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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

28.6.2017 A8-0227/82 

Muudatusettepanek  82 

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

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Kui äriühing võib pidada 

avalikustatavat teavet tundlikuks 

äriteabeks, peaks tal olema võimalik 

taotleda oma asukohariigi pädevalt 

asutuselt luba mitte avaldada teavet täies 

ulatuses. Kui riigi pädev asutus ei ole 

maksuhaldur, peaks olema otsuse 

tegemisse kaasatud pädev maksuhaldur. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

28.6.2017 A8-0227/83 

Muudatusettepanek  83 

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

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Tundliku äriteabe kaitsmiseks ja ausa 

konkurentsi tagamiseks võivad 

liikmesriigid lubada jätta ühe või mitu 

punkti käesolevas artiklis loetletud teabest 

ajutiselt aruandes esitamata, kui need 

seonduvad ühes või mitmes 

maksujurisdiktsioonis toimuva sellise 

iseloomuga tegevusega, mille 

avalikustamine kahjustaks tõsiselt artikli 

48b lõigetes 1 ja 3 osutatud ja antud 

tegevustega seotud äriühingute ärialast 

seisundit. Väljajätmine ei tohi takistada 

õiglase ja tasakaalustatud ülevaate 

saamist äriühingu maksuandmetest. 

Väljajätmisest teatatakse aruandes koos 

nõuetekohaselt põhjendatud selgitusega 

iga maksujurisdiktsiooni kohta ning 

märgitakse, millist maksujurisdiktsiooni 

või milliseid maksujurisdiktsioone see 

puudutab. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

28.6.2017 A8-0227/84 

Muudatusettepanek  84 

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

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 3 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid näevad ette, et selliseks 

väljajätmiseks on eelnevalt vaja riigi 

pädeva asutuse luba. Äriühing peab igal 

aastal taotlema uut luba pädevalt 

asutuselt, sh maksuhaldurilt, kes hindab 

olukorda uuesti ja teeb seejärel otsuse. 

Selliste erandite lubamise korral tagavad 

liikmesriigid, et igas 

maksujurisdiktsioonis kohaldatavast 

maksukohustuse piirist on kinni peetud. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Muudatusettepanek  85 

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

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 3 – lõik 3 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Teave avalikustatakse kohe, kui selle 

väljajätmine ei ole enam lõigus 3 a 

sätestatud nõudega kooskõlas. Kui 

avalikustamata jätmise periood on 

lõppenud, avalikustab äriühing 

tagasiulatuvalt ka eelnevate aastate kohta 

täieliku teabe, mida nõutakse käesoleva 

artikli kohaselt. 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

28.6.2017 A8-0227/86 

Muudatusettepanek  86 

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

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL  

Artikkel 48c – lõige 3 – lõik 3 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui komisjon lõigu 3 c kohaselt saadud 

teabe hindamise järel leiab, et lõigus 3 a 

sätestatud nõuet ei ole täidetud, teeb 

asjaomane äriühing vastava teabe 

viivitamata üldsusele kättesaadavaks. Kui 

avalikustamata jätmise periood on 

lõppenud, avalikustab äriühing 

tagasiulatuvalt ka eelnevate aastate kohta 

täieliku teabe, mida nõutakse käesoleva 

artikli kohaselt. 

Or. en 

 

 


