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Betänkande A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska kräva att ett sådant 

utelämnande endast får ske om det i 

förväg har godkänts av en behörig 

nationell myndighet. Företaget ska varje 

år ansöka om ett nytt godkännande från 

den behöriga myndigheten som fattar sitt 

beslut på grundval av en ny bedömning av 

situationen. Om den utelämnade 

informationen inte längre uppfyller det 

krav som fastställs i stycke 3a ska den 

omedelbart offentliggöras. Från och med 

slutet av den period då vissa uppgifter inte 

ska offentliggöras, ska företaget också 

retroaktivt offentliggöra, i form av ett 

aritmetiskt medelvärde, den information 

som föreskrivs enligt denna artikel för 

föregående år som omfattas av den period 

då vissa uppgifter inte ska offentliggöras. 

Or. en 
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Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer 
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Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Om kommissionen drar slutsatsen, efter 

att ha utfört sin bedömning av den 

mottagna informationen i enlighet med 

stycke 3c, att det krav som fastställs i 

stycke 3a inte är uppfyllt, ska det berörda 

företaget omedelbart offentliggöra 

informationen. Från och med slutet av 

den period då vissa uppgifter inte ska 

offentliggöras, ska företaget också 

retroaktivt offentliggöra, i form av ett 

aritmetiskt medelvärde, den information 

som föreskrivs enligt denna artikel för 

föregående år som omfattas av den period 

då vissa uppgifter inte ska offentliggöras. 

Or. en 

 

 


