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28.6.2017 A8-0227/82 

Predlog spremembe  82 

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

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Če bi podjetje informacije, ki jih je 

treba razkriti, štelo za poslovno občutljive, 

bi moralo biti omogočeno, da pri 

pristojnem organu v državi svojega sedeža 

zaprosi za dovoljenje, da ni bi razkrilo 

popolnoma vseh informacij. Če 

nacionalni pristojni organ ni davčni 

organ, bi moral o tem odločati davčni 

organ. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/83 

Predlog spremembe  83 

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

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Zaradi varovanja poslovno občutljivih 

informacij in za zagotovitev poštene 

konkurence lahko države članice dovolijo 

začasno izpustitev ene ali več informacij iz 

tega člena iz poročila glede dejavnosti v 

eni ali več posebnih davčnih jurisdikcij, 

kadar je narava teh informacij takšna, da 

bi razkritje resno škodovalo poslovnemu 

položaju podjetja iz člena 48b(1) in 

člena 48b(3), na katerega se nanaša. 

Izpustitev ne sme onemogočiti poštenega 

in uravnoteženega razumevanja davčnega 

položaja podjetja. Izpustitev se v poročilu 

navede skupaj s pojasnilom za vsako 

davčno jurisdikcijo, razlogom zanjo in z 

navedbo ustrezne davčne jurisdikcije ali 

jurisdikcij. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/84 

Predlog spremembe  84 

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

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice za tovrstne izpustitve 

zahtevajo predhodno odobritev 

nacionalnega pristojnega organa. 

Podjetje vsako leto zaprosi pristojni organ 

oziroma davčni organ za novo odobritev, 

ta pa se odloči na podlagi nove ocene 

razmer. Pri odobritvi tovrstnih odstopanj 

države članice zagotovijo, da ni presežena 

zgornja meja davčne obveznosti v vsaki 

jurisdikciji. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Predlog spremembe  85 

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

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 3 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če izpuščene informacije ne izpolnjujejo 

več zahtev iz pododstavka 3a, se 

nemudoma objavijo. Po končanem 

obdobju nerazkritja mora podjetje vse 

informacije, ki se zahtevajo po tem členu, 

v celoti in natančno razkriti tudi za 

pretekla leta. 

Or. en 



 

AM\1129719SL.docx  PE605.551v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

28.6.2017 A8-0227/86 

Predlog spremembe  86 

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

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 3 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če Komisija po tem, ko oceni informacije, 

ki jih prejme v skladu s pododstavkom 3c, 

ugotovi, da zahteva iz pododstavka 3a ni 

izpolnjena, podjetje nemudoma poskrbi, 

da so te informacije javno dostopne. Po 

končanem obdobju nerazkritja mora 

podjetje vse informacije, ki se zahtevajo 

po tem členu, v celoti in natančno razkriti 

tudi za pretekla leta. 

Or. en 

 

 


