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29.6.2017 A8-0227/59 

Pozmeňujúci návrh  59 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) S cieľom zabezpečiť takú 

podrobnosť údajov, ktorá občanom umožní 

lepšie posúdiť, ako nadnárodné podniky 

prispievajú k blahobytu v každom 

členskom štáte, by sa informácie mali 

členiť podľa jednotlivých členských štátov. 

S vysokou mierou podrobnosti by navyše 

mali byť uvedené aj informácie týkajúce sa 

operácií nadnárodných podnikov, pokiaľ 

ide o určité daňové jurisdikcie, ktoré 

predstavujú osobitný problém. Pre všetky 

ostatné operácie v tretích krajinách by sa 

informácie mali uvádzať súhrnným 

spôsobom. 

(9) S cieľom zabezpečiť takú 

podrobnosť údajov, ktorá občanom umožní 

lepšie posúdiť, ako nadnárodné podniky 

prispievajú k blahobytu v každom 

členskom štáte, by sa informácie mali 

členiť podľa jednotlivých členských štátov. 

S vysokou mierou podrobnosti by navyše 

mali byť uvedené aj informácie týkajúce sa 

operácií nadnárodných podnikov, pokiaľ 

ide o určité daňové jurisdikcie, ktoré 

predstavujú osobitný problém. Pre všetky 

ostatné operácie v tretích krajinách by sa 

preto informácie mali uvádzať v 

rozčlenenej podobe. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/60 

Pozmeňujúci návrh  60 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Kapitola 10a – článok 48b – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty vyžadujú, aby konečné 

materské podniky, na ktoré sa vzťahuje ich 

vnútroštátne právo a ktoré majú 

konsolidovaný čistý obrat presahujúci 750 

000 000 EUR, ako aj podniky, na ktoré sa 

vzťahuje ich vnútroštátne právo, ktoré nie 

sú prepojenými podnikmi a ich čistý obrat 

presahuje 750 000 000 EUR, každoročne 

zostavovali a uverejňovali správu 

s informáciami o dani z príjmu. 

Členské štáty vyžadujú, aby konečné 

materské podniky veľkých skupín, na 

ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo 

a ktoré na ročnom konsolidovanom 

základe prekračujú hraničné hodnoty v 

najmenej dvoch z týchto troch kategórií: 

a) celková súvaha: 20 000 000 EUR; b) 
čistý obrat: 40 000 000 EUR; c) priemerný 

počet zamestnancov počas účtovného 

roka: 250, ako aj veľké podniky, na ktoré 

sa vzťahuje ich vnútroštátne právo, ktoré 

nie sú prepojenými podnikmi a ktoré ku 

dňu súvahy prekračujú najmenej dve z 

týchto troch hraničných hodnôt: a) 

celková súvaha: 20 000 000 EUR; b) čistý 

obrat: 40 000 000 EUR; c) priemerný 

počet zamestnancov počas účtovného 

roka: 250, každoročne zostavovali 

a uverejňovali správu s informáciami 

o dani z príjmu. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/61 

Pozmeňujúci návrh  61 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Kapitola 10a – článok 48b – odsek 3 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty vyžadujú, aby stredne veľké 

a veľké dcérske podniky uvedené v článku 

3 ods. 3 a ods. 4 , na ktoré sa vzťahuje ich 

vnútroštátne právo a ktoré sú ovládané 

konečným materským podnikom, ktorý má 

konsolidovaný čistý obrat presahujúci 750 

000 000 EUR a na ktorý sa nevzťahuje 

právo členského štátu, každoročne 

uverejňovali správu s informáciami o dani 
z príjmu uvedeného konečného 

materského podniku. 

Členské štáty vyžadujú, aby konečné 

materské podniky uvedené v článku 3 ods. 

3 a ods. 4, na ktoré sa vzťahuje ich 

vnútroštátne právo a ktoré sú ovládané 

konečným materským podnikom, ktorý na 

ročnom konsolidovanom základe 

prekračuje hraničné hodnoty v najmenej 

dvoch z týchto troch kategórií: 

 a) celková súvaha: 20 000 000 EUR; 

 b) čistý obrat: 40 000 000 EUR; 

 c) priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného roka: 250, 

 a na ktorý sa nevzťahuje právo členského 

štátu, každoročne uverejňovali správu s 

informáciami o dani z príjmu uvedeného 

konečného materského podniku. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/62 

Pozmeňujúci návrh  62 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 10a – odsek 48b – odsek 5 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) podnik, ktorý otvoril pobočku, je 

buď prepojeným podnikom skupiny, ktorú 

ovláda konečný materský podnik, na ktorý 

sa nevzťahuje právo členského štátu a 

ktorý má konsolidovaný čistý obrat 

presahujúci 40 000 000 EUR, alebo 

podnikom, ktorý nie je prepojený a ktorý 

má čistý obrat presahujúci 40 000 000 

EUR; 

a) podnik, ktorý otvoril pobočku, je 

buď prepojeným podnikom skupiny, ktorú 

ovláda konečný materský podnik, na ktorý 

sa nevzťahuje právo členského štátu a 

ktorý na ročnom konsolidovanom základe 

prekračuje hraničné hodnoty v najmenej 

dvoch z týchto troch kategórií: a) celková 

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

40 000 000 EUR; c) priemerný počet 

zamestnancov počas účtovného roka: 250; 

alebo je podnikom, ktorý nie je prepojený a 

ktorý na ročnom konsolidovanom základe 

prekračuje hraničné hodnoty v najmenej 

dvoch z týchto troch kategórií: a) celková 

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

40 000 000 EUR; c) priemerný počet 

zamestnancov počas účtovného roka: 250; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/63 

Pozmeňujúci návrh  63 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 10a – odsek 48c – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) podrobné údaje o 

nehnuteľnostiach, ktoré sú súčasťou 

aktív; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

29.6.2017 A8-0227/64 

Pozmeňujúci návrh  64 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Kapitola 10a – článok 48c – odsek 2 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) výšku ziskov a strát pred 

zdanením; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/65 

Pozmeňujúci návrh  65 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Kapitola 10a – článok 48c – odsek 2 – písmeno g a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga) podrobné údaje o získaných 

verejných dotáciách a akýchkoľvek 

daroch poskytnutých politikom, 

politickým organizáciám alebo politickým 

nadáciám; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/66 

Pozmeňujúci návrh  66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Kapitola 10a – článok 48c – odsek 3 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Správa musí obsahovať aj informácie 

uvedené v odseku 2 tohto článku oddelene 

za každú daňová jurisdikciu, ktorá bola ku 

koncu predchádzajúceho účtovného roka 

uvedená na spoločnom zozname Únie 

určitých daňových jurisdikcií, ktorý bol 

vypracovaný podľa článku 48g, pokiaľ 

správa výslovne nepotvrdzuje, s výhradou 

zodpovednosti uvedenej v článku 48e 

nižšie, že prepojené podniky skupiny, 

ktoré sa riadia zákonmi takejto daňovej 

jurisdikcie, sa priamo nezapájajú do 

transakcií s akýmikoľvek prepojenými 

podnikmi tej istej skupiny, ktorá sa riadi 

zákonmi niektorého členského štátu. 

Správa musí obsahovať aj informácie 

uvedené v odseku 2 tohto článku oddelene 

za každú daňovú jurisdikciu, ktorá je ku 

koncu predchádzajúceho účtovného roka 

mimo Únie. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/67 

Pozmeňujúci návrh  67 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Kapitola 10a – článok 48c – odsek 3 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade iných daňových jurisdikcií 

správa obsahuje informácie uvedené v 

odseku 2 v súhrnnej forme. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 


