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28.6.2017 A8-0227/82 

Ændringsforslag  82 

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

for S&D-Gruppen 

 

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 

Betragtning 9 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Når de oplysninger, der skal 

offentliggøres, vil kunne betragtes som 

kommercielt følsomme oplysninger af 

virksomheden, bør virksomheden kunne 

anmode om en tilladelse fra den 

kompetente myndighed, hvori det fastslås, 

at virksomheden ikke skal offentliggøre 

det fulde omfang af oplysningerne. I 

tilfælde, hvor den kompetente nationale 

myndighed ikke er en skattemyndighed, 

bør den kompetente skattemyndighed 

inddrages i afgørelsen. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/83 

Ændringsforslag  83 

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

for S&D-Gruppen 

 

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 – stk. 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 For at beskytte kommercielt følsomme 

oplysninger og sikre fair konkurrence kan 

medlemsstaterne tillade, at en eller flere 

specifikke oplysninger, der er opført i 

artikel 48c, midlertidigt udelades fra 

rapporten for så vidt angår aktiviteter i en 

eller flere specifikke skattejurisdiktioner, 

når de er af en sådan art, at 

offentliggørelsen heraf ville være til 

alvorlig skade for den kommercielle 

situation for de virksomheder, der 

henvises til i artikel 48b, stk. 1, og 

artikel 48b, stk. 3, som den vedrører. 

Udeladelsen må ikke hindre muligheden 

for at få en rimelig og afbalanceret 

forståelse af virksomhedens 

skattemæssige situation. Udeladelsen skal 

anføres i rapporten sammen med en 

behørigt begrundet forklaring for hver 

enkel skattejurisdiktion på, hvorfor dette 

er tilfældet, og med en henvisning til den 

eller de pågældende skattejurisdiktioner. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/84 

Ændringsforslag  84 

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

for S&D-Gruppen 

 

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 – stk. 3 b (nyt) 

 

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, herunder 

skattemyndighederne, der træffer 

afgørelse på grundlag af en ny vurdering 

af situationen. Når sådanne undtagelser 

indrømmes, skal medlemsstaterne sikre, at 

tærsklerne for skattepligt, der finder 

anvendelse i hver enkelt 

skattejurisdiktion, overholdes. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Ændringsforslag  85 

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

for S&D-Gruppen 

 

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 – stk. 3 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 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 offentliggøre 

det fulde omfang og alle detaljer af de 

oplysninger, der kræves i henhold til 

denne artikel for de foregående år. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Ændringsforslag  86 

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

for S&D-Gruppen 

 

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 – stk. 3 d (nyt) 

 

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 offentliggøre 

det fulde omfang og alle detaljer af de 

oplysninger, der kræves i henhold til 

denne artikel for de foregående år. 

Or. en 

 

 


