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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Európskom rámci pre zrážkovú daň
(2021/2097(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 113, 115 a 116 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na návrh Komisie z 11. novembra 2011 na smernicu Rady o spoločnom 
systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi 
pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov (KOM(2011)0714),

– so zreteľom na smernicu Rady 2011/96/EHS z 30. novembra 2011 o spoločnom 
systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych 
spoločností v rozličných členských štátoch (ďalej len „smernica o materských 
a dcérskych spoločnostiach“)1,

– so zreteľom na smernicu Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú 
pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv 
na fungovanie vnútorného trhu2, a smernicu Rady (EÚ) 2017/952 z 29. mája 2017, 
ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími 
krajinami3;

– so zreteľom na smernicu Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme 
zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými 
spoločnosťami rôznych členských štátov (ďalej len „smernica o výplate úrokov 
a licenčných poplatkov“)4,

– so zreteľom na smernicu Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení 
smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti 
daní5,

– so zreteľom na smernicu Rady (EÚ) 2018/822 z 25. mája 2018, ktorou sa mení 
smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti 
daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu6,

– so zreteľom na návrhy Komisie z 25. októbra 2016 o spoločnom základe dane z príjmov 
právnických osôb (COM/2016/0685) a z 25. októbra 2016 o spoločnom 
konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (COM/2016/0683), 
a o balíku v oblasti zdaňovania digitálneho hospodárstva7, ako aj na pozície Európskeho 

1 Ú. v. EÚ L 345, 29.12.2011, s. 8.
2 Ú. v. EÚ L 193, 19.7.2016, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 144, 7.6.2017, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 49.
5 Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 1.
6 Ú. v. EÚ L 139, 5.6.2018, s. 1.
7 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 Komisie z 21. marca 2018 na 
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parlamentu k týmto návrhom,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. mája 2021 s názvom Zdaňovanie podnikov 
v 21. storočí (COM/2021/251),

– so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 11. septembra 2012 k návrhu 
smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov 
a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 o daňových rozhodnutiach 
a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku9,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016 o daňových rozhodnutiach a ďalších 
opatreniach podobného charakteru alebo účinku10,

– so zreteľom na svoje odporúčanie Rade a Komisii z 13. decembra 2017 v nadväznosti 
na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam 
a daňových únikov11,

– so zreteľom na svoje unesenie z 29. novembra 2018 o škandále cum-ex: finančná trestná 
činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci12,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. marca 2019 o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní 
sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch13,

– so zreteľom na následné opatrenia Komisie v nadväznosti na všetky uvedené uznesenia 
Európskeho parlamentu14,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2021 o reforme 
zoznamu EÚ obsahujúceho daňové raje15,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. septembra 2021 o vykonávaní 
požiadaviek EÚ na výmenu daňových informácií: pokrok, získané poznatky a prekážky, 

smernicu Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa 
vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou (COM(2018)0147), návrh Komisie 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).
8 Ú. v. EÚ C 353E, 3.12.2013, s. 196.
9 Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 51.
10 Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 79.
11 Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 132.
12 Ú. v. EÚ C 363, 28.10.2020, s. 102.
13 Ú. v. EÚ C 108, 26.3.2021, s. 8.
14 Spoločné následné opatrenia zo 16. marca 2016 týkajúce sa začlenenia transparentnosti, koordinovanosti 
a konvergencie do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii a uznesenia výboru TAXE 1, následné 
opatrenia zo 16. novembra 2016 v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu o daňových rozhodnutiach 
a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku, následné opatrenia z apríla 2018 v nadväznosti na 
odporúčanie výboru PANA, následné opatrenia z 26. marca 2019 v nadväznosti na unesenie o škandále cum-ex 
a následné opatrenia z 27. augusta 2019 v nadväznosti na uznesenie výboru TAX3.
15 Prijaté texty, P9_TA(2021)0022.
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ktoré treba prekonať16,

– so zreteľom na správu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy z 23. septembra 
2020 o schémach cum-ex, cum-cum a systémoch vrátenia zrážkovej dane,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 19. októbra 2009 o postupoch úľavy na 
zrážkovej dani17,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. novembra 2011 s názvom Dvojité zdanenie na 
jednotnom trhu (KOM(2011)0712),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. júla 2020 s názvom Akčný plán pre 
spravodlivé a jednoduché zdaňovanie na podporu stratégie obnovy (COM(2020)0312),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. septembra 2020 s názvom Únia kapitálových 
trhov pre ľudí a podniky – nový akčný plán (COM(2020)0590),

– so zreteľom na Kódex správania Komisie pre zrážkovú daň z roku 2017,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 
2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti18,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 22. januára 2021 s názvom 
Pokyny Komisie pre plány obnovy a odolnosti členských štátov (SWD(2021)0012),

– so zreteľom na vyhlásenie G20/Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD) z 1. júla 2021 v rámci inkluzívneho rámca pre boj proti narúšaniu základu dane 
a presunu ziskov (BEPS) o dvojpilierovom riešení daňových výziev vyplývajúcich 
z digitalizácie hospodárstva,

– so zreteľom na úvodné posúdenie vplyvu iniciatívy s názvom Nový systém EÚ na 
zamedzenie dvojitého zdanenia a zabránenie daňovým podvodom v oblasti zrážkových 
daní, ktoré vykonala Komisia 28. septembra 2021,

– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2021),

A. keďže členské štáty naďalej prichádzajú o daňové príjmy v dôsledku škodlivých 
daňových praktík a odhady straty príjmov v dôsledku vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam právnických osôb sa pohybujú od 36 – 37 miliárd EUR19 do 160 –
 190 miliárd EUR ročne20;

16 Prijaté texty, P9_TA(2021)0392.
17 Ú. v. EÚ L 279, 24.10.2009, s. 8.
18 Ú. v. EÚ L 57, 18.2.2021, s. 17.
19 Správa Komisie z 18. mája 2021 s názvom Výročná správa o zdaňovaní za rok 2021.
20 Dover, R. a kol.: Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the 
European Union, Part I: Assessment of the magnitude of aggressive corporate tax planning (Začlenenie 
transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii, časť I: 
posúdenie rozsahu agresívneho plánovania v oblasti dane z príjmu právnických osôb), Európsky parlament, 
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B. keďže vysoké toky licenčných poplatkov, úrokov alebo dividend prostredníctvom 
určitej jurisdikcie naznačujú, že zisky sú presmerúvané s jediným cieľom, a to znížiť 
daňové zaťaženie;

C. keďže inkluzívnym rámcom G20/OECD pre boj proti BEPS sa odsúhlasili kľúčové 
prvky dvojpilierovej reformy medzinárodného daňového systému v snahe riešiť 
problémy vyplývajúce z digitalizácie hospodárstva vrátane minimálnej efektívnej 
sadzby dane z príjmov právnických osôb vo výške 15 %;

D. keďže zrážkové dane môžu znížiť riziko daňových únikov a vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam, a zostať tak spoľahlivým politickým nástrojom až do začatia 
vykonávania uvedenej dohody v rámci inkluzívneho rámca G20/OECD pre boj proti 
BEPS;

E. keďže zložité postupy vrátenia daní zvyšujú administratívnu záťaž pre cezhraničné 
investície a môžu predstavovať prekážky integrácie trhu;

F. keďže v smernici o výplate úrokov a licenčných poplatkov a smernici o materských 
a dcérskych spoločnostiach sa zo zrážkovej dane vynímajú určité cezhraničné platby, 
ktoré sa uskutočňujú v rámci EÚ a súvisia s úrokmi, licenčnými poplatkami 
a dividendami, s cieľom zamedziť dvojitému zdaneniu; keďže rokovania o revízii 
smernice o výplate úrokov a licenčných poplatkov sa v Rade na niekoľko rokov 
zastavili;

G. keďže obidve schémy cum-ex a cum-cum zahŕňajú vrátenie zrážkovej dane z dividend, 
na ktorú príjemcovia nemali nárok, a odhaduje sa, že v rokoch 2001 až 2012 spôsobili 
daňovým poplatníkom v dotknutých 11 členských štátoch celkové náklady vo výške 
približne 55 miliárd EUR;

Ukončenie praktík presunu ziskov

1. konštatuje, že napriek sústavnému úsiliu zostal systém zrážkových daní v EÚ do 
značnej miery roztrieštený, čím sa vytvorili medzery, ktoré by sa mohli zneužiť na 
presun ziskov, ako aj prekážky pre cezhraničné investície na jednotnom trhu;

2. víta významný pokrok, ktorý sa v posledných rokoch dosiahol v boji proti škodlivým 
daňovým praktikám na úrovni EÚ aj na medzinárodnej úrovni, pričom zdôrazňuje, že je 
potrebné vyvinúť väčšie úsilie;

3. víta dohodu dosiahnutú v rámci inkluzívneho rámca G20/OECD o dvojpilierovej 
reforme vrátane celosvetovej minimálnej efektívnej sadzby dane; považuje to za 
dôležitý krok smerom k ukončeniu praktík presunu ziskov do jurisdikcií s nízkym 
zdanením; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rozsah tejto dohody sa 
obmedzuje na nadnárodné podniky s konsolidovaným svetovým obratom vo výške 
najmenej 750 miliónov EUR;

4. víta skutočnosť, že 136 krajín a jurisdikcií podporilo dohodu v rámci inkluzívneho 

generálne riaditeľstvo pre parlamentné výskumné služby, oddelenie pre európsku pridanú hodnotu, september 
2015.
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rámca G20/OECD o dvojpilierovej reforme; vyjadruje poľutovanie nad tým, že jeden 
členský štát nie je súčasťou tohto inkluzívneho rámca;

5. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že narúšanie základu dane a presun ziskov 
stále pokračuje a že daňové režimy určitých členských štátov tieto praktiky uľahčujú; 
pripomína, že Komisia v kontexte európskeho semestra a posúdenia národných plánov 
obnovy a odolnosti zistila, že je potrebných viac reforiem na riešenie agresívneho 
daňového plánovania v šiestich členských štátoch, v ktorých hrozí riziko, že sa 
neexistencia alebo obmedzené uplatňovanie zrážkových daní v prípade odchádzajúcich 
platieb budú zneužívať na účely agresívneho daňového plánovania;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili harmonizovaný rámec pre zrážkovú daň, 
ktorým sa zabezpečí, že všetky dividendy, úroky a licenčné poplatky plynúce z EÚ 
budú zdaňované minimálnou efektívnou sadzbou dane;

7. pripomína návrh desiatich členských štátov zahrnúť minimálnu efektívnu sadzbu dane 
pre licenčné poplatky a úroky do smernice o výplate úrokov a licenčných poplatkov; 
naliehavo vyzýva Radu, aby urýchlene obnovila a uzavrela rokovania o smernici 
o výplate úrokov a licenčných poplatkov, a podporuje zahrnutie takéhoto opatrenia do 
oznámenej smernice na vykonávanie druhého piliera;

8. konštatuje, že neexistencia minimálnej efektívnej sadzby dane z dividend vyplácaných 
akcionárom vedie k zhoršovaniu situácie v tejto oblasti; vyzýva na prijatie minimálnej 
efektívnej sadzby dane z dividend vyplácaných akcionárom v EÚ, čím sa obmedzí 
škodlivá daňová súťaž v tejto oblasti;

Zintenzívnenie boja proti arbitráži dividend

9. pripomína, že vyšetrovanie uskutočnené v októbri 2018 odhalilo, že 11 členských štátov 
prišlo v dôsledku schém cum-ex a cum-cum o daňové príjmy až do výšky 55,2 miliardy 
EUR;

10. víta vyšetrovanie a záverečnú správu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy 
týkajúce sa schém cum-ex, cum-cum a systémov vrátenia zrážkovej dane, ako to 
požadoval Parlament; vyzýva Komisiu, aby vypracovala opatrenia s cieľom prepojiť 
vrátenie dane s východiskovým rozdelením dividend alebo aby zverila zodpovednosť za 
výber zrážkovej dane a vydávanie príslušného osvedčenia jednému subjektu;

11. vyzýva Komisiu, aby posilnila spoluprácu a vzájomnú pomoc medzi daňovými 
orgánmi, orgánmi dohľadu nad finančným trhom a prípadne orgánmi presadzovania 
práva, pokiaľ ide o odhaľovanie a stíhanie systémov vrátenia zrážkovej dane;

12. konštatuje, že hoci smernica 2014/107/EÚ uľahčila výmenu informácií, v súvislosti 
s odhaľovaním schém cum-ex a cum-cum existujú aj ďalšie prekážky týkajúce sa 
načasovania výmen, rozsahu výmeny informácií o kapitálových ziskoch a nedostatočnej 
spontánnej výmeny informácií;

13. pripomína, že smernicou (EÚ) 2018/822 sa zaviedla povinnosť sprostredkovateľov 
nahlasovať potenciálne škodlivé daňové opatrenia; vyzýva Komisiu, aby zhodnotila, do 
akej miery tieto pravidlá prispeli k odhaleniu škodlivých daňových opatrení, ako sú 
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schémy cum-cum a cum-ex, a do akej miery mali odstrašujúci účinok;

Odstránenie prekážok pre cezhraničné investície na jednotnom trhu

14. berie na vedomie zámer Komisie predložiť do konca roku 2022 návrh na vytvorenie 
európskeho rámca pre zrážkovú daň z dividend, úrokov alebo licenčných poplatkov 
vrátane mechanizmu na výmenu informácií a spoluprácu medzi daňovými správami;

15. vyzýva na rozvoj harmonizovaného postupu EÚ na vrátenia zrážkovej dane pre všetky 
členské štáty, čím sa vyriešia obavy z regulačných nezrovnalostí;

16. konštatuje, že digitalizácia týchto postupov a zlepšenie spolupráce medzi 
vnútroštátnymi daňovými správami by mohli znížiť administratívnu záťaž a neistotu 
v oblasti cezhraničných investícií;

17. berie na vedomie možnosť vytvoriť európsky systém úľavy na zrážkovej dani v štáte 
pôvodu; zdôrazňuje, že prechod na tento typ systému sa nemôže uskutočniť na úkor 
boja proti zneužívaniu daňového systému; zdôrazňuje, že za každých okolností musí 
byť nevyhnutným predpokladom pre systém úľavy na zrážkovej dani v štáte pôvodu 
súlad cieľového štátu s dohodou dosiahnutou v rámci inkluzívneho rámca G20/OECD;

18. poukazuje na to, že v smernici o materských a dcérskych spoločnostiach a smernici 
o výplate úrokov a licenčných poplatkov sa zrážkové dane z dividend, úrokov 
a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami v EÚ, ktoré dosahujú určité 
prahové hodnoty, postupne odstránili v snahe zabrániť riziku dvojitého zdanenia; 
konštatuje, že zrážkové dane sa naďalej uplatňujú v prípade investorov, ktorí 
nepresahujú tieto prahové hodnoty, a že postupy pre uplatnenie oslobodenia od dane 
alebo daňovej úľavy sa v tomto prípade riadia zmluvami o zamedzení dvojitého 
zdanenia;

°

° °

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


