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Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7)  Lai uzlabotu publisko līdzekļu 

lietderīgu izmantošanu un samazinātu 

administratīvo slogu starptautisku 

uzņēmumu grupām, pārskatu sniegšanas 

pienākums būtu jāattiecina tikai uz tām 

starptautiskajām uzņēmumu grupām, kuru 

konsolidētie grupas gada ieņēmumi 

pārsniedz konkrētu summu. Ar šo 

direktīvu būtu jānodrošina, ka viena un tā 

pati informācija tiek laikus apkopota un 

darīta pieejama nodokļu pārvaldēm visā 

ES. 

(7)  Lai uzlabotu publisko līdzekļu 

lietderīgu izmantošanu un samazinātu 

administratīvo slogu starptautisku 

uzņēmumu grupām, saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2013/34/ES par noteiktu veidu 

uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, 

konsolidētajiem finanšu pārskatiem un 

saistītiem ziņojumiem noteikto liela 

uzņēmuma definīciju pārskatu sniegšanas 

pienākums būtu jāattiecina tikai uz tām 

starptautisku uzņēmumu grupām, kuru 

konsolidētie grupas gada ieņēmumi 

pārsniedz EUR 40 miljonus, un tam būtu 

jāatbilst Direktīvas 2007/36/EK 

pārskatīšanā ierosinātajai pārskatu 

sniegšanai par katru valsti. Ar šo direktīvu 

būtu jānodrošina, ka viena un tā pati 

informācija tiek laikus apkopota un darīta 

pieejama nodokļu pārvaldēm visā ES. 

Or. en 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. “Izslēgta starptautiska uzņēmumu 

grupa” ir — attiecībā uz jebkuru Grupas 

Fiskālo gadu — Grupa, kuras kopējie 

konsolidētie grupas ieņēmumi 

nepārsniedz EUR 750 000 000 vai 

līdzvērtīgu summu vietējā valūtā aptuveni 

EUR 750 000 000 apmērā no 2015. gada 

janvāra attiecīgajā Fiskālajā gadā tieši 

pirms Pārskata sniegšanas fiskālā gada, 

kā tas atspoguļots tās Konsolidētajos 

finanšu pārskatos par šādu iepriekšējo 

Fiskālo gadu. 

4. “Izslēgta starptautisku uzņēmumu 

grupa” ir — attiecībā uz jebkuru grupas 

fiskālo gadu — grupa, kas nav pārsniegusi 

vismaz divas no trim šādām 

robežvērtībām:  

 (a) kopējā bilance: EUR 20 000 000;  

 (b) neto apgrozījums: EUR 40 000 000;  

 (c) vidējais darbinieku skaits attiecīgajā 

finanšu gadā: 250;  

 no 2015. gada janvāra attiecīgajā 

pārskata sniegšanas fiskālajā gadā vai 

fiskālajā gadā tieši pirms pārskata 

sniegšanas fiskālā gada, kā tas 

atspoguļots tās konsolidētajos finanšu 

pārskatos par šādu iepriekšējo fiskālo 

gadu. 

Or. en 

 

 


