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Pozměňovací návrh  37 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Právní východisko 1 a (nové) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze 

dne 24. listopadu 2010 o zřízení 

Evropského orgánu dohledu (Evropského 

orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně 

rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení 

rozhodnutí Komise 2009/77/ES1 (nařízení 

o orgánu ESMA), 

Or. en 

                                                 
1 Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84. 
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Pozměňovací návrh  38 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Právní východisko 1 b (nové) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze 

dne 24. listopadu 2010 o zřízení 

Evropského orgánu dohledu (Evropského 

orgánu pro bankovnictví), o změně 

rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení 

rozhodnutí Komise 2009/78/ES1 (nařízení 

o orgánu EBA), 

Or. en 

                                                 
1 Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12. 
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Pozměňovací návrh  39 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že strategie cum-

ex – arbitrážní strategie týkající se 

dividend – představuje takové 

obchodování s akciemi, jehož cílem je 

skrýt totožnost skutečného vlastníka 

a umožnit oběma nebo více stranám 

zapojeným do tohoto obchodu požádat 

o snížení daně z kapitálových příjmů, která 

však byla uhrazena pouze jednou; 

A. vzhledem k tomu, že strategie cum-

ex a cum-cum – arbitrážní strategie 

týkající se dividend – představují takové 

obchodování s akciemi, jehož cílem je 

skrýt totožnost skutečného vlastníka 

a umožnit oběma nebo více stranám 

zapojeným do tohoto obchodu požádat 

o snížení daně z kapitálových příjmů, které 

však byly vyplaceny pouze jednou; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  40 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že o skandálu 

cum-ex se veřejnost dověděla díky 

spolupráci celé řady evropských 

sdělovacích prostředků, které zahrnovaly 

12 zemí a 38 novinářů; 

B. vzhledem k tomu, že o skandálu 

cum-ex se veřejnost dověděla díky 

vyšetřování a spolupráci 19 evropských 

sdělovacích prostředků, které zahrnovaly 

12 zemí a 38 novinářů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  41 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že podle jejich 

zpráv přišlo v důsledku strategie cum-ex 

11 členských států na daních 

o 55.2 miliardy eur; 

C. vzhledem k tomu, že podle jejich 

zpráv přišlo v důsledku strategií cum-ex a 

cum-cum 11 členských států na daních 

o 55.2 miliardy eur; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  42 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že v roce 2016 

bylo odhaleno, že dánské daňové úřady 

nezareagovaly na početná varování 

ohledně toho, že zahraniční společnosti 

nedodržují dánské daňové zákony a falšují 

dokumenty s cílem podvodně požadovat 

navrácení daní z dividend, přičemž se 

odhaduje, že tento podvod stál dánské 

daňové úřady přes 1,5 miliard EUR1; 

______________________________ 

1 European Network on Debt and 

Development, Tax Games: the Race to the 

Bottom – Europe’s role in supporting an 

unjust global tax system, 2017, 
https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  43 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění E b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Eb. vzhledem k tomu, že německá 

vláda si byla údajně těchto podvodných 

daňových praktik vědoma již několik let, 

ale ostatní členské státy o nich 

informovala až v roce 2015; vzhledem 

k tomu, že německé ministerstvo financí si 

bylo údajně vědomo 418 různých případů 

daňových podvodů provedených na 

základě strategie cum-ex v souhrnné 

hodnotě 5,7 miliard EUR; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  44 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že strategie cum-

ex se vyznačují některými známkami 

daňového podvodu a že je nutné 

posoudit, zda se jedná o porušení 

práva členských států nebo EU; 

 

G. vzhledem k tomu, že strategie cum-

ex a cum-cum se vyznačují 

některými známkami daňového 

podvodu a že je nutné posoudit, zda 

se jedná o porušení práva členských 

států nebo EU; 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  45 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že čtvrtá 

vyšetřovací komise Bundestagu ve své 

závěrečné zprávě dospěla stejně jako 

německé soudy k závěru, že daňová praxe, 

jako je strategie cum-ex založená 

na krátkodobých obchodech, je nezákonná 

a že místo toho, aby Asociace německých 

bank pomohla s řešením tohoto problému, 

jej naopak zhoršila; 

I. vzhledem k tomu, že čtvrtá 

vyšetřovací komise Bundestagu ve své 

závěrečné zprávě dospěla stejně jako 

německé soudy k závěru, že daňová praxe, 

jako jsou strategie cum-ex a cum-cum 

založené na krátkodobých obchodech, jsou 

nezákonné a že místo toho, aby Asociace 

německých bank pomohla s řešením tohoto 

problému, jej naopak zhoršila; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  46 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. důrazně odsuzuje odhalený daňový 

podvod, který vedl k veřejně 

oznámeným ztrátám daňových 

příjmů členských států, které podle 

odhadů ve sdělovacích prostředcích 

dosahují až 55,2 miliard EUR, což je 

pro evropskou sociálně tržní 

ekonomiku šok; 

 

1. důrazně odsuzuje odhalený daňový 

podvod a vyhýbání se daňovým 

povinnostem, jež vedly k veřejně 

oznámeným ztrátám daňových 

příjmů členských států, které podle 

odhadů ve sdělovacích prostředcích 

dosahují až 55,2 miliard EUR, což je 

pro evropskou sociálně tržní 

ekonomiku šok; 

 

Or. en 

 

 


