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21.2.2018 A8-0016/47 

Amendement  47 

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 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2011/16/EU 

Artikel 8 bis bis bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Iedere lidstaat neemt de 

noodzakelijke maatregelen om 

intermediairs te verplichten aan de 

bevoegde belastingautoriteiten inlichtingen 

te verstrekken over een te rapporteren 

grensoverschrijdende constructie of reeks 

van dergelijke constructies binnen vijf 

werkdagen, te rekenen vanaf de dag na die 

waarop de te rapporteren 

grensoverschrijdende constructie of reeks 

van constructies door de intermediair voor 

implementatie beschikbaar is gesteld aan 

één of meer belastingplichtigen na contact 

met die belastingplichtige(n), of wanneer 

de eerste stap in een reeks van constructies 

al is geïmplementeerd. 

1. Iedere lidstaat neemt de 

noodzakelijke maatregelen om 

belastingplichtigen en intermediairs te 

verplichten aan de bevoegde 

belastingautoriteiten inlichtingen te 

verstrekken over een te rapporteren 

grensoverschrijdende constructie of reeks 

van dergelijke constructies binnen vijf 

werkdagen, te rekenen vanaf de dag na die 

waarop de te rapporteren 

grensoverschrijdende constructie of reeks 

van constructies door de intermediair voor 

implementatie beschikbaar is gesteld aan 

één of meer belastingplichtigen na contact 

met die belastingplichtige(n), of wanneer 

de eerste stap in een reeks van constructies 

al is geïmplementeerd. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/48 

Amendement  48 

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 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2011/16/EU 

Artikel 8 bis bis bis – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Iedere lidstaat neemt de noodzakelijke 

maatregelen om intermediairs het recht 

op ontheffing te geven van de verplichting 

tot het verstrekken van inlichtingen over 

een te rapporteren grensoverschrijdende 

constructie of reeks van dergelijke 

constructies wanneer zij krachtens het 

nationale recht van die lidstaat aanspraak 

maken op een wettelijk verschoningsrecht. 

In dergelijke omstandigheden komt de 

verplichting om inlichtingen over een 

dergelijke constructie of reeks van 

constructies te verstrekken, bij de 

belastingplichtige te liggen en 

intermediairs dienen belastingplichtigen 

hiervan in kennis te stellen. 

Professionele geheimhoudingsregels en 

een wettelijk verschoningsrecht krachtens 

het nationale recht van de lidstaat mogen 

niet leiden tot bescherming van 

grensoverschrijdende 

belastingontwijkingsconstructies, of 

constructies waarbij de rol van advocaten 

en accountants meer op die van financiële 

dienstverleners lijkt. In omstandigheden 

waarin een intermediair een beroep doet 

op het wettelijk verschoningsrecht 

krachtens het nationale recht van de 

lidstaat, komt de verplichting om 

inlichtingen over een dergelijke constructie 

of reeks van constructies te verstrekken, bij 

de belastingplichtige te liggen en 

intermediairs dienen belastingplichtigen 

hiervan in kennis te stellen. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/49 

Amendement  49 

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 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2011/16/EU 

Artikel 8 bis bis bis – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aan intermediairs mag slechts ontheffing 

krachtens de eerste alinea worden 

verleend voor zover zij optreden binnen de 

grenzen van de desbetreffende nationale 

wetten die hun beroep afbakenen. 

Schrappen 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/50 

Amendement  50 

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, 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 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2011/16/EU 

Artikel 8 bis bis bis – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Inlichtingen over 

grensoverschrijdende constructies of 

reeks van dergelijke constructies die 

implicaties hebben voor derde landen 

worden ook bekend gemaakt aan de 

relevante belastingautoriteiten in die 

landen, met name in 

ontwikkelingslanden, die vaak minder 

toegang hebben tot internationale 

systemen voor de uitwisseling van 

inlichtingen op belastinggebied. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/51 

Amendement  51 

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, 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 

Bijlage 

Richtlijn 2011/16/EU 

Bijlage IV – deel A – punt 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis.  Een multinationale 

ondernemingsstructuur te organiseren 

waarbij dochterondernemingen in 

verschillende landen betrokken zijn 

waardoor de aan te geven winsten en te 

betalen belastingen aanzienlijk afwijken 

van de reële economische activiteiten in 

het betrokken land, met name door: 

 (i)  activa zoals intellectuele-

eigendomsrechten over te dragen naar 

een entiteit die deze aanhoudt of beheert 

zonder substantiële functies uit te oefenen 

waar innovatie of creativiteit mee gemoeid 

is; 

 (ii)  een entiteit aan te wijzen als 

verlener van diensten voor 

dochterondernemingen die een inkomen 

voor die entiteit genereren dat in geen 

verhouding staat tot de reële economische 

activiteiten waarvoor die entiteit 

verantwoordelijk is; 

 (iii)  een entiteit aan te wijzen om 

kapitaal aan te houden of leningen te 

verstrekken aan of andere investeringen 
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te doen in dochterondernemingen terwijl 

zij verder geen andere economische 

activiteiten verricht; 

 (iv)  een entiteit aan te wijzen als een 

opdrachtgever voor een 

contractfabricage-, contractdistributie- of 

contractonderzoeks- en 

ontwikkelingssysteem; 

 (v)  een mondiale waardeketen zodanig 

te herstructureren dat bewerkingen die 

een hoge waarde toevoegen worden 

ondergebracht in jurisdicties waar zij in 

de praktijk zouden profiteren van lage 

tarieven.  

Or. en 

 

 


