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Motyw 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W celu bardziej wydajnego 

wykorzystania zasobów i zmniejszenia 

obciążenia administracyjnego grup 

przedsiębiorstw wielonarodowych 

obowiązek sprawozdawczy powinien mieć 

zastosowanie wyłącznie do tych grup, 

których roczne skonsolidowane przychody 

ogółem przekraczają określony próg. 

Dyrektywa powinna zapewnić, aby w całej 

Unii były zbierane i przekazywane 

administracjom podatkowym – we 

właściwym terminie – te same informacje. 

(7) W celu bardziej wydajnego 

wykorzystania zasobów publicznych i 

zmniejszenia obciążenia administracyjnego 

wielonarodowych grup przedsiębiorstw 

obowiązek sprawozdawczy powinien mieć 

zastosowanie wyłącznie do tych grup, 

których roczne skonsolidowane przychody 

ogółem przekraczają 40 mln EUR, zgodnie 

z definicją dużej jednostki zawartą w 

dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2013/34/UE w sprawie rocznych 

sprawozdań finansowych, 

skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych i powiązanych sprawozdań 

niektórych rodzajów jednostek, oraz przy 

zachowaniu spójności z zasadami 

sprawozdawczości w podziale na kraje 

zaproponowanymi w zmienionej 

dyrektywie 2007/36/WE. Dyrektywa 

powinna zapewnić, aby w całej Unii były 

zbierane i przekazywane administracjom 

podatkowym – we właściwym terminie – 

te same informacje. 
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Załącznik – załącznik III – sekcja I – ustęp 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. »Wyłączona grupa przedsiębiorstw 

wielonarodowych« oznacza – w 

odniesieniu do dowolnego 'roku 

podatkowego' 'grupy' – 'grupę', której 

skonsolidowane przychody ogółem w 

'roku podatkowym' bezpośrednio 

poprzedzającym 'sprawozdawczy rok 

podatkowy' są mniejsze niż 750 000 000 

EUR lub przybliżona równoważność 

kwoty 750 000 000 EUR w walucie 

lokalnej na miesiąc styczeń 2015 r., 

zgodnie z jej 'skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym' za ten 

poprzedni 'rok podatkowy'. 

4. »Wyłączona wielonarodowa grupa 

przedsiębiorstw« oznacza – w odniesieniu 

do dowolnego 'roku podatkowego' 'grupy' – 

'grupę', która nie przekroczyła co najmniej 

dwóch z trzech następujących progów:  

 a) suma bilansowa: 20 000 000 EUR;  

 b) obroty netto: 40 000 000 EUR;  

 c) średnia liczba zatrudnionych w roku 

obrotowym: 250;  

 na miesiąc styczeń 2015 r. w 

'sprawozdawczym roku podatkowym' lub 

'roku podatkowym' bezpośrednio 

poprzedzającym 'sprawozdawczy rok 

podatkowy' zgodnie z jej 

'skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym' za ten poprzedni 'rok 

podatkowy'. 
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