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29.6.2017 A8-0227/59 

Grozījums Nr.  59 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

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

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Lai nodrošinātu tādu detalizācijas 

pakāpi, kas ļauj pilsoņiem labāk novērtēt 

starptautisku uzņēmumu ieguldījumu 

labklājības veicināšanā katrā dalībvalstī, 

informācija būtu jāsniedz dalībvalstu 

dalījumā. Turklāt informācija par 

starptautisku uzņēmumu darbībām būtu 

jāatspoguļo ļoti detalizēti arī par konkrētām 

nodokļu jurisdikcijām, kas rada īpašas 

problēmas. Par visām citām trešo valstu 

darbībām informācija būtu jāsniedz 

apkopotā veidā. 

(9) Lai nodrošinātu tādu detalizācijas 

pakāpi, kas ļauj pilsoņiem labāk novērtēt 

starptautisku uzņēmumu ieguldījumu 

labklājības veicināšanā katrā dalībvalstī, 

informācija būtu jāsniedz dalībvalstu 

dalījumā. Turklāt informācija par 

starptautisku uzņēmumu darbībām būtu 

jāatspoguļo ļoti detalizēti arī par konkrētām 

nodokļu jurisdikcijām, kas rada īpašas 

problēmas. Par visām trešo valstu 

darbībām informācija tāpēc būtu jāsniedz 

sadalītā veidā. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/60 

Grozījums Nr.  60 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

10.a nodaļa – 48.b pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis pieprasa, lai galvenie 

mātesuzņēmumi, kuru darbību reglamentē 

to valstu tiesību akti un kuru konsolidētais 

neto apgrozījums pārsniedz EUR 750 000 

000, kā arī uzņēmumi, kuru darbību 

reglamentē to valstu tiesību akti un kuri 

nav saistīti uzņēmumi, un kuru neto 

apgrozījums pārsniedz EUR 750 000 000, 

katru gadu sagatavotu un publicētu 

pārskatu par ienākuma nodokļa 

informāciju. 

Dalībvalstis pieprasa, lai lielo grupu 

galvenie mātesuzņēmumi, kuru darbību 

reglamentē to valstu tiesību akti un kuri 

saskaņā ar konsolidēto gada pārskatu 

pārsniedz vismaz divas robežvērtības no 

šādām trim kategorijām: (a) kopējā 

bilance: EUR 20 000 000; (b) neto 

apgrozījums: EUR 40 000 000; vidējais 

darbinieku skaits finanšu gadā: 250, kā 

arī lielie uzņēmumi, kuru darbību 

reglamentē to valstu tiesību akti un kuri 

nav saistīti uzņēmumi, un kuri bilances 

sagatavošanas datumā pārsniedz vismaz 

divas no trim šādām robežvērtībām: (a) 

kopējā bilance: EUR 20 000 000; (b) neto 

apgrozījums: EUR 40 000 000; (c) vidējais 

darbinieku skaits finanšu gadā: 250, katru 

gadu sagatavotu un publicētu pārskatu par 

ienākuma nodokļa informāciju. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/61 

Grozījums Nr.  61 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

10.a nodaļa – 48.b pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis pieprasa, lai vidējie un lielie 

meitasuzņēmumi, kas minēti 3. panta 3. un 

4. punktā un kurus reglamentē to valstu 

tiesību akti un kontrolē galvenais 

mātesuzņēmums, kura konsolidētais neto 

apgrozījums pārsniedz EUR 750 000 000 

un kuru nereglamentē dalībvalsts tiesību 

akti, katru gadu publicētu minētā galvenā 

mātesuzņēmuma pārskatu par ienākuma 

nodokļa informāciju. 

Dalībvalstis pieprasa, lai galvenie 

mātesuzņēmumi, kas minēti 3. panta 3. un 

4. punktā un kurus reglamentē to valstu 

tiesību akti, un kurus kontrolē galvenais 

mātesuzņēmums, kurš saskaņā ar 

konsolidēto gada pārskatu pārsniedz 

robežvērtības vismaz divās no trim šādām 

kategorijām: 

 (a) kopējā bilance: EUR 20 000 000; 

 (b) neto apgrozījums: EUR 40 000 000; 

 (c) vidējais darbinieku skaits finanšu 

gadā: 250, 

 un kuru nereglamentē dalībvalsts tiesību 

akti, katru gadu publicētu minētā galvenā 

mātesuzņēmuma pārskatu par ienākuma 

nodokļa informāciju. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/62 

Grozījums Nr.  62 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

10.a nodaļa – 48.b pants – 5. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) uzņēmums, kurš atvēris filiāli, ir 

tādas grupas saistīts uzņēmums, kuru 

kontrolē galvenais mātesuzņēmums, kuru 

nereglamentē dalībvalsts tiesību akti un 

kura konsolidētais neto apgrozījums 
pārsniedz EUR 750 000 000, vai 

uzņēmums, kas nav saistīts un kura neto 

apgrozījums pārsniedz EUR 750 000 000; 

(a) uzņēmums, kurš atvēris filiāli, ir vai 

nu tādas grupas saistīts uzņēmums, kuru 

kontrolē galvenais mātesuzņēmums, ko 

nereglamentē dalībvalsts tiesību akti, un 

kurš saskaņā ar gada konsolidēto 

pārskatu pārsniedz robežvērtības vismaz 

divās no trim šādām kategorijām: (a) 

kopējā bilance EUR 20 000 000; (b) neto 

apgrozījums: EUR 40 000 000; vidējais 

darbinieku skaits finanšu gadā: 250, vai 

arī tas ir uzņēmums, kurš nav saistīts un 

kurš saskaņā ar gada konsolidēto 

pārskatu pārsniedz robežvērtības vismaz 

divās no šādām trim kategorijām: (a) 

kopējā bilance EUR 20 000 000; b) neto 

apgrozījums: EUR 40 000 000; (c) vidējais 

darbinieku skaits finanšu gadā: 250; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/63 

Grozījums Nr.  63 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

10.a nodaļa – 48.c pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) izsmeļošas ziņas par nekustamo 

īpašumu, kas ir daļa no aktīviem; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/64 

Grozījums Nr.  64 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

10.a nodaļa – 48.c pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) peļņas vai zaudējumu summa 

pirms nodokļa; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/65 

Grozījums Nr.  65 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

10.a nodaļa – 48.c pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ga) izsmeļošas ziņas par saņemtām 

publiskām subsīdijām un visiem 

ziedojumiem, kas ir veikti politiķiem, 

politiskām organizācijām vai politiskiem 

nodibinājumiem; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/66 

Grozījums Nr.  66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

10.a nodaļa – 48.c pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pārskatā norāda informāciju, kas minēta šā 

panta 2. punktā, arī atsevišķi par katru 

nodokļu jurisdikciju, kura iepriekšējā 

finanšu gada beigās ir minēta konkrēto 

nodokļu jurisdikciju kopīgajā Savienības 

sarakstā, kas sagatavots saskaņā ar 48.g 

pantu, izņemot gadījumus, kad, ievērojot 

turpmāk 48.e pantā minēto atbildību, 

pārskatā skaidri apstiprināts, ka grupas 

saistītie uzņēmumi, kurus reglamentē 

šādas nodokļu jurisdikcijas tiesību akti, 

tieši neveic darījumus ar tās pašas grupas 

saistītajiem uzņēmumiem, kurus 

reglamentē kādas dalībvalsts tiesību akti. 

Papildus tam pārskatā sniedz informāciju, 

kas minēta šā panta 2. punktā, atsevišķi par 

katru nodokļu jurisdikciju, kura iepriekšējā 

finanšu gada beigās ir bijusi trešo valstu 

jurisdikcija. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/67 

Grozījums Nr.  67 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

10.a nodaļa – 48.c pants – 3. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pārskatā apkopotā veidā norāda 2. punktā 

minēto informāciju par citām nodokļu 

jurisdikcijām. 

svītrots 

Or. en 

 

 


