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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog direktive o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in 
povezanih poročilih nekaterih oblik podjetij (COM(2011)0684) ima več namenov:  (1) 
poenostaviti postopke za manjša podjetja; (2) povečati preglednost in primerljivost 
računovodskih izkazov; (3) varovati osnovne potrebe uporabnika z namenom ohranjanja 
potrebnih računovodskih informacij za uporabnike. 

Četrti cilj tega osnutka direktive je okrepitev zahtev po razkritju plačil, ki jih ekstraktivne 
dejavnosti, vključno s sektorjem izkoriščanja prvotnih gozdov, namenijo vladam. Poročevalec 
bi rad izrazil podporo temu najpomembnejšemu vidiku zakonodajnega predloga, in sicer 
uvedbi natančnih dodatnih zahtev za ta podjetja. Vendar pa bi bile take informacije tako za 
vlagatelje kot tudi davčne organe zelo koristne tudi v drugih sektorjih. Poročevalec zato 
predlaga kompromis, v skladu s katerim bi poročanje o plačilih vladam in lokalnim ali 
regionalnim javnim organom po posameznih državah postalo obvezno za vse družbe, ki 
kotirajo na borzi, in vsa podjetja, medtem ko bi natančnejše poročanje po posameznih 
projektih postalo obvezno samo za tista podjetja, ki delujejo v navedenih sektorjih, in sicer v 
ekstraktivni industriji, sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, kmetijstvu, ribištvu, proizvodnji 
energije v velikem obsegu in gradbeništvu.

Skupaj z zakonodajnim predlogom o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o 
izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu 
(COM(2011)0683), bi ta zakonodajni predlog direktive o računovodskih izkazih s podrobnim 
razkritjem za vsak posamezni projekt spremenil način, kako podjetja EU iz zgoraj omenjenih 
sektorjev javnosti prikazujejo svoja plačila vladam tretjih držav. Zakonodaja EU od 
izdajateljev ne zahteva, da bi razkrili plačila, ki jih namenjajo vladam v državah, kjer 
poslujejo. Zato taka plačila vladam v posameznih državah običajno niso razkrita.

Pobuda za objavljanje plačil (Publish What You Pay) je nepogrešljivo načelo za spodbujanje 
preglednosti in družbene odgovornosti podjetij. To načelo je nujno za zagotavljanje 
odgovornosti vlad za uporabo njihovih virov in povečanje možnosti za razvoj teh držav s 
preprečevanjem korupcije in krepitvijo upravljanja. Brez teh številk ni mogoče uresničiti cilja 
dobrega upravljanja v davčnih zadevah. Poročevalec Odbora za mednarodno trgovino želi, da 
vlagatelji iz EU pri poslovanju v tretjih državah zagotovijo najvišjo stopnjo preglednosti in 
izkažejo družbeno odgovornost podjetij.

Uvedba takega načina poročanja za podjetja EU tudi ni prenagljena. Stalno širjenje pobude za 
preglednost v ekstraktivni industriji (EITI) na nove države gostiteljice ter zakonodajne in 
regulativne pobude v drugih delih sveta (na primer v ZDA in Hongkongu) kažejo, da je čas 
pravi.

Z zavzetjem vodilnega stališča do tega vprašanja bo Evropska unija spodbudila glavne 
partnerje v okviru G8 in drugje, da ji sledijo in sprejmejo podobne ukrepe. V razpravi v 
okviru pobude za preglednost v ekstraktivni industriji je Evropski parlament pokazal 
odločnost pri podpori obveznemu poročanju v ekstraktivnih dejavnostih. 
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V tem mnenju je cilj sprememb, ki jih predlaga poročevalec, povečanje uporabnosti zahtev po 
razkritju – v primerjavi z osnutkom Komisije – na podlagi zahtev iz oddelka 1504 ameriškega 
Dodd-Frankovega zakona, ki prav tako predvidevajo obveznost objavljanja plačil za 
ekstraktivne dejavnosti. Tudi v zvezi s tem je osnutek direktive, ki ga predlaga Komisija, zelo 
dobrodošel.

Obseg sektorjev, ki jih zajema ta predlog, je bil pretehtano razširjen, da bi tako postal 
učinkovit instrument za reševanje težav na področjih, ki so problematična v mednarodnem 
merilu, kot so na primer prisvajanje zemlje in zahteve po plačevanju podkupnin za dodelitev 
pogodb za gradbena dela. Smiselno je, da zajame vse vključene subjekte, vključno s skupnimi 
podjetji. 

Poročevalec ocenjuje, da je določitev praga plačil, ki se jih razkriva, na ravni plačil, ki so 
„bistvena za vlado prejemnico“, smiselna, vendar to pomeni, da bi se moralo razkritje 
uporabljati za podjetja vseh velikosti in da je le nebistvenost njihovih plačil lahko razlog za 
izključitev nekaterih projektov in podjetij. Določitev praga je v pristojnosti sozakonodajalcev 
in se ne bi smela z delegiranim aktom prenesti na Komisijo, kakor je ta predlagala. 
Poročevalec predlaga, da se opredeli prag, ko skupni znesek plačil v zvezi s projektom 
preseže 100.000 EUR letno.

V nasprotju s predlogom Evropske komisije predlagana pravila v ZDA ne predvidevajo 
oprostitve sporočanja informacij o plačilih, ki bi jih bilo težko pridobiti, ali sporočanja
informacij o plačilih, če zakonodaja v državi gostiteljici prepoveduje razkritje. Zato 
poročevalec želi odpraviti to izjemo, da bi zagotovili skladnost med EU in ZDA ter preprečili 
spodbujanje vlad k sprejemanju nove zakonodaje za prikrivanje prejetih plačil. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam bi morala velika podjetja in 
podjetja javnega interesa, ki opravljajo 
dejavnost v ekstraktivni industriji ali 
sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, v 
ločenem letnem poročilu razkriti bistvena
plačila državi v državah, kjer poslujejo. 
Taka podjetja poslujejo v državah, ki 
imajo veliko naravnih virov, predvsem 

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam ter lokalnim in regionalnim 
javnim organom podjetja in subjekti
javnega interesa v letnem poročilu 
razkrijejo plačila vladam ter lokalnim in 
regionalnim javnim organom v državah, 
kjer poslujejo. Poročilo vsebuje določene 
spremne informacije. Razkritje takega 
poročila je dragoceno za vlagatelje, saj 
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mineralnih virov, nafte, zemeljskega plina 
in tudi prvotnih gozdov. Poročilo bi 
moralo vsebovati oblike plačil, primerljiva 
s tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki 
sodelujejo v pobudi za preglednost 
ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda 
dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU 
izvrševanja zakonodaje, upravljanja in 
trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in 
uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi 
izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se 
preprečilo nezakonito prihajanje lesa na 
trge EU.

jim omogoči sprejemanje bolj osveščenih 
odločitev z izboljšanjem upravljanja in 
odgovornosti podjetij. Namen takega 
razkritja je podpiranje dobrega 
upravljanja na področju davkov ter boj 
proti davčnim utajam in njihovo 
zmanjševanje. Poročilo vključuje razkritja 
po posameznih državah, z določenimi 
dodatnimi zahtevami po poročanju po 
posameznih projektih za podjetja in 
subjekte javnega interesa, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji, kmetijstvu, ribištvu, 
proizvodnji energije v velikem obsegu, 
gradbenem sektorju ali sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov. Pobuda 
dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU 
izvrševanja zakonodaje, upravljanja in 
trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in 
uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi 
izdelki zahteva, da se obnašajo skrbno, da 
bi se preprečil vstop nezakonitega lesa na 
trge EU.

Or. en

Obrazložitev

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting requirements should apply to 
undertakings and public interest entities across all sectors and should be determined by the 
materiality of payments rather then the size of the undertaking. Reporting shall satisfy 
investors' demands regarding accountability. They shall also supply the figures needed to 
support good governance in the tax area and for the prevention of tax evasion. While the 
Commission proposal addresses the specific sectors of extractive industry and logging as the 
sectors historically involving the most controversial projects, the scope has been updated to 
include current day problems such as land grabbing in the agriculture sector and payments 
related to fisheries, to large scale energy production projects and to contracts in the 
construction sector.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Poročila so namenjena vladam držav, 
ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel
in pogojev EITI ter za obrazložitev 

(33) Poročila so namenjena vladam za lažje 
izvajanje standardov odgovornosti in 
preglednosti, ki so vsaj enaki načelom in 
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državljanom glede plačil, ki jih te vlade 
prejmejo od podjetij, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov na območju 
njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo 
vsebovati razkritja na podlagi države in 
projektov, kjer projekt velja za najnižjo 
raven operativne poročevalske enote, za 
katero podjetje pripravlja redno notranje 
poslovno poročilo, ko gre za koncesijo, 
geografsko območje ipd., kjer so bila 
plačila namenjena takim projektom. V 
zvezi s splošnim ciljem spodbujanja 
dobrega upravljanja v teh državah, bi se
moralo bistvenost plačila oceniti glede na 
vlado prejemnico. Za bistvenost plačila se 
lahko predvidi različne kriterije, kot so 
absolutni zneski ali odstotkovna omejitev 
(kot so plačila, ki presegajo določeni 
odstotek BDP neke države), kar lahko 
določa delegirani akt. Komisija bi morala 
ureditev poročanja pregledati in pripraviti 
poročilo v petih letih od začetka veljave 
Direktive. Pregled bi moral upoštevati
učinkovitost ureditve in mednarodnega 
razvoja, vključno z vprašanji 
konkurenčnosti in zanesljivost preskrbe z 
energijo. Pregled bi moral upoštevati tudi 
izkušnje pripravljavcev in uporabnikov 
podatkov o plačilih in proučiti primernost 
vključevanja dodatnih podatkov o plačilih, 
kot so dejanske davčne stopnje in 
podrobnosti o prejemniku, na primer 
podatki o bančnem računu.

pogojem EITI, ter za obrazložitev 
državljanom glede plačil, ki jih prejmejo te 
vlade ter lokalni in regionalni javni 
organi.  Podjetja in subjekti javnega 
interesa, ki delujejo v ekstraktivni 
industriji, kmetijstvu, ribištvu, proizvodnji 
energije v velikem obsegu, gradbenem 
sektorju ali sektorju izkoriščanja prvotnih 
gozdov, razkrijejo v poročilih plačila 
vladam tudi po posameznih projektih, pri 
čemer „projekt“ pomeni operativno enoto, 
vzpostavljeno na podlagi enega ali več 
dovoljenj, koncesij, pogodb ali drugih 
posebnih pravnih dogovorov, ki 
povzročajo davčne ali davkom podobne 
obveznosti. V zvezi s splošnim ciljem 
spodbujanja dobrega upravljanja v teh 
državah se prag bistvenosti plačil, o 
katerih je treba poročati, omeji na 
projekte, pri katerih skupna vrednost 
plačil presega 100.000 EUR. Komisija v 
štirih letih od začetka veljave te direktive 
pregleda ureditev poročanja in pripravi 
poročilo. Pregled upošteva učinkovitost 
ureditve in mednarodni razvoj, vključno z 
vprašanji konkurenčnosti, zanesljivosti 
preskrbe s hrano in zanesljivosti preskrbe 
z energijo. Pregled upošteva tudi izkušnje 
pripravljavcev in uporabnikov podatkov o 
plačilih ter prouči primernost vključevanja 
dodatnih podatkov o plačilih, kot so 
dejanske davčne stopnje in podrobnosti o 
prejemniku, na primer podatki o bančnem 
računu.

Or. en

Obrazložitev

Poročila bodo namenjena vladam v vseh državah, ne samo tistih, ki so bogate z viri. Na 
splošno zadostuje poročanje po posameznih državah, le v navedenih sektorjih se doda tudi 
poročanje po posameznih projektih. Prag bistvenosti se ne določa z delegiranim aktom, 
temveč ga določijo sozakonodajalci. Zadostni podatki za revizijo sistema poročanja bi morali 
biti na voljo že štiri leta od začetka veljavnosti direktive in ne pet. Kar zadeva skladnost 
politik, bi revizija morala obsegati vidik zanesljivosti preskrbe s hrano. 
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive 
Člen 36 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v 
ekstraktivni industriji“ je podjetje z 
dejavnostjo, ki zajema raziskovanje, 
odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje zalog
mineralov, nafte in naravnega plina, kot je 
navedeno na področju B, v oddelkih od 05 
do 08 Priloge I k Uredbi (ES) 
št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta.

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v 
ekstraktivni industriji“ je podjetje z 
dejavnostjo, ki zajema iskanje, 
raziskovanje, odkrivanje, razvijanje,
izkoriščanje in prevoz mineralov, ostalih 
rud in naravnih kamnin, nafte in 
naravnega plina, kot je navedeno v 
področju B, oddelki od 05 do 09, ali v 
področju H, oddelek 49.5, Priloge I k 
Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive 
Člen 36 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. „podjetje na področju kmetijstva“ je 
podjetje, katerega dejavnost vključuje 
koncesije, nakupe ali zakupe zemljišč, 
kakor je navedeno v področju A, oddelek 
01.1-01.7, Priloge I k Uredbi (ES) 
št. 1893/2006.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive 
Člen 36 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. „podjetje na področju ribištva“ je 
podjetje, katerega dejavnost vključuje 
koncesije, kakor je navedeno v 
področju A, oddelek 03, Priloge I k Uredbi 
(ES) št. 1893/2006.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive 
Člen 36 – točka 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. „podjetje na področju proizvodnje 
energije v velikem obsegu“ je podjetje, 
katerega dejavnost vključuje koncesije, 
nakupe ali zakupe zemljišč ali 
distribucijo, kakor je navedeno v 
področju D, oddelek 35.1-35.2, Priloge I k 
Uredbi (ES) št. 1893/2006.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive 
Člen 36 – točka 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. „podjetje na področju gradbeništva“ je 
podjetje, katerega dejavnost vključuje 
koncesije in javna naročila, kakor je 
navedeno v področju E, oddelek 38.1-
38.22, ali v področju F Priloge I k Uredbi 
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(ES) št. 1893/2006.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive 
Člen 36 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. „projekt“ je ustreznica posebne enote 
poročanja delovanja na najnižji ravni v 
podjetju, kjer se pripravijo redna notranja 
poslovna poročila za nadzor poslovanja.

4. „projekt“ je ustreznica posamezne 
operativne enote, ki deluje na podlagi ene 
ali več licenc, koncesij, pogodb ali drugih 
posebnih pravnih dogovorov, ki 
povzročajo davčne ali davkom podobne 
obveznosti podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba povečuje operativnost direktive, saj so pravni sporazumi, ki se omenjajo pri 
opredelitvi projekta, skupni za vse vključene sektorje, njihove značilnosti pa so znane, medtem 
ko se ureditve notranjega poročanja za namene poslovodenja med podjetji lahko razlikujejo. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive 
Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in 
subjektov javnega interesa, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov, zahtevajo 
letno pripravo in objavo poročila o plačilu
vladam.

1. Države članice od podjetij in subjektov 
javnega interesa zahtevajo letno pripravo in 
objavo poročila o plačilih vladam ter 
lokalnim in regionalnim javnim organom 
ter nekaterih spremnih informacij, 
določenih v členu 38. Poročilo vsebuje 
informacije o dejavnostih podrejenih 
podjetij, povezanih podjetij, skupnih 
podjetij, stalnih poslovnih enot in drugih 
trgovinskih dogovorov, v kolikor so 
vključeni v konsolidirane letne 
računovodske izkaze zadevnega podjetja 
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ali subjekta.

Or. en

Obrazložitev

Objava plačil vladam in nekaterih spremnih informacij ne bi smela biti omejena na 
ekstraktivno industrijo in sektor izkoriščanja prvotnih gozdov. Kakor je Evropski parlament 
navedel v resoluciji z dne 8. marca 2011 o obdavčenju in razvoju, je kakovost finančnega 
poročanja odločilnega pomena za učinkovito preprečevanje davčnih utaj in bi prav tako 
koristila vlagateljem v vseh sektorjih, s čimer bi globalno prispevala k dobremu upravljanju 
in obdavčitvi. Poročanje bi moralo zajemati različne oblike podjetij v mednarodni 
gospodarski dejavnosti. 

Predlog spremembe 10

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poročilo navede naslednje, ko je 
bistveno za vlado prejemnico:

1. V poročilu se navede naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) celotni znesek plačil, vključno s plačili 
v naravi, namenjenih posamezni vladi za 
poslovno leto;

(a) celotni znesek plačil, vključno s plačili 
v naravi, namenjenih posamezni vladi ter 
lokalnim in regionalnim javnim organom,
za poslovno leto;

Or. en

Obrazložitev

Številna plačila se zgodijo pod ravnjo centralne vlade in bi morala biti zajeta v poročanje.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) celotni znesek glede na vrsto plačila, 
vključno s plačili v naravi, namenjenih
posamezni vladi za poslovno leto;

(b) celotni znesek glede na vrsto plačila, 
vključno s plačili v naravi, namenjen
posamezni vladi ter lokalnim in 
regionalnim javnim organom, za poslovno 
leto;

Or. en

Obrazložitev

Številna plačila se zgodijo pod ravnjo centralne vlade in bi morala biti zajeta v poročanje.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v primeru, ko so bila ta plačila 
namenjena določenemu projektu, znesek 
po vrsti plačila, vključno s plačili v naravi, 
namenjenimi posameznemu projektu za 
poslovno leto ter skupni znesek plačil za 
vsak tak projekt.

(c) za podjetja, ki delujejo v ekstraktivni 
industriji, kmetijstvu, ribištvu, proizvodnji 
energije v velikem obsegu, gradbenem 
sektorju ali sektorju izkoriščanja prvotnih 
gozdov, in ob upoštevanju praga 
bistvenosti, ki ustreza skupnim plačilom 
nad 100.000 EUR, v primeru, ko so bila ta 
plačila namenjena določenemu projektu, 
znesek po vrsti plačila, vključno s plačili v 
naravi, namenjen posameznemu projektu 
za poslovno leto, ter skupni znesek plačil 
za vsak tak projekt;

Or. en

Obrazložitev

Poročanje po posameznih projektih bi moralo biti omejeno na plačila vladam s strani 
podjetij, ki delujejo na področju ekstraktivne industrije, kmetijstva, ribištva ali proizvodnje 
energije v velikem obsegu, gradbenem sektorju ali sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, če 
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skupni znesek plačil presega prag 100.000 EUR.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) čisti prihodek iz prodaje, razdeljen po 
glavnih kategorijah dejavnosti;

Or. en

Obrazložitev

To informacijo vlagatelji in davčni organi potrebujejo za primerjavo plačil davkov podjetja z 
njegovo gospodarsko dejavnostjo, da tako bolje razumejo plačila davkov podjetja v različnih 
jurisdikcijah.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) obseg proizvodnje, razdeljen po 
glavnih kategorijah dejavnosti;

Or. en

Obrazložitev

To informacijo vlagatelji in davčni organi potrebujejo za primerjavo plačil davkov podjetja z 
njegovo gospodarsko dejavnostjo, da tako bolje razumejo plačila davkov podjetja v različnih 
jurisdikcijah.
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) stroške dela in število zaposlenih;

Or. en

Obrazložitev

To informacijo vlagatelji in davčni organi potrebujejo za primerjavo plačil davkov podjetja z 
njegovo gospodarsko dejavnostjo, da tako bolje razumejo plačila davkov podjetja v različnih 
jurisdikcijah.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 1 – točka c d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cd) skupne gotovinske stroške 
poslovanja;

Or. en

Obrazložitev

To informacijo vlagatelji in davčni organi potrebujejo za primerjavo plačil davkov podjetja z 
njegovo gospodarsko dejavnostjo, da tako bolje razumejo plačila davkov podjetja v različnih 
jurisdikcijah.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 1 – točka c e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ce) vrednost osnovnih proizvodnih 
sredstev ob koncu leta skupaj s povezanim 
kumulativnim amortizacijskim popravkom 
vrednosti;
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Or. en

Obrazložitev

To informacijo vlagatelji in davčni organi potrebujejo za primerjavo plačil davkov podjetja z 
njegovo gospodarsko dejavnostjo, da tako bolje razumejo plačila davkov podjetja v različnih 
jurisdikcijah.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 1 – točka c f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cf) čisti dobiček pred obdavčitvijo 
vključno s povezanim denarjem in 
odloženimi davčnimi obveznostmi na 
podlagi nastanka poslovnega dogodka;

Or. en

Obrazložitev

To informacijo vlagatelji in davčni organi potrebujejo za primerjavo plačil davkov podjetja z 
njegovo gospodarsko dejavnostjo, da tako bolje razumejo plačila davkov podjetja v različnih 
jurisdikcijah.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 1 – točka c g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cg) neto knjigovodsko vrednost stalnih 
osnovnih sredstev v vsaki državi.

Or. en

Obrazložitev

To informacijo vlagatelji in davčni organi potrebujejo za primerjavo plačil davkov podjetja z 
njegovo gospodarsko dejavnostjo, da tako bolje razumejo plačila davkov podjetja v različnih 
jurisdikcijah.
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) davku iz dobička; (b) davku iz dobička in uporabljeni 
efektivni davčni stopnji;

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) plačilih za varnostne storitve 
državnim varnostnim silam;

Or. en

Obrazložitev

Vlagatelji to informacijo potrebujejo, da lahko ocenijo odhodke iz poslovanja.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 42 za
določanje načela bistvenosti plačil.

4. Informacije iz odstavka 1 se razkrijejo 
po posameznih državah, razen tistih iz 
točke (c), ki se razkrijejo po posameznih 
projektih, če skupna plačila, pripisana 
določenemu projektu, presežejo 
100.000 EUR.

Or. en
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Obrazložitev

Opredelitev bistvenosti je odločilna za učinkovitost zahtev za razkritje in jo morata zato 
opredeliti sozakonodajalca v direktivi in ne Komisija v delegiranem aktu.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Poročilo izključuje vsako obliko plačila 
vladi v državi, kjer je tako razkritje plačila 
jasno prepovedano s kazenskim pravom 
navedene države. V takem primeru 
podjetje izjavi, da ni poročalo o plačilu v 
skladu z odstavkom 1 in 3 ter razkrije 
naziv zadevne vlade.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Po navedbah Evropske komisije je trenutno taka zakonodaja zelo redka. Vlad ne bi smeli 
spodbujati k sprejemanju take zakonodaje, ki bi bila namenjena prikrivanju prejetih plačil.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive 
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in 
subjektov javnega interesa, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov, za katere 
velja nacionalna zakonodaja, zahtevajo 
pripravo konsolidiranega poročila o 
plačilih vladam v skladu s členoma 37 in 
38, če za nadrejeno podjetje velja 
obveznost priprave konsolidiranih 

1. Države članice od podjetij in subjektov 
javnega interesa, za katere velja nacionalna 
zakonodaja, zahtevajo pripravo 
konsolidiranega poročila o plačilih vladam 
v skladu s členoma 37 in 38, če za 
nadrejeno podjetje velja obveznost 
priprave konsolidiranih računovodskih 
izkazov v skladu s členi 23(1) do 23(6) te 
direktive. To poročilo je del letnega 
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računovodskih izkazov v skladu s členi 
23(1) do 23(6) te direktive.

računovodskega izkaza.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog direktive 
Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pregleda poročilo o izvajanju in
učinkovitosti tega poglavja, predvsem 
glede obsega uporabe obveznosti 
poročanja in načina poročanja na podlagi 
projektov. Pregled upošteva tudi
mednarodni razvoj in vplive na 
konkurenčnost ter zanesljivost oskrbe z 
energijo. Zaključi se najkasneje pet let po 
datumu začetka veljavnosti te direktive. 
Poročilo se predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z 
zakonodajnim predlogom.

Komisija pregleda izvajanje in učinkovitost
tega poglavja in o njiju poroča, predvsem 
glede področja uporabe obveznosti 
poročanja in načina poročanja na podlagi 
projektov . Pregled upošteva tudi 
mednarodni razvoj in vplive na 
konkurenčnost, zanesljivost oskrbe s hrano
ter zanesljivost oskrbe z energijo. Prav 
tako se pregleda seznam sektorjev, za 
katere se zahteva poročanje po 
posameznih projektih. Pregled se zaključi
najkasneje štiri leta po datumu začetka 
veljavnosti te direktive. Poročilo se 
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu,
po potrebi skupaj z zakonodajnim 
predlogom.

Or. en


