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28.6.2017 A8-0227/82 

Pozmeňujúci návrh  82 

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

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Ak by podnik mohol považovať 

informácie, ktoré sa majú zverejniť, 

za citlivé obchodné informácie, podnik by 

mal mať možnosť požiadať o povolenie 

od príslušného orgánu v členskom štáte, 

v ktorom je usadený, nezverejniť 

informácie v plnom rozsahu. V prípadoch, 

keď príslušný vnútroštátny orgán nie je 

daňovým orgánom, by sa mal 

do rozhodovania zapojiť príslušný daňový 

orgán. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/83 

Pozmeňujúci návrh  83 

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

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 3 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 S cieľom chrániť citlivé obchodné 

informácie a zabezpečiť spravodlivú 

hospodársku súťaž môžu členské štáty 

povoliť, aby sa jedna alebo viaceré 

položky informácií uvedené v tomto 

článku dočasne vynechali zo správy, 

pokiaľ ide o činnosti v jednej alebo 

viacerých konkrétnych daňových 

jurisdikciách, ak sú takej povahy, že by 

ich zverejnenie vážne poškodilo obchodne 

postavenie podnikov uvedených 

v článku 48b ods. 1 a článku 48b ods. 3, 

na ktoré sa vzťahuje. Takéto vynechanie 

nebráni správnemu a vyváženému 

pochopeniu daňového postavenia 

podniku. Vynechanie sa uvedie v správe 

spolu s riadne odôvodneným vysvetlením 

pre každú daňovú jurisdikciu, prečo je to 

tak, a s odkazom na príslušnú daňovú 

jurisdikciu alebo príslušné daňové 

jurisdikcie. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/84 

Pozmeňujúci návrh  84 

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

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 3 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty takéto vynechania 

podmieňujú predchádzajúcim súhlasom 

príslušného vnútroštátneho orgánu. 

Podnik každoročne žiada o nové povolenie 

od príslušného orgánu vrátane daňových 

úradov, ktoré prijmú rozhodnutie 

na základe nového posúdenia situácie. Pri 

udeľovaní takýchto výnimiek členské štáty 

zabezpečia dodržanie limitu daňovej 

povinnosti platného v každej daňovej 

jurisdikcii. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Pozmeňujúci návrh  85 

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

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ 

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 3 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak vynechané informácie už nespĺňajú 

požiadavky stanovené v pododseku 3a, 

bezodkladne sa sprístupnia verejnosti. Po 

skončení obdobia nezverejnenia podnik 

tiež retroaktívne v plnom rozsahu 

zverejňuje detailné informácie 

požadované podľa tohto článku 

za predchádzajúce roky. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Pozmeňujúci návrh  86 

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

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2013/34/EÚ  

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 3 d (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak Komisia po vykonaní posúdenia 

informácií získaných podľa pododseku 3c 

dospeje k záveru, že požiadavka stanovená 

v pododseku 3a nie je splnená, príslušný 

podnik tieto informácie bezodkladne 

sprístupní verejnosti. Po skončení obdobia 

nezverejnenia podnik tiež retroaktívne 

v plnom rozsahu zverejňuje detailné 

informácie požadované podľa tohto 

článku za predchádzajúce roky. 

Or. en 

 

 


