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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) V zadnjih letih je izziv, ki ga 

predstavlja izogibanje davkom od 

dohodkov pravnih oseb, znatno večji, v 

Uniji in po svetu pa vzbuja veliko 

zaskrbljenost. Evropski svet je v svojih 

sklepih z dne 18. decembra 2014 priznal, 

da je treba nujno okrepiti prizadevanja za 

boj proti izogibanju davkom tako na 

svetovni ravni kot na ravni Unije. Komisija 

je v svojem sporočilu z naslovom „Delovni 

program Komisije za leto 2016 – Čas je za 

drugačen pristop“16 in v sporočilu z 

naslovom „Delovni program Komisije za 

leto 2015 – Nov začetek“17 kot prioriteto 

opredelila potrebo po prehodu na sistem, 

po katerem bo država, v kateri se ustvarijo 

dobički, tudi država obdavčenja. Prav tako 

je kot prioriteto opredelila potrebo po 

odzivu na pozive naše družbe k pravičnosti 

in davčni preglednosti. 

(1) V zadnjih letih, zlasti po razkritjih 

v zvezi z različnimi davčnimi škandali, je 
izogibanje davkom od dohodkov pravnih 

oseb pomembna tema, ki tako na 

nacionalni ravni in kot v okviru 

mednarodnega sodelovanja sproža 

odločne in utemeljene zahteve za vlade, 

naj sprejmejo praktične in učinkovite 

ukrepe za ustavitev tega pojava. Evropski 

svet je v svojih sklepih z dne 18. decembra 

2014 priznal, da je treba nujno okrepiti 

prizadevanja za boj proti izogibanju 

davkom tako na svetovni ravni kot na ravni 

Unije. Komisija je v svojem sporočilu z 

naslovom „Delovni program Komisije za 

leto 2016 – Čas je za drugačen pristop“16 in 

v sporočilu z naslovom „Delovni program 

Komisije za leto 2015 – Nov začetek“17 kot 

prioriteto opredelila potrebo po prehodu na 

sistem, po katerem bo država, v kateri se 

ustvarijo dobički, tudi država obdavčenja. 

Prav tako je kot prioriteto opredelila 

potrebo po odzivu na pozive naše družbe k 

pravičnosti in davčni preglednosti. Kljub 

vsem izraženim nameram je zdaj treba 
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nujno tudi ukrepati. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015) 610 final z dne 27. oktobra 

2015. 

16 COM(2015) 610 final z dne 27. oktobra 

2015. 

17 COM(2014) 910 final z dne 16. 

decembra 2014. 

17 COM(2014) 910 final z dne 16. 

decembra 2014. 

Or. en 
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Uvodna izjava 6 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Javnosti je treba omogočiti, da 

nadzoruje vse dejavnosti skupine podjetij, 

če so nekatere poslovne enote skupine v 

Uniji. Kar zadeva skupine podjetij, ki v 

Uniji poslujejo zgolj prek odvisnih podjetij 

ali podružnic, bi morala ta odvisna podjetja 

in podružnice objavljati poročilo končnega 

obvladujočega podjetja in omogočiti 

dostop do njega. Vendar bi bilo treba 

zaradi sorazmernosti in učinkovitosti, 

obveznost objave in omogočanja dostopa 

do poročila omejiti na srednja ali velika 

odvisna podjetja s sedežem v Uniji ali na 

podružnice primerljive velikosti, odprte v 

posamezni državi članici. Področje uporabe 

Direktive 2013/34/EU bi bilo zato treba 

ustrezno razširiti na podružnice, ki jih 

podjetje s sedežem zunaj Unije odpre v 

državi članici. 

(6) Javnosti je treba omogočiti, da 

nadzoruje vse dejavnosti skupine podjetij, 

če so nekatere poslovne enote skupine v 

državah članicah Evropske unije. Kar 

zadeva skupine podjetij, ki v državah 

članicah Unije poslujejo zgolj prek 

odvisnih podjetij ali podružnic, bi morala 

ta odvisna podjetja in podružnice objavljati 

tudi poročilo končnega obvladujočega 

podjetja in omogočiti dostop do njega. 

Obveznost objave in omogočanja dostopa 

do poročila bi se morala nanašati na vsa 

odvisna podjetja s sedežem v državah 

članicah ali na vse podružnice, odprte v 

posamezni državi članici. Področje uporabe 

Direktive 2013/34/EU bi bilo zato treba 

ustrezno razširiti na podružnice, ki jih 

podjetje s sedežem zunaj Unije odpre v 

državi članici in katerih konsolidirani čisti 

prihodek presega 40.000.000 EUR. 

Or. en 



 

AM\1129664SL.docx  PE605.551v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

28.6.2017 A8-0227/73 

Predlog spremembe  73 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Hundis 

(Nikolaos Chountis), Sabine Lösing, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dimitris 

Papadimoulis, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Katerina Konecna 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 

jurisdikciji, ne glede na to, ali poslovanje 

poteka v državi članici ali ne. 

Or. en 
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Uvodna izjava 13 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Za določitev tistih davčnih 

jurisdikcij, za katere je treba navesti zelo 

podrobne informacije, bi bilo treba 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 

s členom 290 PDEU prenesti na Komisijo, 

da bi pripravila skupni seznam Unije teh 

davčnih jurisdikcij. Seznam bi bilo treba 

pripraviti v skladu z določenimi merili, 

opredeljenimi na podlagi Priloge 1 k 

Sporočilu Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu o zunanji strategiji 

za učinkovito obdavčenje (COM(2016) 24 

final). Posebej pomembno je, da Komisija 

med pripravljalnimi deli izvede ustrezna 

posvetovanja, tudi na strokovni ravni, ter 

pri tem upošteva načela iz 

Medinstitucionalnega sporazuma o boljši 

pripravi zakonodaje, kot so ga potrdili 

Evropski parlament, Svet in Komisija in ki 

čaka na uradni podpis. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi 

delegiranih aktov Evropski parlament in 

Svet zlasti prejmeta vse dokumente 

sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 

njuni strokovnjaki pa se sistematično 

lahko udeležujejo sestankov strokovnih 

črtano 
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skupin Komisije, ki zadevajo pripravo 

delegiranih aktov. 

Or. en 
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Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48b – 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, 

opredeljenih v členu 3(7), za katera velja 

nacionalna zakonodaja, in velika podjetja, 

opredeljena v členu 3(4), za katere velja 

nacionalna zakonodaja in ki niso povezana 

podjetja, pripravijo in objavijo letno 

poročilo o davčnih informacijah v zvezi z 

dohodki. 

Or. en 

 

 


