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Betænkning A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne skal gøre en sådan 

udeladelse afhængig af en forudgående 

tilladelse fra den nationale kompetente 

myndighed. Virksomheden skal hvert år 

indhente en ny tilladelse fra den 

kompetente myndighed, der træffer 

afgørelse på grundlag af en ny vurdering 

af situationen. Hvis de udeladte 

oplysninger ikke længere opfylder de 

krav, der er fastsat i stk. 3a, skal de straks 

gøres offentligt tilgængelige. Fra udløbet 

af den periode, hvori visse oplysninger 

ikke skal offentliggøres, skal 

virksomheden også med tilbagevirkende 

kraft og i form af et aritmetisk gennemsnit 

offentliggøre de oplysninger, der kræves i 

henhold til denne artikel, for de 

foregående år, hvori visse oplysninger 

ikke skulle offentliggøres. 

Or. en 
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Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel48c – stk. 3 – afsnit 3 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Konkluderer Kommissionen efter at have 

foretaget sin vurdering af de oplysninger, 

den har modtaget i henhold til stk. 3c, at 

det krav, der er fastsat i stk. 3a, ikke er 

opfyldt, skal den pågældende virksomhed 

straks gøre oplysningerne offentligt 

tilgængelige. Fra udløbet af den periode, 

hvori visse oplysninger ikke skal 

offentliggøres, skal virksomheden også 

med tilbagevirkende kraft og i form af et 

aritmetisk gennemsnit offentliggøre de 

oplysninger, der kræves i henhold til 

denne artikel, for de foregående år, hvori 

visse oplysninger ikke skulle 

offentliggøres. 

Or. en 

 

 


