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28.6.2017 A8-0227/82 

Изменение  82 

Юг Байе, Евелин Регнер, Перванш Берес, Силвия-Ивон Кауфман  

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0227/2017 

Юг Байе, Евелин Регнер 

Разкриване на информация относно подоходното облагане от страна на някои 

предприятия и клонове 

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

Предложение за директива 

Съображение 9 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Когато информацията, която 

трябва да бъде оповестена, би могла 

да се счита за чувствителна 

търговска информация от 

предприятието, последното следва да 

може да поиска разрешение от 

компетентния орган там, където е 

установено, да не разкрие пълния 

обхват на информацията. В 

случаите, в които националният 

компетентен орган не е данъчен 

орган, компетентният данъчен орган 

следва да участва във вземането на 

решение. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/83 

Изменение  83 

Юг Байе, Евелин Регнер, Перванш Берес, Силвия-Ивон Кауфман  

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0227/2017 

Юг Байе, Евелин Регнер 

Разкриване на информация относно подоходното облагане от страна на някои 

предприятия и клонове 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в – параграф 3 – алинея 3 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 С цел защита на чувствителна 

търговска информация и гарантиране 

на лоялна конкуренция, държавите 

членки могат да разрешат един или 

повече елементи от информацията, 

изброени в настоящия член, временно 

да бъдат пропуснати в декларацията 

по отношение на дейности в една или 

повече конкретни данъчни 

юрисдикции, когато тези елементи са 

от такова естество, че тяхното 

оповестяване би причинило сериозна 

вреда на търговската позиция на 

предприятията, посочени в член 48б, 

параграф 1 и член 48б, параграф 3, за 

които се отнасят. Това пропускане не 

пречи на справедливото и 

балансирано разбиране на данъчното 

положение на предприятието. 

Пропускането се посочва в 

декларацията наред с надлежно 

обосновано обяснение за всяка данъчна 

юрисдикция защо случаят е такъв и с 

препратка към съответната(ите) 

данъчна(и) юрисдикция(и). 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/84 

Изменение  84 

Юг Байе, Евелин Регнер, Перванш Берес, Силвия-Ивон Кауфман  

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0227/2017 

Юг Байе, Евелин Регнер 

Разкриване на информация относно подоходното облагане от страна на някои 

предприятия и клонове 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в – параграф 3 – алинея 3 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки обвързват такова 

пропускане с предварително 

разрешение на компетентния 

национален орган. Предприятието 

иска ежегодно ново разрешение от 

компетентния орган, включително 

от данъчния орган, който взема 

решение въз основа на нова оценка на 

положението. При предоставянето 

на такива дерогации държавите 

членки гарантират, че ограниченията 

на данъчната отговорност, 

приложими във всяка данъчна 

юрисдикция, са спазени. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Изменение  85 

Юг Байе, Перванш Берес, Силвия-Ивон Кауфман, Евелин Регнер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0227/2017 

Юг Байе, Евелин Регнер 

Разкриване на информация относно подоходното облагане от страна на някои 

предприятия и клонове 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в – параграф 3 – алинея 3 в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато пропуснатата информация е 

престанала да отговаря на 

изискването, установено в алинея 3а, 

тя незабавно се оповестява публично. 

Считано от момента на изтичане на 

периода на неоповестяване, 

предприятието разкрива със задна 

дата пълния обхват и детайли на 

информацията, изисквана по 

настоящия член за предходните 

години. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Изменение  86 

Юг Байе, Перванш Берес, Силвия-Ивон Кауфман, Евелин Регнер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0227/2017 

Юг Байе, Евелин Регнер 

Разкриване на информация относно подоходното облагане от страна на някои 

предприятия и клонове 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС  

Член 48в – параграф 3 – алинея 3 г (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Ако след провеждането на своята 

оценка на получената в съответствие 

с параграф 3в информация Комисията 

стигне до заключение, че изискването, 

посочено в алинея 3а, не е изпълнено, 

съответното предприятие незабавно 

оповестява тази информация 

публично. Считано от момента на 

изтичане на периода на 

неоповестяване, предприятието 

разкрива със задна дата пълния 

обхват и детайли на информацията, 

изисквана по настоящия член за 

предходните години. 

Or. en 

 

 


