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28.6.2017 A8-0227/82 

Amendamentul  82 

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

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Atunci când informațiile care 

trebuie comunicate ar putea fi considerate 

de către întreprindere drept informații 

sensibile din punct de vedere comercial, 

aceasta ar trebui să poată solicita din 

partea autorității competente autorizația 

de a nu le comunica în întregime. În 

cazurile în care autoritatea națională 

competentă nu este o autoritate fiscală, 

autoritatea fiscală competentă ar trebui 

implicată în această decizie. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/83 

Amendamentul  83 

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

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pentru a proteja informații sensibile din 

punct de vedere comercial și pentru a 

asigura concurența echitabilă, statele 

membre pot permite ca unul sau mai 

multe tipuri de informații enumerate la 

prezentul articol să fie omise temporar din 

raport în ceea ce privește activitățile din 

una sau mai multe jurisdicții fiscale, 

atunci când natura acestor informații 

implică faptul că dezvăluirea lor ar aduce 

prejudicii grave poziției comerciale a 

întreprinderilor menționate la articolul 

48b alineatele (1) și (3), la care se referă 

respectivele informații. Această omisiune 

nu împiedică înțelegerea corectă și 

echilibrată a situației fiscale a 

întreprinderii. Omisiunea figurează în 

raport, împreună cu o explicație motivată 

în mod corespunzător, pentru fiecare 

jurisdicție fiscală, privind necesitatea 

omisiunii și împreună cu mențiunea 

jurisdicției sau a jurisdicțiilor fiscale în 

cauză. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/84 

Amendamentul  84 

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

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 3 – paragraful 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre supun astfel de omisiuni 

autorizării prealabile din partea 

autorității naționale competente. 

Întreprinderea solicită în fiecare an o 

nouă autorizație din partea autorității 

competente, inclusiv autoritățile fiscale, 

care ia o decizie pe baza unei noi evaluări 

a situației. Atunci când acordă astfel de 

derogări, statele membre se asigură că 

este respectată limita datoriei cu impozitul 

care se aplică în fiecare jurisdicție fiscală. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Amendamentul  85 

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

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 3 – paragraful 3 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul în care informațiile omise nu mai 

îndeplinesc cerința stabilită la paragraful 

3a, acestea sunt făcute imediat publice. 

Începând de la sfârșitul perioadei de 

nedivulgare, întreprinderea comunică, de 

asemenea, în mod retroactiv informațiile 

complete și detaliate solicitate în temeiul 

prezentului articol pentru anii precedenți. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Amendamentul  86 

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

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE  

Articolul 48 c – alineatul 3 – paragraful 3 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Dacă, după analiza informațiilor primite 

în temeiul paragrafului 3c, Comisia 

ajunge la concluzia că cerința stabilită la 

paragraful 3a nu este îndeplinită, 

întreprinderea în cauză pune imediat la 

dispoziție în mod public informațiile. 

Începând de la sfârșitul perioadei de 

nedivulgare, întreprinderea comunică, de 

asemenea, în mod retroactiv informațiile 

complete și detaliate solicitate în temeiul 

prezentului articol pentru anii precedenți. 

Or. en 

 

 


