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21.2.2018 A8-0016/43 

Amendement  43 

Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Personen die toegang 

hebben tot informatie over fiscale 

wanpraktijken in verband met te 

rapporteren grensoverschrijdende 

constructies, met inbegrip van gevallen 

van belastingontduiking en -ontwijking, 

moeten worden aangemoedigd om te 

rapporteren aan en samen te werken met 

de autoriteiten en moeten op alle 

mogelijke manieren volledig door die 

autoriteiten worden beschermd, binnen 

het wettelijke kader van elke lidstaat. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/44 

Amendement  44 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De melding van mogelijk 

agressieve fiscale planningconstructies met 

een grensoverschrijdende dimensie kan 

daadwerkelijk bijdragen aan de 

inspanningen die worden geleverd om een 

eerlijk belastingklimaat op de interne markt 

te scheppen. In dit verband zou het 

opleggen van een verplichting aan 

intermediairs om de belastingautoriteiten te 

informeren over bepaalde 

grensoverschrijdende constructies die 

mogelijkerwijs kunnen worden gebruikt 

voor belastingontwijking, een stap in de 

goede richting betekenen. Om dit in te 

bedden in een meer omvattend beleid, zou 

het ook van groot belang zijn dat de 

belastingautoriteiten deze inlichtingen in 

een volgende fase, dat wil zeggen na de 

melding, delen met hun tegenhangers in 

andere lidstaten. Een dergelijke regeling 

moet ook de CRS doeltreffender maken. 

Voorts zou het van wezenlijk belang zijn 

dat de Commissie toegang krijgt tot 

voldoende inlichtingen zodat zij kan 

toezien op de goede werking van deze 

richtlijn. Deze toegang tot inlichtingen 

(6) De melding van mogelijk 

agressieve fiscale planningconstructies met 

een grensoverschrijdende dimensie kan 

daadwerkelijk bijdragen aan de 

inspanningen die worden geleverd om een 

eerlijk belastingklimaat op de interne markt 

te scheppen. In dit verband zou het 

opleggen van een verplichting aan 

intermediairs, accountants en 

belastingplichtigen om de 

belastingautoriteiten te informeren over 

bepaalde grensoverschrijdende constructies 

die mogelijkerwijs kunnen worden 

gebruikt voor belastingontwijking, een stap 

in de goede richting betekenen. Om dit in 

te bedden in een meer omvattend beleid, 

zou het ook van groot belang zijn dat de 

belastingautoriteiten deze inlichtingen in 

een volgende fase, dat wil zeggen na de 

melding, delen met hun tegenhangers in 

andere lidstaten. Een dergelijke regeling 

moet ook de CRS doeltreffender maken. 

Voorts zou het van wezenlijk belang zijn 

dat de Commissie toegang krijgt tot 

voldoende inlichtingen zodat zij kan 

toezien op de goede werking van deze 
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voor de Commissie ontheft een lidstaat niet 

van zijn verplichtingen inzake het melden 

van staatssteun bij de Commissie. 

richtlijn. Deze toegang tot inlichtingen 

voor de Commissie ontheft een lidstaat niet 

van zijn verplichtingen inzake het melden 

van staatssteun bij de Commissie. De 

Commissie moet worden verplicht 

driemaandelijks een lijst van de 

gerapporteerde grensoverschrijdende 

constructies te publiceren, met vermelding 

van de bij de regeling betrokken 

belastingplichtige en intermediair. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/45 

Amendement  45 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Om de goede werking van de 

interne markt te garanderen en leemten in 

de voorgestelde regelgeving te voorkomen, 

moet de meldingsplicht worden opgelegd 

aan alle spelers die gewoonlijk betrokken 

zijn bij het bedenken, aanbieden, opzetten 

of beheren van de implementatie van een te 

rapporteren grensoverschrijdende 

transactie of een reeks daarvan alsook aan 

diegenen die bijstand of advies verlenen. 

Er mag ook niet worden voorbijgegaan 

aan het feit dat de meldingsplicht bij een 

intermediair soms niet kan worden 

gehandhaafd omdat er een wettelijk 

verschoningsrecht bestaat of omdat er 

geen sprake is van een intermediair, 

bijvoorbeeld wanneer de 

belastingplichtige zelf een regeling 

bedenkt en implementeert. Het is dus van 

wezenlijk belang dat de 

belastingautoriteiten in die 

omstandigheden toch de mogelijkheid 

behouden om informatie te krijgen over 

belastinggerelateerde constructies die 

mogelijk verband houden met agressieve 

fiscale planning. Daarom dient de 

(8) Om de goede werking van de 

interne markt te garanderen en leemten in 

de voorgestelde regelgeving te voorkomen, 

moet de meldingsplicht worden opgelegd 

aan belastingplichtigen en alle spelers die 

gewoonlijk betrokken zijn bij het 

bedenken, aanbieden, opzetten of beheren 

van de implementatie van een te 

rapporteren grensoverschrijdende 

transactie of een reeks daarvan alsook aan 

diegenen die bijstand of advies verlenen. 

De rapporteringsplicht heeft ook een 

afschrikkend effect, en het opleggen van 

de meldingsplicht aan de 

belastingplichtige zal ervoor zorgen dat de 

gebruiker van een mogelijk agressieve 

belastingregeling weet dat de regeling zal 

worden onderzocht en nietig kan worden 

verklaard en/of tot een sanctie kan leiden. 

In gevallen waarin de promotor zich 

offshore bevindt, moet de meldingsplicht 

zowel voor de belastingplichtige als voor 

de offshore-intermediair gelden. Wanneer 

er handhavingsproblemen en/of 

praktische problemen zijn bij het toezicht 

op de naleving door offshore-
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meldingsplicht in deze gevallen te 

verschuiven naar de belastingplichtige die 

profijt trek van de constructie. 

intermediairs, moeten sancties worden 

overwogen, waaronder bijvoorbeeld de 

ontzegging van het recht om 

overheidsopdrachten te krijgen. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/46 

Amendement  46 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Om de kansen te vergroten dat deze 

richtlijn doeltreffend is, dienen de lidstaten 

sancties vast te stellen voor overtredingen 

van de nationale omzettingsbepalingen en 

erop toe te zien dat deze sancties ook 

werkelijk worden toegepast, dat ze 

evenredig zijn en een afschrikkend effect 

hebben. 

(13) Om de kansen te vergroten dat deze 

richtlijn doeltreffend is, dienen de lidstaten 

sancties vast te stellen voor overtredingen 

van de nationale omzettingsbepalingen en 

erop toe te zien dat deze sancties ook 

werkelijk worden toegepast, dat ze 

evenredig zijn en een afschrikkend effect 

hebben. De lidstaten moeten een systeem 

opzetten om de namen openbaar te maken 

van promotoren en belastingplichtigen die 

belastingontwijkingsconstructies niet aan 

de bevoegde belastingautoriteiten melden. 

In extreme en herhaalde gevallen moet 

het ook mogelijk zijn om de 

bedrijfsvergunning van de betrokken 

onderneming in te trekken, zoals wordt 

aanbevolen in punt 165 van het 

eindverslag van de Bijzondere Commissie 

fiscale rulings van het Europees 

Parlement. 

Or. en 

 

 


