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28.6.2017 A8-0227/82 

Pozměňovací návrh  82 

 Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Pokud by podnik mohl informace, 

které mají být zveřejněny, považovat za 

obchodně citlivé, měl by mít možnost 

požádat příslušný orgán tam, kde je 

usazen, o povolení nezveřejňovat 

informace v plném rozsahu.  V případech, 

kdy příslušným vnitrostátním orgánem 

není daňový orgán, měl by být do 

rozhodnutí zapojen příslušný daňový 

orgán. 

Or. en 



 

AM\1129719CS.docx  PE605.551v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

28.6.2017 A8-0227/83 

Pozměňovací návrh  83 

 Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48 c – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aby se chránily obchodně citlivé 

informace a zajistila spravedlivá 

hospodářská soutěž, mohou členské státy 

dovolit, aby jedna nebo více konkrétních 

informací uvedených v tomto článku byly 

ze zprávy dočasně vynechány, pokud jde 

o činnosti v jedné nebo více konkrétních 

daňových jurisdikcích, jestliže jsou takové 

povahy, že by jejich zveřejnění mohlo 

závažně poškodit obchodní postavení 

podniků uvedených v čl. 48b odst. 1 a čl. 

48b odst. 3, jichž se týkají. Vynechání 

informací nesmí bránit spravedlivému 

a vyváženému zobrazení daňového 

postavení podniku. Vynechání informací 

musí být uvedeno ve zprávě spolu s řádně 

odůvodněným vysvětlením pro každou 

daňovou jurisdikci, proč k němu došlo, 

a s odkazem na dotčenou daňovou 

jurisdikci nebo daňové jurisdikce. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/84 

Pozměňovací návrh  84 

 Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48 c – odst. 3 – pododstavec 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy toto vynechání informací 

podmíní předchozím svolením ze strany 

příslušného vnitrostátního orgánu. 

Podnik musí každý rok žádat o nové 

svolení příslušného orgánu včetně 

daňových orgánů, které přijmou 

rozhodnutí na základě nového posouzení 

situace. Při udělování takovýchto výjimek 

členské státy zajistí, aby se dodrželo 

omezení daňové povinnosti uplatnitelné 

v každé daňové jurisdikci 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Pozměňovací návrh  85 

 Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU 

Čl. 48 c – odst. 3 – pododstavec 3 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud vynechané informace již nesplňují 

požadavek stanovený v pododstavci 3a, 

jsou okamžitě zveřejněny. Po skončení 

období neposkytování informací podnik 

rovněž retroaktivně zveřejní celý rozsah 

a podrobnosti informací požadovaných 

podle tohoto článku za předchozí roky. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Pozměňovací návrh  86 

 Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner  

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2013/34/EU  

Čl. 48 c – odst. 3 – pododstavec 3 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud Komise na základě posouzení 

informací obdržených v souladu 

s pododstavcem 3c dospěje k závěru, že 

požadavek stanovený v pododstavci 3a 

není splněn, dotčený podnik informace 

okamžitě zveřejní. Po skončení období 

neposkytování informací podnik rovněž 

retroaktivně zveřejní celý rozsah 

a podrobnosti informací požadovaných 

podle tohoto článku za předchozí roky. 

Or. en 

 

 


