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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 

2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja 

davčnih informacij v zvezi z dohodki 

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

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0198), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 50(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0146/2016), 

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi, 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj irskega parlamenta in švedskega parlamenta v 

okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem 

izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 

21. septembra 20161, 

– ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika, 

– ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora 

za pravne zadeve v skladu s členom 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za 

pravne zadeve (A8-0000/2017), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1 UL C 487, 28.12.2016, str. 62. 
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Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) Pravičen in učinkovit sistem 

obdavčitve dohodkov pravnih oseb bi 

moral postati temelj enotnega trga, 

usklajen in harmoniziran pristop k 

izvajanju nacionalnih davčnih sistemov 

pa je ključnega pomena za dobro 

delovanje enotnega trga in uspešnost 

unije kapitalskih trgov ter bi prispeval k 

preprečevanju izogibanja davkom in 

preusmerjanja dobička. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Okrepljen javni nadzor nad davki 

od dohodkov multinacionalnih podjetij, ki 

poslujejo v Uniji, je bistven element 

dodatne spodbuditve družbene 

odgovornosti gospodarskih družb, 

prispevanja k blaginji s pobiranjem 

davkov, spodbujanja bolj pravične davčne 

konkurence v Uniji prek bolj osveščene 

javne razprave ter obnovitve zaupanja 

javnosti v pravičnost nacionalnih davčnih 

sistemov. Takšen javni nadzor je mogoče 

doseči s poročanjem o davčnih 

informacijah v zvezi z dohodki, ne glede 

na to, kje ima sedež končno obvladujoče 

podjetje multinacionalne skupine podjetij. 

(5) Davčne utaje in izogibanje davkom 

državam članicam povzročajo znatno 

izgubo prihodkov, zaradi česar lahko 

manj vlagajo v ukrepe za spodbujanje 

zaposlovanja, odpravljanje revščine in 

vzpostavljanje učinkovitih sistemov 

zdravstvenega varstva za vse. Okrepljen 

javni nadzor nad davki od dohodkov 

multinacionalnih podjetij, ki poslujejo v 

Uniji, je bistven element dodatne 

spodbuditve družbene odgovornosti 

gospodarskih družb, prispevanja k blaginji 

s pobiranjem davkov, spodbujanja bolj 

pravične davčne konkurence v Uniji prek 

bolj osveščene javne razprave ter 

obnovitve zaupanja javnosti v pravičnost 

nacionalnih davčnih sistemov. Takšen 

javni nadzor je mogoče doseči s 

poročanjem o davčnih informacijah v zvezi 

z dohodki, ne glede na to, kje ima sedež 
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končno obvladujoče podjetje 

multinacionalne skupine podjetij. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Poročilo o davčnih informacijah v 

zvezi z dohodki bi moralo vsebovati 

informacije v zvezi z vsemi dejavnostmi 

podjetja oziroma vseh povezanih podjetij 

skupine, ki jo nadzira končno obvladujoče 

podjetje. Informacije bi morale temeljiti na 

specifikacijah poročanja iz ukrepa 13 

akcijskega načrta BEPS in bi morale biti 

omejene na tisto, kar je nujno za 

omogočitev učinkovitega javnega 

nadzora, tako da razkritje ne povzroči 

nesorazmernih tveganj ali škode. Poročilo 

bi moralo vsebovati tudi kratek opis vrste 

dejavnosti. Takšen opis bi lahko temeljil na 

kategorizaciji iz razpredelnice 2 Priloge III 

poglavja V smernic OECD za 

dokumentacijo določanja transfernih cen. 

Poročilo bi moralo vključevati splošen opis 

z obrazložitvijo bistvenih odstopanj na 

ravni skupine med obračunanim in 

plačanim davkom, ter pri tem upoštevati 

ustrezne zneske iz preteklih poslovnih let. 

(8) Poročilo o davčnih informacijah v 

zvezi z dohodki bi moralo vsebovati 

informacije v zvezi z vsemi dejavnostmi 

podjetja oziroma vseh povezanih podjetij 

skupine, ki jo nadzira končno obvladujoče 

podjetje. Informacije bi morale temeljiti na 

specifikacijah poročanja iz ukrepa 13 

akcijskega načrta BEPS. Poročilo bi 

moralo vsebovati tudi kratek opis vrste 

dejavnosti. Takšen opis bi lahko temeljil na 

kategorizaciji iz razpredelnice 2 Priloge III 

poglavja V smernic OECD za 

dokumentacijo določanja transfernih cen. 

Poročilo bi moralo vključevati splošen opis 

z obrazložitvijo bistvenih odstopanj na 

ravni skupine med obračunanim in 

plačanim davkom, ter pri tem upoštevati 

ustrezne zneske iz preteklih poslovnih let. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Da bi bilo mogoče zagotoviti (9) Da bi bilo mogoče zagotoviti 
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ustrezno raven podrobnosti informacij, na 

podlagi katerih bi lahko državljani bolje 

ocenili prispevek multinacionalnih podjetij 

k blaginji posamezne države članice, bi 

morale biti informacije razčlenjene po 

državah članicah. Poleg tega bi morale 

biti zelo podrobne tudi informacije o 

poslovnih dejavnostih multinacionalnih 

podjetij, kar zadeva nekatere davčne 

jurisdikcije, ki predstavljajo poseben izziv. 

Za vse druge poslovne dejavnosti v tretjih 

državah bi bilo treba informacije navesti v 

skupnem znesku. 

ustrezno raven podrobnosti informacij, na 

podlagi katerih bi lahko državljani bolje 

ocenili prispevek multinacionalnih podjetij 

k blaginji posamezne države članice, bi 

morale biti informacije razčlenjene po 

jurisdikcijah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Države članice bi morale 

zagotoviti, da bi bilo v davčnih upravah 

dovolj človeških, tehničnih in finančnih 

virov namenjenih za avtomatično 

izmenjavo informacij, obdelavo podatkov 

ter boj proti davčnim goljufijam in 

izogibanju davkom. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Sindikati in delavci 

multinacionalnih podjetij bi morali biti 

redno in ustrezno obveščeni o stanju 

podjetja, vključno s številom zaposlenih v 

ekvivalentu polnega delovnega časa, 
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ustvarjenim dobičkom, plačanim davkom 

od dohodkov ter cilji in naložbenim 

načrtom podjetja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Za določitev tistih davčnih 

jurisdikcij, za katere je treba navesti zelo 

podrobne informacije, bi bilo treba 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 

s členom 290 PDEU prenesti na Komisijo, 

da bi pripravila skupni seznam Unije teh 

davčnih jurisdikcij. Seznam bi bilo treba 

pripraviti v skladu z določenimi merili, 

opredeljenimi na podlagi Priloge 1 k 

Sporočilu Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu o zunanji strategiji 

za učinkovito obdavčenje (COM(2016) 24 

final). Posebej pomembno je, da Komisija 

med pripravljalnimi deli izvede ustrezna 

posvetovanja, tudi na strokovni ravni, ter 

pri tem upošteva načela iz 

Medinstitucionalnega sporazuma o boljši 

pripravi zakonodaje, kot so ga potrdili 

Evropski parlament, Svet in Komisija in ki 

čaka na uradni podpis. Zlasti morata 

zaradi zagotovitve enake udeležbe v 

pripravi delegiranih aktov Evropski 

parlament in Svet vse dokumente prejeti 

istočasno kot strokovnjaki držav članic, 

njuni strokovnjaki pa morajo imeti 

sistematično zagotovljen dostop do srečanj 

strokovnih skupin Komisije, ki 

obravnavajo pripravo delegiranih aktov. 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a)  Da bi zagotovili enotne pogoje za 

izvajanje člena 48b(1), (3), (4) in (6) ter 

člena 48c(5) Direktive 2013/34/EU, bi bilo 

treba na Komisijo prenesti izvedbena 

pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba 

izvajati v skladu z Uredbo (EU) 

št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta1a.  

 ________________ 

 1a Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

16. februarja 2011 o določitvi splošnih 

pravil in načel, na podlagi katerih države 

članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 

pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 

str. 13). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48b – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zahtevajo, da končna 

obvladujoča podjetja, za katera velja 

nacionalna zakonodaja in katerih 

konsolidirani čisti prihodek presega 750 

000 000 EUR, in podjetja, za katere velja 

nacionalna zakonodaja, ki niso povezana 

podjetja, in katerih čisti prihodek presega 

750 000 000 EUR, pripravijo in objavijo 

letno poročilo o davčnih informacijah v 

zvezi z dohodki. 

Države članice zahtevajo, da končna 

obvladujoča podjetja velikih skupin, 

opredeljenih v členu 3(7), za katera velja 

nacionalna zakonodaja, in velika podjetja, 

opredeljena v členu 3(4), za katere velja 

nacionalna zakonodaja in ki niso povezana 

podjetja, pripravijo in objavijo letno 

poročilo o davčnih informacijah v zvezi z 

dohodki. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48b – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z 

dohodki je dostopno javnosti na spletišču 

podjetja na dan objave. 

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z 

dohodki se objavi po skupni predlogi in v 

odprtem podatkovnem formatu ter je 

dostopno javnosti na spletišču podjetja na 

dan objave v vsaj enem od uradnih jezikov 

Unije. Podjetje istega dne poročilo vloži 

tudi v javni register, ki ga upravlja 

Evropska komisija. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48b – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zahtevajo, da srednja in 

velika odvisna podjetja iz člena 3(3) in (4), 

za katera velja nacionalna zakonodaja in ki 

jih nadzira končno obvladujoče podjetje, 

katerega konsolidirani čisti prihodek 

presega 750 000 000 EUR in za katerega 

ne velja zakonodaja države članice, 

objavijo letno poročilo o davčnih 

informacijah v zvezi z dohodki navedenega 

končnega obvladujočega podjetja. 

Države članice zahtevajo, da odvisna 

podjetja, za katera velja nacionalna 

zakonodaja in ki jih nadzira končno 

obvladujoče podjetje, katerega 

konsolidirani čisti prihodek presega 

40 000 000 EUR in za katerega ne velja 

zakonodaja države članice, objavijo letno 

poročilo o davčnih informacijah v zvezi z 

dohodki navedenega končnega 

obvladujočega podjetja. 

Or. en 
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Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48b – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z 

dohodki je dostopno javnosti na dan objave 

na spletišču odvisnega podjetja ali na 

spletišču povezanega podjetja. 

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z 

dohodki se objavi po skupni predlogi in v 

odprtem podatkovnem formatu ter je 

dostopno javnosti na dan objave na 

spletišču odvisnega podjetja ali na spletišču 

povezanega podjetja v vsaj enem od 

uradnih jezikov Evropske unije. Podjetje 

istega dne poročilo vloži tudi v javni 

register, ki ga upravlja Evropska komisija. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48b – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z 

dohodki je dostopno javnosti na dan objave 

na spletišču podružnice ali na spletišču 

povezanega podjetja. 

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z 

dohodki se objavi po skupni predlogi in v 

odprtem podatkovnem formatu ter je 

dostopno javnosti na dan objave na 

spletišču podružnice ali na spletišču 

povezanega podjetja v vsaj enem od 

uradnih jezikov Evropske unije. Podjetje 

istega dne poročilo vloži tudi v javni 

register, ki ga upravlja Evropska komisija. 

Or. en 
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Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48b – odstavek 5 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) podjetje, ki je odprlo podružnico, je 

bodisi povezano podjetje skupine, ki jo 

nadzira končno obvladujoče podjetje, za 

katero ne velja zakonodaja države članice 

in katerega konsolidirani čisti prihodek 

presega 750 000 000 EUR, bodisi podjetje, 

ki ni povezano in katerega konsolidirani 

čisti prihodek presega 750 000 000 EUR; 

(a) podjetje, ki je odprlo podružnico, je 

bodisi povezano podjetje skupine, ki jo 

nadzira končno obvladujoče podjetje, za 

katero ne velja zakonodaja države članice 

in katerega konsolidirani čisti prihodek 

presega 40 000 000 EUR, bodisi podjetje, 

ki ni povezano in katerega konsolidirani 

čisti prihodek presega 40 000 000 EUR; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48b – odstavek 5 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) končno obvladujoče podjetje iz 

točke (a) nima srednjega ali velikega 

odvisnega podjetja, kot je navedeno v 

odstavku 3. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 2 – točka a 



 

PE597.646v02-00 14/24 PR\1116982SL.docx 

SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) kratek opis vrste dejavnosti; (a) ime(na), kratek opis vrste 

dejavnosti in geografsko lokacijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) število zaposlenih; (b) število zaposlenih v ekvivalentu 

polnega delovnega časa; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) vrednost premoženja in letne 

stroške za vzdrževanje tega premoženja;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 2 – točka b b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) prodaje in nakupe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 2 – točka b c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bc) vrednost naložb, razčlenjeno po 

davčnih jurisdikcijah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) znesek čistega prihodka, ki 

vključuje prihodek, ustvarjen s povezanimi 

strankami; 

(c) znesek čistega prihodka, ki 

vključuje ločeno naveden prihodek, 

ustvarjen s povezanimi strankami, in 

prihodek, ustvarjen z nepovezanimi 
strankami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 
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Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 2 – točka f a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) izkazani kapital 

Or. en 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 2 – točka f b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fb) opredmetena sredstva razen 

denarnih sredstev ali njihovih 

ustreznikov;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 2 – točka g a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) prejete javne subvencije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 2 – točka g b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (gb) seznam odvisnih podjetij, ki 

poslujejo v posameznih davčnih 

jurisdikcijah bodisi znotraj bodisi zunaj 

Unije, in podatke o njih, ki so v skladu z 

zahtevami po podatkih za obvladujoče 

podjetje iz tega člena; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 2 – točka g c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (gc) vsa plačila vladam za posamezno 

leto, kot so opredeljena v členu 41(5). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V poročilu se informacije iz odstavka 2 

navedejo ločeno za vsako državo članico. 

Če je v posamezni državi članici več 

davčnih jurisdikcij, se informacije združijo 

na ravni države članice. 

V poročilu se informacije iz odstavka 2 

navedejo ločeno za vsako državo članico. 

Če je v posamezni državi članici več 

davčnih jurisdikcij, se informacije 

navedejo za vsako davčno jurisdikcijo 

posebej. 

Or. en 
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Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V poročilu se informacije iz odstavka 2 

navedejo ločeno tudi za vsako davčno 

jurisdikcijo, ki je bila ob koncu preteklega 

poslovnega leta navedena na skupnem 

seznamu Unije nekaterih davčnih 

jurisdikcij, sestavljenem na podlagi člena 

48g, razen če poročilo na podlagi 

odgovornosti iz člena 48e v nadaljevanju 

izrecno potrjuje, da odvisna podjetja 

skupine, za katera velja zakonodaja 

takšne davčne jurisdikcije, ne poslujejo 

neposredno z nobenim povezanim 

podjetjem iste skupine, za katerega velja 

zakonodaja katere koli države članice. 

V poročilu se informacije iz odstavka 2 

navedejo ločeno tudi za vsako davčno 

jurisdikcijo zunaj Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V poročilu se informacije iz odstavka 2 

navedejo združeno za druge davčne 

jurisdikcije. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 
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Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48c – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Poročilo o davčnih informacijah v 

zvezi z dohodki se objavi in je dostopno na 

spletišču v vsaj enem od uradnih jezikov 

Unije. 

5. Poročilo o davčnih informacijah v 

zvezi z dohodki se objavi po skupni 

predlogi in v odprtem podatkovnem 

formatu ter je dostopno na spletišču v vsaj 

enem od uradnih jezikov Unije. Podjetje 

istega dne poročilo vloži tudi v javni 

register, ki ga upravlja Evropska komisija. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48e – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zagotovijo, da so 

člani upravnih, poslovodnih in nadzornih 

organov odvisnih podjetij iz člena 48b(3) 

te direktive in osebe, imenovane za 

izvajanje formalnosti v zvezi z razkritjem v 

skladu s členom 13 Direktive 89/666/EGS 

za podružnico iz člena 48b(4) te direktive, 

ki delujejo v okviru pristojnosti, ki jim jih 

podeljuje nacionalno pravo, skupno 

odgovorni za zagotovitev, da se poročilo o 

davčnih informacijah v zvezi z dohodki po 

njihovem najboljšem poznavanju in 

sposobnostih pripravi in objavi ter 

omogoči dostop do njega v skladu s členi 

48b, 48c in 48d. 

2. Države članice zagotovijo, da so 

člani upravnih, poslovodnih in nadzornih 

organov odvisnih podjetij iz člena 48b(3) 

te direktive in osebe, imenovane za 

izvajanje formalnosti v zvezi z razkritjem v 

skladu s členom 13 Direktive 89/666/EGS 

za podružnico iz člena 48b(4) te direktive, 

ki delujejo v okviru pristojnosti, ki jim jih 

podeljuje nacionalno pravo, skupno 

odgovorni za zagotovitev, da se poročilo o 

davčnih informacijah v zvezi z dohodki 

pripravi in objavi ter da se omogoči dostop 

do njega v skladu s členi 48b, 48c in 48d. 

Or. en 
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Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48g  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 48g črtano 

Skupni seznam Unije nekaterih davčnih 

jurisdikcij 

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 49 v zvezi s pripravo skupnega 

seznama Unije nekaterih davčnih 

jurisdikcij. Navedeni seznam temelji na 

oceni davčnih jurisdikcij, ki ne 

izpolnjujejo naslednjih meril: 

 

(1)  preglednosti in izmenjave 

informacij, vključno z izmenjavo 

informacij na zahtevo in avtomatično 

izmenjavo informacij o finančnih 

računih; 

 

(2)  poštene davčne konkurence;  

(3)  standardov, ki jih je določila 

skupina G20 in/ali OECD; 

 

(4)  drugih relevantnih standardov, 

vključno z mednarodnimi standardi, ki jih 

je določila Projektna skupina za finančno 

ukrepanje. 

 

Komisija seznam redno pregleduje in ga 

po potrebi spreminja, da upošteva nove 

okoliščine. 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe   33 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 48j (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 48j 

 Skupna predloga za poročilo 

 Komisija z izvedbenimi akti določi skupno 

predlogo iz člena 48b(1), (3), (4) in (6) ter 

člena 48c(5). Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

iz člena 50(2). 

Or. en 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Direktiva 2013/34/EU 

Člen 49 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) člen 49 se spremeni: črtano 

(a)  odstavka 2 in 3 se nadomestita z 

naslednjim: 

 

„2.  Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz člena 1(2), člena 

3(13), člena 46(2) in člena 48g se prenese 

na Komisijo za nedoločen čas od datuma 

iz člena 54. 

 

3.  Pooblastilo iz člena 1(2), člena 

3(13), člena 46(2) in člena 48g lahko 

kadar koli prekliče Evropski parlament ali 

Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha 

veljati prenos pooblastila, naveden v 

navedeni odločitvi. Odločitev začne 

učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem 

listu Evropske unije ali na poznejši dan, 

ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na 

veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 

“; 

 

(b)  vstavi se naslednji odstavek 3a:  

„3a.  Pred sprejetjem delegiranega akta 

se Komisija posvetuje s strokovnjaki, ki jih 

imenuje vsaka država članica v skladu z 
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načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma 

o boljši pripravi zakonodaje z dne [date]. 

“; 

(c) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:  

„5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s 

členom 1(2), členom 3(13), členom 46(2) 

ali členom 48g, začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh 

mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu, ali če sta pred iztekom tega roka 

tako Evropski parlament kot Svet 

obvestila Komisijo, da ne bosta 

nasprotovala. Ta rok se na pobudo 

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 

za dva meseca. “; 

 

Or. en 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Javno poročanje po državah (CBCR) o davčnih podatkih podjetij je ključen element v boju 

proti mednarodnim davčnim utajam in izogibanju davkom ter proti tekmovanju v zniževanju 

davkov med davčnimi sistemi. Vendar bo ta direktiva prinesla še veliko drugih koristi. Ob vse 

večji mobilnosti ter gospodarskih dejavnostih globalnih in evropskih razsežnosti je 

preglednost v smislu razkrivanja podatkov pomemben osnovni pogoj za trdno upravljanje 

podjetij in orodje za povečanje njihove družbene odgovornosti. 

 

Državljani danes iz objavljenih izkazov multinacionalnih podjetij ne morejo niti ugotoviti, ali 

ta poslujejo v njihovih davčnih jurisdikcijah. Multinacionalna podjetja postajajo vse bolj 

kompleksna in žal pogosto tudi manj pregledna, kar težave še povečuje. Večina držav 

uporablja mednarodne računovodske standarde. Zato bo javno poročanje po državah prineslo 

stroškovno učinkovito spremembo v zvezi s preglednostjo pravnih oseb na svetovni ravni. Od 

njega bo imela korist vsa družba, vključno z državljani, delničarji, davčnimi organi, vlagatelji 

in ekonomisti, saj bo vlade in multinacionalna podjetja prisililo k odgovornosti.  

 

Poročevalca menita, da ta direktiva poleg ciljev glede davčne odgovornosti pravnih oseb 

vključuje tudi instrumente za krepitev pravic delavcev do obveščanja in posvetovanja. Javno 

poročanje krepi dialog in spodbuja medsebojno zaupanje znotraj podjetij, tako da zagotavlja 

objektivne in zanesljive podatke o njihovem stanju, s tem pa so vsi deležniki, vključno z 

zaposlenimi, seznanjeni s potrebami po prilagoditvah. Spodbuja tudi vključevanje delavcev v 

delovanje in načrtovanje prihodnosti podjetja ter krepi njegovo konkurenčnost. 

 

Evropski parlament se že dolgo zavzema za javno poročanje po državah. Že leta 2011 je o tem 

sprejel stališče, v katerem je poudaril, da je kakovostno finančno poročanje bistveno za 

učinkovit boj proti davčnim utajam ter da bi bilo koristno tudi za vlagatelje v vseh sektorjih in 

bi prispevalo k splošnemu dobremu upravljanju. Leta 2014 je bilo vprašanje o poročanju po 

državah vključeno v razpravo v okviru direktive o nefinančnem poročanju. Ko si je 

poročevalec za reformo pravic delničarjev Sergio Cofferati prizadeval za vključitev določb o 

javnem poročanju po državah v računovodsko direktivo, se je Komisija odločila predložiti 

poseben predlog o tej zadevi v aktu, ki spreminja računovodsko direktivo. Ta sprememba 

računovodske direktive lahko bistveno vpliva na poročanje pravnih oseb. 

 

Poročevalca menita, da bi morale biti informacije, ki naj bi jih predložila podjetja, bolj 

pregledne, glavne izboljšave besedila Komisije, ki jih predlagata, pa so naslednje: 

 

• Zavoljo boljše priprave zakonodaje bi se bilo treba izogibati uvedbi novih kategorij 

podjetij in skupin. Spremembo računovodske direktive bi bilo treba uskladiti z njenimi cilji. 

Pragi za mikro-, mala in srednja ter velika podjetja so že dolgo določeni. Koncept sega v 

četrto direktivo o pravu gospodarskih družb iz leta 1978. Komisija vse doslej ni zadovoljivo 

utemeljila potrebe po uvedbi novega praga. Ker mala in srednja podjetja nimajo sredstev za 

naložbe v družbe „poštni nabiralnik“, da bi vanje umetno preusmerjala dobiček, so glede na 

multinacionalna podjetja v slabšem konkurenčnem položaju. Za zdrav enotni trg je ključno 

vzpostaviti pravičen, učinkovit, pregleden in rasti prijazen skupen sistem za poročanje 

pravnih oseb, ki bo zasnovan na načelu, da mora biti dobiček obdavčen v državi, v kateri je 

ustvarjen. Zato bi morale za velike skupine, kot so opredeljene v členu 3(7), in za vsa velika 
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podjetja, kot so opredeljena v členu 3(4), veljati nove zahteve po razkritju. 

 

• Poročevalca menita, da bi bilo neustrezno področje uporabe te direktive omejiti na 

informacije, povezane z državami članicami EU in davčnimi oazami. Načeloma ne 

nasprotujeta zamisli o evropskem črnem seznamu davčnih oaz, oblikovanem na podlagi jasnih 

meril, hkrati pa menita, da bi morala multinacionalna podjetja predložiti informacije o svojih 

dejavnostih za vsako jurisdikcijo, v kateri poslujejo, tudi zunaj Evropske unije. Javno razkritje 

teh informacij ni kazen za nekooperativne jurisdikcije, temveč je to nujno potrebno za 

jurisdikcije, ki delujejo v okviru dobro delujočega enotnega trga. 

 

• Poročevalca menita, da bi morale zavoljo večjega javnega nadzora in preglednosti 

podjetij na svetovni ravni multinacionalne korporacije razkriti pomembne informacije za vse 

države po svetu, v katerih delujejo, da bi davke plačevale tam, kjer dobičke dejansko 

ustvarjajo. Razkritje neagregiranih podatkov, za katerega se zavzemata poročevalca, je v 

skladu z načelom EU za usklajenost politik za razvoj, saj je njegov cilj uveljaviti 

izpolnjevanje davčnih obveznosti in državam v razvoju učinkovito pomagati, da bi lažje 

pridobile svoje davčne prihodke. 

 

• Po mnenju poročevalcev je ključno zagotoviti, da bo format objave omogočal 

primerjavo podatkov, zato predlagata, naj se za dokumente poročanja za vsa podjetja, ki jih 

zajema področje uporabe te direktive, določi standardizirani format. 

 

Na koncu želita poročevalca poudariti, da je za pravilno delovanje enotnega trga zelo 

pomemben usklajen in harmoniziran pristop k izvajanju sistemov za poročanje pravnih oseb. 

V zvezi s tem ponovno poudarjata, da je večja preglednost dejavnosti multinacionalnih 

podjetij ključnega pomena za odpravo preusmerjanja dobička, ki deluje prek različnih 

mehanizmov, kot so družbe „poštni nabiralnik“, posebne ureditve za obdavčitev intelektualne 

lastnine in določanje transfernih cen, pa tudi za odpravo škodljivih praks davčne konkurence 

med pravnimi sistemi, ki pogosto škodujejo državljanom, zlasti davkoplačevalcem, 

zaposlenim ter malim in srednjim podjetjem. 

 

 


