 
a vymieňať si najlepšie postupy medzi 
všetkými členskými štátmi so zreteľom na 
konsolidáciu a harmonizáciu 
vnútroštátnych systémov podávania správ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže je potrebné podporiť 
povinnosti týkajúce sa výmeny informácií 
v ich cieli bojovať proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam 
prostredníctvom lepšej spolupráce medzi 
členskými štátmi, ale výmena informácií 
niekedy naráža na oneskorenia alebo 
neúplnosť poskytnutých informácií, čo 
znižuje účinnosť systému;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže v osobitnej správe 
Európskeho dvora audítorov o výmene 
daňových informácií v EÚ z roku 20211a 
sa uvádza, že informácie, ktoré si členské 
štáty vymieňajú, sú neaktuálne, nepresné 
a neúplné;
_________________
1a Osobitná správa Európskeho dvora 
audítorov 03/2021 z 26. januára 2021, 
Výmena daňových informácií v EÚ: pevný 
základ, ale medzery vo vykonávaní.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 24
Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže súčasné medzinárodné 
pravidlá týkajúce sa dane z príjmu 
právnických osôb už v kontexte 
digitalizácie a globalizácie hospodárstva 
nie sú vhodné; keďže rozvoj v oblasti 
digitalizácie predstavuje výzvu z hľadiska 
vysledovateľnosti ekonomických operácií a 
zdaniteľných udalostí;

E. keďže súčasné medzinárodné 
pravidlá týkajúce sa dane z príjmu 
právnických osôb už v kontexte 
digitalizácie a globalizácie hospodárstva 
nie sú vhodné; keďže rozvoj v oblasti 
digitalizácie predstavuje výzvu z hľadiska 
vysledovateľnosti ekonomických operácií a 
zdaniteľných udalostí, čo by však nemalo 
viesť k fiškálnej harmonizácii dane z 
príjmov právnických osôb, ale k dolnej 
hranici dane z príjmov právnických osôb;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže súčasné medzinárodné 
pravidlá týkajúce sa dane z príjmu 
právnických osôb už v kontexte 
digitalizácie a globalizácie hospodárstva 
nie sú vhodné; keďže rozvoj v oblasti 
digitalizácie predstavuje výzvu z hľadiska 
vysledovateľnosti ekonomických operácií a 
zdaniteľných udalostí;

E. keďže súčasné medzinárodné 
pravidlá týkajúce sa dane z príjmu 
právnických osôb už v kontexte 
digitalizácie a globalizácie hospodárstva 
nie sú vhodné; keďže rozvoj v oblasti 
digitalizácie a silnejšie spoliehanie sa na 
nehmotný majetok predstavuje výzvu z 
hľadiska vysledovateľnosti ekonomických 
operácií a zdaniteľných udalostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže súčasné medzinárodné 
pravidlá týkajúce sa dane z príjmu 
právnických osôb už v kontexte 
digitalizácie a globalizácie hospodárstva 
nie sú vhodné; keďže rozvoj v oblasti 
digitalizácie predstavuje výzvu z hľadiska 
vysledovateľnosti ekonomických operácií a 
zdaniteľných udalostí;

E. keďže súčasné medzinárodné 
pravidlá týkajúce sa dane z príjmu 
právnických osôb už v kontexte 
digitalizácie a globalizácie hospodárstva 
nie sú vhodné; keďže rozvoj v oblasti 
digitalizácie predstavuje výzvu z hľadiska 
vysledovateľnosti ekonomických operácií a 
zdaniteľných udalostí, najmä ak sú tieto 
operácie cezhraničné alebo sa 
uskutočňujú mimo Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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E. keďže súčasné medzinárodné 
pravidlá týkajúce sa dane z príjmu 
právnických osôb už v kontexte 
digitalizácie a globalizácie hospodárstva 
nie sú vhodné; keďže rozvoj v oblasti 
digitalizácie predstavuje výzvu z hľadiska 
vysledovateľnosti ekonomických operácií a 
zdaniteľných udalostí;

E. keďže súčasné medzinárodné 
pravidlá týkajúce sa dane z príjmu 
právnických osôb už v kontexte 
digitalizácie a globalizácie hospodárstva 
nie sú vhodné; keďže rozvoj v oblasti 
digitalizácie a nárast nehmotného 
majetku v hodnotových reťazcoch 
predstavujú výzvu z hľadiska 
vysledovateľnosti ekonomických operácií a 
zdaniteľných udalostí a uľahčujú postupy 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Marek Belka, Niels Fuglsang, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Paul Tang, 
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže súčasné medzinárodné 
pravidlá týkajúce sa dane z príjmu 
právnických osôb už v kontexte 
digitalizácie a globalizácie hospodárstva 
nie sú vhodné; keďže rozvoj v oblasti 
digitalizácie predstavuje výzvu z hľadiska 
vysledovateľnosti ekonomických operácií a 
zdaniteľných udalostí;

E. keďže súčasné medzinárodné 
pravidlá týkajúce sa dane z príjmu 
právnických osôb už v kontexte 
digitalizácie a globalizácie hospodárstva 
nie sú vhodné; keďže rozvoj v oblasti 
digitalizácie predstavuje príležitosti a výzvy 
z hľadiska vysledovateľnosti 
ekonomických operácií a zdaniteľných 
udalostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Hélène Laporte, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže súčasné medzinárodné 
pravidlá týkajúce sa dane z príjmu 

E. keďže je potrebné aktualizovať 
súčasné medzinárodné pravidlá týkajúce sa 
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právnických osôb už v kontexte 
digitalizácie a globalizácie hospodárstva 
nie sú vhodné; keďže rozvoj v oblasti 
digitalizácie predstavuje výzvu z hľadiska 
vysledovateľnosti ekonomických operácií 
a zdaniteľných udalostí;

dane z príjmu právnických osôb v kontexte 
digitalizácie a globalizácie hospodárstva; 
keďže rozvoj v oblasti digitalizácie vytvára 
daňové výzvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže zdaňovanie právnických 
osôb by sa malo riadiť zásadou zdaňovania 
ziskov tam, kde sú vytvárané, 
koordinovaný prístup k systému 
zdaňovania právnických osôb v celej Únii 
by mohol ďalej umožniť boj proti nekalej 
súťaži spôsobenej škodlivými daňovými 
praktikami, ktoré narúšajú fungovanie 
jednotného trhu a často vedú k 
nesprávnemu prideľovaniu zdrojov;

F. keďže zdaňovanie právnických 
osôb by sa malo riadiť zásadou zdaňovania 
ziskov tam, kde sú vytvárané, 
koordinovaný prístup k systému 
zdaňovania právnických osôb v celej Únii 
by mohol ďalej umožniť boj proti nekalej 
súťaži spôsobenej škodlivými daňovými 
praktikami, ktoré často vedú k 
nesprávnemu prideľovaniu zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže zdaňovanie právnických 
osôb by sa malo riadiť zásadou zdaňovania 
ziskov tam, kde sú vytvárané, 
koordinovaný prístup k systému 
zdaňovania právnických osôb v celej Únii 
by mohol ďalej umožniť boj proti nekalej 

F. keďže zdaňovanie právnických 
osôb by sa malo riadiť zásadou zdaňovania 
ziskov tam, kde sú vytvárané, 
harmonizovaný a koordinovaný prístup k 
systému zdaňovania právnických osôb v 
celej Únii by mohol ukončiť daňovú 
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súťaži spôsobenej škodlivými daňovými 
praktikami, ktoré narúšajú fungovanie 
jednotného trhu a často vedú k 
nesprávnemu prideľovaniu zdrojov;

súťaž a škodlivé daňové praktiky v oblasti 
dane z príjmov právnických osôb a 
zabezpečiť tak bezpečné fungovanie 
jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže zvýšená transparentnosť v 
oblasti zdaňovania právnických osôb môže 
zlepšiť výber daní a je tiež potrebná na 
posilnenie spravodlivej 
konkurencieschopnosti na jednotnom trhu, 
čo zefektívni prácu daňových orgánov; 
keďže používanie technológií a 
digitalizácia zameraná na efektívnejšie 
využívanie dostupných údajov môžu 
podporiť účinnosť a transparentnosť 
daňových orgánov, znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov a zvýšiť dôveru 
verejnosti;

G. keďže zvýšená transparentnosť v 
oblasti zdaňovania právnických osôb môže 
zlepšiť výber daní a je tiež potrebná na 
posilnenie spravodlivej 
konkurencieschopnosti na jednotnom trhu, 
čo zefektívni prácu daňových orgánov; 
keďže používanie technológií a 
digitalizácia zameraná na efektívnejšie 
využívanie dostupných údajov môžu 
podporiť účinnosť a transparentnosť 
daňových orgánov, znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov a zvýšiť dôveru 
verejnosti; poukazuje na to, že pokrok 
dosiahnutý v oblasti digitalizácie pre 
daňovníkov aj daňové orgány otvára 
alternatívy, ako systematicky riešiť 
niektoré daňové podvody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže zvýšená transparentnosť v 
oblasti zdaňovania právnických osôb môže 

G. keďže lepšia spolupráca medzi 
daňovými orgánmi Únie v oblasti 
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zlepšiť výber daní a je tiež potrebná na 
posilnenie spravodlivej 
konkurencieschopnosti na jednotnom trhu, 
čo zefektívni prácu daňových orgánov; 
keďže používanie technológií a 
digitalizácia zameraná na efektívnejšie 
využívanie dostupných údajov môžu 
podporiť účinnosť a transparentnosť 
daňových orgánov, znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov a zvýšiť dôveru 
verejnosti;

zdaňovania právnických osôb môže zlepšiť 
výber daní a je tiež potrebná na posilnenie 
spravodlivej konkurencieschopnosti na 
jednotnom trhu, čo zefektívni prácu 
daňových orgánov; keďže používanie 
technológií a digitalizácia zameraná na 
efektívnejšie využívanie dostupných 
údajov môžu podporiť účinnosť a 
transparentnosť daňových orgánov, znížiť 
náklady na dodržiavanie predpisov a zvýšiť 
dôveru verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže zvýšená transparentnosť v 
oblasti zdaňovania právnických osôb môže 
zlepšiť výber daní a je tiež potrebná na 
posilnenie spravodlivej 
konkurencieschopnosti na jednotnom trhu, 
čo zefektívni prácu daňových orgánov; 
keďže používanie technológií a 
digitalizácia zameraná na efektívnejšie 
využívanie dostupných údajov môžu 
podporiť účinnosť a transparentnosť 
daňových orgánov, znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov a zvýšiť dôveru 
verejnosti;

G. keďže zvýšená transparentnosť v 
oblasti zdaňovania právnických osôb môže 
zlepšiť výber daní, zvýšiť dodržiavanie 
daňových predpisov a je tiež potrebná na 
posilnenie spravodlivej 
konkurencieschopnosti na jednotnom trhu, 
čo zefektívni prácu daňových orgánov; 
keďže používanie technológií a 
digitalizácia zameraná na efektívnejšie 
využívanie dostupných údajov môžu 
podporiť účinnosť a transparentnosť 
daňových orgánov, znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov a zvýšiť dôveru 
verejnosti; keďže využívanie technológií a 
digitalizácie môže uľahčiť aj zdaňovanie 
pohyblivých základov dane;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže zvýšená transparentnosť v 
oblasti zdaňovania právnických osôb môže 
zlepšiť výber daní a je tiež potrebná na 
posilnenie spravodlivej 
konkurencieschopnosti na jednotnom trhu, 
čo zefektívni prácu daňových orgánov; 
keďže používanie technológií a 
digitalizácia zameraná na efektívnejšie 
využívanie dostupných údajov môžu 
podporiť účinnosť a transparentnosť 
daňových orgánov, znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov a zvýšiť dôveru 
verejnosti;

G. keďže zvýšená transparentnosť v 
oblasti zdaňovania právnických osôb môže 
zlepšiť výber daní a je tiež potrebná na 
posilnenie spravodlivej 
konkurencieschopnosti na jednotnom trhu, 
čo zefektívni prácu daňových orgánov; 
keďže konečná dohoda o verejnom 
podávaní správ podľa jednotlivých krajín 
zďaleka nestačí, pretože takéto podávanie 
správ neposkytne rozčlenené údaje za viac 
ako 80 % krajín sveta; keďže používanie 
technológií a digitalizácia zameraná na 
efektívnejšie využívanie dostupných 
údajov môžu podporiť účinnosť a 
transparentnosť daňových orgánov, znížiť 
náklady na dodržiavanie predpisov a zvýšiť 
dôveru verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Hélène Laporte, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže zvýšená transparentnosť v 
oblasti zdaňovania právnických osôb môže 
zlepšiť výber daní a je tiež potrebná na 
posilnenie spravodlivej 
konkurencieschopnosti na jednotnom 
trhu, čo zefektívni prácu daňových 
orgánov; keďže používanie technológií a 
digitalizácia zameraná na efektívnejšie 
využívanie dostupných údajov môžu 
podporiť účinnosť a transparentnosť 
daňových orgánov, znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov a zvýšiť dôveru 
verejnosti;

G. keďže zvýšená transparentnosť v 
oblasti zdaňovania právnických osôb, 
nefinančných subjektov a majetných 
fyzických osôb môže zlepšiť výber daní, čo 
zefektívni prácu daňových orgánov; keďže 
používanie technológií a digitalizácia 
zameraná na efektívnejšie využívanie 
dostupných údajov môžu podporiť 
účinnosť a transparentnosť daňových 
orgánov, znížiť náklady na dodržiavanie 
predpisov a zvýšiť dôveru verejnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže so znepokojením vníma 
zlyhania skupiny pre kódex správania 
zriadenej v roku 1998, ktorá nevydala 
odporúčania na podporu spravodlivej 
daňovej súťaže v rámci EÚ, ale nechala 
prosperovať škodlivé daňové praktiky ako 
v prípade luxemburských záväzných 
stanovísk;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 38
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta akčný plán Komisie a 
podporuje jeho dôsledné vykonávanie; 
poznamenáva, že väčšina z 25 opatrení 
súvisí s DPH, čo je vhodné vzhľadom na 
vysokú úroveň strát príjmov v oblasti 
DPH; domnieva sa však, že pred 
predložením konkrétnych legislatívnych 
návrhov by sa malo vykonať posúdenie 
vplyvu, aby sa lepšie pochopili potenciálne 
účinky na daňových poplatníkov a 
podniky;

1. víta akčný plán Komisie a 
podporuje jeho dôsledné vykonávanie; 
poznamenáva, že väčšina z 25 opatrení 
súvisí s DPH vzhľadom na vysokú úroveň 
strát príjmov v oblasti DPH; podporuje 
úsilie o zníženie výpadku z príjmov DPH, 
aby sa predišlo prípadnej potrebe zvýšiť 
sadzby daní zo spotreby; domnieva sa 
však, že pred predložením konkrétnych 
legislatívnych návrhov by sa malo vykonať 
posúdenie vplyvu, aby sa lepšie pochopili 
potenciálne účinky na daňových 
poplatníkov a podniky; zdôrazňuje však, že 
akčný plán Komisie by sa mal zamerať aj 
na zdaňovanie právnických osôb a 
mechanizmy boja proti praniu špinavých 
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peňazí v súlade s medzinárodnou 
dynamikou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta akčný plán Komisie a 
podporuje jeho dôsledné vykonávanie; 
poznamenáva, že väčšina z 25 opatrení 
súvisí s DPH, čo je vhodné vzhľadom na 
vysokú úroveň strát príjmov v oblasti 
DPH; domnieva sa však, že pred 
predložením konkrétnych legislatívnych 
návrhov by sa malo vykonať posúdenie 
vplyvu, aby sa lepšie pochopili potenciálne 
účinky na daňových poplatníkov a 
podniky;

1. víta akčný plán Komisie a 
podporuje jeho dôsledné vykonávanie; 
poznamenáva, že väčšina z 25 opatrení 
súvisí s DPH, čo je vhodné vzhľadom na 
vysokú úroveň strát príjmov v oblasti 
DPH; domnieva sa však, že pred 
predložením konkrétnych legislatívnych 
návrhov by sa malo vykonať posúdenie 
vplyvu, aby sa lepšie pochopili potenciálne 
účinky na daňových poplatníkov a 
podniky; vyjadruje znepokojenie nad tým, 
že naliehavo potrebné reformy DPH, ako 
je konečný režim DPH a koordinácia 
sadzieb, sú v Rade naďalej blokované z 
dôvodu jednomyseľnosti v daňových 
otázkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Marek Belka, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta akčný plán Komisie a 
podporuje jeho dôsledné vykonávanie; 
poznamenáva, že väčšina z 25 opatrení 
súvisí s DPH, čo je vhodné vzhľadom na 

1. víta akčný plán Komisie a 
podporuje jeho dôsledné vykonávanie; 
poznamenáva, že väčšina z 25 opatrení 
súvisí s DPH, čo je vhodné vzhľadom na 
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vysokú úroveň strát príjmov v oblasti 
DPH; domnieva sa však, že pred 
predložením konkrétnych legislatívnych 
návrhov by sa malo vykonať posúdenie 
vplyvu, aby sa lepšie pochopili potenciálne 
účinky na daňových poplatníkov a 
podniky;

vysokú úroveň strát príjmov v oblasti DPH 
a potrebu podporiť podniky, najmä MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta akčný plán Komisie a 
podporuje jeho dôsledné vykonávanie; 
poznamenáva, že väčšina z 25 opatrení 
súvisí s DPH, čo je vhodné vzhľadom na 
vysokú úroveň strát príjmov v oblasti 
DPH; domnieva sa však, že pred 
predložením konkrétnych legislatívnych 
návrhov by sa malo vykonať posúdenie 
vplyvu, aby sa lepšie pochopili potenciálne 
účinky na daňových poplatníkov a 
podniky;

1. poznamenáva, že väčšina z 25 
opatrení súvisí s DPH, čo javí ako vhodné 
vzhľadom na vysokú úroveň strát príjmov 
v oblasti DPH; domnieva sa však, že pred 
predložením konkrétnych legislatívnych 
návrhov by sa malo vykonať posúdenie 
vplyvu, aby sa lepšie pochopili potenciálne 
účinky na daňových poplatníkov a 
podniky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta akčný plán Komisie a 
podporuje jeho dôsledné vykonávanie; 
poznamenáva, že väčšina z 25 opatrení 
súvisí s DPH, čo je vhodné vzhľadom na 
vysokú úroveň strát príjmov v oblasti 

1. víta akčný plán Komisie a 
podporuje jeho dôsledné vykonávanie; 
poznamenáva, že väčšina z 25 opatrení 
súvisí s DPH, čo je vhodné vzhľadom na 
vysokú úroveň strát príjmov v oblasti 
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DPH; domnieva sa však, že pred 
predložením konkrétnych legislatívnych 
návrhov by sa malo vykonať posúdenie 
vplyvu, aby sa lepšie pochopili potenciálne 
účinky na daňových poplatníkov a 
podniky;

DPH; domnieva sa však, že na doplnenie 
konkrétnych legislatívnych návrhov by sa 
malo vykonať posúdenie vplyvu, aby sa 
lepšie pochopili potenciálne účinky na 
daňových poplatníkov a podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta akčný plán Komisie a 
podporuje jeho dôsledné vykonávanie; 
poznamenáva, že väčšina z 25 opatrení 
súvisí s DPH, čo je vhodné vzhľadom na 
vysokú úroveň strát príjmov v oblasti 
DPH; domnieva sa však, že pred 
predložením konkrétnych legislatívnych 
návrhov by sa malo vykonať posúdenie 
vplyvu, aby sa lepšie pochopili potenciálne 
účinky na daňových poplatníkov a 
podniky;

1. berie na vedomie akčný plán 
Komisie; poznamenáva, že väčšina z 25 
opatrení súvisí s DPH, čo je vhodné 
vzhľadom na vysokú úroveň strát príjmov 
v oblasti DPH; považuje za absolútne 
zásadné, aby sa pred predložením 
konkrétnych legislatívnych návrhov 
vykonalo posúdenie vplyvu, aby sa lepšie 
pochopili potenciálne účinky na daňových 
poplatníkov a podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že regresívne dane, 
ako je DPH, sú v Únii na vzostupe a 
predstavujú 7,1 % HDP, zatiaľ čo 
spravodlivejšie dane, ako sú dane z 
príjmov právnických osôb, klesajú a 
predstavujú len 2,8 % HDP; zdôrazňuje, 
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že trend nesmeruje správnym smerom, 
keďže rozdiel medzi týmito údajmi bol v 
roku 2006 o jeden percentuálny bod 
menší;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. verí, že rozhodnutie Komisie 
uskutočniť iniciatívy zamerané na 
posilnenie spolupráce medzi daňovými 
orgánmi a väčšiu harmonizáciu 
procesných pravidiel v rámci jednotného 
trhu je najdôležitejšie; víta iniciatívu 
Komisie týkajúcu sa „programu 
spolupráce EÚ v oblasti dodržiavania 
pravidiel (hospodárskej súťaže)“;

2. verí, že rozhodnutie Komisie 
uskutočniť iniciatívy zamerané na 
posilnenie spolupráce medzi daňovými 
orgánmi je najdôležitejšie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. verí, že rozhodnutie Komisie 
uskutočniť iniciatívy zamerané na 
posilnenie spolupráce medzi daňovými 
orgánmi a väčšiu harmonizáciu procesných 
pravidiel v rámci jednotného trhu je 
najdôležitejšie; víta iniciatívu Komisie 
týkajúcu sa „programu spolupráce EÚ v 
oblasti dodržiavania pravidiel 
(hospodárskej súťaže)“;

2. verí, že rozhodnutie Komisie 
uskutočniť iniciatívy zamerané na 
posilnenie spolupráce medzi daňovými 
orgánmi a väčšiu harmonizáciu procesných 
pravidiel v rámci jednotného trhu je 
najdôležitejšie; víta iniciatívu Komisie 
týkajúcu sa „programu spolupráce EÚ v 
oblasti dodržiavania pravidiel 
(hospodárskej súťaže)“ ako metódu užšej 
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spolupráce medzi daňovými orgánmi a 
podnikmi a odporúča jasné pravidlá 
oprávnenosti a fungovania, ako aj 
prípadné rozšírenie programu na otázky 
súvisiace s DPH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Martin Hlaváček, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. verí, že rozhodnutie Komisie 
uskutočniť iniciatívy zamerané na 
posilnenie spolupráce medzi daňovými 
orgánmi a väčšiu harmonizáciu 
procesných pravidiel v rámci jednotného 
trhu je najdôležitejšie; víta iniciatívu 
Komisie týkajúcu sa „programu spolupráce 
EÚ v oblasti dodržiavania pravidiel 
(hospodárskej súťaže)“;

2. verí, že rozhodnutie Komisie 
uskutočniť iniciatívy zamerané na 
posilnenie spolupráce medzi daňovými 
orgánmi a väčšiu koordináciu procesných 
pravidiel v rámci jednotného trhu je 
najdôležitejšie; víta iniciatívu Komisie 
týkajúcu sa „programu spolupráce EÚ v 
oblasti dodržiavania pravidiel 
(hospodárskej súťaže)“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. verí, že rozhodnutie Komisie 
uskutočniť iniciatívy zamerané na 
posilnenie spolupráce medzi daňovými 
orgánmi a väčšiu harmonizáciu procesných 
pravidiel v rámci jednotného trhu je 
najdôležitejšie; víta iniciatívu Komisie 
týkajúcu sa „programu spolupráce EÚ v 
oblasti dodržiavania pravidiel 

2. verí, že rozhodnutie Komisie 
uskutočniť iniciatívy zamerané na 
posilnenie spolupráce medzi daňovými 
orgánmi a väčšiu harmonizáciu procesných 
pravidiel v rámci jednotného trhu je 
najdôležitejšie; víta iniciatívu Komisie 
týkajúcu sa „programu spolupráce EÚ v 
oblasti dodržiavania pravidiel 
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(hospodárskej súťaže)“; (hospodárskej súťaže)“; víta a očakáva 
návrhy Komisie na harmonizáciu 
postupov týkajúcich sa zrážkovej dane a 
kritérií daňovej rezidencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta návrh Komisie na 
modernizáciu, zjednodušenie a 
harmonizáciu požiadaviek na DPH 
pomocou vykazovania a elektronickej 
fakturácie založených na transakciách v 
reálnom čase; poznamenáva, že takéto 
vykazovanie musí byť vhodné pre 
daňovníkov a zároveň musí umožniť 
daňovým správam mať prehľad o rôznych 
transakciách v reálnom čase, čo umožní 
predchádzanie podvodom a rizikovým 
hospodárskym subjektom a ich 
odhaľovanie; domnieva sa, že požiadavky 
na vykazovanie a daňové formuláre by sa 
mali v členských štátoch zjednotiť; 
domnieva sa, že používanie nástroja na 
získavanie údajov tzv. analýzy 
transakčných sietí (TNA) predstavuje 
dostupný spôsob, ako obmedziť daňové 
podvody, a podporuje jeho ďalší rozvoj a 
výmenu najlepších postupov medzi 
členskými štátmi;

3. víta návrh Komisie na 
modernizáciu, zjednodušenie a 
harmonizáciu požiadaviek na DPH 
pomocou vykazovania a elektronickej 
fakturácie založených na transakciách v 
reálnom čase; poznamenáva, že takéto 
vykazovanie musí byť vhodné pre 
daňovníkov a zároveň musí umožniť 
daňovým správam mať prehľad o rôznych 
transakciách v reálnom čase, čo umožní 
predchádzanie podvodom a rizikovým 
hospodárskym subjektom a ich 
odhaľovanie; domnieva sa, že požiadavky 
na vykazovanie a daňové formuláre by sa 
mali v členských štátoch zjednotiť; 
domnieva sa, že používanie nástroja na 
získavanie údajov tzv. analýzy 
transakčných sietí (TNA) predstavuje 
dostupný spôsob, ako obmedziť daňové 
podvody, a podporuje jeho ďalší rozvoj a 
výmenu najlepších postupov medzi 
členskými štátmi; zdôrazňuje však, že 
podľa štúdie, ktorú si v roku 2018 
vyžiadal výbor TAX 31a, sa nezbierajú 
žiadne údaje týkajúce sa podnikateľskej 
činnosti v členských štátoch, ktoré sa na 
nej nezúčastňujú, a že každý zúčastnený 
členský štát môže stanoviť „biely zoznam“ 
subjektov, v súvislosti s ktorými TNA 
nebude môcť zbierať údaje VIES a VOW;
_________________
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1a LAMENSCH M. a CECI E. (2018) 
VAT fraud - Economic impact, challenges 
and policy issues (Podvody v oblasti DPH 
– hospodársky vplyv, výzvy a politické 
otázky), in 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2018/626076/IPOL_STU(20
18)626076_EN.pdf. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta návrh Komisie na 
modernizáciu, zjednodušenie a 
harmonizáciu požiadaviek na DPH 
pomocou vykazovania a elektronickej 
fakturácie založených na transakciách v 
reálnom čase; poznamenáva, že takéto 
vykazovanie musí byť vhodné pre 
daňovníkov a zároveň musí umožniť 
daňovým správam mať prehľad o rôznych 
transakciách v reálnom čase, čo umožní 
predchádzanie podvodom a rizikovým 
hospodárskym subjektom a ich 
odhaľovanie; domnieva sa, že požiadavky 
na vykazovanie a daňové formuláre by sa 
mali v členských štátoch zjednotiť; 
domnieva sa, že používanie nástroja na 
získavanie údajov tzv. analýzy 
transakčných sietí (TNA) predstavuje 
dostupný spôsob, ako obmedziť daňové 
podvody, a podporuje jeho ďalší rozvoj a 
výmenu najlepších postupov medzi 
členskými štátmi;

3. berie na vedomie návrh Komisie na 
modernizáciu a zjednodušenie požiadaviek 
na DPH pomocou vykazovania a 
elektronickej fakturácie založených na 
transakciách v reálnom čase; 
poznamenáva, že takéto vykazovanie musí 
byť vhodné pre daňovníkov a zároveň musí 
umožniť daňovým správam mať prehľad o 
rôznych transakciách v reálnom čase, čo 
umožní predchádzanie podvodom a 
rizikovým hospodárskym subjektom a ich 
odhaľovanie; domnieva sa, že používanie 
nástroja na získavanie údajov tzv. analýzy 
transakčných sietí (TNA) predstavuje 
dostupný spôsob, ako obmedziť daňové 
podvody, a podporuje jeho ďalší rozvoj a 
výmenu najlepších postupov medzi 
členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
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Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta návrh Komisie na 
modernizáciu, zjednodušenie a 
harmonizáciu požiadaviek na DPH 
pomocou vykazovania a elektronickej 
fakturácie založených na transakciách v 
reálnom čase; poznamenáva, že takéto 
vykazovanie musí byť vhodné pre 
daňovníkov a zároveň musí umožniť 
daňovým správam mať prehľad o rôznych 
transakciách v reálnom čase, čo umožní 
predchádzanie podvodom a rizikovým 
hospodárskym subjektom a ich 
odhaľovanie; domnieva sa, že požiadavky 
na vykazovanie a daňové formuláre by sa 
mali v členských štátoch zjednotiť; 
domnieva sa, že používanie nástroja na 
získavanie údajov tzv. analýzy 
transakčných sietí (TNA) predstavuje 
dostupný spôsob, ako obmedziť daňové 
podvody, a podporuje jeho ďalší rozvoj a 
výmenu najlepších postupov medzi 
členskými štátmi;

3. víta návrh Komisie na 
modernizáciu, zjednodušenie a 
harmonizáciu požiadaviek na DPH 
pomocou vykazovania a elektronickej 
fakturácie založených na transakciách v 
reálnom čase; poznamenáva, že takéto 
vykazovanie musí byť vhodné pre 
daňovníkov a zároveň musí umožniť 
daňovým správam mať prehľad o rôznych 
transakciách v reálnom čase, čo umožní 
predchádzanie podvodom a rizikovým 
hospodárskym subjektom a ich 
odhaľovanie; domnieva sa, že požiadavky 
na vykazovanie a daňové formuláre by sa 
mali v členských štátoch zjednotiť; 
domnieva sa, že používanie nástroja na 
získavanie údajov tzv. analýzy 
transakčných sietí (TNA) predstavuje 
jeden z dostupných spôsobov, ako 
obmedziť daňové podvody, a podporuje 
jeho ďalší rozvoj a výmenu najlepších 
postupov medzi členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta návrh Komisie na 
modernizáciu, zjednodušenie a 
harmonizáciu požiadaviek na DPH 
pomocou vykazovania a elektronickej 
fakturácie založených na transakciách v 
reálnom čase; poznamenáva, že takéto 

3. víta návrh Komisie na 
modernizáciu a zjednodušenie požiadaviek 
na DPH pomocou vykazovania a 
elektronickej fakturácie založených na 
transakciách v reálnom čase; 
poznamenáva, že takéto vykazovanie musí 
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vykazovanie musí byť vhodné pre 
daňovníkov a zároveň musí umožniť 
daňovým správam mať prehľad o rôznych 
transakciách v reálnom čase, čo umožní 
predchádzanie podvodom a rizikovým 
hospodárskym subjektom a ich 
odhaľovanie; domnieva sa, že požiadavky 
na vykazovanie a daňové formuláre by sa 
mali v členských štátoch zjednotiť; 
domnieva sa, že používanie nástroja na 
získavanie údajov tzv. analýzy 
transakčných sietí (TNA) predstavuje 
dostupný spôsob, ako obmedziť daňové 
podvody, a podporuje jeho ďalší rozvoj a 
výmenu najlepších postupov medzi 
členskými štátmi;

byť vhodné pre daňovníkov a zároveň musí 
umožniť daňovým správam mať prehľad o 
rôznych transakciách v reálnom čase, čo 
umožní predchádzanie podvodom a 
rizikovým hospodárskym subjektom a ich 
odhaľovanie; domnieva sa, že požiadavky 
na vykazovanie a daňové formuláre by sa 
mali v členských štátoch zjednotiť; 
domnieva sa, že používanie nástroja na 
získavanie údajov tzv. analýzy 
transakčných sietí (TNA) predstavuje 
dostupný spôsob, ako obmedziť daňové 
podvody, a podporuje jeho ďalší rozvoj a 
výmenu najlepších postupov medzi 
členskými štátmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že akékoľvek daňové 
opatrenia, dočasné alebo nie, by mali 
posilňovať konkurencieschopnosť 
európskych podnikov a neobmedzovať ju; 
zdôrazňuje, že požiadavky na vykazovanie 
by nemali vytvárať vyššie administratívne 
náklady pre hospodárske subjekty, najmä 
pre malé a stredné podniky (MSP); 
poznamenáva, že na účinné riešenie 
stratených daňových príjmov môže byť 
potrebná lepšia kvalita a prípadné väčšie 
množstvo údajov, ale mali by sa zbierať 
iba údaje, ktoré sa skutočne použijú a 
ktoré sa od daňových poplatníkov 
zozbierajú iba raz s najvyššou 
bezpečnosťou; poznamenáva, že údaje by 
sa mali zameriavať na zjednodušenie 
rôznych povinností daňových poplatníkov, 
pričom na maximalizáciu účinnosti 
využívania údajov by sa mala používať 

4. zdôrazňuje, že požiadavky na 
vykazovanie by nemali vytvárať vyššie 
administratívne náklady pre hospodárske 
subjekty, najmä pre malé a stredné podniky 
(MSP); poznamenáva, že na účinné 
riešenie stratených daňových príjmov môže 
byť potrebná lepšia kvalita a prípadné 
väčšie množstvo údajov zozbieraných 
spôsobom, pri ktorom sa rešpektuje 
bezpečnosť daňových poplatníkov; 
poznamenáva, že údaje by sa mali 
zameriavať na zjednodušenie rôznych 
povinností daňových poplatníkov, pričom 
na maximalizáciu účinnosti využívania 
údajov by sa mala používať umelá 
inteligencia (AI) a rôzne softvéry;
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umelá inteligencia (AI) a rôzne softvéry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že akékoľvek daňové 
opatrenia, dočasné alebo nie, by mali 
posilňovať konkurencieschopnosť 
európskych podnikov a neobmedzovať ju; 
zdôrazňuje, že požiadavky na vykazovanie 
by nemali vytvárať vyššie administratívne 
náklady pre hospodárske subjekty, najmä 
pre malé a stredné podniky (MSP); 
poznamenáva, že na účinné riešenie 
stratených daňových príjmov môže byť 
potrebná lepšia kvalita a prípadné väčšie 
množstvo údajov, ale mali by sa zbierať 
iba údaje, ktoré sa skutočne použijú a 
ktoré sa od daňových poplatníkov 
zozbierajú iba raz s najvyššou 
bezpečnosťou; poznamenáva, že údaje by 
sa mali zameriavať na zjednodušenie 
rôznych povinností daňových poplatníkov, 
pričom na maximalizáciu účinnosti 
využívania údajov by sa mala používať 
umelá inteligencia (AI) a rôzne softvéry;

4. pripomína, že akékoľvek daňové 
opatrenia, dočasné alebo nie, by mali 
posilňovať konkurencieschopnosť 
európskych podnikov a neobmedzovať ju; 
zdôrazňuje, že požiadavky na vykazovanie 
by nemali vytvárať vyššie administratívne 
náklady pre hospodárske subjekty, najmä 
pre malé a stredné podniky (MSP); 
poznamenáva, že na účinné riešenie 
stratených daňových príjmov môže byť 
potrebná lepšia kvalita a prípadné väčšie 
množstvo údajov; trvá na zásade, že všetky 
údaje, ktoré daňové orgány získajú od 
daňových poplatníkov sa musia členským 
štátom poskytnúť iba raz, a to s najvyššou 
bezpečnosťou a pri dodržiavaní právnych 
predpisov o ochrane údajov; 
poznamenáva, že údaje by sa mali 
zameriavať na zjednodušenie rôznych 
povinností daňových poplatníkov, pričom 
na maximalizáciu účinnosti využívania 
údajov by sa mala používať umelá 
inteligencia (AI) a rôzne softvéry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že akékoľvek daňové 
opatrenia, dočasné alebo nie, by mali 
posilňovať konkurencieschopnosť 
európskych podnikov a neobmedzovať ju; 
zdôrazňuje, že požiadavky na vykazovanie 
by nemali vytvárať vyššie administratívne 
náklady pre hospodárske subjekty, najmä 
pre malé a stredné podniky (MSP); 
poznamenáva, že na účinné riešenie 
stratených daňových príjmov môže byť 
potrebná lepšia kvalita a prípadné väčšie 
množstvo údajov, ale mali by sa zbierať iba 
údaje, ktoré sa skutočne použijú a ktoré sa 
od daňových poplatníkov zozbierajú iba 
raz s najvyššou bezpečnosťou; 
poznamenáva, že údaje by sa mali 
zameriavať na zjednodušenie rôznych 
povinností daňových poplatníkov, pričom 
na maximalizáciu účinnosti využívania 
údajov by sa mala používať umelá 
inteligencia (AI) a rôzne softvéry;

4. pripomína, že akékoľvek daňové 
opatrenia, dočasné alebo nie, by mali 
posilňovať konkurencieschopnosť 
európskych podnikov a neobmedzovať ju; 
zdôrazňuje, že požiadavky na vykazovanie 
by nemali vytvárať vyššie administratívne 
náklady pre hospodárske subjekty, najmä 
pre malé a stredné podniky (MSP); 
poznamenáva, že na účinné riešenie 
stratených daňových príjmov môže byť 
potrebná lepšia kvalita a prípadné väčšie 
množstvo údajov, ale mali by sa zbierať iba 
údaje, ktoré sa skutočne použijú a ktoré sa 
od daňových poplatníkov zozbierajú iba 
raz s najvyššou bezpečnosťou; berie na 
vedomie potenciál údajov a digitálnych 
nástrojov znížiť byrokraciu a zjednodušiť 
rôzne povinnosti daňových poplatníkov, 
pričom na maximalizáciu účinnosti 
využívania údajov by sa mala používať 
umelá inteligencia (AI) a rôzne softvéry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že akékoľvek daňové 
opatrenia, dočasné alebo nie, by mali 
posilňovať konkurencieschopnosť 
európskych podnikov a neobmedzovať ju; 
zdôrazňuje, že požiadavky na vykazovanie 
by nemali vytvárať vyššie administratívne 
náklady pre hospodárske subjekty, najmä 
pre malé a stredné podniky (MSP); 
poznamenáva, že na účinné riešenie 
stratených daňových príjmov môže byť 
potrebná lepšia kvalita a prípadné väčšie 
množstvo údajov, ale mali by sa zbierať iba 

4. pripomína, že akékoľvek daňové 
opatrenia, dočasné alebo nie, by mali 
posilňovať konkurencieschopnosť 
európskych podnikov a neobmedzovať ju; 
zdôrazňuje, že požiadavky na vykazovanie 
by nemali vytvárať vyššie administratívne 
náklady pre hospodárske subjekty, najmä 
pre malé a stredné podniky (MSP); 
poznamenáva, že na účinné riešenie 
stratených daňových príjmov môže byť 
potrebná lepšia kvalita a prípadné väčšie 
množstvo údajov, ale mali by sa zbierať iba 



PE697.830v01-00 34/120 AM\1240497SK.docx

SK

údaje, ktoré sa skutočne použijú a ktoré sa 
od daňových poplatníkov zozbierajú iba 
raz s najvyššou bezpečnosťou; 
poznamenáva, že údaje by sa mali 
zameriavať na zjednodušenie rôznych 
povinností daňových poplatníkov, pričom 
na maximalizáciu účinnosti využívania 
údajov by sa mala používať umelá 
inteligencia (AI) a rôzne softvéry;

údaje, ktoré sa skutočne použijú a ktoré sa 
od daňových poplatníkov zozbierajú iba 
raz s najvyššou bezpečnosťou; 
poznamenáva, že údaje by sa mali 
zameriavať na zjednodušenie rôznych 
povinností daňových poplatníkov, najmä 
v oblasti daňového priznania k DPH 
a súhrnných výkazov, pričom na 
maximalizáciu účinnosti využívania údajov 
by sa mala používať umelá inteligencia 
(AI) a rôzne softvéry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že akékoľvek daňové 
opatrenia, dočasné alebo nie, by mali 
posilňovať konkurencieschopnosť 
európskych podnikov a neobmedzovať ju; 
zdôrazňuje, že požiadavky na vykazovanie 
by nemali vytvárať vyššie administratívne 
náklady pre hospodárske subjekty, najmä 
pre malé a stredné podniky (MSP); 
poznamenáva, že na účinné riešenie 
stratených daňových príjmov môže byť 
potrebná lepšia kvalita a prípadné väčšie 
množstvo údajov, ale mali by sa zbierať iba 
údaje, ktoré sa skutočne použijú a ktoré sa 
od daňových poplatníkov zozbierajú iba 
raz s najvyššou bezpečnosťou; 
poznamenáva, že údaje by sa mali 
zameriavať na zjednodušenie rôznych 
povinností daňových poplatníkov, pričom 
na maximalizáciu účinnosti využívania 
údajov by sa mala používať umelá 
inteligencia (AI) a rôzne softvéry;

4. zdôrazňuje, že v súvislosti s 
požiadavkami na vykazovanie daní by sa 
malo zabrániť vytváraniu značne vyšších 
administratívnych nákladov pre 
hospodárske subjekty, najmä pre malé a 
stredné podniky (MSP); poznamenáva, že 
na účinné riešenie stratených daňových 
príjmov môže byť potrebná lepšia kvalita a 
prípadné väčšie množstvo údajov, ale mali 
by sa zbierať iba údaje, ktoré sa skutočne 
použijú a ktoré sa od daňových 
poplatníkov zozbierajú v súlade s právami 
daňovníkov; poznamenáva, že údaje by sa 
mali zameriavať na zjednodušenie rôznych 
povinností daňových poplatníkov, pričom 
na maximalizáciu účinnosti využívania 
údajov by sa mala používať umelá 
inteligencia (AI) a rôzne softvéry;

Or. en



AM\1240497SK.docx 35/120 PE697.830v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 58
Marek Belka, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že akékoľvek daňové 
opatrenia, dočasné alebo nie, by mali 
posilňovať konkurencieschopnosť 
európskych podnikov a neobmedzovať ju; 
zdôrazňuje, že požiadavky na vykazovanie 
by nemali vytvárať vyššie administratívne 
náklady pre hospodárske subjekty, najmä 
pre malé a stredné podniky (MSP); 
poznamenáva, že na účinné riešenie 
stratených daňových príjmov môže byť 
potrebná lepšia kvalita a prípadné väčšie 
množstvo údajov, ale mali by sa zbierať 
iba údaje, ktoré sa skutočne použijú a 
ktoré sa od daňových poplatníkov 
zozbierajú iba raz s najvyššou 
bezpečnosťou; poznamenáva, že údaje by 
sa mali zameriavať na zjednodušenie 
rôznych povinností daňových poplatníkov, 
pričom na maximalizáciu účinnosti 
využívania údajov by sa mala používať 
umelá inteligencia (AI) a rôzne softvéry;

4. pripomína, že akékoľvek daňové 
opatrenia, dočasné alebo nie, by mali 
brániť narúšaniu investičných rozhodnutí 
a mali by slúžiť ako nástroj na podporu 
plnenia cieľov Únie, ako je napríklad 
zelená dohoda, sociálna spravodlivosť 
alebo digitalizácia európskeho 
hospodárstva; zdôrazňuje, že požiadavky 
na vykazovanie by nemali vytvárať vyššie 
administratívne náklady pre hospodárske 
subjekty, najmä pre malé a stredné podniky 
(MSP); poznamenáva, že na účinné 
riešenie stratených daňových príjmov môže 
byť potrebná lepšia kvalita a prípadné 
väčšie množstvo údajov; poznamenáva, že 
údaje by sa mali zameriavať na 
zjednodušenie rôznych povinností 
daňových poplatníkov, pričom na 
maximalizáciu účinnosti využívania údajov 
by sa mala používať umelá inteligencia 
(AI) a rôzne softvéry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že akékoľvek daňové 
opatrenia, dočasné alebo nie, by mali 
posilňovať konkurencieschopnosť 
európskych podnikov a neobmedzovať ju; 
zdôrazňuje, že požiadavky na vykazovanie 
by nemali vytvárať vyššie administratívne 

4. pripomína, že akékoľvek daňové 
opatrenia, dočasné alebo nie, by mali 
posilňovať konkurencieschopnosť 
európskych podnikov a neobmedzovať ju; 
zdôrazňuje, že požiadavky na vykazovanie 
by preto nemali vytvárať vyššie 
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náklady pre hospodárske subjekty, najmä 
pre malé a stredné podniky (MSP); 
poznamenáva, že na účinné riešenie 
stratených daňových príjmov môže byť 
potrebná lepšia kvalita a prípadné väčšie 
množstvo údajov, ale mali by sa zbierať 
iba údaje, ktoré sa skutočne použijú a 
ktoré sa od daňových poplatníkov 
zozbierajú iba raz s najvyššou 
bezpečnosťou; poznamenáva, že údaje by 
sa mali zameriavať na zjednodušenie 
rôznych povinností daňových poplatníkov, 
pričom na maximalizáciu účinnosti 
využívania údajov by sa mala používať 
umelá inteligencia (AI) a rôzne softvéry;

administratívne náklady pre hospodárske 
subjekty, najmä pre malé a stredné podniky 
(MSP); poznamenáva, že na účinné 
riešenie stratených daňových príjmov môže 
byť potrebná lepšia kvalita a prípadné 
väčšie množstvo údajov, ktoré by sa však 
mali získavať len raz a len v prípade 
potreby, pričom by sa malo zabezpečiť ich 
účinné využívanie a primeraná úroveň 
bezpečnosti; poznamenáva, že údaje by sa 
mali zameriavať na zjednodušenie rôznych 
povinností daňových poplatníkov, pričom 
na maximalizáciu účinnosti využívania 
údajov by sa mala používať umelá 
inteligencia (AI) a rôzne softvéry;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 60
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. konštatuje, že strata príjmov v Únii 
v dôsledku medzinárodných daňových 
únikov fyzických osôb, ktoré zahŕňajú daň 
z príjmu fyzických osôb, daň z príjmu z 
kapitálu a daň z majetku a dedičstva, sa v 
roku 2016 odhadovala na 
46 miliárd EUR; berie na vedomie 
súčasné narušenia jednotného trhu v 
dôsledku rastúcej a neregulovanej 
daňovej súťaže v oblasti zdaňovania 
osobných príjmov, kapitálu a bohatstva; 
berie na vedomie pokračujúcu 
hospodársku súťaž v Únii o majetné 
fyzické osoby prostredníctvom 
preferenčných režimov, ako sú režimy pre 
osoby žijúce v zahraničí a investičné 
režimy; berie tiež na vedomie súťaž o 
dôchodcov a tzv. digitálnych nomádov; 
zdôrazňuje, že daňová hospodárska súťaž 
o „digitálnych nomádov“ sa v reakcii na 
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krízu COVID-19 zrýchlila v dôsledku 
telepráce; upozorňuje na nejednotnosť 
zdaňovania kapitálových ziskov v Európe 
a z toho vyplývajúce negatívne fiškálne 
vedľajšie účinky, napríklad odmeňovanie 
špekulácií; preto vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad tým, že narušenia 
v oblasti zdaňovania príjmov fyzických 
osôb, kapitálových ziskov, majetku a 
dedičstva sa v akčnom pláne Komisie 
nepremietli do konkrétnych opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že rôznorodosť 
daňových predpisov členských štátov 
predstavuje zaťažujúcu výzvu najmä pre 
MSP a startupy, ktoré pôsobia alebo chcú 
začať obchodovať na jednotnom trhu a 
musia sa vyrovnať až s 27 rôznymi 
daňovými systémami. Náležitá pozornosť 
by sa mala venovať vyšším nákladom na 
dodržiavanie predpisov, ktoré majú MSP v 
porovnaní s väčšími podnikmi; uvádza, že 
Európska komisia odhaduje, že náklady 
na dodržiavanie daňových predpisov v 
prípade veľkých spoločností predstavujú 
približne 2 % ich príjmov, zatiaľ čo v 
prípade MSP je to približne 30 %; 
zdôrazňuje, že MSP by nemali byť ďalej 
znevýhodňované finančnou záťažou 
spojenou s fungovaním v rámci rôznych 
vnútroštátnych systémov a výhody 
jednotného trhu by mali byť ľahko 
dostupné;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 62
Paul Tang, Pedro Marques, Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že v stratégii 
udržateľnej obnovy by sa mali 
zohľadňovať pretrvávajúce nízke úrokové 
sadzby a rastúca inflácia v celej Únii; 
vyjadruje obavy, že v týchto 
hospodárskych podmienkach sa daňové 
zaťaženie čoraz viac presúva z 
kapitálových ziskov na prácu; za ďalšiu 
komplikáciu považuje vysokú mobilitu 
pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila politické opatrenia v oblasti 
zdaňovania príjmov fyzických osôb, ako je 
minimálna sadzba dane, daň z majetku a 
daň z dedičstva, s cieľom zabezpečiť 
spravodlivé rozdelenie daní medzi členské 
štáty a spravodlivé rozdelenie daňového 
zaťaženia medzi ich občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. opätovne zdôrazňuje význam 
fondov NextGenerationEU pre 
hospodársku obnovu Únie a vyzdvihuje 
príležitosť využiť Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti 
na financovanie fiškálnych reforiem a 
investícií do udržateľného 
a digitalizovaného fiškálneho systému;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva na väčšie zosúladenie a 
administratívnu spoluprácu v oblasti 
zdaňovania kapitálových ziskov v Únii; 
vyzýva ministrov financií členských štátov, 
aby sa konečne dohodli na reforme 
kódexu správania EÚ pri zdaňovaní 
podnikov z roku 1997 a rozšírili ho okrem 
zdaňovania príjmov právnických osôb aj 
na daňovú súťaž o fyzické osoby v Únii; 
vyzýva Komisiu, aby v rámci 
nadchádzajúceho daňového sympózia v 
roku 2022 zmapovala všetky rozdiely v 
daňových systémoch členských štátov, 
označila všetky možné narušenia a 
vypracovala konkrétny akčný plán na ich 
odstránenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. pripomína, že cieľom programu 
Fiscalis na obdobie 2021 – 2027 s 
rozpočtom 269 miliónov EUR je bojovať 
proti daňovej nespravodlivosti tým, že 
vnútroštátnym daňovým orgánom pomôže 
lepšie spolupracovať v boji proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom a 
agresívnemu daňovému plánovaniu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že lepšie odhady 
celkových daňových strát v Únii sú 
nevyhnutné pre účinné návrhy spôsobov 
účinného znižovania daňových strát;

5. zastáva názor, že lepšie odhady 
celkových daňových strát v Únii sú 
nevyhnutné pre účinné návrhy spôsobov 
účinného znižovania daňových strát; 
zdôrazňuje, že lepšia dostupnosť údajov 
spoločností, fyzických osôb a daňových 
správ môže významne prispieť k lepším 
odhadom; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že niektoré členské štáty, napríklad Írsko 
a Holandsko, nezverejňujú svoje údaje 
v rámci podávania správ podľa 
jednotlivých štátov v plnom rozsahu na 
vnútroštátnej úrovni, a najmä v databáze 
OECD pre štatistiky týkajúce sa dane z 
príjmov právnických osôb; ďalej 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské 
štáty neposkytli Európskemu parlamentu 
potrebné informácie v rámci správy 
o vykonávaní DAC; víta prijatie návrhu 
na verejné podávanie správ podľa 
jednotlivých krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že lepšie odhady 
celkových daňových strát v Únii sú 

5. zastáva názor, že lepšie odhady 
celkových daňových strát v Únii sú 
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nevyhnutné pre účinné návrhy spôsobov 
účinného znižovania daňových strát;

nevyhnutné pre účinné návrhy spôsobov 
účinného znižovania daňových strát; 
vyzýva preto Komisiu, aby začala 
koordinovať úsilie členských štátov o 
vytvorenie spoločného systému zberu 
štatistických údajov o karuselových 
podvodoch v oblasti DPH; poukazuje na 
to, že tento systém by mohol vychádzať z 
postupov, ktoré už používajú niektoré 
členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Marek Belka, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Paul Tang, Jonás 
Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že lepšie odhady 
celkových daňových strát v Únii sú 
nevyhnutné pre účinné návrhy spôsobov 
účinného znižovania daňových strát;

5. zastáva názor, že lepšie odhady 
celkových daňových strát v Únii sú 
nevyhnutné pre účinné návrhy spôsobov 
účinného znižovania daňových strát; víta 
vytvorenie daňového monitorovacieho 
strediska EÚ a odporúča Komisii, aby 
našla prostriedky na pokračovanie tejto 
činnosti, ktorá bola iniciovaná pilotným 
projektom v rámci ročného rozpočtu 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že lepšie odhady 
celkových daňových strát v Únii sú 

5. zastáva názor, že lepšie odhady 
celkových daňových strát v Únii sú 
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nevyhnutné pre účinné návrhy spôsobov 
účinného znižovania daňových strát;

nevyhnutné pre účinné návrhy spôsobov 
účinného znižovania daňových strát; 
konštatuje, že údaje o celkových daňových 
stratách by sa mali ďalej analyzovať a 
zhromažďovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že lepšie odhady 
celkových daňových strát v Únii sú 
nevyhnutné pre účinné návrhy spôsobov 
účinného znižovania daňových strát;

5. zastáva názor, že lepšie odhady 
celkových daňových strát v Únii 
a dôkladné vyšetrovanie ich systémových 
príčin sú nevyhnutné pre účinné návrhy 
spôsobov účinného znižovania daňových 
strát;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 71
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že daňová 
transparentnosť a istota založená na 
jasných príslušných právach a 
povinnostiach je hlavnou zásadou, na 
ktorej je možné vybudovať vzájomnú 
dôveru medzi daňovníkmi; v tejto 
súvislosti podporuje formalizáciu Charty 
práv daňovníkov; domnieva sa, že je 
potrebné zvážiť ďalší rozvoj a identifikáciu 
medzier v účinnom európskom 
mechanizme riešenia sporov;

6. pripomína, že daňová 
transparentnosť a istota založená na 
jasných príslušných právach a 
povinnostiach je hlavnou zásadou, na 
ktorej je možné vybudovať vzájomnú 
dôveru medzi daňovníkmi; v tejto 
súvislosti podporuje formalizáciu Charty 
práv daňovníkov, väčšiu konzistentnosť 
pravidiel daňovej rezidencie pre fyzické 
osoby a intenzívnejšiu výmenu informácií; 
domnieva sa, že je potrebné zvážiť ďalší 
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rozvoj a identifikáciu medzier v účinnom 
európskom mechanizme riešenia sporov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že daňová 
transparentnosť a istota založená na 
jasných príslušných právach a 
povinnostiach je hlavnou zásadou, na 
ktorej je možné vybudovať vzájomnú 
dôveru medzi daňovníkmi; v tejto 
súvislosti podporuje formalizáciu Charty 
práv daňovníkov; domnieva sa, že je 
potrebné zvážiť ďalší rozvoj a identifikáciu 
medzier v účinnom európskom 
mechanizme riešenia sporov;

6. pripomína, že daňová 
transparentnosť, spravodlivosť a istota 
založená na jasných príslušných právach a 
povinnostiach je hlavnou zásadou, na 
ktorej je možné vybudovať vzájomnú 
dôveru medzi daňovníkmi a daňovými 
správami; v tejto súvislosti podporuje 
formalizáciu Charty práv daňovníkov; 
domnieva sa, že je potrebné zvážiť ďalší 
rozvoj a identifikáciu medzier v účinnom 
európskom mechanizme riešenia sporov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. konštatuje, že členské štáty majú 
zákonnú povinnosť zasielať údaje len za 
tie kategórie, o ktorých sú už informácie k 
dispozícii, v dôsledku čoho stále existuje 
všeobecný nedostatok informácií 
týkajúcich sa určitých kategórií príjmov a 
majetku; vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
automatickú výmenu informácií na 
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kryptoaktíva (DAC8);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Marek Belka, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že daňová istota by 
sa posilnila, ak by členské štáty mali 
jednotné chápanie toho, ktoré daňové 
stimuly nenarúšajú hospodársku súťaž; 
vyzýva Komisiu, aby vydala usmernenia o 
daňových stimuloch, ktoré nenarúšajú 
jednotný trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. víta opatrenia, ktoré Komisia 
prijala v oblasti predchádzania a riešenia 
sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia 
DPH; konštatuje, že takéto spory budú 
pravdepodobne narastať v dôsledku 
nových hospodárskych modelov obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Hélène Laporte
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že rozhodovací proces 
Únie nepodporuje zmeny, pretože daňová 
politika je vnútroštátnou výsadou a 
podlieha jednomyseľnému schváleniu; 
ľutuje, že súčasná situácia niekedy vedie 
k nerovnomernému alebo nejednotnému 
uplatňovaniu daňových predpisov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zaistili 
harmonizovanejšie a jednotnejšie daňové 
pravidlá a ich uplatňovanie, chránili 
fungovanie jednotného trhu a zaistili 
zásadu „zdaňovania tam, kde sa vytvára 
zisk“;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 77
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Hélène Laporte, Roman Haider, 
Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že rozhodovací proces 
Únie nepodporuje zmeny, pretože daňová 
politika je vnútroštátnou výsadou a 
podlieha jednomyseľnému schváleniu; 
ľutuje, že súčasná situácia niekedy vedie 
k nerovnomernému alebo nejednotnému 
uplatňovaniu daňových predpisov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zaistili 
harmonizovanejšie a jednotnejšie daňové 
pravidlá a ich uplatňovanie, chránili 
fungovanie jednotného trhu a zaistili 
zásadu „zdaňovania tam, kde sa vytvára 
zisk“;

7. pripomína, že daňová politika je 
vnútroštátnou výsadou a podlieha 
jednomyseľnému schváleniu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 78
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že rozhodovací proces 
Únie nepodporuje zmeny, pretože daňová 
politika je vnútroštátnou výsadou a 
podlieha jednomyseľnému schváleniu; 
ľutuje, že súčasná situácia niekedy vedie k 
nerovnomernému alebo nejednotnému 
uplatňovaniu daňových predpisov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zaistili 
harmonizovanejšie a jednotnejšie daňové 
pravidlá a ich uplatňovanie, chránili 
fungovanie jednotného trhu a zaistili 
zásadu „zdaňovania tam, kde sa vytvára 
zisk“;

7. konštatuje, že rozhodovací proces 
Únie nepodporuje zmeny, pretože daňová 
politika je vnútroštátnou výsadou a 
podlieha jednomyseľnému schváleniu; 
ľutuje, že súčasná situácia niekedy vedie k 
nerovnomernému alebo nejednotnému 
uplatňovaniu daňových predpisov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zaistili 
harmonizovanejšie a jednotnejšie daňové 
pravidlá a ich uplatňovanie, chránili 
fungovanie jednotného trhu a zaistili 
zásadu „zdaňovania tam, kde sa vytvára 
zisk“; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
návrhy ako CCCTB, revízia smernice o 
výplate úrokov a licenčných poplatkov a 
reforma kódexu správania pri zdaňovaní 
podnikov zostali v Rade zablokované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že rozhodovací proces 
Únie nepodporuje zmeny, pretože daňová 
politika je vnútroštátnou výsadou a 
podlieha jednomyseľnému schváleniu; 
ľutuje, že súčasná situácia niekedy vedie k 
nerovnomernému alebo nejednotnému 
uplatňovaniu daňových predpisov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zaistili 
harmonizovanejšie a jednotnejšie daňové 

7. konštatuje, že rozhodovací proces 
Únie nepodporuje zmeny, pretože daňová 
politika je vnútroštátnou výsadou a 
podlieha jednomyseľnému schváleniu; 
ľutuje, že súčasná situácia niekedy vedie k 
nerovnomernému alebo nejednotnému 
uplatňovaniu daňových predpisov a 
oneskorenej harmonizácii daňových 
postupov v rámci Únie; vyzýva Komisiu a 
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pravidlá a ich uplatňovanie, chránili 
fungovanie jednotného trhu a zaistili 
zásadu „zdaňovania tam, kde sa vytvára 
zisk“;

členské štáty, aby zaistili 
harmonizovanejšie a jednotnejšie daňové 
pravidlá a ich uplatňovanie, chránili 
fungovanie jednotného trhu a zaistili 
zásadu „zdaňovania tam, kde sa vytvára 
zisk“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Martin Hlaváček, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že rozhodovací proces 
Únie nepodporuje zmeny, pretože daňová 
politika je vnútroštátnou výsadou a 
podlieha jednomyseľnému schváleniu; 
ľutuje, že súčasná situácia niekedy vedie k 
nerovnomernému alebo nejednotnému 
uplatňovaniu daňových predpisov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zaistili 
harmonizovanejšie a jednotnejšie daňové 
pravidlá a ich uplatňovanie, chránili 
fungovanie jednotného trhu a zaistili 
zásadu „zdaňovania tam, kde sa vytvára 
zisk“;

7. konštatuje, že daňová politika je 
vnútroštátnou výsadou a podlieha 
jednomyseľnému schváleniu; ľutuje, že 
súčasná situácia niekedy vedie k 
nerovnomernému alebo nejednotnému 
uplatňovaniu daňových predpisov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zaistili 
jednotnejšie daňové pravidlá a ich 
uplatňovanie, chránili fungovanie 
jednotného trhu a zaistili zásadu 
„zdaňovania tam, kde sa vytvára zisk“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Marek Belka, Niels Fuglsang, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Paul Tang, 
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že rozhodovací proces 
Únie nepodporuje zmeny, pretože daňová 
politika je vnútroštátnou výsadou a 

7. konštatuje, že rozhodovací proces 
Únie nepodporuje zmeny, pretože daňová 
politika je vnútroštátnou výsadou a 
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podlieha jednomyseľnému schváleniu; 
ľutuje, že súčasná situácia niekedy vedie k 
nerovnomernému alebo nejednotnému 
uplatňovaniu daňových predpisov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zaistili 
harmonizovanejšie a jednotnejšie daňové 
pravidlá a ich uplatňovanie, chránili 
fungovanie jednotného trhu a zaistili 
zásadu „zdaňovania tam, kde sa vytvára 
zisk“;

podlieha jednomyseľnému schváleniu; 
pripomína existenciu článku 116 ZFEÚ; 
ľutuje, že súčasná situácia niekedy vedie k 
nerovnomernému alebo nejednotnému 
uplatňovaniu daňových predpisov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zaistili 
harmonizovanejšie a jednotnejšie daňové 
pravidlá a ich uplatňovanie, chránili 
fungovanie jednotného trhu a zaistili 
zásadu „zdaňovania tam, kde sa vytvára 
zisk“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že rozhodovací proces 
Únie nepodporuje zmeny, pretože daňová 
politika je vnútroštátnou výsadou a 
podlieha jednomyseľnému schváleniu; 
ľutuje, že súčasná situácia niekedy vedie k 
nerovnomernému alebo nejednotnému 
uplatňovaniu daňových predpisov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zaistili 
harmonizovanejšie a jednotnejšie daňové 
pravidlá a ich uplatňovanie, chránili 
fungovanie jednotného trhu a zaistili 
zásadu „zdaňovania tam, kde sa vytvára 
zisk“;

7. konštatuje, že daňová politika je 
vnútroštátnou výsadou a podlieha 
jednomyseľnému schváleniu a že táto 
hlavná zásada by sa mala zachovať, aj 
keď súčasná situácia niekedy vedie k 
nerovnomernému alebo nejednotnému 
uplatňovaniu daňových predpisov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby dosiahli 
konsenzus v oblasti zabezpečenia 
harmonizovanejších a jednotnejších 
daňových pravidiel a ich uplatňovania, 
chránili fungovanie jednotného trhu a 
zaistili zásadu „zdaňovania tam, kde sa 
vytvára zisk“;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 83
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že rozhodovací proces 
Únie nepodporuje zmeny, pretože daňová 
politika je vnútroštátnou výsadou a 
podlieha jednomyseľnému schváleniu; 
ľutuje, že súčasná situácia niekedy vedie k 
nerovnomernému alebo nejednotnému 
uplatňovaniu daňových predpisov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zaistili 
harmonizovanejšie a jednotnejšie daňové 
pravidlá a ich uplatňovanie, chránili 
fungovanie jednotného trhu a zaistili 
zásadu „zdaňovania tam, kde sa vytvára 
zisk“;

7. konštatuje, že rozhodovací proces 
Únie nepodporuje zmeny, pretože daňová 
politika je vnútroštátnou výsadou a 
podlieha jednomyseľnému schváleniu; 
ľutuje, že súčasná situácia niekedy vedie k 
nerovnomernému alebo nejednotnému 
uplatňovaniu daňových predpisov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zaistili 
harmonizovanejšie a jednotnejšie daňové 
pravidlá a ich uplatňovanie, zaistili zásadu 
„zdaňovania tam, kde sa vytvára zisk“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. je znepokojený presunutím 
rozhodovacej právomoci v daňových 
záležitostiach na neštátne subjekty alebo 
na EÚ, Komisiu a Radu, ktoré si 
privlastňujú právo nariadiť štátu 
zastavenie uplatňovania alebo dokonca 
zrušenie právneho predpisu, ktorý sa 
považuje za škodlivý;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 85
Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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8. berie na vedomie existujúce 
obmedzenia rozhodovania v Rade a 
požaduje preskúmanie všetkých 
zákonných možností stanovených v 
zmluvách o daniach, najmä s cieľom 
zaistiť funkčnosť jednotného trhu a 
zachovať konkurencieschopnosť Únie na 
svetovom trhu;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 86
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie existujúce 
obmedzenia rozhodovania v Rade a 
požaduje preskúmanie všetkých zákonných 
možností stanovených v zmluvách o 
daniach, najmä s cieľom zaistiť funkčnosť 
jednotného trhu a zachovať 
konkurencieschopnosť Únie na svetovom 
trhu;

8. berie na vedomie existujúce 
obmedzenia rozhodovania v Rade a 
požaduje preskúmanie všetkých zákonných 
možností stanovených v zmluvách o 
daniach, najmä prechod na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou, s cieľom zaistiť 
funkčnosť jednotného trhu a zachovať 
konkurencieschopnosť Únie na svetovom 
trhu; vyzýva Konferenciu o budúcnosti 
Európy, aby ďalej skúmala rozhodovací 
proces o daňových politikách v kontexte 
ochrany finančných záujmov Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie existujúce 
obmedzenia rozhodovania v Rade a 

8. berie na vedomie existujúce 
obmedzenia rozhodovania v Rade a 
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požaduje preskúmanie všetkých zákonných 
možností stanovených v zmluvách o 
daniach, najmä s cieľom zaistiť funkčnosť 
jednotného trhu a zachovať 
konkurencieschopnosť Únie na svetovom 
trhu;

požaduje preskúmanie všetkých zákonných 
možností stanovených v zmluvách o 
daniach, najmä s cieľom zaistiť funkčnosť 
jednotného trhu a zachovať 
konkurencieschopnosť Únie na svetovom 
trhu; v tejto súvislosti pripomína 
oznámenie Komisie o účinnejšom 
a demokratickejšom rozhodovaní v 
daňovej politike EÚ; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že 
článok 116 ZFEÚ, hoci je navrhnutý v 
akčnom pláne Komisie, sa v daňových 
záležitostiach zatiaľ nepoužíva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Martin Hlaváček, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie existujúce 
obmedzenia rozhodovania v Rade a 
požaduje preskúmanie všetkých 
zákonných možností stanovených v 
zmluvách o daniach, najmä s cieľom 
zaistiť funkčnosť jednotného trhu a 
zachovať konkurencieschopnosť Únie na 
svetovom trhu;

8. berie na vedomie existujúce 
obmedzenia rozhodovania o daňových 
otázkach v Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie existujúce 
obmedzenia rozhodovania v Rade a 

8. berie na vedomie existujúce 
obmedzenia rozhodovania v Rade a 
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požaduje preskúmanie všetkých zákonných 
možností stanovených v zmluvách o 
daniach, najmä s cieľom zaistiť funkčnosť 
jednotného trhu a zachovať 
konkurencieschopnosť Únie na svetovom 
trhu;

požaduje preskúmanie všetkých zákonných 
možností stanovených v zmluvách o 
daniach, najmä s cieľom bojovať proti 
škodlivým postupom v oblasti 
hospodárskej súťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie existujúce 
obmedzenia rozhodovania v Rade a 
požaduje preskúmanie všetkých 
zákonných možností stanovených v 
zmluvách o daniach, najmä s cieľom 
zaistiť funkčnosť jednotného trhu a 
zachovať konkurencieschopnosť Únie na 
svetovom trhu;

8. zdôrazňuje, že Európsky 
parlament berie právny štát veľmi vážne; 
preto odsudzuje akýkoľvek pokus obísť 
vlastné pravidlá zmluvy obhajovaním 
obchádzania zásady jednomyseľnosti v 
daňových otázkach; verí, že inštitúcie, 
ktoré hlásajú dôležitosť zásad právneho 
štátu, by sa nimi mali aj riadiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie existujúce 
obmedzenia rozhodovania v Rade a 
požaduje preskúmanie všetkých 
zákonných možností stanovených 
v zmluvách o daniach, najmä s cieľom 
zaistiť funkčnosť jednotného trhu a 
zachovať konkurencieschopnosť Únie na 
svetovom trhu;

8. berie na vedomie existujúce 
obmedzenia rozhodovania v Rade a 
požaduje stanovenie zásady 
jednomyseľnosti v daňových otázkach 
stanovených v zmluvách, ktorá bude 
dodržiavať pri hľadaní riešení s cieľom 
zaistiť funkčnosť jednotného trhu a 
zachovať konkurencieschopnosť Únie na 
svetovom trhu;
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 92
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. víta návrh systému Eurofisc 2.0 v 
akčnom pláne Komisie; dôrazne 
podporuje návrh Komisie rozšíriť ho na 
priame dane; podporuje, aby sa Eurofisc 
stal centrom Únie pre daňové informácie, 
ktoré poslúži nielen na účely DPH, ale aj 
pre orgány finančného trhu, colné 
orgány, OLAF a Europol; navrhuje 
prepojiť túto legislatívnu iniciatívu s 
vývojom v oblasti boja proti praniu 
špinavých peňazí, a najmä s navrhovaným 
novým orgánom Únie na boj proti praniu 
špinavých peňazí; v tejto súvislosti 
pripomína odporúčania zo svojho 
uznesenia zo 16. septembra 2021 o 
vykonávaní požiadaviek EÚ na výmenu 
daňových informácií: získané poznatky a 
prekážky, ktoré treba prekonať; 
konštatuje, že Eurofisc 2.0 by mohol 
výrazne prispieť k efektívnemu využívaniu 
vymieňaných daňových informácií 
daňovými správami a k zvýšeniu kvality 
vymieňaných informácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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8a. trvá na tom, že budúce legislatívne 
reformy daňovej politiky by sa mali 
uskutočniť podľa ustanovení ZFEÚ (ako 
je článok 116), ktoré umožňujú účinnejšie 
rozhodovanie v Rade, napríklad 
hlasovanie kvalifikovanou väčšinou; 
ďalej zdôrazňuje, že pokiaľ už došlo k 
jednomyseľnosti (v kontexte 
NextGenerationEU) o obmedzenom 
súbore nových vlastných zdrojov, bolo by 
vhodné využiť premosťovacie doložky 
stanovené v článku 48 ods. 7 Zmluvy 
o EÚ, aby sa kvalifikovanou väčšinou 
dospelo k dohode o tých zdrojoch, ktoré v 
súčasnosti podliehajú jednomyseľnosti, 
ako sú nové dane/odvody, pokiaľ ich 
nadobudnutie ich platnosti už Rada 
vopred jednomyseľne schválila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
bol zaznamenaný len veľmi malý pokrok v 
oblasti znižovania nedoplatkov DPH, 
zvyšovania transparentnosti a 
dôraznejšieho boja proti organizovanej 
trestnej činnosti; víta, že digitalizácia vo 
verejnej správe pokračuje, aj keď 
miernym tempom, s nárastom výdavkov z 
0,020 % HDP v roku 2019 na 0,022 % v 
roku 20258a;
_________________
8a EPRS, PE 694.223, september 2021, 30.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95
Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. pripomína, že cieľom pravidla 
jednomyseľnosti v Rade je chrániť 
oblasti, v ktorých majú členské štáty 
výlučnú právomoc súvisiacu 
s uplatňovaním národnej zvrchovanosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. víta zriadenie daňového 
monitorovacieho strediska EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby na konci prípravnej činnosti 
Európskeho parlamentu zabezpečila 
dlhodobé a štrukturálne financovanie 
tejto iniciatívy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8c. víta návrh na harmonizáciu 
postupov úľavy na zrážkovej dani v Únii; 
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v tejto súvislosti a v reakcii na nedávne 
odhalenia spoločnosti Cum-Ex a globálnu 
daňovú dohodu G20/OECD vyzýva 
Komisiu, aby navrhla minimálne účinné 
sadzby zrážkovej dane pre platby v rámci 
Európy, ako aj pre platby dividend, 
licenčných poplatkov a úrokov do tretích 
krajín; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby obnovila zablokovanú revíziu 
smernice o úrokoch a licenčných 
poplatkoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8d. konštatuje, že spolu s akčným 
plánom Komisie bolo uverejnené 
oznámenie o dobrej správe v daňových 
záležitostiach, ktoré sa zameriava na 
potrebnú reformu kódexu správania EÚ a 
kritériá zakotvené v zozname 
nespolupracujúcich jurisdikcií EÚ; v tejto 
súvislosti pripomína odporúčania 
Európskeho parlamentu k obom 
otázkam2a; vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad zablokovaním oboch záležitostí v 
Rade, najmä nad zablokovaním 
vypracovania ambiciózneho kritéria 
skutočného vlastníctva v rámci zoznamu 
nespolupracujúcich jurisdikcií EÚ, ktoré 
by mohlo slúžiť ako primeraná reakcia na 
nedávne odhalenia Pandora Papers3a; 
pripomína uznesenie, ktoré prijal 
Európsky parlament ako reakciu na 
odhalenia Pandora Papers;
_________________
2a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
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ument/TA-9-2021-0022_SK.html.
3a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2021-0416_SK.html.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8e. víta návrh smernice Rady o 
štruktúre a sadzbách spotrebných daní, 
ktorým podliehajú tabakové výrobky; 
upozorňuje na veľké cenové rozdiely 
medzi členskými štátmi, ktoré motivujú k 
cezhraničnému nakupovaniu; ďalej 
upozorňuje na vznik nových výrobkov, 
ako sú elektronické cigarety, zahrievané 
tabakové výrobky a nové návykové 
výrobky; konštatuje nízku mieru 
súdržnosti smernice s ostatnými 
politikami Únie a potrebu rozvíjať 
synergie; dôrazne podporuje ambicióznu 
revíziu, ktorá by zahŕňala najmä výrazné 
zvýšenie minimálnych sadzieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že súčasný systém DPH 
v EÚ je naďalej príliš zložitý a náchylný na 
podvody, pričom pre hospodárske subjekty 

9. konštatuje, že súčasný systém DPH 
v EÚ je naďalej príliš zložitý a náchylný na 
podvody, pričom pre hospodárske subjekty 
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vytvára vysoké náklady na dodržiavanie 
predpisov8; poznamenáva, že v členských 
štátoch sú prijaté rôzne opatrenia na boj 
proti daňovým podvodom; pripomína, že je 
potrebné urýchlene riešiť modernizáciu 
systému DPH a prechod na súdržnejší 
systém DPH v celej Únii9;

vytvára vysoké náklady na dodržiavanie 
predpisov8, a že ide o nespravodlivý systém 
vzhľadom na privilegované postavenie 
niektorých členských štátov, pokiaľ ide 
o slobodu stanovovania sadzieb DPH; 
poznamenáva, že v členských štátoch sú 
prijaté rôzne opatrenia na boj proti 
daňovým podvodom; pripomína, že je 
potrebné urýchlene riešiť modernizáciu 
systému DPH a prechod na súdržnejší 
systém DPH v celej Únii9; požaduje 
systém, ktorý by bol spravodlivý a rovnaký 
pre všetkých, zabezpečoval 
transparentnosť a konzistentnosť a 
zároveň umožňoval členským štátom 
flexibilitu pri stanovovaní sadzieb DPH, 
čo je obzvlášť dôležité v období 
hospodárskej obnovy po pandémii 
COVID-19;

_________________ _________________
8 Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by sa výpadok príjmov z DPH 
vrátane cezhraničných únikov a podvodov 
v oblasti DPH dal odhadnúť na približne 
120 miliárd EUR v roku 2020, strana 42.

8 Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by sa výpadok príjmov z DPH 
vrátane cezhraničných únikov a podvodov 
v oblasti DPH dal odhadnúť na približne 
120 miliárd EUR v roku 2020, strana 42.

9 Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by odhadovaná pridaná hodnota 
rozšírenej spolupráce medzi členskými 
štátmi plus úplná implementácia 
jednotného kontaktného miesta mohli 
priniesť zníženie výpadku príjmov z DPH 
o približne 29 miliárd EUR a zníženie 
nákladov na dodržiavanie predpisov pre 
podniky o približne 10 miliárd EUR, strana 
39.

9 Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by odhadovaná pridaná hodnota 
rozšírenej spolupráce medzi členskými 
štátmi plus úplná implementácia 
jednotného kontaktného miesta mohli 
priniesť zníženie výpadku príjmov z DPH 
o približne 29 miliárd EUR a zníženie 
nákladov na dodržiavanie predpisov pre 
podniky o približne 10 miliárd EUR, strana 
39.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 101
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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9. konštatuje, že súčasný systém DPH 
v EÚ je naďalej príliš zložitý a náchylný na 
podvody, pričom pre hospodárske subjekty 
vytvára vysoké náklady na dodržiavanie 
predpisov8; poznamenáva, že v členských 
štátoch sú prijaté rôzne opatrenia na boj 
proti daňovým podvodom; pripomína, že je 
potrebné urýchlene riešiť modernizáciu 
systému DPH a prechod na súdržnejší 
systém DPH v celej Únii9;

9. konštatuje, že súčasný systém DPH 
v EÚ je naďalej príliš zložitý a náchylný na 
podvody, pričom pre hospodárske subjekty 
vytvára vysoké náklady na dodržiavanie 
predpisov8; poznamenáva, že v členských 
štátoch sú prijaté rôzne opatrenia na boj 
proti daňovým podvodom; pripomína, že 
sieť odborníkov Únie na boj proti 
podvodom, Eurofisc, musí byť v záujme 
svojej účinnosti posilnená a musí mať k 
dispozícii dostatočné zdroje na 
vykonávanie spoločných analýz rizík, 
koordináciu vyšetrovaní a spoluprácu s 
Európskym úradom pre boj proti 
podvodom (OLAF), Europolom a 
Európskou prokuratúrou, najmä s cieľom 
vyšetrovať podvody v oblasti DPH; víta 
analýzu transakčnej siete (TNA) a 
podporuje vytvorenie posilnenej 
spolupráce medzi členmi Eurofiscu s 
cieľom rýchlo odhaliť podvody typu 
karusel;

_________________ _________________
8 Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by sa výpadok príjmov z DPH 
vrátane cezhraničných únikov a podvodov 
v oblasti DPH dal odhadnúť na približne 
120 miliárd EUR v roku 2020, strana 42.

8 Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by sa výpadok príjmov z DPH 
vrátane cezhraničných únikov a podvodov 
v oblasti DPH dal odhadnúť na približne 
120 miliárd EUR v roku 2020, strana 42.

9 Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by odhadovaná pridaná hodnota 
rozšírenej spolupráce medzi členskými 
štátmi plus úplná implementácia 
jednotného kontaktného miesta mohli 
priniesť zníženie výpadku príjmov z DPH 
o približne 29 miliárd EUR a zníženie 
nákladov na dodržiavanie predpisov pre 
podniky o približne 10 miliárd EUR, 
strana 39.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Hélène Laporte

Návrh uznesenia
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Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že súčasný systém DPH 
v EÚ je naďalej príliš zložitý a náchylný na 
podvody, pričom pre hospodárske subjekty 
vytvára vysoké náklady na dodržiavanie 
predpisov8; poznamenáva, že v členských 
štátoch sú prijaté rôzne opatrenia na boj 
proti daňovým podvodom; pripomína, že je 
potrebné urýchlene riešiť modernizáciu 
systému DPH a prechod na súdržnejší 
systém DPH v celej Únii9;

9. konštatuje, že súčasný systém DPH 
v EÚ je naďalej príliš zložitý a náchylný na 
podvody, pričom pre hospodárske subjekty 
vytvára vysoké náklady na dodržiavanie 
predpisov8; poznamenáva, že v členských 
štátoch sú prijaté rôzne opatrenia na boj 
proti daňovým podvodom; pripomína, že je 
potrebné urýchlene riešiť modernizáciu 
systému DPH a prechod na súdržnejší 
systém DPH v celej Únii9; hoci možno 
komitologické postupy uplatňovať len 
v rámci obmedzeného súboru pravidiel 
vykonávania ustanovení smernice o DPH, 
v prípade ktorých sa vyžaduje spoločný 
výklad, tento nový postup sa musí 
uplatňovať len v prísne obmedzených 
prípadoch bez toho, aby bola dotknutá 
daňová suverenita členských štátov;

_________________ _________________
8 Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by sa výpadok príjmov z DPH 
vrátane cezhraničných únikov a podvodov 
v oblasti DPH dal odhadnúť na približne 
120 miliárd EUR v roku 2020, strana 42.

8 Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by sa výpadok príjmov z DPH 
vrátane cezhraničných únikov a podvodov 
v oblasti DPH dal odhadnúť na približne 
120 miliárd EUR v roku 2020, strana 42.

9 Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by odhadovaná pridaná hodnota 
rozšírenej spolupráce medzi členskými 
štátmi plus úplná implementácia 
jednotného kontaktného miesta mohli 
priniesť zníženie výpadku príjmov z DPH 
o približne 29 miliárd EUR a zníženie 
nákladov na dodržiavanie predpisov pre 
podniky o približne 10 miliárd EUR, strana 
39.

9 Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by odhadovaná pridaná hodnota 
rozšírenej spolupráce medzi členskými 
štátmi plus úplná implementácia 
jednotného kontaktného miesta mohli 
priniesť zníženie výpadku príjmov z DPH 
o približne 29 miliárd EUR a zníženie 
nákladov na dodržiavanie predpisov pre 
podniky o približne 10 miliárd EUR, strana 
39.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 103
Marek Belka, Niels Fuglsang, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Paul Tang, 
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
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Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že súčasný systém DPH 
v EÚ je naďalej príliš zložitý a náchylný na 
podvody, pričom pre hospodárske subjekty 
vytvára vysoké náklady na dodržiavanie 
predpisov8; poznamenáva, že v členských 
štátoch sú prijaté rôzne opatrenia na boj 
proti daňovým podvodom; pripomína, že je 
potrebné urýchlene riešiť modernizáciu 
systému DPH a prechod na súdržnejší 
systém DPH v celej Únii9;

9. konštatuje, že súčasný systém DPH 
v EÚ je naďalej príliš zložitý, najmä pre 
MSP, a náchylný na podvody, pričom pre 
hospodárske subjekty vytvára vysoké 
náklady na dodržiavanie predpisov8; 
poznamenáva, že v členských štátoch sú 
prijaté rôzne opatrenia na boj proti 
daňovým podvodom; pripomína, že je 
potrebné urýchlene riešiť modernizáciu 
systému DPH a prechod na súdržnejší 
systém DPH v celej Únii9;

_________________ _________________
8 Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by sa výpadok príjmov z DPH 
vrátane cezhraničných únikov a podvodov 
v oblasti DPH dal odhadnúť na približne 
120 miliárd EUR v roku 2020, strana 42.

8 Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by sa výpadok príjmov z DPH 
vrátane cezhraničných únikov a podvodov 
v oblasti DPH dal odhadnúť na približne 
120 miliárd EUR v roku 2020, strana 42.

9 Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by odhadovaná pridaná hodnota 
rozšírenej spolupráce medzi členskými 
štátmi plus úplná implementácia 
jednotného kontaktného miesta mohli 
priniesť zníženie výpadku príjmov z DPH 
o približne 29 miliárd EUR a zníženie 
nákladov na dodržiavanie predpisov pre 
podniky o približne 10 miliárd EUR, strana 
39.

9 Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by odhadovaná pridaná hodnota 
rozšírenej spolupráce medzi členskými 
štátmi plus úplná implementácia 
jednotného kontaktného miesta mohli 
priniesť zníženie výpadku príjmov z DPH 
o približne 29 miliárd EUR a zníženie 
nákladov na dodržiavanie predpisov pre 
podniky o približne 10 miliárd EUR, strana 
39.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že ekonomicky 
relevantné schémy podvodov v oblasti 
DPH riadia najmä nadnárodné 
spoločnosti a bohatí jednotlivci 



PE697.830v01-00 62/120 AM\1240497SK.docx

SK

prostredníctvom schém, ako sú podvody 
MTIC, nákup a predaj ojazdených 
automobilov a prenájom lietadiel; keďže 
podľa odhadov Europolu členské štáty 
strácajú 40 až 60 miliárd EUR svojho 
ročného príjmu z DPH v dôsledku 
pôsobenia organizovaných zločineckých 
skupín, pričom 2 % týchto skupín sú 
zodpovedné za 80 % podvodov MTIC; 
domnieva sa, že v boji proti podvodom v 
oblasti DPH je potrebné zamerať sa na 
tieto otázky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. pripomína, že je potrebné 
urýchlene riešiť modernizáciu 
systému DPH a prechod na súdržnejší 
systém DPH v celej Únii9a; konštatuje, že 
ďalšie zjednodušenie systému DPH 
možno dosiahnuť ďalším rozšírením 
jednotného kontaktného miesta na všetky 
transakcie s tovarom medzi podnikmi a 
spotrebiteľmi a na prevod vlastných 
zásob, čo umožní spoločnostiam 
registrovať sa ako platcovia DPH len v 
jednej krajine;
_________________
9a Podľa DG EPRS – EAVA (september 
2021) by odhadovaná pridaná hodnota 
rozšírenej spolupráce medzi členskými 
štátmi plus úplná implementácia 
jednotného kontaktného miesta mohli 
priniesť zníženie výpadku príjmov z DPH 
o približne 29 miliárd EUR a zníženie 
nákladov na dodržiavanie predpisov pre 
podniky o približne 10 miliárd EUR, 
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strana 39.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. víta zriadenie jednotného 
kontaktného miesta Únie, ktoré umožňuje 
cezhraničným hospodárskym subjektom 
ľahšie plniť povinnosti v oblasti DPH pri 
predaji v rámci elektronického obchodu v 
Únii; vyzýva Komisiu, aby posúdila, ako 
rozšíriť rozsah jednotného kontaktného 
miesta tak, aby zahŕňalo širšiu škálu 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že riešenie výpadku 
príjmov z DPH a daňových podvodov by 
malo byť naliehavou prioritou Únie a 
členských štátov v hospodárstve po 
COVID-19; vyjadruje znepokojenie nad 
úrovňou výpadku z príjmov DPH, ktorý sa 
v roku 2018 odhaduje na približne 140 
miliárd EUR, z čoho 50 miliárd EUR 
súvisí s cezhraničnými daňovými únikmi a 
podvodmi; so znepokojením konštatuje, že 
podľa hodnotenia Komisie by výpadok 
príjmov z DPH mohol v dôsledku 

10. zdôrazňuje, že riešenie výpadku 
príjmov z DPH a daňových podvodov by 
malo byť naliehavou prioritou Únie a 
členských štátov v hospodárstve po 
COVID-19; vyjadruje znepokojenie nad 
úrovňou výpadku z príjmov DPH, ktorý sa 
v roku 2018 odhaduje na približne 140 
miliárd EUR, z čoho 50 miliárd EUR 
súvisí s cezhraničnými daňovými únikmi a 
podvodmi; so znepokojením konštatuje, že 
podľa hodnotenia Komisie by výpadok 
príjmov z DPH mohol v dôsledku 
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pandémie COVID-19 vzrásť na viac ako 
160 miliárd EUR;

pandémie COVID-19 vzrásť na viac ako 
160 miliárd EUR; konštatuje, že 
komplexná štruktúra výpadku príjmov 
z DPH si vyžaduje viacero opatrení 
prispôsobených konkrétnym častiam 
faktorov, ktoré ho spôsobujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že členské štáty stále 
používajú rôzne kritériá na určenie 
statusu daňovej rezidencie, čo vytvára 
riziko dvojitého zdanenia alebo dvojitého 
nezdanenia; v tejto súvislosti pripomína 
akčný plán Komisie z júla 2020, v ktorom 
sa na roky 2022/2023 oznamuje 
legislatívny návrh Komisie, v ktorom sa 
vyjasní, kde sa daňovníci, ktorí pôsobia 
cezhranične v Únii, majú považovať za 
rezidentov na daňové účely; očakáva 
návrh Komisie, ktorého cieľom by malo 
byť zabezpečenie jednotnejšieho 
určovania daňovej rezidencie v rámci 
jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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10a. víta, že v akčnom pláne Komisie sa 
uvádza potreba zabezpečiť súdržnosť 
medzi daňovými politikami a európskou 
zelenou dohodou; v tejto súvislosti 
očakáva návrh na revíziu sadzieb DPH v 
oblasti oslobodenia od dane v osobnej 
doprave; podporuje zrušenie výnimiek pre 
leteckú a námornú dopravu; v tejto 
súvislosti pripomína spoločné vyhlásenie 
Holandska a ďalších ôsmich členských 
štátov z roku 2019, v ktorom žiadajú 
Komisiu, aby predložila návrh na 
zdanenie leteckej dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že výška nedoplatkov 
DPH evidovaných v jednotlivých 
členských štátoch je dôležitým faktorom 
neefektívnosti správy; zdôrazňuje, že 
nedoplatky DPH by sa museli výrazne 
znížiť, a to takmer o 17 percentuálnych 
bodov, zo súčasných 37 % v priemere na 
približne 20 %, aby sa výpadok príjmov z 
DPH znížil o jeden percentuálny bod10a;
_________________
10a EPRS, PE 694.223, september 2021, 
s. 29.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že súčasný systém 
DPH je naďalej fragmentovaný, čo 
spôsobuje značnú administratívnu záťaž 
pre podniky, najmä v prípade 
cezhraničných operácií a MSP, čo znižuje 
výhody pôsobenia na jednotnom trhu a 
zároveň spôsobuje náklady pre členské 
štáty v podobe možných strát príjmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Marek Belka, Niels Fuglsang, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Paul Tang, 
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. konštatuje, že Komisia by v nových 
návrhoch mala zohľadniť osobitné 
potreby MSP a v prípade potreby vytvoriť 
rovnaké podmienky prostredníctvom 
požiadaviek založených na prahovej 
hodnote;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že podvody v oblasti 
DPH, napríklad „karuselové podvody“, 
majú priamy vplyv na vlastné zdroje 
založené na DPH, a teda na zloženie 
príjmov EÚ2a;
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_________________
2a Briefing výboru BUDG – Vlastné zdroje 
EÚ (2020) na 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/647459/IPOL_BRI(20
20)647459_EN.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. víta revíziu súčasného oslobodenia 
finančných služieb od DPH, najmä po 
vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a 
revízii vnútroštátnych pravidiel v tejto 
oblasti; zdôrazňuje, že revíziou by sa malo 
zabezpečiť, aby pravidlá DPH týkajúce sa 
finančných služieb boli vhodné pre 
súčasné digitálne hospodárstvo vrátane 
finančnotechnologickej spoločnosti a aby 
sa zachovali rovnaké podmienky pre 
spoločnosti v Únii na medzinárodnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. naliehavo žiada členské štáty, aby 
v rámci prebiehajúcich rokovaní o revízii 
smernice o sadzbách DPH postupne 
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zrušili všetky nulové sadzby a znížené 
sadzby na tovary a služby škodlivé pre 
životné prostredie; rovnako vyzýva Radu, 
aby zvážila myšlienku zvýšených sadzieb 
DPH na výrobky škodlivé pre životné 
prostredie v porovnaní so základnou 
sadzbou DPH s cieľom dosiahnuť ciele 
Únie v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. pripomína, že na zníženie výpadku 
z príjmov DPH o jeden percentuálny bod 
by bolo potrebné zvýšiť transparentnosť o 
15 jednotiek, čo v prípade Únie v priemere 
znamená posun zo 64 na 79 jednotiek, čo 
je výrazný posun smerom k aktérom s 
najlepšími výsledkami2a;
_________________
2a EPRS, PE 649.223, september 2021, 29.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. víta návrh jednotnej registrácie 
DPH, ktorého cieľom je zjednodušiť 
dodržiavanie daňových predpisov, 
konkrétne znížiť neistotu na jednotnom 
trhu a náklady na cezhraničné operácie 
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prostredníctvom ďalšieho rozšírenia 
jednotného kontaktného miesta, podobne 
ako v prípade balíka o elektronickom 
obchode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje význam rýchlej výmeny 
informácií medzi členskými štátmi v boji 
proti daňovým podvodom; v tejto súvislosti 
víta návrh na ďalší rozvoj Eurofiscu, 
ktorý Komisia ohlásila vo svojom 
oznámení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. so znepokojením konštatuje, že 
niektoré členské štáty vo všeobecnosti 
neoslobodzujú nepeňažné dary od DPH, 
čo vedie podniky k ničeniu spotrebného 
tovaru, najmä vráteného, namiesto toho, 
aby ho darovali na dobročinné účely, hoci 
takéto oslobodenie je možné podľa 
existujúcej smernice o DPH; vyzýva 
Komisiu, aby vydala usmernenia pre 
členské štáty, v ktorých objasní, že 
oslobodenie nepeňažných darov od DPH 
je v súlade s platnými právnymi predpismi 
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Únie o DPH, kým členské štáty neprijmú 
návrh Rady z roku 2018 (COM(2018) 20 
final, článok 98 ods. 2);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odsek 10 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. vyzýva Komisiu, aby analyzovala a 
preskúmala možnosti využitia technológií, 
umelej inteligencie a rôznych softvérov 
ich uplatnením na vykazovanie DPH v 
reálnom čase alebo v takmer reálnom 
čase pri transakciách medzi podnikmi, 
pričom by mala zohľadniť ochranu 
údajov a dôvernosť; konštatuje, že 
najlepší výsledok sa dosiahne, ak sa 
nástroje na analýzu údajov zavedú a 
implementujú v rámci jednotného trhu 
Únie alebo sa normy pre takéto 
vykazovanie stanovia v celej Únii súčasne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 10 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. víta začatie činnosti Európskej 
prokuratúry v júni 2021;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 122
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odsek 10 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10d. vyzýva Komisiu, aby prijala 
opatrenia na efektívnejšie využívanie 
nástroja analýzy transakčných sietí (TNA) 
a zamerala sa na kvalitu poskytovaných 
údajov, keďže tento nástroj predstavuje 
kľúčový nástroj v boji proti podvodom v 
oblasti DPH. Na tento účel by Komisia 
mala preskúmať, ako členské štáty 
používajú nástroj TNA, a pomôcť im pri 
zavádzaní usmernení o najlepších 
postupoch. V záujme zníženia nákladov 
daňovníkov na dodržiavanie predpisov by 
sa poskytované údaje mali generovať 
prostredníctvom automatizovaného 
digitalizovaného systému vykazovania 
údajov daňovníkov daňovým orgánom1a 
(napríklad systémom elektronickej 
fakturácie uvedeným v prílohe);
_________________
1a Návrh zvážiť zrušenie existujúceho 
vykazovania a vytvorenie 
harmonizovaného systému vykazovania 
cezhraničných transakcií by umožnil 
jednoduchšie porovnávanie transakcií 
(ako potvrdila štúdia EPRS).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 10 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10d. vyzýva členské štáty, aby 
uľahčovali výmenu informácií 
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s justičnými orgánmi a orgánmi 
presadzovania práva, napríklad s úradmi 
Europol a OLAF, ako odporúča Dvor 
audítorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 10 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10e. žiada Komisiu, aby obnovila 
diskusiu o konečnom režime DPH; 
zdôrazňuje však, že typológie podvodov v 
oblasti DPH sú mnohostranné, vyvíjajú sa 
a týkajú sa mnohých hospodárskych 
odvetví, prípadne sa menia, aby sa 
prispôsobili novému právnemu rámcu; 
v štúdii, ktorú si vyžiadal výbor TAX 3 v 
roku 20183a sa zdôrazňuje, že v rámci 
navrhovaného „konečného systému“ 
preto pravdepodobne vznikne nový typ 
„chýbajúceho obchodníka“ (v tomto 
prípade sa chýbajúcim obchodníkom 
stane predávajúci);
_________________
3a LAMENSCH M. a CECI E. (2018) 
VAT fraud - Economic impact, challenges 
and policy issues (Podvody v oblasti DPH 
– hospodársky vplyv, výzvy a politické 
otázky), in 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2018/626076/IPOL_STU(20
18)626076_EN.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že súčasné globálne 
daňové prostredie je zastarané a je možné 
ho plne riešiť len na globálnej úrovni; 
domnieva sa, že mnohostranná dohoda 
dohodnutá inkluzívnym rámcom 
OECD/G20 o BEPS je jedinečnou 
príležitosťou na zosúladenie 
medzinárodnej daňovej štruktúry s 
rozvojom hospodárstva ďalším riešením 
narušení spravodlivej hospodárskej 
súťaže na trhu, ktoré sa prehĺbilo počas 
krízy COVID-19, ktorá poukázala na 
problémy súvisiace so zdaňovaním 
veľkých nadnárodných spoločností;

11. zdôrazňuje, že súčasné globálne 
daňové prostredie je zastarané; víta 
mnohostrannú dohodu dohodnutú 
inkluzívnym rámcom OECD/G20 o BEPS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Hélène Laporte, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že súčasné globálne 
daňové prostredie je zastarané a je možné 
ho plne riešiť len na globálnej úrovni; 
domnieva sa, že mnohostranná dohoda 
dohodnutá inkluzívnym rámcom 
OECD/G20 o BEPS je jedinečnou 
príležitosťou na zosúladenie 
medzinárodnej daňovej štruktúry s 
rozvojom hospodárstva ďalším riešením 
narušení spravodlivej hospodárskej 
súťaže na trhu, ktoré sa prehĺbilo počas 
krízy COVID-19, ktorá poukázala na 
problémy súvisiace so zdaňovaním 
veľkých nadnárodných spoločností;

11. zdôrazňuje, že je potrebné 
modernizovať súčasné globálne daňové 
prostredie a že niektoré daňové záležitosti 
je možné plne riešiť len na globálnej 
úrovni; domnieva sa, že mnohostranná 
dohoda dohodnutá inkluzívnym rámcom 
OECD/G20 o BEPS je jedinečnou 
príležitosťou na zosúladenie 
medzinárodnej daňovej štruktúry s 
rozvojom hospodárstva ďalším riešením 
problémov súvisiacich so zdaňovaním 
veľkých nadnárodných spoločností;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 127
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že súčasné globálne 
daňové prostredie je zastarané a je možné 
ho plne riešiť len na globálnej úrovni; 
domnieva sa, že mnohostranná dohoda 
dohodnutá inkluzívnym rámcom 
OECD/G20 o BEPS je jedinečnou 
príležitosťou na zosúladenie 
medzinárodnej daňovej štruktúry s 
rozvojom hospodárstva ďalším riešením 
narušení spravodlivej hospodárskej súťaže 
na trhu, ktoré sa prehĺbilo počas krízy 
COVID-19, ktorá poukázala na problémy 
súvisiace so zdaňovaním veľkých 
nadnárodných spoločností;

11. zdôrazňuje, že súčasné globálne 
daňové prostredie je zastarané a je možné 
ho plne riešiť len na globálnej úrovni; víta 
mnohostrannú dohodu dohodnutú a 
schválenú inkluzívnym rámcom 
OECD/G20 o BEPS a jedinečnú 
príležitosť na zosúladenie medzinárodnej 
daňovej štruktúry s rozvojom hospodárstva 
ďalším riešením narušení spravodlivej 
hospodárskej súťaže na trhu, ktoré sa 
prehĺbilo počas krízy COVID-19, ktorá 
poukázala na problémy súvisiace so 
zdaňovaním veľkých nadnárodných 
spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že súčasné globálne 
daňové prostredie je zastarané a je možné 
ho plne riešiť len na globálnej úrovni; 
domnieva sa, že mnohostranná dohoda 
dohodnutá inkluzívnym rámcom 
OECD/G20 o BEPS je jedinečnou 
príležitosťou na zosúladenie 
medzinárodnej daňovej štruktúry s 
rozvojom hospodárstva ďalším riešením 
narušení spravodlivej hospodárskej súťaže 
na trhu, ktoré sa prehĺbilo počas krízy 

11. zdôrazňuje, že súčasné globálne 
daňové prostredie je zastarané a je možné 
ho plne riešiť len na globálnej úrovni; 
domnieva sa, že mnohostranná dohoda 
dosiahnutá inkluzívnym rámcom 
OECD/G20 o BEPS je jedinečnou 
príležitosťou na zosúladenie 
medzinárodnej daňovej štruktúry s 
rozvojom hospodárstva ďalším riešením 
narušení spravodlivej hospodárskej súťaže 
na trhu, ktoré sa prehĺbilo počas krízy 
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COVID-19, ktorá poukázala na problémy 
súvisiace so zdaňovaním veľkých 
nadnárodných spoločností;

COVID-19, ktorá poukázala na problémy 
súvisiace so zdaňovaním veľkých 
nadnárodných spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že súčasné globálne 
daňové prostredie je zastarané a je možné 
ho plne riešiť len na globálnej úrovni; 
domnieva sa, že mnohostranná dohoda 
dohodnutá inkluzívnym rámcom 
OECD/G20 o BEPS je jedinečnou 
príležitosťou na zosúladenie 
medzinárodnej daňovej štruktúry s 
rozvojom hospodárstva ďalším riešením 
narušení spravodlivej hospodárskej súťaže 
na trhu, ktoré sa prehĺbilo počas krízy 
COVID-19, ktorá poukázala na problémy 
súvisiace so zdaňovaním veľkých 
nadnárodných spoločností;

11. zdôrazňuje, že súčasné globálne 
daňové prostredie je zastarané a je možné 
ho plne riešiť len na globálnej úrovni; 
domnieva sa, že mnohostranná dohoda 
dohodnutá inkluzívnym rámcom 
OECD/G20 o BEPS bola jedinečnou 
príležitosťou na zosúladenie 
medzinárodnej daňovej štruktúry s 
rozvojom hospodárstva ďalším riešením 
narušení spravodlivej hospodárskej súťaže 
na trhu, ktoré sa prehĺbilo počas krízy 
COVID-19, ktorá poukázala na problémy 
súvisiace so zdaňovaním veľkých 
nadnárodných spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje však významné 
medzery, ktoré oslabujú potenciálnu silu 
tejto dohody, konkrétne: vyňatie 
ekonomickej podstaty, ktoré sa prejavuje v 
nižšej ako 15 % efektívnej minimálnej 
sadzbe dane z príjmov právnických osôb, a 
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skutočnosť, že práva na zdanenie sa 
prideľujú jurisdikciám, v ktorých sa 
nachádza ústredie, čo nie je v súlade so 
zásadou zdaňovania hospodárskej 
činnosti v mieste, kde prebieha;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. vyzýva Komisiu, aby 
medzinárodnú dohodu prevzala do práva 
Únie a aby bola ambicióznejšia a zaviedla 
minimálnu efektívnu sadzbu dane z 
príjmov právnických osôb vo výške 25 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta úsilie Komisie o aspoň 
čiastočné vyriešenie problému zavedením 
rôznych iniciatív, ale zdôrazňuje veľký 
význam Únie, pokiaľ ide o príspevok k 
úspechu globálnych rokovaní 
smerujúcich k prebiehajúcim potrebným 
reformám;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
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Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta úsilie Komisie o aspoň 
čiastočné vyriešenie problému zavedením 
rôznych iniciatív, ale zdôrazňuje veľký 
význam Únie, pokiaľ ide o príspevok k 
úspechu globálnych rokovaní 
smerujúcich k prebiehajúcim potrebným 
reformám;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta úsilie Komisie o aspoň 
čiastočné vyriešenie problému zavedením 
rôznych iniciatív, ale zdôrazňuje veľký 
význam Únie, pokiaľ ide o príspevok k 
úspechu globálnych rokovaní 
smerujúcich k prebiehajúcim potrebným 
reformám;

12. víta úsilie Komisie o aspoň 
čiastočné vyriešenie problému zavedením 
rôznych iniciatív; zdôrazňuje najmä návrh 
týkajúci sa boja proti zneužívaniu 
schránkových spoločností; pripomína, že z 
nedávneho výskumu MMF vyplýva, že dva 
členské štáty (Luxembursko a Holandsko) 
sú cieľovými krajinami takmer polovice 
fiktívnych priamych zahraničných 
investícií (PZI) na svete prostredníctvom 
prázdnych schránkových spoločností s 
nulovým alebo nízkym počtom 
zamestnancov v hostiteľskej krajine4a; 
vyzýva na vymedzenie požiadaviek na 
ekonomickú podstatu pri posudzovaní 
právnických osôb a na ich ďalší zákaz, ak 
tieto požiadavky nie sú splnené;
_________________
4a Damgaard, J., Elkjaer, T. a 
Johannesen, N. (2019). Čo je skutočné a 
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čo nie v globálnej sieti priamych 
zahraničných investícií? Pracovný 
dokument MMF č. 19/274. Autori 
konštatujú, že „fiktívne investície do 
schránkových spoločností bez 
ekonomickej podstaty a skutočných väzieb 
na miestne hospodárstvo môžu 
predstavovať takmer 40 % celosvetových 
priamych zahraničných investícií“ a že 
medzi krajiny, ktoré najviac profitujú z 
takýchto škodlivých daňových praktík, 
patrí Luxembursko a Holandsko, ako aj 
Írsko, Cyprus, Malta a Maďarsko (všetky 
sú členskými štátmi EÚ).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Marek Belka, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Paul Tang, Jonás 
Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta úsilie Komisie o aspoň 
čiastočné vyriešenie problému zavedením 
rôznych iniciatív, ale zdôrazňuje veľký 
význam Únie, pokiaľ ide o príspevok k 
úspechu globálnych rokovaní smerujúcich 
k prebiehajúcim potrebným reformám;

12. víta úsilie Komisie o aspoň 
čiastočné vyriešenie problému zavedením 
rôznych iniciatív, ale zdôrazňuje veľký 
význam Únie, pokiaľ ide o príspevok k 
úspechu globálnych rokovaní smerujúcich 
k prebiehajúcim potrebným reformám; víta 
oznámenie Komisie o implementácii 
oboch pilierov inkluzívneho rámca 
prostredníctvom smerníc do konca roka 
2022; zdôrazňuje, že hoci opatrenia 
Komisie by neohrozili iniciatívy OECD, 
špecifiká Únie a jej jednotného trhu si 
môžu vyžadovať rozšírenie úrovne 
ambícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Roman Haider
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta úsilie Komisie o aspoň 
čiastočné vyriešenie problému zavedením 
rôznych iniciatív, ale zdôrazňuje veľký 
význam Únie, pokiaľ ide o príspevok k 
úspechu globálnych rokovaní smerujúcich 
k prebiehajúcim potrebným reformám;

12. zdôrazňuje veľký význam úspechu 
globálnych rokovaní smerujúcich k 
prebiehajúcim potrebným reformám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta úsilie Komisie o aspoň 
čiastočné vyriešenie problému zavedením 
rôznych iniciatív, ale zdôrazňuje veľký 
význam Únie, pokiaľ ide o príspevok k 
úspechu globálnych rokovaní smerujúcich 
k prebiehajúcim potrebným reformám;

12. víta úsilie Komisie a Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD) o aspoň čiastočné vyriešenie 
problému zavedením rôznych iniciatív, ale 
zdôrazňuje veľký význam Únie, pokiaľ ide 
o príspevok k úspechu globálnych rokovaní 
smerujúcich k prebiehajúcim potrebným 
reformám;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 138
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. berie na vedomie zníženie 
odhadovaného výpadku príjmov10 

13. berie na vedomie zníženie 
odhadovaného výpadku príjmov10 
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v dôsledku vyhýbania sa dani z príjmu 
právnických osôb na úrovni približne 
35 miliárd EUR ročne oproti 
predchádzajúcim odhadom Komisie na 
úrovni 50 – 70 miliárd EUR pred 
zavedením opatrení proti BEPS a súvislosť 
medzi zlepšením a legislatívnym úsilím v 
oblasti vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam, ktoré vykonala Komisia; 
zdôrazňuje, že situácie, keď sú niektoré 
firmy stále schopné znížiť svoje dane, 
oslabujú spravodlivú hospodársku súťaž na 
jednotnom trhu a často poškodzujú 
konkurencieschopnosť MSP;

v dôsledku vyhýbania sa dani z príjmu 
právnických osôb na úrovni približne 
35 miliárd EUR ročne oproti 
predchádzajúcim odhadom Komisie na 
úrovni 50 – 70 miliárd EUR pred 
zavedením opatrení proti BEPS a súvislosť 
medzi zlepšením a legislatívnym úsilím v 
oblasti vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam, ktoré vykonala Komisia; 
zdôrazňuje, že situácie, keď sú niektoré 
firmy stále schopné znížiť svoje dane, 
oslabujú spravodlivú hospodársku súťaž na 
jednotnom trhu a často poškodzujú 
konkurencieschopnosť MSP; ďalej 
zdôrazňuje, že osobitné režimy, ako sú 
nižšie sadzby dane z príjmov právnických 
osôb, tlačia osoby s vysokými príjmami 
k tomu, aby zaregistrovali spoločnosti a 
vyhli sa tak progresívnemu zdaneniu 
príjmov fyzických osôb; konštatuje, že v 
súčasnosti sa na celkovom hospodárstve 
podieľa väčšou mierou sektor 
právnických osôb, a to v dôsledku 
pretekov v znižovaní sadzieb dane z 
príjmov právnických osôb a prechodu od 
zdaňovania príjmov fyzických osôb k 
zdaňovaniu príjmov právnických osôb;

_________________ _________________
10 COM(2020) 312 final, strana 5. Existujú 
aj iné odhady, napríklad od Európskeho 
parlamentu, s odhadovanými stratami v 
dôsledku finančnej trestnej činnosti, 
daňových únikov a vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam vo výške 190 miliárd EUR. 
Na základe komplexnej práce OECD v 
správe o narúšaní základu dane a presune 
ziskov (BEPS), opatrenie 11, predstavovali 
globálne straty príjmov pred prijatím 
akéhokoľvek opatrenia proti BEPS 
približne 100 – 240 miliárd USD alebo 
0,35 % svetového HDP. Európska komisia 
odhadla, že približne 50 – 70 miliárd EUR 
pripadalo na EÚ pred tým, ako sa členské 
štáty dohodli na smerniciach o opatreniach 
proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
I a II.

10 COM(2020) 312 final, strana 5. Existujú 
aj iné odhady, napríklad od Európskeho 
parlamentu, s odhadovanými stratami v 
dôsledku finančnej trestnej činnosti, 
daňových únikov a vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam vo výške 190 miliárd EUR. 
Na základe komplexnej práce OECD v 
správe o narúšaní základu dane a presune 
ziskov (BEPS), opatrenie 11, predstavovali 
globálne straty príjmov pred prijatím 
akéhokoľvek opatrenia proti BEPS 
približne 100 – 240 miliárd USD alebo 
0,35 % svetového HDP. Európska komisia 
odhadla, že približne 50 – 70 miliárd EUR 
pripadalo na EÚ pred tým, ako sa členské 
štáty dohodli na smerniciach o opatreniach 
proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
I a II.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. berie na vedomie zníženie 
odhadovaného výpadku príjmov10 
v dôsledku vyhýbania sa dani z príjmu 
právnických osôb na úrovni približne 
35 miliárd EUR ročne oproti 
predchádzajúcim odhadom Komisie na 
úrovni 50 – 70 miliárd EUR pred 
zavedením opatrení proti BEPS a súvislosť 
medzi zlepšením a legislatívnym úsilím v 
oblasti vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam, ktoré vykonala Komisia; 
zdôrazňuje, že situácie, keď sú niektoré 
firmy stále schopné znížiť svoje dane, 
oslabujú spravodlivú hospodársku súťaž na 
jednotnom trhu a často poškodzujú 
konkurencieschopnosť MSP;

13. berie na vedomie zníženie 
odhadovaného výpadku príjmov10 
v dôsledku vyhýbania sa dani z príjmu 
právnických osôb na úrovni približne 
35 miliárd EUR ročne oproti 
predchádzajúcim odhadom Komisie na 
úrovni 50 – 70 miliárd EUR pred 
zavedením opatrení proti BEPS a súvislosť 
medzi zlepšením a legislatívnym úsilím v 
oblasti vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam, ktoré vykonala Komisia; 
berie na vedomie vykonávanie smernice o 
boji proti vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam z roku 2019 a žiada, aby 
Komisia vypracovala hodnotiacu správu o 
jej vplyve a vykonávaní; zdôrazňuje, že 
situácie, keď sú niektoré firmy stále 
schopné znížiť svoje dane, oslabujú 
spravodlivú hospodársku súťaž na 
jednotnom trhu a často poškodzujú 
konkurencieschopnosť MSP;

_________________ _________________
10 COM(2020) 312 final, strana 5. Existujú 
aj iné odhady, napríklad od Európskeho 
parlamentu, s odhadovanými stratami v 
dôsledku finančnej trestnej činnosti, 
daňových únikov a vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam vo výške 190 miliárd EUR. 
Na základe komplexnej práce OECD v 
správe o narúšaní základu dane a presune 
ziskov (BEPS), opatrenie 11, predstavovali 
globálne straty príjmov pred prijatím 
akéhokoľvek opatrenia proti BEPS 
približne 100 – 240 miliárd USD alebo 
0,35 % svetového HDP. Európska komisia 
odhadla, že približne 50 – 70 miliárd EUR 
pripadalo na EÚ pred tým, ako sa členské 

10 COM(2020) 312 final, strana 5. Existujú 
aj iné odhady, napríklad od Európskeho 
parlamentu, s odhadovanými stratami v 
dôsledku finančnej trestnej činnosti, 
daňových únikov a vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam vo výške 190 miliárd EUR. 
Na základe komplexnej práce OECD v 
správe o narúšaní základu dane a presune 
ziskov (BEPS), opatrenie 11, predstavovali 
globálne straty príjmov pred prijatím 
akéhokoľvek opatrenia proti BEPS 
približne 100 – 240 miliárd USD alebo 
0,35 % svetového HDP. Európska komisia 
odhadla, že približne 50 – 70 miliárd EUR 
pripadalo na EÚ pred tým, ako sa členské 
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štáty dohodli na smerniciach o opatreniach 
proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
I a II.

štáty dohodli na smerniciach o opatreniach 
proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
I a II.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Marek Belka, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Paul Tang, Jonás 
Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. berie na vedomie zníženie 
odhadovaného výpadku príjmov10 
v dôsledku vyhýbania sa dani z príjmu 
právnických osôb na úrovni približne 
35 miliárd EUR ročne oproti 
predchádzajúcim odhadom Komisie na 
úrovni 50 – 70 miliárd EUR pred 
zavedením opatrení proti BEPS a súvislosť 
medzi zlepšením a legislatívnym úsilím v 
oblasti vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam, ktoré vykonala Komisia; 
zdôrazňuje, že situácie, keď sú niektoré 
firmy stále schopné znížiť svoje dane, 
oslabujú spravodlivú hospodársku súťaž na 
jednotnom trhu a často poškodzujú 
konkurencieschopnosť MSP;

13. berie na vedomie zníženie 
odhadovaného výpadku príjmov10 
v dôsledku vyhýbania sa dani z príjmu 
právnických osôb na úrovni približne 
35 miliárd EUR ročne oproti 
predchádzajúcim odhadom Komisie na 
úrovni 50 – 70 miliárd EUR pred 
zavedením opatrení proti BEPS a súvislosť 
medzi zlepšením a legislatívnym úsilím v 
oblasti vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam, ktoré vykonala Komisia; 
zdôrazňuje, že situácie, keď sú niektoré 
firmy stále schopné znížiť svoje dane, 
oslabujú spravodlivú hospodársku súťaž na 
jednotnom trhu a často poškodzujú 
konkurencieschopnosť MSP; pripomína, že 
výpadok daňových príjmov spôsobený 
vyhýbaním sa plateniu daní z príjmov 
právnických osôb môže dosahovať až 
190 miliárd EUR, ak sa zohľadnia 
osobitné daňové opatrenia, neefektívnosť 
výberu daní a iné praktiky;

_________________ _________________
10 COM(2020) 312 final, strana 5. Existujú 
aj iné odhady, napríklad od Európskeho 
parlamentu, s odhadovanými stratami v 
dôsledku finančnej trestnej činnosti, 
daňových únikov a vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam vo výške 190 miliárd EUR. 
Na základe komplexnej práce OECD v 
správe o narúšaní základu dane a presune 

10 COM(2020) 312 final, strana 5. Existujú 
aj iné odhady, napríklad od Európskeho 
parlamentu, s odhadovanými stratami v 
dôsledku finančnej trestnej činnosti, 
daňových únikov a vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam vo výške 190 miliárd EUR. 
Na základe komplexnej práce OECD v 
správe o narúšaní základu dane a presune 
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ziskov (BEPS), opatrenie 11, predstavovali 
globálne straty príjmov pred prijatím 
akéhokoľvek opatrenia proti BEPS 
približne 100 – 240 miliárd USD alebo 
0,35 % svetového HDP. Európska komisia 
odhadla, že približne 50 – 70 miliárd EUR 
pripadalo na EÚ pred tým, ako sa členské 
štáty dohodli na smerniciach o opatreniach 
proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
I a II.

ziskov (BEPS), opatrenie 11, predstavovali 
globálne straty príjmov pred prijatím 
akéhokoľvek opatrenia proti BEPS 
približne 100 – 240 miliárd USD alebo 
0,35 % svetového HDP. Európska komisia 
odhadla, že približne 50 – 70 miliárd EUR 
pripadalo na EÚ pred tým, ako sa členské 
štáty dohodli na smerniciach o opatreniach 
proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
I a II.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. berie na vedomie zníženie 
odhadovaného výpadku príjmov10 
v dôsledku vyhýbania sa dani z príjmu 
právnických osôb na úrovni približne 
35 miliárd EUR ročne oproti 
predchádzajúcim odhadom Komisie na 
úrovni 50 – 70 miliárd EUR pred 
zavedením opatrení proti BEPS a súvislosť 
medzi zlepšením a legislatívnym úsilím v 
oblasti vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam, ktoré vykonala Komisia; 
zdôrazňuje, že situácie, keď sú niektoré 
firmy stále schopné znížiť svoje dane, 
oslabujú spravodlivú hospodársku súťaž na 
jednotnom trhu a často poškodzujú 
konkurencieschopnosť MSP;

13. berie na vedomie zníženie 
odhadovaného výpadku príjmov10 
v dôsledku vyhýbania sa dani z príjmu 
právnických osôb na úrovni približne 
35 miliárd EUR ročne oproti 
predchádzajúcim odhadom Komisie na 
úrovni 50 – 70 miliárd EUR pred 
zavedením opatrení proti BEPS a súvislosť 
medzi zlepšením a legislatívnym úsilím v 
oblasti vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam, ktoré vykonala Komisia; 
zdôrazňuje, že situácie, keď sú niektoré 
firmy stále schopné znížiť svoje dane 
prostredníctvom vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam alebo agresívneho 
daňového plánovania, oslabujú 
spravodlivú hospodársku súťaž na 
jednotnom trhu a často poškodzujú 
konkurencieschopnosť MSP;

_________________ _________________
10 COM(2020) 312 final, strana 5. Existujú 
aj iné odhady, napríklad od Európskeho 
parlamentu, s odhadovanými stratami v 
dôsledku finančnej trestnej činnosti, 
daňových únikov a vyhýbania sa daňovým 

10 COM(2020) 312 final, strana 5. Existujú 
aj iné odhady, napríklad od Európskeho 
parlamentu, s odhadovanými stratami v 
dôsledku finančnej trestnej činnosti, 
daňových únikov a vyhýbania sa daňovým 
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povinnostiam vo výške 190 miliárd EUR. 
Na základe komplexnej práce OECD v 
správe o narúšaní základu dane a presune 
ziskov (BEPS), opatrenie 11, predstavovali 
globálne straty príjmov pred prijatím 
akéhokoľvek opatrenia proti BEPS 
približne 100 – 240 miliárd USD alebo 
0,35 % svetového HDP. Európska komisia 
odhadla, že približne 50 – 70 miliárd EUR 
pripadalo na EÚ pred tým, ako sa členské 
štáty dohodli na smerniciach o opatreniach 
proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
I a II.

povinnostiam vo výške 190 miliárd EUR. 
Na základe komplexnej práce OECD v 
správe o narúšaní základu dane a presune 
ziskov (BEPS), opatrenie 11, predstavovali 
globálne straty príjmov pred prijatím 
akéhokoľvek opatrenia proti BEPS 
približne 100 – 240 miliárd USD alebo 
0,35 % svetového HDP. Európska komisia 
odhadla, že približne 50 – 70 miliárd EUR 
pripadalo na EÚ pred tým, ako sa členské 
štáty dohodli na smerniciach o opatreniach 
proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
I a II.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Engin 
Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta dohodu pozostávajúcu z dvoch 
pilierov dosiahnutú na úrovni G7/G20 o 
rozdelení daňových práv a uplatňovaní 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo 
výške najmenej 15 % zo svetového zisku 
nadnárodných spoločností; berie na 
vedomie potrebu účinného vykonávania; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr po 
dokončení technickej práce na prístupe 
OECD predložila potrebné legislatívne 
návrhy na implementáciu dohody do práva 
Únie;

14. víta historickú dohodu 
pozostávajúcu z dvoch pilierov dosiahnutú 
inkluzívnym rámcom OECD/G20 o 
rozdelení daňových práv a uplatňovaní 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo 
výške najmenej 15 % zo svetového zisku 
nadnárodných spoločností; poznamenáva, 
že v dohode sa vyžaduje, aby všetci 
účastníci „zrušili dane z digitálnych 
služieb a iné príslušné podobné opatrenia 
(…) a zaviazali sa, že takéto opatrenia v 
budúcnosti nezavedú“; berie na vedomie 
potrebu účinného vykonávania 
dvojpilierového riešenia s cieľom 
zabezpečiť spravodlivejšie rozdelenie 
ziskov a daňových práv medzi krajinami, 
pokiaľ ide o najväčšie a najziskovejšie 
nadnárodné spoločnosti; vyzýva Komisiu, 
aby čo najskôr po dokončení technickej 
práce na prístupe OECD predložila 
potrebné legislatívne návrhy na 
implementáciu dohody do práva Únie; 
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vyzýva Radu, aby urýchlene prijala tieto 
návrhy, aby dohoda nadobudla platnosť v 
roku 2023;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Marek Belka, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Paul Tang, Jonás 
Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta dohodu pozostávajúcu z dvoch 
pilierov dosiahnutú na úrovni G7/G20 o 
rozdelení daňových práv a uplatňovaní 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo 
výške najmenej 15 % zo svetového zisku 
nadnárodných spoločností; berie na 
vedomie potrebu účinného vykonávania; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr po 
dokončení technickej práce na prístupe 
OECD predložila potrebné legislatívne 
návrhy na implementáciu dohody do práva 
Únie;

14. víta dohodu pozostávajúcu z dvoch 
pilierov dosiahnutú na úrovni G7/G20 o 
rozdelení daňových práv a uplatňovaní 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo 
výške najmenej 15 % zo svetového zisku 
nadnárodných spoločností; berie na 
vedomie potrebu účinného vykonávania 
v Únii a mimo nej; vyzýva Komisiu, aby 
čo najskôr po dokončení technickej práce 
na prístupe OECD predložila potrebné 
legislatívne návrhy na implementáciu 
dohody do práva Únie; chápe, že návrh 
Komisie na zavedenie digitálnej dane bol 
pozastavený, a žiada Komisiu, aby 
urýchlene informovala o alternatívach, 
ktoré zvažuje, a to aj v kontexte vlastných 
zdrojov Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta dohodu pozostávajúcu z dvoch 14. víta dohodu pozostávajúcu z dvoch 
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pilierov dosiahnutú na úrovni G7/G20 o 
rozdelení daňových práv a uplatňovaní 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo 
výške najmenej 15 % zo svetového zisku 
nadnárodných spoločností; berie na 
vedomie potrebu účinného vykonávania; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr po 
dokončení technickej práce na prístupe 
OECD predložila potrebné legislatívne 
návrhy na implementáciu dohody do práva 
Únie;

pilierov dosiahnutú na úrovni G7/G20 o 
rozdelení daňových práv a uplatňovaní 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo 
výške najmenej 15 % zo zisku 
nadnárodných spoločností; berie na 
vedomie potrebu účinného vykonávania; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr po 
dokončení technickej práce na prístupe 
OECD predložila potrebné legislatívne 
návrhy na implementáciu dohody do práva 
Únie; vyzýva Komisiu, aby zvážila 
rozšírenie rozsahu pôsobnosti znížením 
prahovej hodnoty, ako to umožňuje 
dohoda OECD/G20, neuplatňovaním 
vyňatia ekonomickej podstaty v situáciách 
v rámci EÚ a vložením rozsiahlej revíznej 
doložky do smernice, ktorou sa dohoda 
vykonáva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta dohodu pozostávajúcu z dvoch 
pilierov dosiahnutú na úrovni G7/G20 o 
rozdelení daňových práv a uplatňovaní 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo 
výške najmenej 15 % zo svetového zisku 
nadnárodných spoločností; berie na 
vedomie potrebu účinného vykonávania; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr po 
dokončení technickej práce na prístupe 
OECD predložila potrebné legislatívne 
návrhy na implementáciu dohody do 
práva Únie;

14. berie na vedomie dohodu 
pozostávajúcu z dvoch pilierov dosiahnutú 
na úrovni G7/G20 o rozdelení daňových 
práv a uplatňovaní minimálnej efektívnej 
sadzby dane vo výške najmenej 15 % zo 
svetového zisku nadnárodných spoločností; 
berie na vedomie potrebu účinného 
vykonávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
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José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta dohodu pozostávajúcu z dvoch 
pilierov dosiahnutú na úrovni G7/G20 o 
rozdelení daňových práv a uplatňovaní 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo 
výške najmenej 15 % zo svetového zisku 
nadnárodných spoločností; berie na 
vedomie potrebu účinného vykonávania; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr po 
dokončení technickej práce na prístupe 
OECD predložila potrebné legislatívne 
návrhy na implementáciu dohody do práva 
Únie;

14. víta dohodu pozostávajúcu z dvoch 
pilierov dosiahnutú na úrovni G7/G20 o 
rozdelení daňových práv a uplatňovaní 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo 
výške 15 % zo svetového zisku 
nadnárodných spoločností; vyjadruje však 
poľutovanie nad nízkou úrovňou 
dohodnutej sadzby, keďže pôvodne bola 
stanovená na 21 %; zdôrazňuje, že Únia 
musí pristúpiť k účinnému vykonávaniu; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr po 
dokončení technickej práce na prístupe 
OECD predložila potrebné legislatívne 
návrhy na implementáciu dohody do práva 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Martin Hlaváček, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta dohodu pozostávajúcu z dvoch 
pilierov dosiahnutú na úrovni G7/G20 o 
rozdelení daňových práv a uplatňovaní 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo 
výške najmenej 15 % zo svetového zisku 
nadnárodných spoločností; berie na 
vedomie potrebu účinného vykonávania; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr po 
dokončení technickej práce na prístupe 
OECD predložila potrebné legislatívne 
návrhy na implementáciu dohody do práva 
Únie;

14. víta dohodu pozostávajúcu z dvoch 
pilierov dosiahnutú na úrovni G7/G20 o 
rozdelení daňových práv a uplatňovaní 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo 
výške 15 % zo svetového zisku 
nadnárodných spoločností; berie na 
vedomie potrebu účinného vykonávania; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr po 
dokončení technickej práce na prístupe 
OECD predložila potrebné legislatívne 
návrhy na implementáciu dohody, 
konkrétne o druhom pilieri, do práva 
Únie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta dohodu pozostávajúcu z dvoch 
pilierov dosiahnutú na úrovni G7/G20 o 
rozdelení daňových práv a uplatňovaní 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo 
výške najmenej 15 % zo svetového zisku 
nadnárodných spoločností; berie na 
vedomie potrebu účinného vykonávania; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr po 
dokončení technickej práce na prístupe 
OECD predložila potrebné legislatívne 
návrhy na implementáciu dohody do práva 
Únie;

14. víta dohodu pozostávajúcu z dvoch 
pilierov dosiahnutú na úrovni G7/G20 o 
rozdelení daňových práv a uplatňovaní 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo 
výške 15 % zo svetového zisku 
nadnárodných spoločností; berie na 
vedomie potrebu účinného vykonávania; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr po 
dokončení technickej práce na prístupe 
OECD predložila potrebné legislatívne 
návrhy na implementáciu dohody do práva 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta dohodu pozostávajúcu z dvoch 
pilierov dosiahnutú na úrovni G7/G20 o 
rozdelení daňových práv a uplatňovaní 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo 
výške najmenej 15 % zo svetového zisku 
nadnárodných spoločností; berie na 
vedomie potrebu účinného vykonávania; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr po 
dokončení technickej práce na prístupe 
OECD predložila potrebné legislatívne 
návrhy na implementáciu dohody do práva 
Únie;

14. víta dohodu pozostávajúcu z dvoch 
pilierov dosiahnutú na úrovni G7/G20 o 
rozdelení daňových práv a uplatňovaní 
minimálnej efektívnej sadzby dane vo 
výške 15 % zo svetového zisku 
nadnárodných spoločností; berie na 
vedomie potrebu účinného vykonávania; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr po 
dokončení technickej práce na prístupe 
OECD predložila potrebné legislatívne 
návrhy na implementáciu dohody do práva 
Únie;
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 150
Marek Belka, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Paul Tang, Jonás 
Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. konštatuje, že nové formy práce, 
ako je telepráca, prinášajú výzvy aj 
príležitosti pre pracovníkov a 
zamestnávateľov; zdôrazňuje naliehavú 
potrebu lepšie vymedziť pojem daňovej 
rezidencie pre fyzické osoby vzhľadom na 
nové režimy práce, ktoré sa rýchlo 
vyvinuli v dôsledku krízy COVID-19; 
zdôrazňuje, že takéto nové režimy práce 
môžu mať skutočný vplyv na výber dane z 
príjmov fyzických osôb, najmä v dôsledku 
rozšírenia režimov s nízkym zdanením pre 
nerezidentov; vyzýva Komisiu, aby do 
roku 2023 predložila návrhy 
na vymedzenie daňovej rezidencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. víta skutočnosť, že niektoré 
členské štáty urýchlene zaviedli 
vnútroštátne digitálne dane napriek 
prebiehajúcich rokovaniam na úrovni EÚ 
a OECD; zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne 
opatrenia vytvorili pozitívny tlak na 
medzinárodné rokovania a že 
koordinované európske riešenie je vďaka 
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nim ešte naliehavejšie; zdôrazňuje, že 
tieto vnútroštátne opatrenia by sa mali po 
zavedení účinného medzinárodného 
riešenia postupne zrušiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Európsku úniu, aby 
zaviedla dočasnú daň z nadmerného zisku 
s cieľom zdaniť nadnárodné podniky, 
ktoré profitovali z krízy a zvýšili svoje 
zisky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. vyzýva štáty, aby zaviedli a vyberali 
daňový deficit nadnárodných spoločností: 
rozdiel medzi tým, čo korporácia platí na 
daniach globálne, a tým, čo by musela 
zaplatiť, ak by všetky jej zisky podliehali 
minimálnej sadzbe dane v každej z krajín, 
v ktorých pôsobí; zdôrazňuje, že takéto 
riešenie by mohlo povzbudiť ostatné štáty, 
aby nasledovali tento krok a postupne 
viesť ku globálnemu riešeniu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 154
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 14 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14c. vyzýva Európsku úniu, aby 
zaviedla progresívne zdaňovanie 
bohatstva najbohatších domácností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že budúce politické 
možnosti a politické rozhodnutia Únie v 
oblasti zdaňovania podnikov by mali byť 
založené na daňovej spravodlivosti, 
účinnosti a transparentnosti, čo by malo 
viesť k spravodlivo rozdeleným daniam pre 
všetky typy nadnárodných spoločností, 
pričom by sa mali znížiť náklady na 
dodržiavanie daňových povinností 
daňovníkmi, ako aj odstrániť príčiny 
narušenia podnikania na jednotnom trhu 
Únie, obchodu a investícií;

15. pripomína, že budúce politické 
možnosti a politické rozhodnutia Únie v 
oblasti zdaňovania podnikov by mali byť 
založené na daňovej spravodlivosti, 
účinnosti a transparentnosti, pričom by sa 
mala zohľadniť aj potreba posilniť 
daňové príjmy členských štátov vzhľadom 
na rozhodujúcu úlohu vlád pri podpore 
udržateľnej hospodárskej obnovy po 
pandémii; v tomto zmysle zdôrazňuje, že 
tieto politické rozhodnutia by mali viesť k 
spravodlivo rozdeleným daniam pre všetky 
typy nadnárodných spoločností, pričom by 
sa mali znížiť náklady na dodržiavanie 
daňových povinností daňovníkmi, najmä 
pre osoby s nízkymi príjmami a MSP, ako 
aj odstrániť príčiny narušenia podnikania 
na jednotnom trhu Únie, obchodu a 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
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Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že budúce politické 
možnosti a politické rozhodnutia Únie v 
oblasti zdaňovania podnikov by mali byť 
založené na daňovej spravodlivosti, 
účinnosti a transparentnosti, čo by malo 
viesť k spravodlivo rozdeleným daniam pre 
všetky typy nadnárodných spoločností, 
pričom by sa mali znížiť náklady na 
dodržiavanie daňových povinností 
daňovníkmi, ako aj odstrániť príčiny 
narušenia podnikania na jednotnom trhu 
Únie, obchodu a investícií;

15. pripomína, že budúce politické 
možnosti a politické rozhodnutia Únie v 
oblasti zdaňovania podnikov by mali byť 
založené na celkovej daňovej 
spravodlivosti, cieľoch európskej zelenej 
dohody, účinnosti a transparentnosti, čo by 
malo viesť k udržateľným, redistribučným 
a spravodlivým daňovým mixom a 
spravodlivo rozdeleným daniam pre všetky 
typy nadnárodných spoločností, pričom by 
sa mali znížiť náklady na dodržiavanie 
daňových povinností daňovníkmi, ako aj 
odstrániť príčiny narušenia podnikania na 
jednotnom trhu Únie, obchodu a investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že podľa výročnej 
správy Komisie o zdaňovaní za rok 2021 
sú daňové nedoplatky v členských štátoch 
rozdelené veľmi nerovnomerne15a; je 
znepokojený skutočnosťou, že celkový 
daňový dlh ku koncu roka v Grécku 
výrazne presahuje 200 % a v Taliansku sa 
blíži k 200 %, čo je výrazný nárast v 
porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo 
jasne poukazuje na vážne problémy s 
dodržiavaním daňových predpisov a 
neefektívne systémy platenia daní v týchto 
konkrétnych krajinách; je šokovaný, že 
Komisia nezhromažďovala informácie ani 
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neanalyzovala daňové nedoplatky v 
jednotlivých členských štátoch15b, a vyzýva 
Komisiu, aby tento proces začala od tohto 
roku;
_________________
15a https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-
8aca-01aa75ed71a1/language-en, graf 23, 
strana 50.
15b Odpoveď pána Gentiloniho v mene 
Európskej komisie na otázku E-
003183/2021, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/E-9-2021-003183-ASW_EN.html.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. víta, že Únia vytvorila koordinačné 
mechanizmy, ako sú postupy vzájomného 
hodnotenia v rámci skupiny pre kódex 
správania; zdôrazňuje, že členské štáty v 
rámci skupiny pre kódex správania 
prehodnotia, zmenia alebo zrušia svoje 
existujúce daňové opatrenia, ktoré 
predstavujú škodlivú daňovú súťaž, a 
v budúcnosti sa zdržia zavádzania nových 
takýchto opatrení; v tejto súvislosti víta 
pozíciu Európskeho parlamentu z 
októbra 2021, v ktorej vyzýva na reformu 
kritérií, rozsahu pôsobnosti a riadenia 
skupiny pre kódex správania s cieľom 
zabezpečiť spravodlivé zdaňovanie v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
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Marek Belka, Niels Fuglsang, Pedro Marques, Paul Tang, Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje potrebu vyvážiť daňový 
mix s cieľom postupne minimalizovať 
vplyv zdaňovania práce na pracovníkov a 
zvýšiť príspevok environmentálnych daní 
a spravodlivého zdaňovania kapitálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. očakáva realizáciu národných 
plánov reforiem Grécka15c a Talianska15d, 
ktoré zahŕňajú rôznorodé reformy a 
investície, od ktorých sa očakáva zlepšenie 
výberu daní, napríklad digitálnu 
transformáciu spoločností a 
administratívnych systémov v Taliansku a 
grécky nezávislý orgán pre verejné príjmy; 
vyzýva Komisiu, aby pred predložením 
legislatívnych návrhov na úrovni Únie 
počkala na národné plány reforiem 
niekoľkých členských štátov, ktoré majú 
vážne problémy s vyhýbaním sa daňovým 
povinnostiam, daňovými únikmi a 
neefektívnym výberom daní;
_________________
15c Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, 
ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti, 328 final.
15d COM(2021), 344 final.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 161
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. podporuje odôvodnenie iniciatívy 
BEFIT s cieľom navrhnúť nový a 
jednotný súbor pravidiel Únie týkajúci sa 
dane z príjmu právnických osôb, založený 
na rozdeľovaní na základe vzorca a 
spoločnom daňovom základe zdaňovania 
príjmu pre podniky, ktorý spoločnostiam 
poskytne jasnosť a predvídateľnosť a 
bude odrážať konsenzus dosiahnutý na 
rokovaniach OECD o prvom a druhom 
pilieri;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Marek Belka, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. podporuje odôvodnenie iniciatívy 
BEFIT s cieľom navrhnúť nový a jednotný 
súbor pravidiel Únie týkajúci sa dane z 
príjmu právnických osôb, založený na 
rozdeľovaní na základe vzorca a 
spoločnom daňovom základe zdaňovania 
príjmu pre podniky, ktorý spoločnostiam 
poskytne jasnosť a predvídateľnosť a bude 
odrážať konsenzus dosiahnutý na 
rokovaniach OECD o prvom a druhom 
pilieri;

16. podporuje odôvodnenie iniciatívy 
BEFIT s cieľom navrhnúť nový a jednotný 
súbor pravidiel Únie týkajúci sa dane z 
príjmu právnických osôb, založený na 
rozdeľovaní na základe vzorca a 
spoločnom daňovom základe zdaňovania 
príjmu pre podniky, ktorý spoločnostiam 
poskytne jasnosť a predvídateľnosť a bude 
odrážať konsenzus dosiahnutý na 
rokovaniach OECD o prvom a druhom 
pilieri; pripomína, že pri predchádzajúcich 
pokusoch Únie o vymedzenie spoločného 
súboru pravidiel sa zohľadňovali tri 
faktory: práca, majetok a predaj; 
domnieva sa, že zameranie sa na jeden 
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faktor by malo nevyvážený vplyv na 
daňové príjmy členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. podporuje odôvodnenie iniciatívy 
BEFIT s cieľom navrhnúť nový a jednotný 
súbor pravidiel Únie týkajúci sa dane z 
príjmu právnických osôb, založený na 
rozdeľovaní na základe vzorca a 
spoločnom daňovom základe zdaňovania 
príjmu pre podniky, ktorý spoločnostiam 
poskytne jasnosť a predvídateľnosť a bude 
odrážať konsenzus dosiahnutý na 
rokovaniach OECD o prvom a druhom 
pilieri;

16. podporuje odôvodnenie iniciatívy 
BEFIT s cieľom navrhnúť nový a jednotný 
súbor pravidiel Únie týkajúci sa dane z 
príjmu právnických osôb, založený na 
spravodlivom, komplexnom a účinnom 
rozdeľovaní na základe vzorca a 
spoločnom daňovom základe zdaňovania 
príjmu pre podniky, ktorý spoločnostiam 
poskytne jasnosť a predvídateľnosť a bude 
odrážať konsenzus dosiahnutý na 
rokovaniach OECD o prvom a druhom 
pilieri; upozorňuje, že výrazný posun vo 
vzorci k zložke predaja a hodnote 
pripisovanej nehmotnému majetku môže 
oslabiť spravodlivosť návrhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. podporuje odôvodnenie iniciatívy 
BEFIT s cieľom navrhnúť nový a jednotný 
súbor pravidiel Únie týkajúci sa dane z 
príjmu právnických osôb, založený na 
rozdeľovaní na základe vzorca a 

16. podporuje odôvodnenie návrhu 
Európskej komisie o iniciatíve BEFIT 
očakávanej v roku 2023 s cieľom 
navrhnúť nový a jednotný súbor pravidiel 
Únie týkajúci sa dane z príjmu právnických 
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spoločnom daňovom základe zdaňovania 
príjmu pre podniky, ktorý spoločnostiam 
poskytne jasnosť a predvídateľnosť a bude 
odrážať konsenzus dosiahnutý na 
rokovaniach OECD o prvom a druhom 
pilieri;

osôb, založený na rozdeľovaní na základe 
vzorca a spoločnom daňovom základe 
zdaňovania príjmu pre podniky, ktorý 
spoločnostiam poskytne jasnosť a 
predvídateľnosť a bude odrážať konsenzus 
dosiahnutý na rokovaniach OECD o prvom 
a druhom pilieri;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. berie na vedomie myšlienku 
postupného zavádzania jednotného 
zdaňovania v Únii, pričom v prvom kroku 
by sa rozdeľovanie na základe vzorca 
mohlo uplatňovať len na zisky 
presahujúce bežnú úroveň; zdôrazňuje, že 
prvý pilier nedávnej dohody OECD/G20 
vedie k prerozdeleniu takýchto 
nadmerných ziskov do trhových 
jurisdikcií; vyzýva Komisiu, aby sa 
zamyslela nad rozšírením zásad prvého 
piliera OECD v Únii o nižšie prahové 
hodnoty, vyššie alokácie a komplexnejší 
vzorec zahŕňajúci hmotný majetok a 
zamestnanosť ako prechodné opatrenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Marek Belka, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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16a. vyzýva Komisiu, aby zvážila 
opatrenia, ktoré by uľahčili 
implementáciu budúceho návrhu BEFIT, 
najmä pre MSP; v tejto súvislosti 
navrhuje jednotné kontaktné miesto, ktoré 
by doplnilo jednotné konsolidované 
daňové priznanie a jednotnú digitálnu 
platformu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Marek Belka, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa však, že iniciatíva 
BEFIT by mala byť podporovaná 
politickým procesom pri budovaní 
politickej podpory pre zmenu a že 
iniciatíva by mala byť sprevádzaná 
dôkladným posúdením vplyvu na 
formovanie budúcich návrhov, ktoré by 
malo prispieť k dosiahnutiu konsenzu 
medzi členskými štátmi;

17. domnieva sa však, že iniciatíva 
BEFIT by mala byť podporovaná 
politickým procesom pri budovaní 
politickej podpory pre zmenu a že 
iniciatíva by mala byť sprevádzaná 
dôkladným posúdením vplyvu na 
formovanie budúcich návrhov, ktoré by 
malo prispieť k dosiahnutiu konsenzu 
medzi členskými štátmi; vyzýva preto 
Komisiu, aby iniciovala rozsiahly 
inkluzívny konzultačný proces so 
zainteresovanými stranami, členskými 
štátmi vrátane ich národných 
parlamentov a Európskym parlamentom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa však, že iniciatíva 17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
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BEFIT by mala byť podporovaná 
politickým procesom pri budovaní 
politickej podpory pre zmenu a že 
iniciatíva by mala byť sprevádzaná 
dôkladným posúdením vplyvu na 
formovanie budúcich návrhov, ktoré by 
malo prispieť k dosiahnutiu konsenzu 
medzi členskými štátmi;

predchádzajúce návrhy CCTB a CCCTB 
neboli v Rade schválené; očakáva 
podrobnosti o iniciatíve BEFIT; 
poznamenáva, že v záujme vybudovania 
politickej podpory pre zmenu by iniciatíva 
mala byť sprevádzaná dôkladným 
posúdením vplyvu na formovanie budúcich 
návrhov, ktoré by malo prispieť k 
dosiahnutiu konsenzu medzi členskými 
štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Hélène Laporte, Roman Haider, 
Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa však, že iniciatíva 
BEFIT by mala byť podporovaná 
politickým procesom pri budovaní 
politickej podpory pre zmenu a že 
iniciatíva by mala byť sprevádzaná 
dôkladným posúdením vplyvu na 
formovanie budúcich návrhov, ktoré by 
malo prispieť k dosiahnutiu konsenzu 
medzi členskými štátmi;

17. domnieva sa však, že iniciatíva 
BEFIT by mala byť podporovaná 
politickým procesom vrátane úplného 
rešpektovania zásady jednomyseľnosti pri 
budovaní politickej podpory pre zmenu a 
že iniciatíva by mala byť sprevádzaná 
dôkladným posúdením vplyvu na 
formovanie budúcich návrhov, ktoré by 
malo prispieť k dosiahnutiu konsenzu 
medzi členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. víta najnovšie pokroky v oblasti 
podávania správ podľa jednotlivých štátov 
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a zdôrazňuje význam transparentných a 
štandardizovaných údajov o činnosti 
podnikov, ktoré umožnia lepšiu kontrolu; 
vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 
Rada v snahe dosiahnuť kompromis 
obmedzila povinnosť spoločností 
zverejňovať informácie len o svojich 
operáciách v členských štátoch a 
krajinách uvedených na zozname 
nespolupracujúcich jurisdikcií Únie, 
pričom vylúčila tretie krajiny, ktoré v 
skutočnosti slúžia ako daňové raje, ale 
ešte nie sú uvedené na zozname; zahrnúť 
do textu „klauzulu o vyňatí podnikov“, 
ktorá by umožnila výnimku z 
oznamovania „citlivých obchodných 
informácií“, ktorá by sa vzťahovala len 
na spoločnosti s ročným konsolidovaným 
obratom nad 750 miliónov EUR, čo 
vylučuje 85 – 90 % nadnárodných 
spoločností; vyzýva Európsku komisiu na 
ďalšie kroky s cieľom dosiahnuť pokrok 
v oblasti plne rozčlenených údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že zavedenie CCCTB 
(alebo podobného systému) by malo 
významnú zásluhu na znížení rozsahu 
presunu ziskov prostredníctvom 
využívania systémov daňového plánovania 
a zároveň by znížilo náklady na 
dodržiavanie predpisov, najmä v prípade 
cezhraničných hospodárskych operácií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 172
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zaväzuje sa, že podvýbor FISC v 
Európskom parlamente vypracuje v rámci 
dialógu s odborníkmi, národnými 
parlamentmi a občanmi hlavné zásady 
pred návrhom BEFIT, ktorý Komisia 
predloží v roku 2023;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Marek Belka, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Paul Tang, Jonás 
Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že nový program 
dane z príjmu právnických osôb by mal 
zahŕňať mechanizmus na riešenie 
zvýhodňovania dlhu pri zdaňovaní 
právnických osôb prostredníctvom systému 
stimulov, ktorý pomôže v budúcnosti 
podporiť odolnosť spoločností v 
nepriaznivých hospodárskych 
podmienkach;

18. poznamenáva, že nový program 
dane z príjmu právnických osôb zahŕňa 
mechanizmus na riešenie zvýhodňovania 
dlhu pri zdaňovaní právnických osôb 
prostredníctvom systému stimulov, ktorý 
pomôže v budúcnosti podporiť odolnosť 
spoločností v nepriaznivých hospodárskych 
podmienkach; pripomína, že v minulosti 
sa úľava pre vlastný kapitál podnikov 
využívala ako daňová medzera v Únii; 
žiada Komisiu, aby v prípade zavedenia 
úľavy pre vlastný kapitál zahrnula prísne 
ustanovenia proti vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam s cieľom zabrániť tomu, 
aby sa príspevok na vlastný kapitál použil 
ako nový nástroj na znižovanie základu 
dane; pripomína, že zníženie odpočtu 
prekročenia nákladov na prijaté úvery a 
pôžičky môže tiež znížiť zvýhodňovanie 
dlhu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že nový program 
dane z príjmu právnických osôb by mal 
zahŕňať mechanizmus na riešenie 
zvýhodňovania dlhu pri zdaňovaní 
právnických osôb prostredníctvom 
systému stimulov, ktorý pomôže v 
budúcnosti podporiť odolnosť spoločností 
v nepriaznivých hospodárskych 
podmienkach;

18. uznáva za problém zvýhodňovanie 
dlhu pri zaobchádzaní s daňovými 
úľavami, ktoré vytvára priestor pre 
nadnárodné spoločnosti, ktoré sa 
prostredníctvom vnútroskupinových 
operácií dopúšťajú škodlivých daňových 
praktík; domnieva sa, že najlepšou 
možnosťou na riešenie tohto problému by 
malo byť obmedzenie odpočtu úrokov v 
súlade s legislatívnym duchom, ktorý sa 
už zaviedol v článku 4 ATAD;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že nový program dane 
z príjmu právnických osôb by mal zahŕňať 
mechanizmus na riešenie zvýhodňovania 
dlhu pri zdaňovaní právnických osôb 
prostredníctvom systému stimulov, ktorý 
pomôže v budúcnosti podporiť odolnosť 
spoločností v nepriaznivých hospodárskych 
podmienkach;

18. domnieva sa, že nový program dane 
z príjmu právnických osôb by mal zahŕňať 
mechanizmus na riešenie zvýhodňovania 
dlhu pri zdaňovaní právnických osôb 
prostredníctvom systému stimulov, ktorý 
pomôže v budúcnosti podporiť odolnosť 
spoločností v nepriaznivých hospodárskych 
podmienkach a zrušiť stimuly v prospech 
modelu financovania podnikov, ktorý je 
príliš závislý od dlhu;

Or. en



AM\1240497SK.docx 103/120 PE697.830v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 176
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že nový program dane 
z príjmu právnických osôb by mal zahŕňať 
mechanizmus na riešenie zvýhodňovania 
dlhu pri zdaňovaní právnických osôb 
prostredníctvom systému stimulov, ktorý 
pomôže v budúcnosti podporiť odolnosť 
spoločností v nepriaznivých 
hospodárskych podmienkach;

18. domnieva sa, že nový program dane 
z príjmu právnických osôb by mal zahŕňať 
mechanizmus na riešenie zvýhodňovania 
dlhu pri zdaňovaní právnických osôb 
prostredníctvom revízie prvej smernice o 
boji proti vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam, a najmä predpisov 
o obmedzení úrokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Maximilian Krah, Roman Haider

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že nový program dane 
z príjmu právnických osôb by mal zahŕňať 
mechanizmus na riešenie zvýhodňovania 
dlhu pri zdaňovaní právnických osôb 
prostredníctvom systému stimulov, ktorý 
pomôže v budúcnosti podporiť odolnosť 
spoločností v nepriaznivých hospodárskych 
podmienkach;

18. domnieva sa, že nový program dane 
z príjmu právnických osôb by mal zahŕňať 
mechanizmus na riešenie zvýhodňovania 
dlhu pri zdaňovaní právnických osôb 
prostredníctvom systému stimulov, ktorý 
pomôže v budúcnosti zlepšiť odolnosť 
spoločností v nepriaznivých hospodárskych 
podmienkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
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Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
úplnejšie posúdenie vplyvu iniciatívy 
DEBRA, najmä aby uviedla odhady strát 
daňových príjmov, pričom porovná scenár 
obmedzenia odpočtu úrokov alebo 
zavedenia príspevku na vlastný kapitál 
podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. podporuje na účely daňovej 
transparentnosti zber pravidelne 
aktualizovaných údajov o účinných 
sadzbách dane z príjmu právnických osôb, 
ktoré platia najväčšie spoločnosti v Únii z 
ich vytvoreného zisku v rámci Únie, takéto 
mapovanie by sa malo použiť na posúdenie 
účinnosti daňového rámca a zavedených 
pravidiel;

19. podporuje na účely daňovej 
transparentnosti zber pravidelne 
aktualizovaných údajov o účinných 
sadzbách dane z príjmu právnických osôb, 
ktoré platia najväčšie spoločnosti v Únii z 
ich vytvoreného zisku v rámci Únie, takéto 
mapovanie by sa malo použiť na posúdenie 
účinnosti daňového rámca a zavedených 
pravidiel; víta a s potešením očakáva 
nadchádzajúci návrh na každoročné 
zverejňovanie efektívnej sadzby dane z 
príjmov právnických osôb niektorých 
veľkých spoločností s pôsobnosťou v 
Únii; vyzýva Komisiu, aby použila 
článok 50 ZFEÚ ako právny základ pre 
takýto návrh, ktorým sa zmení 
smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide 
o zverejňovanie informácií o dani z 
príjmu určitými podnikmi a pobočkami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. poukazuje na potrebu pokračovať 
v práci na zintenzívnení administratívnej 
spolupráce medzi členskými štátmi s 
cieľom obmedziť podvody a daňové 
úniky; považuje za potrebné nielen zvýšiť 
množstvo vymieňaných údajov, ale aj 
zlepšiť ich kvalitu, aby bol systém 
efektívnejší;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 181
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada Komisiu, aby do obdobia 
2022/2023 predložila jeden alebo viaceré 
legislatívne návrhy v nadväznosti na 
odporúčania uvedené v prílohe k tomuto 
uzneseniu;

20. žiada Komisiu, aby do obdobia 
2022/2023 predložila jeden alebo viaceré 
legislatívne návrhy v nadväznosti na 
odporúčania uvedené v tejto správe a v 
prílohe k nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Príloha I – časť A – odporúčanie A2 – odsek 1 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Európsky parlament vyzýva Európsku Európsky parlament vyzýva Európsku 
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komisiu, aby do roku 2023 zaviedla 
opatrenia na ďalšie zníženie nákladov na 
zdaňovanie MSP a európskych akciových 
spoločností (ďalej len „SE“) a jeho 
zjednodušenie.

komisiu, aby do roku 2024 zaviedla 
opatrenia na ďalšie zníženie nákladov na 
zdaňovanie MSP a európskych akciových 
spoločností (ďalej len „SE“) a jeho 
zjednodušenie.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 183
Marek Belka, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Paul Tang, Jonás 
Fernández

Návrh uznesenia
Príloha I – časť B – názov

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. Väčšia istota pre daňovníkov B. Väčšia istota pre daňovníkov 
a/alebo daňové správy členských štátov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Príloha I – časť B – odporúčanie B1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B1 Európsky parlament vyzýva 
Európsku komisiu, aby predložila 
iniciatívy na zabezpečenie jednotnejšieho 
určovania daňovej rezidencie v rámci 
jednotného trhu do roku 2022.

vypúšťa sa

Európsky parlament vyzýva Európsku 
komisiu, aby predložila iniciatívy na 
zabezpečenie jednotnejšieho určovania 
daňovej rezidencie v rámci jednotného 
trhu do roku 2022.
Niektorí daňovníci v celej Únii sú 
vystavení riziku dvojitého zdanenia, 
pretože daňové správy nedospeli ku 
konsenzu o určení daňovej rezidencie, a 
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preto podliehajú dvojitému zdaneniu 
alebo neistote. Vzhľadom na krízu 
COVID-19 a následnú teleprácu bol 
umožnený ďalší presun z pracoviska a 
určenie daňovej rezidencie sa ešte viac 
skomplikovalo.
Keďže to môže viesť k neistote a značným 
nákladom pre daňovníkov, bezodkladne 
by mal byť predložený návrh (možno v 
právne nezáväznej podobe), ktorého 
cieľom by bol jednotný prístup k 
určovaniu rezidencie medzi členskými 
štátmi.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 185
Martin Hlaváček, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Príloha I – časť B – odporúčanie B1 – odsek 1 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Európsky parlament vyzýva Európsku 
komisiu, aby predložila iniciatívy na 
zabezpečenie jednotnejšieho určovania 
daňovej rezidencie v rámci jednotného trhu 
do roku 2022.

Európsky parlament vyzýva Európsku 
komisiu, aby analyzovala rozsah problému 
a v prípade potreby predložila iniciatívy na 
zabezpečenie jednotnejšieho určovania 
daňovej rezidencie v rámci jednotného trhu 
do roku 2022.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Príloha I – časť B – odporúčanie B2 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby 
zohľadnila skúsenosti a identifikovala 
zostávajúce nedostatky v existujúcej 
smernici Rady (EÚ) 2017/1852 o 

Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby 
zohľadnila skúsenosti a identifikovala 
zostávajúce nedostatky v existujúcej 
smernici Rady (EÚ) 2017/1852 o 
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mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich 
sa zdanenia v Európskej únii s cieľom 
riešiť existujúce konflikty a neistoty 
týkajúce sa rezidencie v prípade fyzických 
i právnických osôb, čo spôsobuje riziko 
dvojitého zdanenia. Režim stanovený v 
smernici musí zabezpečiť lehoty na 
vydanie rozhodnutia, ktoré budú právne 
záväzné a vymáhateľné. Analýzy by sa 
mali vykonať v roku 2022 a možná zmena 
smernice by sa mala predložiť v roku 
2023.

mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich 
sa zdanenia v Európskej únii a navrhla 
účinný spôsob/spôsoby s cieľom riešiť 
existujúce konflikty a neistoty týkajúce sa 
rezidencie v prípade fyzických i 
právnických osôb, čo spôsobuje riziko 
dvojitého zdanenia. Stanovený režim musí 
daňovníkom zabezpečiť, aby lehoty na 
vydanie rozhodnutia, v ktorých sa 
zohľadňujú problémy spôsobené sporom, 
boli právne záväzné a vymáhateľné. 
Vzhľadom na zmeny v hospodárstve po 
kríze COVID-19 vrátane prechodu na 
prácu na diaľku by Komisia mala čo 
najskôr posúdiť, či súčasné právne 
predpisy postačujú na zníženie rizík 
dvojitého zdanenia daňovníkov, a 
prípadne vykonať revíziu smernice alebo 
navrhnúť nové opatrenia. Uvádza sa tiež, 
že smernica nie je dostatočne viditeľná a 
Komisia by mala urobiť viac pre to, aby 
občania vedeli, že tento mechanizmus je k 
dispozícii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Marek Belka, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Príloha I – časť B – odporúčanie B2 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby 
zohľadnila skúsenosti a identifikovala 
zostávajúce nedostatky v existujúcej 
smernici Rady (EÚ) 2017/1852 o 
mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich 
sa zdanenia v Európskej únii s cieľom 
riešiť existujúce konflikty a neistoty 
týkajúce sa rezidencie v prípade fyzických 
i právnických osôb, čo spôsobuje riziko 
dvojitého zdanenia. Režim stanovený v 
smernici musí zabezpečiť lehoty na 
vydanie rozhodnutia, ktoré budú právne 
záväzné a vymáhateľné. Analýzy by sa 

Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby 
zohľadnila skúsenosti a identifikovala 
zostávajúce nedostatky v existujúcej 
smernici Rady (EÚ) 2017/1852 o 
mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich 
sa zdanenia v Európskej únii s cieľom 
riešiť existujúce konflikty a neistoty 
týkajúce sa rezidencie v prípade fyzických 
i právnických osôb, čo spôsobuje riziko 
dvojitého zdanenia. Európsky parlament 
tiež požaduje, aby sa výsledky sporov 
zverejňovali vo forme zhrnutia, v ktorom 
by sa okrem iných podstatných, ale nie 
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mali vykonať v roku 2022 a možná zmena 
smernice by sa mala predložiť v roku 2023.

citlivých obchodných informácií 
zverejnila aj výsledná efektívna daňová 
sadzba zaplatená daňovníkom. Režim 
stanovený v smernici musí zabezpečiť 
lehoty na vydanie rozhodnutia, ktoré budú 
právne záväzné a vymáhateľné. Analýzy 
by sa mali vykonať v roku 2022 a možná 
zmena smernice by sa mala predložiť v 
roku 2023.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Príloha I – časť B – odporúčanie B3 a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odporúčanie B3a.
Odporúčanie – Rozšírenie automatickej 

výmeny informácií
Európsky parlament požaduje rozšírenie 
automatickej výmeny informácií medzi 
členskými štátmi o ďalšie kategórie 
príjmov a aktív, ako sú napríklad 
kryptoaktíva (DAC8). Keďže členské štáty 
sú zo zákona povinné zasielať údaje len 
za tie kategórie, o ktorých sú už 
informácie k dispozícii, stále existuje 
všeobecný nedostatok informácií o 
kategóriách príjmov a majetku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Marek Belka, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Príloha I – časť B – odporúčanie B3 a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Odporúčanie B3a.
Usmernenia o pozitívnych daňových 

stimuloch
vyzýva Komisiu, aby vydala usmernenia o 
daňových stimuloch, ktoré nenarušujú 
jednotný trh. Dôvodom je skutočnosť, že 
daňová istota pre daňovníkov a členské 
štáty by sa posilnila, ak by mali spoločnú 
predstavu o tom, aké daňové stimuly 
zvyšujú hospodársku výkonnosť v Únii 
bez toho, aby poškodzovali fungovanie 
jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – časť C – nadpis

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. Zníženie výpadku príjmov z daní a 
nákladov na dodržiavanie predpisov

C. Zníženie výpadku príjmov z daní, 
nákladov na dodržiavanie predpisov a 
európska zelená dohoda

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Príloha I – časť C – odporúčanie C1 – odsek 1 – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– bezodkladne a do roku 2022 
vytvorila harmonizovaný spoločný 
štandard pre elektronickú fakturáciu v celej 
Únii s cieľom znížiť náklady na vytvorenie 
fragmentovaného rozdielneho systému v 
členských štátoch;

– do konca roku 2023 vytvorila 
harmonizovaný spoločný štandard pre 
elektronickú fakturáciu v celej Únii s 
cieľom znížiť náklady na vytvorenie 
fragmentovaného rozdielneho systému v 
členských štátoch;
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 192
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Príloha I – časť C – odporúčanie C1 – odsek 1 – zarážka 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– stanovila úlohu elektronickej 
fakturácie pri vykazovaní v reálnom čase;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Príloha I – časť C – odporúčanie C1 – odsek 1 – zarážka 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– preskúmala možnosť postupného 
zavedenia povinnej elektronickej fakturácie 
v celej Únii do roku 2023 zameranej na 
výrazné zníženie nákladov na dodržiavanie 
predpisov, najmä pre MSP. Vystavovanie 
faktúr by malo byť spravované iba 
prostredníctvom štátom 
prevádzkovaných/certifikovaných 
„systémov“ so zaistenou úplnou ochranou 
údajov;

– preskúmala možnosť postupného 
zavedenia povinnej elektronickej fakturácie 
v celej Únii zameranej na výrazné zníženie 
nákladov na dodržiavanie predpisov, najmä 
pre MSP. Vystavovanie faktúr by malo byť 
spravované iba prostredníctvom štátom 
prevádzkovaných/certifikovaných 
„systémov“ so zaistenou úplnou ochranou 
údajov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 194
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Príloha I – časť C – odporúčanie C2 – odsek 1 – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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– opätovným spustením iniciatívy 
konečného režimu ako najprirodzenejšieho 
a najefektívnejšieho spôsobu riešenia 
daňových podvodov, ktoré každoročne 
vedú k veľmi veľkým stratám;

– opätovným spustením iniciatívy 
konečného režimu ako najprirodzenejšieho 
a najefektívnejšieho spôsobu riešenia 
daňových podvodov v oblasti DPH, ktoré 
každoročne vedú k veľmi veľkým stratám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Príloha I – časť C – odporúčanie C2 – odsek 1 – zarážka 2 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– návrhom ďalšieho rozšírenia 
rozsahu pôsobnosti jednotného 
kontaktného miesta tak, že sa bude 
vzťahovať na niektoré z dodávok tovaru 
B2C, pri ktorých osoba povinná platiť 
DPH nie je usadená v členskom štáte, v 
ktorom je DPH splatná, s cieľom znížiť 
administratívne zaťaženie DPH v 
súvislosti s cezhraničným obchodom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Príloha I – časť C – odporúčanie C2 – odsek 1 – zarážka 2 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– návrhom ďalších rozšírení 
rozsahu pôsobnosti jednotného 
kontaktného miesta prostredníctvom 
zahrnutia určitých služieb poskytovaných 
B2B, ak sú poskytované služby prevažne 
službami B2C (napríklad vstupy na 
športové alebo zábavné podujatia), čo by 
umožnilo deklarovať aj okrajové dodávky 
B2B v jednotnom kontaktnom mieste EÚ, 
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čím by sa zjednodušilo dodržiavanie 
predpisov pre neusadeného obchodníka, 
ktorý poskytuje vstupy na takéto 
podujatia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Príloha I – časť C – odporúčanie C2 – odsek 1 – zarážka 2 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– rozšírením rozsahu pôsobnosti 
článku 196 smernice o DPH, a to buď 
zahrnutím všetkých služieb, alebo 
doplnením len tých služieb, pri ktorých sa 
to považuje za vhodné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Príloha I – časť C – odporúčanie C2 – odsek 1 – zarážka 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– návrhom a navrhnutím online 
vykazovania údajov (aspoň) pre 
cezhraničný obchod v Únii, pokiaľ možno 
s využitím údajov z elektronickej 
fakturácie (alebo z alternatívy, pričom sa 
zachová zásada, že údaje sa musia 
poskytnúť jednorazovo) vrátane účinného a 
vysoko bezpečného 
centralizovaného/decentralizovaného 
spracovania údajov na odhalenie 
podvodov. Údaje nahradia všetky 
existujúce požiadavky na vykazovanie v 
tejto oblasti a spôsobia zníženie celkových 
nákladov na dodržiavanie predpisov, najmä 

– návrhom a navrhnutím normy pre 
online vykazovanie údajov (v prvom rade) 
pre cezhraničný obchod v Únii, pokiaľ 
možno s využitím údajov z elektronickej 
fakturácie (alebo z alternatívy, pričom sa 
zachová zásada, že údaje sa musia 
poskytnúť jednorazovo) vrátane účinného a 
vysoko bezpečného 
centralizovaného/decentralizovaného 
spracovania údajov na odhalenie 
podvodov. Údaje nahradia všetky 
existujúce požiadavky na vykazovanie v 
tejto oblasti a spôsobia zníženie celkových 
nákladov na dodržiavanie predpisov, najmä 
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pre MSP. pre MSP. Zozbierané údaje by sa mali 
používať s náležitým rešpektovaním 
dôvernosti a s ohľadom na všetky 
príslušné zákony o ochrane údajov. 
Možno zvážiť použitie technológie 
blockchain (alebo alternatívnej 
technológie) a systémy založené na 
spoločných normách Únie by mohli 
prevádzkovať súkromní dodávatelia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Príloha I – časť C – odporúčanie C2 – odsek 1 – zarážka 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– návrhom a navrhnutím online 
vykazovania údajov (aspoň) pre 
cezhraničný obchod v Únii, pokiaľ možno 
s využitím údajov z elektronickej 
fakturácie (alebo z alternatívy, pričom sa 
zachová zásada, že údaje sa musia 
poskytnúť jednorazovo) vrátane účinného a 
vysoko bezpečného 
centralizovaného/decentralizovaného 
spracovania údajov na odhalenie 
podvodov. Údaje nahradia všetky 
existujúce požiadavky na vykazovanie v 
tejto oblasti a spôsobia zníženie celkových 
nákladov na dodržiavanie predpisov, najmä 
pre MSP.

– návrhom a navrhnutím online 
vykazovania údajov (aspoň) pre 
cezhraničný obchod v Únii, pokiaľ možno 
s využitím údajov z elektronickej 
fakturácie (alebo z alternatívy, pričom sa 
zachová zásada, že údaje sa musia 
poskytnúť iba jednorazovo) vrátane 
účinného a vysoko bezpečného 
centralizovaného/decentralizovaného 
spracovania údajov na odhalenie 
podvodov. Údaje nahradia všetky 
existujúce požiadavky na vykazovanie v 
tejto oblasti a spôsobia zníženie celkových 
nákladov na dodržiavanie predpisov, najmä 
pre MSP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – časť C – odporúčanie C2 – odsek 1 – zarážka 3 a (nová)



AM\1240497SK.docx 115/120 PE697.830v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– vydaním usmernení pre členské 
štáty, v ktorých sa objasní, že oslobodenie 
nepeňažných darov od DPH je v súlade s 
platnými právnymi predpismi Únie 
o DPH.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – časť C – odporúčanie C2 a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odporúčanie C2a
Súlad sadzieb DPH s európskou zelenou 

dohodou
Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby:
• predložila návrh na revíziu sadzieb DPH 
v oblasti oslobodenia od dane v osobnej 
doprave. Dôrazne podporuje zrušenie 
výnimiek pre leteckú a námornú dopravu,
• predložila návrh na postupné zrušenie 
všetkých nulových sadzieb a znížených 
sadzieb na tovary a služby škodlivé pre 
životné prostredie do roku 2030,
• preskúmala myšlienku zvýšených 
sadzieb DPH na výrobky škodlivé pre 
životné prostredie v porovnaní 
so základnou sadzbou DPH s cieľom 
dosiahnuť ciele Únie v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Marek Belka, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Paul Tang, Jonás 
Fernández
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Návrh uznesenia
Príloha I – časť C – odporúčanie C2 a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odporúčanie C2a
Stále stredisko na monitorovanie a 
kvantifikáciu trendov v európskom 

zdaňovaní
Európsky parlament v roku 2019 inicioval 
zriadenie daňového monitorovacieho 
strediska EÚ ako prípravnú akciu. S 
cieľom prispieť k tvorbe politiky založenej 
na dôkazoch a podnietiť európsku 
diskusiu o medzinárodných daňových 
otázkach Európsky parlament vyzýva 
Komisiu, aby pracovala na riešení, ktoré 
by túto iniciatívu zachovalo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – časť C – odporúčanie C2 b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odporúčanie C2.
Revízia smernice o zdaňovaní tabakových 

výrobkov
Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby:
• predložila revíziu smernice Rady o 
štruktúre a sadzbách spotrebných daní, 
ktorým podliehajú tabakové výrobky. 
Konštatuje, že je potrebné rozvíjať 
synergie a súdržnosť s ostatnými 
politikami Únie, a dôrazne podporuje 
ambicióznu revíziu, ktorá by zahŕňala 
najmä výrazné zvýšenie minimálnych 
sadzieb.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 204
Marek Belka, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Príloha I – časť C a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. Nový koordinovaný európsky 
systém dane z príjmu právnických osôb
Odporúčanie Ca1 – Riešenie problému 
zvýhodňovania dlhu
Komisia oznámila iniciatívu na 
zmiernenie zvýhodňovania dlhu pri 
rozhodovaní o investíciách podnikov 
spôsobeného odpočítateľnosťou úrokov 
od dlhového financovania.
Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby:
· zahrnula do budúceho príspevku na 
zníženie zvýhodňovania dlhu pevné 
doložky proti vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam,
· zvážila zníženie odpočtu prekročenia 
nákladov na prijaté úvery a pôžičky až na 
20 % zisku daňovníka pred úrokmi, 
zdanením, odpismi a amortizáciou 
(EBITDA) ako ďalšie riešenie na zníženie 
zvýhodňovania dlhu.
Odporúčanie Ca2 – Jednotný súbor 
daňových pravidiel pre Úniu
V rámci budúceho podnikania v Európe: 
Rámec pre zdaňovanie príjmov (BEFIT), 
Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby:
· zabezpečila, aby sa zohľadňovali rôzne 
prvky skutočnej hospodárskej činnosti 
podnikov (tržby, pracovná sila, aktíva),
· začala rozsiahle konzultácie, do ktorých 
sa zapoja členské štáty, národné 
parlamenty a Európsky parlament.
Odporúčanie Ca3 – Smerom k novému 
daňovému mixu
Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby 
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vydala odporúčania pre členské štáty, 
najmä prostredníctvom nástrojov, ako sú 
odporúčania pre jednotlivé krajiny 
týkajúce sa národných plánov v rámci 
Mechanizmu na podporu odolnosti a 
obnovy, s cieľom vyvážiť daňový mix, aby 
sa postupne minimalizoval vplyv zdanenia 
práce na pracovníkov a zvýšil príspevok 
environmentálnych daní a 
spravodlivejšieho zdanenia kapitálu
Odporúčanie Ca4 – Alternatíva k 
digitálnej dani
Keďže medzinárodné rokovania o 
daniach viedli k zmrazeniu všetkých daní 
z digitálnych služieb, bude to mať vplyv 
na oznámenú digitálnu daň. Európsky 
parlament vyzýva Komisiu, aby navrhla 
súbor alternatív, ktoré umožnia získať 
zdroje na splatenie 
prostriedkov NextGenerationEU. Takéto 
alternatívy by mohli zahŕňať solidárny 
príspevok veľkých firiem, ktoré neboli 
poškodené obmedzeniami vyvolanými 
krízou COVID-19, daň za jednotný trh, 
podiel na budúcom BEFIT, daň z 
nadmerného zisku atď.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – časť C a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. D. Účinnosť daňových správ, 
výmena daňových informácií a kvalita 
údajov
Odporúčanie D1 – Eurofisc 2.0
Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby:
· predložila návrh Eurofisc 2.0. Dôrazne 
podporuje rámec návrhu Komisie rozšíriť 
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ho na priame dane a to, aby sa Eurofisc 
stal centrom Únie pre daňové informácie 
slúžiacim nielen na účely DPH, ale aj 
orgánom finančných trhov, colným 
orgánom, úradu OLAF a Europolu. 
Navrhuje prepojiť túto legislatívnu 
iniciatívu s vývojom v oblasti boja proti 
praniu špinavých peňazí, a najmä s 
navrhovaným novým orgánom Únie na 
boj proti praniu špinavých peňazí. V tejto 
súvislosti pripomína odporúčania zo 
svojho uznesenia zo 16. septembra 2021 o 
vykonávaní požiadaviek EÚ na výmenu 
daňových informácií: pokrok, získané 
poznatky a prekážky, ktoré treba 
prekonať. Konštatuje, že Eurofisc 2.0 by 
mohol výrazne prispieť k efektívnemu 
využívaniu vymieňaných daňových 
informácií daňovými správami a k 
zvýšeniu kvality vymieňaných informácií.
Odporúčanie D2 – Zverejňovanie 
daňových informácií
Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby:
· predložila návrh na každoročné 
zverejňovanie skutočných sadzieb dane z 
príjmov právnických osôb určitých 
veľkých spoločností s operáciami v Únii s 
využitím článku 50 ZFEÚ ako právneho 
základu na zmenu smernice 2013/34/EÚ, 
pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o 
dani z príjmov určitými podnikmi a 
pobočkami.
Odporúčanie D3 – Harmonizácia 
zrážkovej dane
Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby:
· predložila návrh na harmonizáciu 
postupov a sadzieb úľavy na zrážkovej 
dani v Únii, navrhla minimálne efektívne 
sadzby zrážkovej dane pri výplate 
dividend, licenčných poplatkov a úrokov v 
rámci Európy, ako aj pri ich odchode do 
tretích krajín,
· obnovila zablokovanú revíziu smernice o 
výplate úrokov a licenčných poplatkov.
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Pozmeňujúci návrh 206
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Príloha I a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odporúčanie – Jednotné harmonizované 
daňové priznanie a jednotné kontaktné 
miesto
Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívnu iniciatívu:
Jednotné a harmonizované priznanie k 
dani z príjmov právnických osôb na 
podporu BEFIT v Únii. Na zjednodušenie 
prípravy daňového priznania by sa mohol 
použiť štandardizovaný prístup k jeho 
obsahu a formátu. Takáto možnosť by 
prispela k zjednodušeniu vykazovania 
dane z príjmov právnických osôb a k 
zníženiu potreby externého 
zabezpečovania plnenia daňových 
povinností, najmä v prípade MSP, ktoré 
vykonávajú cezhraničnú podnikateľskú 
činnosť.

Or. en


