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28.6.2017 A8-0227/82 

Tarkistus  82 

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

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Kun ilmoitettavat tiedot ovat 

sellaisia, että yritys voi pitää niitä 

kaupallisesti arkaluonteisina, sen olisi 

voitava pyytää sijoittautumismaansa 

toimivaltaiselta viranomaiselta lupaa olla 

antamatta kaikkia tietoja. Jos kansallinen 

toimivaltainen viranomainen ei ole 

veroviranomainen, toimivaltaisen 

veroviranomaisen olisi osallistuttava 

päätöksentekoon. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/83 

Tarkistus  83 

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

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltiot voivat kaupallisesti 

arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi ja 

tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi 

antaa luvan jättää kertomuksesta 

väliaikaisesti pois yhden tai useamman 

tässä artiklassa tarkoitetun yksittäisen 

tiedon, joka koskee toimintaa yhdellä tai 

useammalla tietyllä verotuksellisella 

lainkäyttöalueella, jos kyseisen tieto on 

luonteeltaan sellainen, että sen 

julkistaminen vahingoittaisi vakavasti 

niiden 48 b artiklan 1 kohdassa ja 

48 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 

yritysten kaupallista asemaa, joihin se 

liittyy. Tiedon antamatta jättäminen ei saa 

estää yrityksen verotuksellisen aseman 

oikeaa ja tasapuolista ymmärtämistä. 

Kertomuksessa on mainittava, mitä tietoja 

on jätetty pois, ja perusteltava niiden pois 

jättäminen asianmukaisesti kunkin 

verotuksellisen lainkäyttöalueen osalta 

sekä ilmoitettava verotuksellinen 

lainkäyttöalue tai verotukselliset 

lainkäyttöalueet, jota tai joita asia koskee. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/84 

Tarkistus  84 

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

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 3 kohta – 3 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on määrättävä, että 

tietojen antamatta jättämiseen on saatava 

ennakkolupa kansalliselta toimivaltaiselta 

viranomaiselta. Yrityksen on joka vuosi 

haettava uutta lupaa toimivaltaiselta 

viranomaiselta, veroviranomaiset mukaan 

lukien, jotka tekevät päätöksensä 

arvioituaan tilanteen uudelleen. Tällaisia 

poikkeuksia myöntäessään 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kullakin verotuksellisella 

lainkäyttöalueella sovellettavia 

verovelvollisuuden rajoituksia 

noudatetaan. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Tarkistus  85 

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

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 3 kohta – 3 c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos antamatta jätetty tieto ei enää vastaa 

3 a kohdassa säädettyä vaatimusta, se on 

viipymättä asetettava yleisesti saataville. 

Sen ajanjakson päätyttyä, jona tietoja on 

jätetty antamatta, yrityksen on myös 

julkistettava taannehtivasti ja 

kokonaisuudessaan kaikki tässä artiklassa 

vaaditut tiedot edeltäviltä vuosilta. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Tarkistus  86 

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

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU  

48 c artikla – 3 kohta – 3 d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos komissio arvioituaan 3 c kohdan 

mukaisesti vastaanottamansa tiedot 

katsoo, että 3 a kohdassa säädetty 

vaatimus jää täyttymättä, asianomaisen 

yrityksen on viipymättä asetettava tieto 

yleisesti saataville. Sen ajanjakson 

päätyttyä, jona tietoja on jätetty 

antamatta, yrityksen on myös julkistettava 

taannehtivasti ja kokonaisuudessaan 

kaikki tässä artiklassa vaaditut tiedot 

edeltäviltä vuosilta. 

Or. en 

 

 


