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Pozmeňujúci návrh  37 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

Citácia 1 a (nová) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1095/2009 z 24. novembra 2010, ktorým 

sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu 

(Európsky orgán pre cenné papiere a 

trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa 

rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje 

rozhodnutie Komisie 2009/77/ES1, 

(nariadenie o ESMA), 

Or. en 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84. 
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Pozmeňujúci návrh  38 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

Citácia 1 b (nová) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým 

sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu 

(Európsky orgán pre bankovníctvo) 

a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 

č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie 

Komisie 2009/78/ES1 (nariadenie o EBA), 

Or. en 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12. 
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Pozmeňujúci návrh  39 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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“ a  „cum-

cum“ 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; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  40 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 B 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže škandál cum-ex bol odhalený 

verejnosti na základe spoločného 

vyšetrovania viacerých európskych 

spravodajských médií, na ktorom sa 

zúčastnilo 12 krajín a 38 novinárov; 

B. keďže škandál cum-ex bol odhalený 

verejnosti prostredníctvom spoločného 

vyšetrovania 19 európskych 

spravodajských médií, na ktorom sa 

zúčastnilo 12 krajín a 38 novinárov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  41 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 C 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže podľa správ prišlo 

v dôsledku tejto schémy 11 členských 

štátov o daňové príjmy až do výšky 55,2 

miliardy EUR; 

C. keďže podľa správ prišlo 

v dôsledku schém cum-ex a cum-cum 11 

členských štátov o daňové príjmy až 

do výšky 55,2 miliardy EUR; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  42 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 E a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ea. keďže v roku 2016 sa zistilo, že 

dánske daňové orgány nekonali 

v súvislosti s mnohými varovaniami, že 

zahraničné spoločnosti zneužívajú dánske 

daňové predpisy a falšujú dokumenty tak, 

aby mohli podvodne žiadať vrátenie dane 

z dividend, pričom sa odhaduje, že 

daňovým orgánom v Dánsku spôsobili 

škodu za viac ako 1,5 miliardy EUR1; 

______________________________ 

1Európska sieť pre dlhy a rozvoj, 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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Pozmeňujúci návrh  43 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 E b (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Eb. keďže nemecká vláda údajne 

niekoľko rokov vedela o týchto nekalých 

daňových praktikách, ale informovala 

o nich ostatné členské štáty až v roku 

2015; keďže nemecké ministerstvo 

financií údajne uviedlo, že vie o 418 

rôznych prípadoch daňových podvodov 

cum-ex vo výške 5,7 miliardy EUR; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  44 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 G (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže schémy cum-ex majú niektoré 

z charakteristických znakov 

daňového podvodu a je nutné 

posúdiť, či ide o porušenie 

vnútroštátnych právnych predpisov 

alebo právnych predpisov EÚ; 

 

G. keďže schémy cum-ex a cum-cum 

majú niektoré z charakteristických 

znakov daňového podvodu a je nutné 

posúdiť, či ide o porušenie 

vnútroštátnych právnych predpisov 

alebo právnych predpisov EÚ; 

 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  45 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 (nové) 

 

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; 

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 a cum-cum 

s predajom nakrátko, sú nezákonné, 

a Združenie nemeckých bánk namiesto 

pomoci pri riešení problému ho iba 

zhoršilo; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  46 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 1 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. dôrazne odsudzuje odhalený 

daňový podvod, ktorý viedol k verejne 

oznámeným stratám na daňových príjmoch 

členských štátov, ktoré podľa odhadov 

niektorých médií dosahujú až 55,2 miliardy 

EUR, čo predstavuje ranu pre európske 

sociálne trhové hospodárstvo; 

1. dôrazne odsudzuje odhalený daňový 

podvod a vyhýbanie sa daňovej 

povinnosti, ktoré viedli k verejne 

oznámeným stratám na daňových 

príjmoch členských štátov, ktoré 

podľa odhadov niektorých médií 

dosahujú až 55,2 miliardy EUR, čo 

predstavuje ranu pre európske 

sociálne trhové hospodárstvo; 

 

Or. en 

 

 


