
 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

29.6.2017 A8-0227/59 

Predlog spremembe  59 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Da bi bilo mogoče zagotoviti 

ustrezno raven podrobnosti informacij, na 

podlagi katerih bi lahko državljani bolje 

ocenili prispevek multinacionalnih podjetij 

k blaginji posamezne države članice, bi 

morale biti informacije razčlenjene po 

državah članicah. Poleg tega bi morale biti 

zelo podrobne tudi informacije o poslovnih 

dejavnostih multinacionalnih podjetij, kar 

zadeva nekatere davčne jurisdikcije, ki 

predstavljajo poseben izziv. Za vse druge 

poslovne dejavnosti v tretjih državah bi 

bilo treba informacije navesti v skupnem 

znesku. 

(9) Da bi bilo mogoče zagotoviti 

ustrezno raven podrobnosti informacij, na 

podlagi katerih bi lahko državljani bolje 

ocenili prispevek multinacionalnih podjetij 

k blaginji posamezne države članice, bi 

morale biti informacije razčlenjene po 

državah članicah. Poleg tega bi morale biti 

zelo podrobne tudi informacije o poslovnih 

dejavnostih multinacionalnih podjetij, kar 

zadeva nekatere davčne jurisdikcije, ki 

predstavljajo poseben izziv. Za vse 

poslovne dejavnosti v tretjih državah bi 

bilo zato treba informacije navesti v 

razčlenjenem znesku. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/60 

Predlog spremembe  60 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Poglavje 10 a – člen 48 b – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zahtevajo, da končna 

obvladujoča podjetja, za katera velja 

nacionalna zakonodaja in katerih 

konsolidirani čisti prihodek presega 750 

000 000 EUR, in podjetja, za katere velja 

nacionalna zakonodaja, ki niso povezana 

podjetja, in katerih čisti prihodek presega 

750 000 000 EUR, pripravijo in objavijo 

letno poročilo o davčnih informacijah v 

zvezi z dohodki. 

Države članice zahtevajo, da končna 

obvladujoča podjetja velikih skupin, za 

katera velja nacionalna zakonodaja in ki na 

konsolidirani letni osnovi presegajo 

pragove v vsaj dveh od treh naslednjih 

kategorij: (a) bilančna vsota: 20.000.000 

EUR; (b) čisti prihodek: 40.000.000 EUR; 

(c) povprečno število zaposlenih v 

poslovnem letu: 250, in podjetja, za katera 

velja nacionalna zakonodaja, ki niso 

povezana podjetja in na dan svoje bilance 

stanja presegajo pragove v vsaj dveh od 

naslednjih treh kategorij: (a) bilančna 

vsota: 20.000.000 EUR; (b) čisti prihodek: 

40.000.000 EUR; (c) povprečno število 

zaposlenih v poslovnem letu: 250, 

pripravijo in objavijo letno poročilo o 

davčnih informacijah v zvezi z dohodki. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/61 

Predlog spremembe  61 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Poglavje 10 a – člen 48 b – odstavek 3 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zahtevajo, da srednja in 

velika odvisna podjetja iz člena 3(3) in (4), 

za katera velja nacionalna zakonodaja in ki 

jih nadzira končno obvladujoče podjetje, 

katerega konsolidirani čisti prihodek 

presega 750 000 000 EUR in za katerega 

ne velja zakonodaja države članice, 

objavijo letno poročilo o davčnih 

informacijah v zvezi z dohodki navedenega 

končnega obvladujočega podjetja. 

Države članice zahtevajo, da končna 

obvladujoča podjetja iz člena 3(3) in (4), 

za katera velja nacionalna zakonodaja in ki 

jih nadzira končno obvladujoče podjetje, ki 

na konsolidirani letni osnovi presega 

pragove v vsaj dveh od treh naslednjih 

kategorij: 

 (a) bilančna vsota: 20.000.000 EUR; 

 (b) čisti prihodek: 40.000.000 EUR; 

 (c) povprečno število zaposlenih v 

poslovnem letu: 250 

 in za katerega ne velja zakonodaja države 

članice, objavijo letno poročilo o davčnih 

informacijah v zvezi z dohodki končnega 

obvladujočega podjetja. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/62 

Predlog spremembe  62 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Poglavje 10 a – člen 48 b – odstavek 5 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) podjetje, ki je odprlo podružnico, je 

bodisi povezano podjetje skupine, ki jo 

nadzira končno obvladujoče podjetje, za 

katero ne velja zakonodaja države članice 

in katerega konsolidirani čisti prihodek 

presega 750 000 000 EUR, bodisi podjetje, 

ki ni povezano in katerega konsolidirani 

čisti prihodek presega 750 000 000 EUR; 

(a) podjetje, ki je odprlo podružnico, je 

bodisi povezano podjetje skupine, ki jo 

nadzira končno obvladujoče podjetje, za 

katero ne velja zakonodaja države članice 

in ki na konsolidirani letni osnovi presega 

pragove v vsaj dveh od treh naslednjih 

kategorij: (a) bilančna vsota: 20.000.000 

EUR; (b) čisti prihodek: 40.000.000 EUR; 

(c) povprečno število zaposlenih v 

poslovnem letu: 250, ali je podjetje, ki ni 

povezano in ki na konsolidirani letni 

osnovi presega pragove v vsaj dveh od treh 

naslednjih kategorij: (a) bilančna vsota: 

20.000.000 EUR; (b) čisti prihodek: 

40.000.000 EUR; (c) povprečno število 

zaposlenih v poslovnem letu: 250; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/63 

Predlog spremembe  63 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Poglavje 10 a – člen 48 c – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) podrobnosti o nepremičninah, ki 

so del sredstev; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/64 

Predlog spremembe  64 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Poglavje 10 a – člen 48 c – odstavek 2 – točka c a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) dobiček in izgube pred 

obdavčitvijo; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/65 

Predlog spremembe  65 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Poglavje 10 a – člen 48 c – odstavek 2 – točka g a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) podrobnosti o prejetih javnih 

prispevkih in morebitnih donacijah 

političnim skupinam in fundacijam s 

političnimi cilji; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/66 

Predlog spremembe  66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Poglavje 10 a – člen 48 c – odstavek 3 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V poročilu se informacije iz odstavka 2 

navedejo ločeno tudi za vsako davčno 

jurisdikcijo, ki je bila ob koncu preteklega 

poslovnega leta navedena na skupnem 

seznamu Unije nekaterih davčnih 

jurisdikcij, sestavljenem na podlagi člena 

48g, razen če poročilo na podlagi 

odgovornosti iz člena 48e v nadaljevanju 

izrecno potrjuje, da odvisna podjetja 

skupine, za katera velja zakonodaja 

takšne davčne jurisdikcije, ne poslujejo 

neposredno z nobenim povezanim 

podjetjem iste skupine, za katerega velja 

zakonodaja katere koli države članice. 

V poročilu se informacije iz odstavka 2 

navedejo ločeno tudi za vsako davčno 

jurisdikcijo, ki je bila ob koncu preteklega 

poslovnega leta zunaj Unije. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/67 

Predlog spremembe  67 

Laura Ferrara, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Poglavje 10 a – člen 48 c – odstavek 3 – pododstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V poročilu se informacije iz odstavka 2 

navedejo združeno za druge davčne 

jurisdikcije. 

črtano 

Or. en 

 


