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A8-0227/59

Изменение 59
Лаура Ферара, Марко Вали
от името на групата EFDD
Доклад
A8-0227/2017
Юг Байе
Разкриване на информация относно подоходното облагане от страна на някои
предприятия и клонове
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Предложение за директива
Съображение 9
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)
С цел да се постигне такава
степен на подробност, която да позволи
на гражданите да получат по-добра
представа за приноса на ТНК към
благосъстоянието във всяка държава
членка, декларирането следва да се
извършва по държави. Освен това,
оповестената информация за операциите
на ТНК следва, при някои особено
проблематични данъчни юрисдикции,
да е изключително подробна. За всички
останали операции в трети държави
информацията следва да се оповестява
като обща сума.

(9)
С цел да се постигне такава
степен на подробност, която да позволи
на гражданите да получат по-добра
представа за приноса на ТНК към
благосъстоянието във всяка държава
членка, декларирането следва да се
извършва по държави. Освен това,
оповестената информация за операциите
на ТНК следва, при някои особено
проблематични данъчни юрисдикции,
да е изключително подробна.
Следователно за всички операции в
трети държави информацията следва да
се оповестява като необобщена сума.
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A8-0227/60

Изменение 60
Лаура Ферара, Марко Вали
от името на групата EFDD
Доклад
A8-0227/2017
Юг Байе
Разкриване на информация относно подоходното облагане от страна на някои
предприятия и клонове
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Глава 10 a – член 48б – параграф 1 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изискват от
предприятията майки, чиято дейност е
уредена от националното им
законодателство и с консолидиран
нетен оборот, надвишаващ 750 000 000
евро, както и предприятията, уредени
от националното им законодателство,
които не са свързани предприятия и
чийто нетен оборот надвишава 750 000
000 евро, ежегодно да изготвят и
публикуват декларация с информация за
корпоративния данък.

Държавите членки изискват от
предприятията майки на големите
групи, чиято дейност е уредена от
националното им законодателство и
които на годишна консолидирана
основа надхвърлят праговете по наймалко два от следните три
показателя: а) обща балансова
стойност: 20 000 000 EUR; б) нетен
оборот: 40 000 000 EUR; в) среден брой
на служителите през финансовата
година: 250, както и големите
предприятия, уредени от националното
им законодателство, които не са
свързани предприятия и които към
датите на балансите си надхвърлят
праговете по най-малко два от
следните три показателя: а) обща
балансова стойност: 20 000 000 EUR;
б) нетен оборот: 40 000 000 EUR; в)
среден брой на служителите през
финансовата година: 250, ежегодно да
изготвят и публикуват декларация с
информация за корпоративния данък.
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A8-0227/61

Изменение 61
Лаура Ферара, Марко Вали
от името на групата EFDD
Доклад
A8-0227/2017
Юг Байе
Разкриване на информация относно подоходното облагане от страна на някои
предприятия и клонове
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Глава 10 a – член 48б – параграф 3 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изискват от средните
и големите дъщерни предприятия по
член 3, параграфи 3 и 4, които са
уредени от националното им
законодателство и контролирани от
крайно предприятие майка, чийто
консолидиран нетен оборот
надвишава 750 000 000 евро и чиято
дейност не е уредена от правото на
държава членка, ежегодно да
публикуват декларация с информация
за корпоративния данък за това
крайно предприятие майка.

Държавите членки изискват от средните
и големите дъщерни предприятия по
член 3, параграфи 3 и 4, които са
уредени от националното им
законодателство и контролирани от
крайно предприятие майка, които на
годишна консолидирана основа
надхвърлят праговете по най-малко
два от следните три показателя:

а) обща балансова стойност: 20 000
000 EUR;
б) нетен оборот: 40 000 000 EUR;
в) среден брой на служителите през
финансовата година: 250,
и чиято дейност не е уредена от
правото на държава членка, ежегодно
да публикуват декларация с
информация за корпоративния данък
за това крайно предприятие майка.
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A8-0227/62

Изменение 62
Лаура Ферара, Марко Вали
от името на групата EFDD
Доклад
A8-0227/2017
Юг Байе
Разкриване на информация относно подоходното облагане от страна на някои
предприятия и клонове
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Глава 10 a – член 48б – параграф 5 – буква а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)
предприятието, открило клон, е
свързано предприятие от група,
контролирана от крайно предприятие
майка, чиято дейност не е уредена от
законодателството на държава членка и
чийто консолидиран нетен оборот
надвишава 750 000 000 евро, или е
предприятие, което не е свързано и
чийто нетен оборот надхвърля 750
000 000 евро;

а)
предприятието, открило клон, е
свързано предприятие от група,
контролирана от крайно предприятие
майка, чиято дейност не е уредена от
законодателството на държава членка и
което на годишна консолидирана
основа надхвърля праговете по наймалко два от следните три
показателя: а) обща балансова
стойност: 20 000 000 EUR; б) нетен
оборот: 40 000 000 EUR; в) среден брой
на служителите през финансовата
година: 250; или е предприятие, което
не е свързано, и на годишна
консолидирана основа надхвърля
праговете по най-малко два от
следните три показателя: а) обща
балансова стойност: 20 000 000 EUR;
б) нетен оборот: 40 000 000 EUR; в)
среден брой на служителите през
финансовата година: 250;
Or. en

AM\1129711BG.docx

BG

PE605.551v01-00
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A8-0227/63

Изменение 63
Лаура Ферара, Марко Вали
от името на групата EFDD
Доклад
A8-0227/2017
Юг Байе
Разкриване на информация относно подоходното облагане от страна на някои
предприятия и клонове
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Глава 10 a – член 48 в – параграф 2 – буква б а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
ба)
детайли за недвижимото
имущество, което е част от
активите на предприятието;
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A8-0227/64

Изменение 64
Лаура Ферара, Марко Вали
от името на групата EFDD
Доклад
A8-0227/2017
Юг Байе
Разкриване на информация относно подоходното облагане от страна на някои
предприятия и клонове
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Глава 10 a – член 48 в – параграф 2 – буква в а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
ва)
размер на печалбата и на
загубите преди данъчното облагане;
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Единство в многообразието
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A8-0227/65

Изменение 65
Лаура Ферара, Марко Вали
от името на групата EFDD
Доклад
A8-0227/2017
Юг Байе
Разкриване на информация относно подоходното облагане от страна на някои
предприятия и клонове
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Глава 10 a – член 48 в – параграф 2 – буква ж а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
жа) детайли за получените
публични плащания и евентуални
дарения, направени на политически
дейци и фондации с политическа цел;
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Единство в многообразието
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A8-0227/66

Изменение 66
Лаура Ферара, Марко Вали
от името на групата EFDD
Доклад
A8-0227/2017
Юг Байе
Разкриване на информация относно подоходното облагане от страна на някои
предприятия и клонове
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Глава 10 a – член 48 в – параграф 3 – алинея 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това, в декларацията
информацията по параграф 2 от
настоящия член се представя отделно за
всяка данъчна юрисдикция, която в
края на предишната финансова година
присъства в съставения по силата на
член 48ж общ списък на Съюза на
някои данъчни юрисдикции, освен ако
в декларацията недвусмислено се
потвърди, предвид посочените в член
48д по-долу гаранции, че свързаните
предприятия от група, уредени от
законодателството на такава
данъчна юрисдикция, не извършват
пряко операции със свързано
предприятие от същата група, чиято
дейност е уредена от
законодателството на държава
членка.

Освен това в декларацията
информацията по параграф 2 от
настоящия член се представя отделно за
всяка данъчна юрисдикция в края на
предишната финансова година извън
Съюза.
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A8-0227/67

Изменение 67
Лаура Ферара, Марко Вали
от името на групата EFDD
Доклад
A8-0227/2017
Юг Байе
Разкриване на информация относно подоходното облагане от страна на някои
предприятия и клонове
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Глава 10 a – член 48 в – параграф 3 – алинея 3
Текст, предложен от Комисията
За останалите данъчни юрисдикции
информацията по параграф 2 се
представя в декларацията като обща
сума.

Изменение
заличава се
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