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28.6.2017 A8-0227/82 

Pakeitimas 82 

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

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) kai atskleisti numatytą informaciją 

įmonė galėtų laikyti neskelbtina 

komercine informacija, įmonė turėtų 

galėti paprašyti savo buveinės valstybės 

narės kompetentingos institucijos leidimo 

atskleisti ne visą informacija. Tais 

atvejais, kai atitinkama nacionalinė 

kompetentinga institucija nėra mokesčių 

administratorius, priimant atitinkamą 

sprendimą turėtų dalyvauti 

kompetentingas mokesčių 

administratorius; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/83 

Pakeitimas 83 

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

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Kad būtų apsaugota neskelbtina 

komercinė informacija ir užtikrinta 

sąžininga konkurencija, valstybės narės 

gali leisti į ataskaitą laikinai neįtraukti 

vieno ar daugiau konkrečių šiame 

straipsnyje išvardytų informacijos apie 

veiklą vienoje ar daugiau konkrečių 

mokesčių jurisdikcijų elementų, jei juos 

atskleidus dėl jų pobūdžio būtų smarkiai 

pakenkta 48b straipsnio 1 dalyje ir 48b 

straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių, su 

kuriomis jie susiję, komercinei padėčiai. 

Neatskleidus tokios informacijos 

netrukdoma teisingai ir subalansuotai 

suprasti įmonės mokestinę padėtį. Apie tų 

elementų neįtraukimą nurodoma 

ataskaitoje kartu kiekvienai mokesčių 

jurisdikcijai pateikiant deramai pagrįstą 

paaiškinimą, kodėl taip padaryta, ir 

nurodant susijusią (–ias) mokesčių 

jurisdikciją (–as). 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/84 

Pakeitimas 84 

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

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 3 dalies 3 b pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės nustato, kad norint 

nepateikti tokios informacijos reikia gauti 

išankstinį kompetentingos nacionalinės 

institucijos leidimą. Įmonė kasmet 

kreipiasi dėl naujo leidimo į 

kompetentingą instituciją, įskaitant 

mokesčių administratorius, kuri priims 

sprendimą remdamasi nauju padėties 

įvertinimu. Taikydamos tokias 

leidžiančias nukrypti nuostatas, valstybės 

narės užtikrina, kad būtų laikomasi 

kiekvienoje mokesčių jurisdikcijoje 

taikomų mokestinių prievolių ribų. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Pakeitimas 85 

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

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 3 dalies 3 c pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jei į ataskaitą neįtraukta informacija 

nebeatitinka 3a pastraipoje nustatyto 

reikalavimo, ji nedelsiant viešai 

paskelbiama. Pasibaigus informacijos 

neatskleidimo laikotarpiui, įmonė taip pat 

privalo atgaline data visa apimtimi 

atskleisti visą informaciją, kurios pagal šį 

straipsnį reikalaujama už praėjusius 

metus. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Pakeitimas 86 

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

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2013/34/ES 

48 c straipsnio 3 dalies 3 d pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jei Komisija, atlikusi pagal 3c pastraipą 

gautos informacijos įvertinimą, 

nusprendžia, kad 3a pastraipoje 

nustatytas reikalavimas nėra įvykdytas, 

atitinkama įmonė nedelsdama viešai 

paskelbia tą informaciją. Pasibaigus 

informacijos neatskleidimo laikotarpiui, 

įmonė taip pat privalo atgaline data visa 

apimtimi atskleisti visą informaciją, 

kurios pagal šį straipsnį reikalaujama už 

praėjusius metus. 

Or. en 

 

 


