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Pozmeňujúci návrh  1 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže pojmom „cum-ex“ alebo 

systémami obchodovania s arbitrážou 

dividend sa myslí taký spôsob 

obchodovania s akciami, pri ktorom sa 

zatají totožnosť skutočného vlastníka a 

obom alebo viacerým zúčastneným 

stranám sa umožní uplatniť si nárok na 

daňovú úľavu na daň z kapitálových 

ziskov, ktorá bola zaplatená len raz; 

A. keďže pojmom „cum-ex“ alebo 

systémami obchodovania s arbitrážou 

dividend sa myslí taký spôsob 

obchodovania s akciami, pri ktorom sa 

zatají totožnosť skutočného vlastníka a 

obom alebo viacerým zúčastneným 

stranám sa umožní uplatniť si nárok na 

vrátenie zrážkovej dane z kapitálových 

ziskov, ktorá bola zaplatená len raz; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže sa objavili správy, že na 

týchto zločinných praktikách sa 

zúčastňujú finančné inštitúcie z členských 

štátov EÚ vrátane niekoľkých veľkých 

známych komerčných bánk; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže záverečná správa štvrtého 

vyšetrovacieho výboru nemeckého 

Spolkového snemu, ako aj nemecké súdy, 

dospeli k záveru, že daňové praktiky, ako 

napríklad obchody cum-ex s predajom 

nakrátko, sú nezákonné, a Združenie 

nemeckých bánk namiesto pomoci pri 

riešení problému ho iba zhoršilo; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

 Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že komisár zodpovedný za 

oblasť daní neuznáva potrebu rozšíriť 

existujúci systém výmeny informácií 

medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. žiada Európsky orgán pre cenné 

papiere a trhy a Európsky orgán pre 

bankovníctvo, aby vyšetrili systémy 

obchodovania s arbitrážou dividend, ako sú 

systémy cum-ex alebo cum-cum, s cieľom 

posúdiť potenciálne hrozby pre integritu 

finančných trhov; stanoviť povahu a 

význam aktérov v týchto systémoch; 

posúdiť, či došlo k porušeniu 

vnútroštátnych právnych predpisov alebo 

právnych predpisov Únie; posúdiť 

opatrenia, ktoré prijali orgány finančného 

dohľadu členských štátov a vypracovať 

vhodné odporúčania na reformu a postupy 

zainteresovaných príslušných orgánov; 

3. žiada Európsky orgán pre cenné 

papiere a trhy a Európsky orgán pre 

bankovníctvo, aby vyšetrili systémy 

obchodovania s arbitrážou dividend, ako sú 

systémy cum-ex alebo cum-cum, s cieľom 

posúdiť potenciálne hrozby pre integritu 

finančných trhov a národných rozpočtov; 

stanoviť povahu a význam aktérov v týchto 

systémoch; posúdiť, či došlo k porušeniu 

vnútroštátnych právnych predpisov alebo 

právnych predpisov Únie; posúdiť 

opatrenia, ktoré prijali orgány finančného 

dohľadu členských štátov; a vypracovať 

vhodné odporúčania na reformu a postupy 

zainteresovaných príslušných orgánov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. zdôrazňuje, že oznámené 

odhalenia nemajú vplyv na stabilitu 

finančného systému Únie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  7 

Markus Ferber 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. konštatuje, že vysoká miera 

využívania SPV a SPE v tokoch priamych 

zahraničných investícií sa preukázateľne 

dá považovať za indikátor agresívneho 

daňového plánovania; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


