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29.6.2017 A8-0227/59 

Pozměňovací návrh  59 

Laura Ferrara, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Pro zajištění určité míry 

podrobnosti, která občanům umožní lépe 

posoudit, jakým způsobem nadnárodní 

podniky přispívají k blahobytu v každém 

členském státě, by měly být tyto informace 

rozčleněny podle jednotlivých členských 

států. Informace týkající se operací 

nadnárodních podniků by navíc měly být 

rovněž uvedeny s vysokou mírou 

podrobnosti, pokud jde o určité daňové 

jurisdikce, které představují zvláštní 

problémy. U všech ostatních operací ve 

třetích zemích by měly být tyto informace 

sdělovány agregovaným číslem. 

(9) Pro zajištění určité míry 

podrobnosti, která občanům umožní lépe 

posoudit, jakým způsobem nadnárodní 

podniky přispívají k blahobytu v každém 

členském státě, by měly být tyto informace 

rozčleněny podle jednotlivých členských 

států. Informace týkající se operací 

nadnárodních podniků by navíc měly být 

rovněž uvedeny s vysokou mírou 

podrobnosti, pokud jde o určité daňové 

jurisdikce, které představují zvláštní 

problémy. U všech operací ve třetích 

zemích by proto měly být tyto informace 

sdělovány neagregovanými čísly. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/60 

Pozměňovací návrh  60 

Laura Ferrara, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Kapitola 10 a – čl. 48 b – odst. 1 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy vyžadují, aby nejvyšší 

mateřské podniky, které se řídí jejich 

vnitrostátními právem a které mají 

konsolidovaný čistý obrat nad 750 000 000 

EUR, jakož i podniky, které se řídí jejich 

vnitrostátním právem, nejsou přidruženými 

podniky a mají čistý obrat nad 750 000 

000 EUR, každoročně sestavovaly a 

zveřejňovaly zprávu s informacemi o dani 

z příjmu. 

Členské státy vyžadují, aby nejvyšší 

mateřské podniky velkých skupin, které se 

řídí jejich vnitrostátními právem a které na 

ročním konsolidovaném základě překročí 

limity alespoň u dvou z následujících tří 

kritérií: a) celková rozvaha: 20 000 000 

EUR; b) čistý obrat: 40 000 000 EUR; c) 

průměrný počet zaměstnanců v účetním 

období: 250, jakož i velké podniky, které 

se řídí jejich vnitrostátním právem, nejsou 

přidruženými podniky a k rozvahovému 

dni překročí limity alespoň u dvou z 

následujících tří kritérií: a) celková 

rozvaha: 20 000 000 EUR; b) čistý obrat: 

40 000 000 EUR; c) průměrný počet 

zaměstnanců v účetním období: 250, 

každoročně sestavovaly a zveřejňovaly 

zprávu s informacemi o dani z příjmu. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/61 

Pozměňovací návrh  61 

Laura Ferrara, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Kapitola 10 a – čl. 48 b – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy vyžadují, aby střední a velké 

dceřiné podniky uvedené v čl. 3 odst. 3 a 

4, které se řídí jejich vnitrostátním právem 

a které jsou kontrolovány nejvyšším 

mateřským podnikem, který má 

konsolidovaný čistý obrat nad 750 000 

000 EUR a neřídí se právem některého 

členského státu, každoročně zveřejňovaly 

zprávu s informacemi o dani z příjmu 

uvedeného nejvyššího mateřského 

podniku. 

Členské státy vyžadují, aby nejvyšší 

mateřské podniky uvedené v čl. 3 odst. 3 

a 4, které se řídí jejich vnitrostátním 

právem a které jsou kontrolovány 

nejvyšším mateřským podnikem, který na 

ročním konsolidovaném základě překročí 

limity alespoň u dvou z následujících tří 

kritérií: 

 a) celková rozvaha: 20 000 000 EUR; 

 b) čistý obrat: 40 000 000 EUR; 

 c) průměrný počet zaměstnanců v účetním 

období: 250, 

 a který se neřídí právem některého 

členského státu, každoročně zveřejňovaly 

zprávu s informacemi o dani z příjmu 

uvedeného nejvyššího mateřského 

podniku. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/62 

Pozměňovací návrh  62 

Laura Ferrara, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Kapitola 10 a – čl. 48 b – odst. 5 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) podnik, který otevřel pobočku, je 

buď přidruženým podnikem ve skupině, 

která je kontrolována nejvyšším 

mateřským podnikem neřídícím se právem 

některého členského státu, a má čistý 

konsolidovaný obrat nad 750 000 000 

EUR, nebo podnikem, který není 

přidruženým podnikem a má čistý obrat 

nad 750 000 000 EUR; 

a) podnik, který otevřel pobočku, je 

buď přidruženým podnikem ve skupině, 

která je kontrolována nejvyšším 

mateřským podnikem neřídícím se právem 

některého členského státu, a který na 

ročním konsolidovaném základě překročí 

limity alespoň u dvou z následujících tří 

kritérií: a) celková rozvaha: 20 000 000 

EUR; b) čistý obrat: 40 000 000 EUR; c) 

průměrný počet zaměstnanců v účetním 

období: 250, nebo podnikem, který není 

přidruženým podnikem a na ročním 

konsolidovaném základě překročí limity 

alespoň u dvou z následujících tří kritérií: 

a) celková rozvaha: 20 000 000 EUR; b) 
čistý obrat: 40 000 000 EUR; c) průměrný 

počet zaměstnanců v účetním období: 250; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/63 

Pozměňovací návrh  63 

Laura Ferrara, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Kapitola 10 a – čl. 48 c – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) podrobné údaje o nemovitostech, 

které jsou součástí aktiv; 

Or. en 



 

AM\1129711CS.docx  PE605.551v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

29.6.2017 A8-0227/64 

Pozměňovací návrh  64 

Laura Ferrara, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Kapitola 10 a – čl. 48 c – odst. 2 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) výši výnosů a ztrát před zdaněním; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/65 

Pozměňovací návrh  65 

Laura Ferrara, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Kapitola 10 a – čl. 48 c – odst. 2 – písm. g a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) podrobné údaje o obdržených 

státních dotacích a případných darech 

poskytnutých politikům, politickým 

subjektům nebo politickým nadacím; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/66 

Pozměňovací návrh  66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Kapitola 10 a – čl. 48 c – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zpráva rovněž prezentuje informace 

uvedené v odstavci 2 tohoto článku zvlášť 

pro každou daňovou jurisdikci, která je na 

konci předchozího účetního období 

uvedena na společném seznamu Unie 

některých daňových jurisdikcí 

vypracovaného v souladu s článkem 48g, 

ledaže se v této zprávě výslovně potvrzuje, 

s výhradou odpovědnosti podle článku 

48e, že přidružené subjekty skupiny, které 

se řídí právem této daňové jurisdikce, 

neprovádějí přímo transakce s některým 

přidruženým podnikem ze stejné skupiny, 

který se řídí právem některého členského 

státu. 

Zpráva rovněž prezentuje informace 

uvedené v odstavci 2 tohoto článku zvlášť 

pro každou daňovou jurisdikci, která je 

na konci předchozího účetního období 

mimo Unii. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/67 

Pozměňovací návrh  67 

Laura Ferrara, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Kapitola 10 a – čl. 48 c – odst. 3 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato zpráva prezentuje informace 

uvedené v odstavci 2 agregovaně pro 

ostatní daňové jurisdikce. 

vypouští se 

Or. en 

 

 


