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28.6.2017 A8-0227/82 

Poprawka  82 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Jeżeli informacje, które mają być 

ujawnione, mogłyby zostać uznane przez 

przedsiębiorstwo za szczególnie chronione 

informacje handlowe, przedsiębiorstwo to 

powinno mieć możliwość wystąpienia do 

właściwych organów w miejscu, gdzie ma 

siedzibę, o zezwolenie na nieujawnianie 

całego zakresu informacji. W 

przypadkach, gdy właściwym organem 

krajowym nie jest organ podatkowy, 

właściwy organ podatkowy powinien 

uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/83 

Poprawka  83 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W celu ochrony szczególnie chronionych 

informacji handlowych oraz w celu 

zagwarantowania uczciwej konkurencji 

państwa członkowskie mogą zezwolić na 

to, by co najmniej jedna ze szczegółowych 

informacji wymienionych w niniejszym 

artykule została czasowo pominięta w 

sprawozdaniu w odniesieniu do 

działalności w co najmniej jednej z 

jurysdykcji podatkowych, gdy z racji 

charakteru tych informacji ich ujawnienie 

mogłoby istotnie zagrozić pozycji 

handlowej jednostek, o których mowa w 

art. 48b ust. 1 i 3 i których dotyczą te 

informacje. Pominięcie to nie może 

uniemożliwiać należnego i wyważonego 

zrozumienia statusu podatkowego 

jednostki. Pominięcie to wskazuje się w 

sprawozdaniu wraz z należytym 

wyjaśnieniem jego przyczyny dla każdej 

jurysdykcji podatkowej oraz z informacją 

o odnośnej jurysdykcji podatkowej lub 

jurysdykcjach podatkowych. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/84 

Poprawka  84 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 3 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie uzależniają takie 

pominięcie od wcześniejszego uzyskania 

zezwolenia właściwego organu krajowego. 

Jednostka co roku zwraca się o nowe 

zezwolenie do właściwych organów, 

również podatkowych, które podejmują 

decyzję na podstawie nowej oceny 

sytuacji. Przyznając takie odstępstwo, 

państwo członkowskie upewnia się, czy 

został zachowany limit zobowiązań 

podatkowych obowiązujący w każdej 

jurysdykcji podatkowej. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Poprawka  85 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 3 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Gdy pominięta informacja przestaje 

spełniać wymogi określone w akapicie 3a, 

zostaje bezzwłocznie podana do publicznej 

wiadomości. Po upływie okresu 

nieujawniania jednostka ujawnia również 

wstecznie pełen zakres i szczegóły 

informacji wymaganych na mocy 

niniejszego artykułu za poprzednie lata. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Poprawka  86 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE  

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 3 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Jeżeli po przeprowadzeniu oceny 

informacji otrzymanych zgodnie z 

akapitem 3c Komisja stwierdzi, że wymogi 

określone w akapicie 3a nie zostały 

spełnione, odnośna jednostka 

bezzwłocznie podaje daną informację do 

publicznej wiadomości. Po upływie okresu 

nieujawniania jednostka ujawnia również 

wstecznie pełen zakres i szczegóły 

informacji wymaganych na mocy 

niniejszego artykułu za poprzednie lata. 

Or. en 

 

 


