
 

AM\1129711PL.docx  PE605.551v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

29.6.2017 A8-0227/59 

Poprawka  59 

Laura Ferrara, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) W celu zapewnienia poziomu 

szczegółowości, który umożliwia 

obywatelom dokonanie lepszej oceny tego, 

w jakim stopniu przedsiębiorstwa 

wielonarodowe przyczyniają się do 

dobrobytu w poszczególnych państwach 

członkowskich, informacje należy 

podawać w podziale na państwa 

członkowskie. Ponadto informacje 

dotyczące działalności przedsiębiorstw 

wielonarodowych powinny być również 

przedstawiane bardzo szczegółowo w 

odniesieniu do niektórych jurysdykcji 

podatkowych, które powodują szczególne 

wyzwania. W odniesieniu do wszystkich 

rodzajów działalności w pozostałych 

państwach trzecich informacje powinny 

być przedstawiane za zasadzie 

zagregowanej. 

(9) W celu zapewnienia poziomu 

szczegółowości, który umożliwia 

obywatelom dokonanie lepszej oceny tego, 

w jakim stopniu przedsiębiorstwa 

wielonarodowe przyczyniają się do 

dobrobytu w poszczególnych państwach 

członkowskich, informacje należy 

podawać w podziale na państwa 

członkowskie. Ponadto informacje 

dotyczące działalności przedsiębiorstw 

wielonarodowych powinny być również 

przedstawiane bardzo szczegółowo w 

odniesieniu do niektórych jurysdykcji 

podatkowych, które powodują szczególne 

wyzwania. W odniesieniu do wszystkich 

rodzajów działalności w państwach 

trzecich informacje powinny być zatem 

przedstawiane w formie zdezagregowanej. 

Or. en 
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Poprawka  60 

Laura Ferrara, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Rozdział 10 a – Artykuł 48 b – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie wymagają od 

jednostek dominujących najwyższego 

szczebla podlegających przepisom ich 

prawa krajowego, których skonsolidowany 

obrót netto przekracza 750 000 000 EUR, 

jak również od jednostek podlegających 

przepisom ich prawa krajowego, które nie 

są jednostkami powiązanymi i których 

obrót netto przekracza 750 000 000 EUR, 

corocznego sporządzania i publikowania 

sprawozdań zawierających informacje na 

temat podatku dochodowego. 

Państwa członkowskie wymagają od 

jednostek dominujących najwyższego 

szczebla dużych grup podlegających 

przepisom ich prawa krajowego, które w 

rocznym ujęciu skonsolidowanym 

przekraczają limity w przypadku co 

najmniej dwóch z trzech następujących 

kryteriów: a) suma bilansowa: 20 000 000 

EUR; (b) obrót netto: 40 000 000 EUR; c) 

przeciętna liczba pracowników w roku 

obrotowym: 250, a także od dużych 

jednostek podlegających przepisom ich 

prawa krajowego, które nie są jednostkami 

powiązanymi i które na dzień bilansowy 

przekraczają limity w przypadku co 

najmniej dwóch z trzech następujących 

kryteriów: a) suma bilansowa: 20 000 000 

EUR; (b) obrót netto: 40 000 000 EUR; c) 

przeciętna liczba pracowników w roku 

obrotowym: 250, corocznego sporządzania 

i publikowania sprawozdań zawierających 

informacje na temat podatku 

dochodowego. 

Or. en 
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Poprawka  61 

Laura Ferrara, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Rozdział 10 a – Artykuł 48 b – ustęp 3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie wymagają od 

średnich i dużych jednostek zależnych, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 i 4, 

podlegających przepisom ich prawa 

krajowego i kontrolowanych przez 

jednostkę dominującą najwyższego 

szczebla posiadającą skonsolidowany 

obrót netto przekraczający 750 000 000 

EUR, która nie podlega przepisom prawa 

danego państwa członkowskiego, 

corocznego publikowania sprawozdania 

zawierającego informacje na temat podatku 

dochodowego tej jednostki dominującej 

najwyższego szczebla. 

Państwa członkowskie wymagają od 

jednostek dominujących najwyższego 

szczebla, o których mowa w art. 3 ust. 3 i 

4, podlegających przepisom ich prawa 

krajowego i kontrolowanych przez 

jednostkę dominującą najwyższego 

szczebla, która w rocznym ujęciu 

skonsolidowanym przekracza limity w 

przypadku co najmniej dwóch z trzech 

następujących kryteriów: 

 (a) suma bilansowa: 20 000 000 EUR; 

 (b) obrót netto: 40 000 000 EUR; 

 (c) przeciętna liczba pracowników w roku 

obrotowym: 250, 

 i która nie podlega przepisom prawa 

danego państwa członkowskiego, 

corocznego publikowania sprawozdania 

zawierającego informacje na temat podatku 

dochodowego tej jednostki dominującej 

najwyższego szczebla. 

Or. en 
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Poprawka  62 

Laura Ferrara, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Rozdział 10 a – Artykuł 48 b – ustęp 5 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(a) jednostka, która utworzyła oddział, 

jest jednostką powiązaną grupy 

kontrolowanej przez jednostkę dominującą 

najwyższego szczebla, która nie podlega 

przepisom prawa danego państwa 

członkowskiego i której skonsolidowany 

obrót netto przekracza 750 000 000 EUR, 

albo jednostką, która nie jest jednostką 

powiązaną i której obrót netto przekracza 

750 000 000 EUR; 

(a) jednostka, która utworzyła oddział, 

jest jednostką powiązaną grupy 

kontrolowanej przez jednostkę dominującą 

najwyższego szczebla, która nie podlega 

przepisom prawa danego państwa 

członkowskiego i która w rocznym ujęciu 

skonsolidowanym przekracza limity w 

przypadku co najmniej dwóch z trzech 

następujących kryteriów: a) suma 

bilansowa: 20 000 000 EUR; (b) obrót 

netto: 40 000 000 EUR; c) przeciętna 

liczba pracowników w roku obrotowym: 

250; bądź nie jest jednostką powiązaną i w 

rocznym ujęciu skonsolidowanym 
przekracza limity w przypadku co najmniej 

dwóch z trzech następujących kryteriów: 

a) suma bilansowa: 20 000 000 EUR; (b) 

obrót netto: 40 000 000 EUR; c) 

przeciętna liczba pracowników w roku 

obrotowym: 250; 

Or. en 
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Poprawka  63 

Laura Ferrara, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Rozdział 10 a – Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) szczegółowe informacje o 

nieruchomościach należących do 

aktywów; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/64 

Poprawka  64 

Laura Ferrara, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Rozdział 10 a – Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) kwotę zysków i strat przed 

opodatkowaniem; 

Or. en 
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Poprawka  65 

Laura Ferrara, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Rozdział 10 a – Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera g a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) szczegółowe informacje o 

otrzymanych dotacjach publicznych oraz 

o darowiznach dokonanych na rzecz 

podmiotów politycznych i fundacji o 

celach politycznych; 

Or. en 
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Poprawka  66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Rozdział 10 a – Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W sprawozdaniu przedstawia się również 

informacje, o których mowa w ust. 2 

niniejszego artykułu, w podziale na 

poszczególne jurysdykcje podatkowe, 

które na koniec poprzedniego roku 

obrotowego zostały umieszczone we 

wspólnym unijnym wykazie niektórych 

jurysdykcji podatkowych sporządzonym 

zgodnie z art. 48g, chyba że w 

sprawozdaniu wyraźnie potwierdzono, z 

zastrzeżeniem odpowiedzialności, o której 

mowa w art. 48e poniżej, że jednostki 

powiązane grupy podlegające przepisom 

prawa takiej jurysdykcji podatkowej nie 

przeprowadzają bezpośrednio transakcji z 

żadną jednostką powiązaną tej samej 

grupy podlegającą przepisom prawa 

jakiegokolwiek państwa członkowskiego. 

W sprawozdaniu przedstawia się również 

informacje, o których mowa w ust. 2 

niniejszego artykułu, w podziale na 

poszczególne jurysdykcje podatkowe, 

które na koniec poprzedniego roku 

obrotowego znajdowały się poza Unią. 

Or. en 
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Poprawka  67 

Laura Ferrara, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Rozdział 10 a – Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W sprawozdaniu należy przedstawić 

informacje, o których mowa w ust. 2, w 

ujęciu zagregowanym dla innych 

jurysdykcji podatkowych. 

skreśla się 

Or. en 

 


