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Betragtning AR – litra i 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

i) der henviser til, at øget gennemsigtighed 

for så vidt angår store multinationale 

virksomheders aktiviteter, navnlig med 

hensyn til optjente overskud, betalte skatter 

af overskud, modtagne tilskud og 

tilbagebetalt skat, antallet af ansatte og 

omfanget af aktiver er afgørende for at 

sikre, at skattemyndighederne håndterer 

BEPS effektivt; der henviser til, at det er 

nødvendigt at finde den rette balance 

mellem gennemsigtighed, beskyttelse af 

personoplysninger og oplysningers 

forretningsmæssige følsomhed og at tage 

hensyn til følgerne for mindre 

virksomheder; der henviser til, at en 

grundlæggende form for denne 

gennemsigtighed er landeopdelt 

rapportering; der henviser til, at alle 

Unionens forslag til landeopdelt 

rapportering i første omgang bør baseres på 

OECD's model; der henviser til, at det er 

muligt for Unionen at gå videre end 

OECD's retningslinjer og gøre en sådan 

landeopdelt rapportering obligatorisk og 

offentlig, og at Europa-Parlamentet stemte 

for fuld offentlig landeopdelt rapportering i 

de ændringer, der blev vedtaget den 8. juli 

2015
3
 til forslaget om et revideret direktiv 

om aktionærrettigheder; der henviser til, at 

Europa-Kommissionen gennemførte en 

høring om dette emne mellem den 17. juni 

og den 9. september 2015 for at undersøge 

i) der henviser til, at øget gennemsigtighed 

for så vidt angår store multinationale 

virksomheders aktiviteter, navnlig med 

hensyn til optjente overskud, betalte skatter 

af overskud, modtagne tilskud og 

tilbagebetalt skat, antallet af ansatte og 

omfanget af aktiver er afgørende for at 

sikre, at skattemyndighederne håndterer 

BEPS effektivt; der henviser til, at det er 

nødvendigt at finde den rette balance 

mellem gennemsigtighed, beskyttelse af 

personoplysninger og oplysningers 

forretningsmæssige følsomhed og at tage 

hensyn til følgerne for mindre 

virksomheder; der henviser til, at en 

grundlæggende form for denne 

gennemsigtighed er landeopdelt 

rapportering; fremhæver, at 

gennemsigtighedskravene bør udformes 

og gennemføres på en sådan måde, at de 

ikke stiller EU’s virksomheder dårligere i 

konkurrencen; der henviser til, at alle 

Unionens forslag til landeopdelt 

rapportering i første omgang bør baseres på 

OECD's model; der henviser til, at det er 

muligt for Unionen at gå videre end 

OECD's retningslinjer og gøre en sådan 

landeopdelt rapportering obligatorisk, og at 

Europa-Parlamentet stemte for fuld 

offentlig landeopdelt rapportering i de 

ændringer af forhandlingsmandatet, der 

blev vedtaget den 8. juli 2015
3
 til forslaget 
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forskellige muligheder for gennemførelsen 

af landeopdelt rapportering
4
; der henviser 

til, at 88 % af dem, der svarede offentligt 

på høringen, udtalte, at de støttede 

offentliggørelse af virksomhedernes 

skatterelaterede oplysninger; 

om et revideret direktiv om 

aktionærrettigheder; der henviser til, at 

Europa-Kommissionen gennemførte en 

høring om dette emne mellem den 17. juni 

og den 9. september 2015 for at undersøge 

forskellige muligheder for gennemførelsen 

af landeopdelt rapportering
4
; der henviser 

til, at 88 % af dem, der svarede offentligt 

på høringen, udtalte, at de støttede 

offentliggørelse af virksomhedernes 

skatterelaterede oplysninger; der henviser 

til, at SMV’er og midcapselskaber, der 

ikke er multinationale selskaber, skal 

fritages for en sådan forpligtelse; 

__________________ __________________ 

3
 Vedtagne tekster af 8.7.2015, 

P8_TA(2015)0257. 

3
 Vedtagne tekster af 8.7.2015, 

P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2

015/further-corporate-tax-

transparency/index_en.htm. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2

015/further-corporate-tax-

transparency/index_en.htm. 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Europa-Parlamentet opfordrer igen 

Kommissionen til træffe alle de 

foranstaltninger, der er nødvendige for i 

løbet af første kvartal af 2016 at indføre 

landeopdelt rapportering for alle 

multinationale selskaber i alle sektorer. 

Europa-Parlamentet opfordrer igen 

Kommissionen til at træffe alle de 

foranstaltninger, der er nødvendige for i 

løbet af første kvartal af 2016 at indføre 

landeopdelt rapportering for alle 

multinationale selskaber i alle sektorer, og 

understreger endnu en gang, at SMV’er 

og midcapselskaber, der ikke er 

multinationale selskaber, skal fritages for 

en sådan forpligtelse. 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 oa. de øgede gennemsigtighedskravs 

indvirkning på EU-firmaers 

konkurrenceevne i forhold til 

konkurrenter uden for EU; 

Or. en 

 

 

 


