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28.6.2017 A8-0227/82 

Grozījums Nr.  82 

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

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

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

Direktīvas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Ja atklājamo informāciju 

uzņēmumi varētu uzskatīt par komerciāli 

sensitīvu, tiem būtu jāvar pieprasīt atļauju 

informāciju pilnībā neatklāt, tās 

dalībvalsts kompetentai iestādei, kurā tie 

veic uzņēmējdarbību. Gadījumos, kad 

dalībvalstu kompetentā iestāde nav 

nodokļu iestāde, kompetento nodokļu 

iestādi iesaista lēmuma pieņemšanā. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/83 

Grozījums Nr.  83 

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

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Lai aizsargātu komerciāli sensitīvu 

informāciju un nodrošinātu godīgu 

konkurenci, dalībvalstis drīkst vienu vai 

vairākas šajā pantā uzskaitītās konkrētās 

ziņas par darbību vienā vai vairākās 

konkrētās nodokļu jurisdikcijās uz laiku 

pārskatā neiekļaut, ja tās pēc sava 

rakstura ir tādas, ka to atklāšana nopietni 

kaitētu to uzņēmumu komerciālajam 

stāvoklim, kuri ir minēti 48.b panta 

1. punktā un 48.b panta 3. punktā un uz 

kuriem minētās ziņas attiecas. 

Neiekļaušana neizslēdz godīgu un 

taisnīgu priekšstatu par attiecīgā 

uzņēmuma nodokļu stāvokli. Uz 

neiekļaušanu norāda pārskatā, 

pievienojot pienācīgi pamatotu 

neiekļaušanas izskaidrojumu par katru 

nodokļu jurisdikciju un nosaucot attiecīgo 

nodokļu jurisdikciju vai attiecīgās 

nodokļu jurisdikcijas. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/84 

Grozījums Nr.  84 

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

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 3. punkts – 3.b daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis šādu neiekļaušanu 

reglamentē tā, ka neiekļaušanas nolūkā ir 

jāsaņem attiecīgās dalībvalsts 

kompetentās iestādes atļauja. Uzņēmums 

katru gadu ar lūgumu izsniegt jaunu 

atļauju vēršas pie kompetentās iestādes, 

kura pieņems lēmumu, pamatojoties uz 

jaunu situācijas novērtējumu. Piešķirot 

šādas atkāpes, dalībvalstis nodrošina, lai 

tiktu ievērots katrā nodokļu jurisdikcijā 

spēkā esošais nodokļu atbildības 

ierobežojums. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Grozījums Nr.  85 

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

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES 

48.c pants – 3. punkts – 3.c daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Gadījumā, ja neiekļautā informācija vairs 

neatbilst 3.a daļā noteiktajām prasībām, 

to nekavējoties dara publiski pieejamu. 

Sākot ar dienu, kad neiekļaušanas periods 

vairs nav spēkā, uzņēmums ar 

atpakaļejošu datumu pilnībā atklāj arī 

informāciju, kas ir jādara zināma saskaņā 

ar šo pantu par iepriekšējiem gadiem. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Grozījums Nr.  86 

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

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2013/34/ES  

48.c pants – 3. punkts – 3.d daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja Komisija secina, ka pēc tam, kad tā ir 

veikusi tās informācijas novērtējumu, kas 

ir saņemta saskaņā ar 3.c daļu, 3.a daļā 

noteiktā prasība izpildīta nav, attiecīgais 

uzņēmums nekavējoties šo informāciju 

dara publiski pieejamu. Sākot ar dienu, 

kad neiekļaušanas periods vairs nav 

spēkā, uzņēmums ar atpakaļejošu datumu 

pilnībā atklāj arī informāciju, kas ir 

jādara zināma saskaņā ar šo pantu par 

iepriekšējiem gadiem. 

Or. en 

 

 


