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29.6.2017 A8-0227/59 

Pakeitimas 59 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) kad būtų užtikrintas informacijos 

išsamumas ir piliečiai galėtų geriau 

įvertinti, kaip tarptautinės įmonės prisideda 

prie gerovės kūrimo kiekvienoje valstybėje 

narėje, informacija turėtų būti suskirstyta 

pagal valstybes nares. Be to, tam tikrų 

mokesčių jurisdikcijų, keliančių konkrečių 

problemų, atveju turėtų būti pateikiama 

labai išsami su tarptautinių įmonių 

operacijomis susijusi informacija. Visų 

kitų trečiųjų valstybių operacijų atveju 

turėtų būti pateikiami agreguoti skaičiai; 

(9) kad būtų užtikrintas informacijos 

išsamumas ir piliečiai galėtų geriau 

įvertinti, kaip tarptautinės įmonės prisideda 

prie gerovės kūrimo kiekvienoje valstybėje 

narėje, informacija turėtų būti suskirstyta 

pagal valstybes nares. Be to, tam tikrų 

mokesčių jurisdikcijų, keliančių konkrečių 

problemų, atveju turėtų būti pateikiama 

labai išsami su tarptautinių įmonių 

operacijomis susijusi informacija. Taigi 

visų trečiųjų valstybių operacijų atveju 

turėtų būti pateikiami neapibendrinti 

skaičiai; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/60 

Pakeitimas 60 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

10 a skyriaus 48 b straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės reikalauja, kad 

nacionalinės teisės aktais 

reglamentuojamos pagrindinės 

patronuojančiosios įmonės, kurių 

konsoliduotosios grynosios pajamos yra 

didesnės kaip 750 000 000 EUR, taip pat 

nacionalinės teisės aktais 

reglamentuojamos įmonės, kurios nėra 

susijusios įmonės ir kurių grynosios 

pajamos yra didesnės kaip 750 000 000 

EUR, kasmet rengtų ir skelbtų ataskaitas 

apie pelno mokestį. 

Valstybės narės reikalauja, kad 

nacionalinės teisės aktais 

reglamentuojamos pagrindinės didžiųjų 

grupių patronuojančiosios įmonės, kurių 

bent du iš trijų toliau nurodytų 

konsoliduotų rodiklių kasmet viršija šias 

ribas: a) bendra balanso suma – 

20 000 000 EUR; b) grynosios pajamos – 

40 000 000 EUR; c) vidutinis darbuotojų 

skaičius per finansinius metus – 250, taip 

pat valstybių narių nacionalinės teisės 

aktais reglamentuojamos didelės įmonės, 

kurios nėra susijusios įmonės ir kurių bent 

du iš trijų toliau nurodytų rodiklių 

balanso datą viršija šias ribas: a) bendra 

balanso suma – 20 000 000 EUR; b) 
grynosios pajamos – 40 000 000 EUR; c) 

vidutinis darbuotojų skaičius per 

finansinius metus – 250, kasmet rengtų ir 

skelbtų ataskaitas apie pelno mokestį. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/61 

Pakeitimas 61 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

10 a skyriaus 48 b straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės reikalauja, kad vidutinės ir 

didžiosios patronuojamosios įmonės, 

nurodytos 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 

reglamentuojamos nacionalinės teisės 

aktais ir kontroliuojamos pagrindinės 

patronuojančiosios įmonės, kurios 

konsoliduotosios grynosios pajamos yra 

didesnės kaip 750 000 000 EUR ir kuri 

nėra reglamentuojama valstybės narės 

teisės aktais, kasmet rengtų ir skelbtų tos 

pagrindinės patronuojančiosios įmonės 

ataskaitas apie pelno mokestį. 

Valstybės narės reikalauja, kad 

pagrindinės patronuojančios įmonės, 

nurodytos 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 

reglamentuojamos nacionalinės teisės 

aktais ir kontroliuojamos pagrindinės 

patronuojančiosios įmonės, kurios bent du 

iš trijų toliau nurodytų rodiklių kasmet 

viršija šias ribas: 

 a) bendra balanso suma – 

20 000 000 EUR; 

 b) grynosios pajamos – 40 000 000 EUR; 

 c) vidutinis darbuotojų skaičius per 

finansinius metus – 250, 

 ir kuri nėra reglamentuojama valstybės 

narės teisės aktais, kasmet rengtų ir 

skelbtų tos pagrindinės 

patronuojančiosios įmonės ataskaitas apie 

pelno mokestį. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/62 

Pakeitimas 62 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

10 a skyriaus 48 b straipsnio 5 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atidariusi filialą įmonė yra arba 

grupės susijusi įmonė, kurią kontroliuoja 

valstybės narės nacionalinės teisės aktais 

nereglamentuojama pagrindinė 

patronuojančioji įmonė, kurios 

konsoliduotosios grynosios pajamos yra 

didesnės kaip 750 000 000 EUR, arba 

nesusijusi įmonė, kurios grynosios 

pajamos yra didesnės kaip 750 000 000 

EUR; 

a) atidariusi filialą įmonė yra arba 

grupės susijusi įmonė, kurią kontroliuoja 

valstybės narės nacionalinės teisės aktais 

nereglamentuojama pagrindinė 

patronuojančioji įmonė, kurios bent du iš 

trijų toliau nurodytų konsoliduotų 

rodiklių kasmet viršija šias ribas: a) 

bendra balanso suma – 20 000 000 EUR; 

b) grynosios pajamos – 40 000 000 EUR; 

vidutinis darbuotojų skaičius per 

finansinius metus – 250, arba kuri yra 

nesusijusi įmonė, kurios bent du iš trijų 

toliau nurodytų konsoliduotų rodiklių 

kasmet viršija šias ribas: bendra balanso 

suma: 20 000 000 EUR; b) grynosios 

pajamos – 40 000 000 EUR; c) vidutinis 

darbuotojų skaičius per finansinius 

metus – 250; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/63 

Pakeitimas 63 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

10 a skyriaus 48 c straipsnio 2 dalies b a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) informaciją apie nekilnojamąjį 

turtą, įtrauktą į įmonės turtą; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/64 

Pakeitimas 64 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

10 a skyriaus 48 c straipsnio 2 dalies c a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) pelno ir nuostolių sumas prieš 

apmokestinimą; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/65 

Pakeitimas 65 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

10 a skyriaus 48 c straipsnio 2 dalies c a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ga) gautas valstybės subsidijas ir 

politikams, politinėms organizacijoms bei 

politiniams fondams dovanotas lėšas; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/66 

Pakeitimas 66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

10 a skyriaus 48 c straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Be to, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta 

informacija ataskaitoje pateikiama atskirai 

pagal kiekvieną mokesčių jurisdikciją, kuri 

praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo 

įtraukta į bendrą tam tikrų mokesčių 

jurisdikcijų Sąjungos sąrašą, sudarytą 

pagal 48g straipsnį, jeigu ataskaitoje 

pagal 48e straipsnyje nurodytą 

atsakomybės tvarką tiesiogiai 

nepatvirtinama, kad tokios mokesčių 

jurisdikcijos teisės aktais 

reglamentuojamos grupės susijusios 

įmonės tiesiogiai nesudaro sandorių su 

valstybės narės teisės aktais 

reglamentuojamos tos pačios grupės 

susijusia įmone. 

Be to, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta 

informacija ataskaitoje pateikiama atskirai 

pagal kiekvieną mokesčių jurisdikciją, kuri 

praėjusių finansinių metų pabaigoje 

nebuvo Sąjungoje. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/67 

Pakeitimas 67 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

10 a skyriaus 48 c straipsnio 3 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2 dalyje nurodyta informacija apie kitas 

mokesčių jurisdikcijas ataskaitoje 

pateikiama agreguota. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


