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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 

van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de 

winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren 

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

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0198), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 50, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0146/2016), 

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde 

rechtsgrond, 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn ingediend door de 

Ierse Houses of the Oireachtas en het Zweedse parlement, en waarin wordt gesteld dat 

het ontwerp van wetgevingshandeling in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 21 september 

20161, 

– gezien de artikelen 59 en 39 van zijn Reglement, 

– gezien de gezamenlijke vergaderingen van de Commissie economische en monetaire 

zaken 

en de Commissie juridische zaken overeenkomstig artikel 55 van het Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de 

Commissie juridische zaken (A8-0000/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een 

nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of 

voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
1  PB C 487 van 28.12.2016, blz. 62. 



 

PE597.646v02-00 6/25 PR\1116982NL.docx 

NL 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1) Een eerlijk en effectief 

vennootschapsbelastingstelsel moet de 

hoeksteen van de interne markt worden 

en een gecoördineerde en 

geharmoniseerde benadering van de 

tenuitvoerlegging van nationale 

belastingstelsels is van vitaal belang om 

ervoor te zorgen dat de interne markt naar 

behoren functioneert en dat de 

kapitaalmarktenunie een succes wordt, en 

zou ertoe bijdragen dat 

belastingontwijking en winstverschuiving 

worden voorkomen. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Een beter publiek toezicht op de 

vennootschapsbelasting ten laste van 

multinationale ondernemingen die 

activiteiten in de Unie verrichten, is een 

essentieel element om maatschappelijk 

verantwoord ondernemen verder te 

bevorderen, tot de welvaart bij te dragen 

door belastingen te betalen, een eerlijkere 

belastingconcurrentie binnen de Unie te 

stimuleren door middel van een beter 

onderbouwd openbaar debat en het 

publieke vertrouwen in de billijkheid van 

de nationale belastingstelsels te herstellen. 

Dit publiek toezicht kan worden bereikt 

door middel van een verslag met 

(5) Belastingontduiking en 

belastingontwijking zorgen voor een 

aanzienlijk inkomstenverlies voor 

lidstaten, waardoor zij minder kunnen 

investeren in werkgelegenheid, 

armoedebestrijding en efficiënte 

gezondheidszorg voor iedereen. Een beter 

publiek toezicht op de 

vennootschapsbelasting ten laste van 

multinationale ondernemingen die 

activiteiten in de Unie verrichten, is een 

essentieel element om maatschappelijk 

verantwoord ondernemen verder te 

bevorderen, tot de welvaart bij te dragen 

door belastingen te betalen, een eerlijkere 
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informatie over de winstbelasting, 

ongeacht waar de uiteindelijke 

moederonderneming van de multinationale 

groep is gevestigd. 

belastingconcurrentie binnen de Unie te 

stimuleren door middel van een beter 

onderbouwd openbaar debat en het 

publieke vertrouwen in de billijkheid van 

de nationale belastingstelsels te herstellen. 

Dit publiek toezicht kan worden bereikt 

door middel van een verslag met 

informatie over de winstbelasting, 

ongeacht waar de uiteindelijke 

moederonderneming van de multinationale 

groep is gevestigd. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het verslag met informatie over de 

winstbelasting moet informatie verschaffen 

over alle activiteiten van een onderneming 

of van alle verbonden ondernemingen van 

een groep waarover een uiteindelijke 

moederonderneming zeggenschap 

uitoefent. Deze informatie moet gebaseerd 

zijn op de specificaties voor de rapportage 

in BEPS-actie 13 en moet beperkt zijn tot 

wat nodig is om een doeltreffend publiek 

toezicht mogelijk te maken, teneinde te 

voorkomen dat de openbaarmaking tot 

onevenredige risico's of nadelen leidt. Het 

verslag moet ook een korte beschrijving 

van de aard van de activiteiten bevatten. 

Die beschrijving kan gebaseerd zijn op de 

indeling in tabel 2 van bijlage III bij 

hoofdstuk V van de OESO-richtlijnen voor 

verrekenprijzen op het gebied van 

documentatie. Het verslag moet een 

algemene commentaar met uitleg bevatten 

als er op groepsniveau grote discrepanties 

bestaan tussen de toerekenbare belastingen 

en de betaalde belastingen, rekening 

houdend met de overeenkomstige bedragen 

in vorige boekjaren. 

(8) Het verslag met informatie over de 

winstbelasting moet informatie verschaffen 

over alle activiteiten van een onderneming 

of van alle verbonden ondernemingen van 

een groep waarover een uiteindelijke 

moederonderneming zeggenschap 

uitoefent. Deze informatie moet gebaseerd 

zijn op de specificaties voor de rapportage 

in BEPS-actie 13. Het verslag moet ook 

een korte beschrijving van de aard van de 

activiteiten bevatten. Die beschrijving kan 

gebaseerd zijn op de indeling in tabel 2 van 

bijlage III bij hoofdstuk V van de OESO-

richtlijnen voor verrekenprijzen op het 

gebied van documentatie. Het verslag moet 

een algemene commentaar met uitleg 

bevatten als er op groepsniveau grote 

discrepanties bestaan tussen de 

toerekenbare belastingen en de betaalde 

belastingen, rekening houdend met de 

overeenkomstige bedragen in vorige 

boekjaren. 



 

PE597.646v02-00 8/25 PR\1116982NL.docx 

NL 

Or. en 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Om te zorgen voor een mate van 

detail waardoor burgers beter kunnen 

beoordelen hoe multinationale 

ondernemingen in elke lidstaat tot de 

welvaart bijdragen, moet de informatie per 

lidstaat worden uitgesplitst. Bovendien 

moet de informatie over de activiteiten 

van multinationale ondernemingen ook 

gedetailleerd worden weergegeven voor 

bepaalde fiscale rechtsgebieden die een 

specifieke uitdaging vormen. Voor de 

activiteiten in alle andere derde landen 

moet de informatie in geaggregeerde 

cijfers worden weergegeven. 

(9) Om te zorgen voor een mate van 

detail waardoor burgers beter kunnen 

beoordelen hoe multinationale 

ondernemingen in elke lidstaat tot de 

welvaart bijdragen, moet de informatie per 

rechtsgebied worden uitgesplitst. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) De lidstaten moeten ervoor zorgen 

dat binnen de belastingdiensten een 

passend niveau van personele, technische 

en financiële middelen wordt bestemd 

voor de automatische uitwisseling van 

informatie, de verwerking van gegevens 

en de bestrijding van belastingfraude en 

belastingontwijking; 

Or. en 
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Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Vakbonden en werknemers 

van multinationale ondernemingen 

moeten regelmatig en naar behoren 

worden geïnformeerd over de situatie van 

de onderneming, inclusief het aantal 

werknemers dat in dienst is in 

voltijdsequivalenten, de hoogte van de 

winst die gemaakt is en de 

vennootschapsbelasting die betaald is, 

alsmede de doelstellingen en het 

toekomstige investeringsplan van de 

onderneming. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Om vast te stellen voor welke 

fiscale rechtsgebieden sterk in detail moet 

worden getreden, moet overeenkomstig 

artikel 290 VWEU de bevoegdheid om 

handelingen vast te stellen aan de 

Commissie worden overgedragen met 

betrekking tot het opstellen van een 

gemeenschappelijke Unielijst met die 

fiscale rechtsgebieden. Die lijst moet 

worden opgesteld op basis van een aantal 

criteria, die zijn vastgesteld op basis van 

bijlage 1 bij de mededeling van de 

Commissie aan het Europees Parlement 

en de Raad over een externe strategie voor 

effectieve belastingheffing (COM(2016) 

24 final). Het is van bijzonder belang dat 

de Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passende raadpleging 

Schrappen 
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overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau, en dat deze 

raadplegingen worden uitgevoerd 

overeenkomstig de beginselen die zijn 

vastgelegd in het interinstitutioneel 

akkoord over beter wetgeven, zoals 

goedgekeurd door het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie en 

waarvan de formele ondertekening wordt 

verwacht. Om met name te zorgen voor 

gelijke deelname aan de voorbereiding 

van gedelegeerde handelingen ontvangen 

het Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde moment als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie 

die zich bezighouden met de 

voorbereiding van de gedelegeerde 

handelingen. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis)  Om eenvormige 

voorwaarden te waarborgen voor de 

tenuitvoerlegging van artikel 48 ter, leden 

1, 3, 4, en 6, en artikel 48 quater, lid 5, 

van Richtlijn 2013/34/EU moeten ook aan 

de Commissie uitvoeringsbevoegdheden 

worden toegekend. Die bevoegdheden 

moeten worden uitgeoefend 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

182/2011 van het Europees Parlement en 

de Raad1bis.  

 ________________ 

 1 bis Verordening (EU) nr. 182/2011 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

16 februari 2011 tot vaststelling van de 



 

PR\1116982NL.docx 11/25 PE597.646v02-00 

 NL 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Or. en 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 ter – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten schrijven voor dat onder hun 

nationale recht vallende uiteindelijke 

moederondernemingen met een 

geconsolideerde netto-omzet van meer 

dan 750 000 000 EUR en onder hun 

nationale recht vallende ondernemingen 

die geen verbonden ondernemingen zijn en 

een netto-omzet van meer dan 750 000 

000 EUR realiseren, jaarlijks een verslag 

met informatie over de winstbelasting 

moeten opstellen en publiceren. 

De lidstaten schrijven voor dat onder hun 

nationale recht vallende uiteindelijke 

moederondernemingen van grote groepen, 

als gedefinieerd in artikel 3, lid 7, en grote 

onder hun nationale recht vallende 

ondernemingen, als gedefinieerd in artikel 

3, lid 4, die geen verbonden 

ondernemingen zijn, jaarlijks een verslag 

met informatie over de winstbelasting 

moeten opstellen en publiceren. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 ter – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het verslag met informatie over de 

winstbelasting wordt op de datum van 

publicatie publiek toegankelijk gemaakt op 

de website van de onderneming. 

Het verslag met informatie over de 

winstbelasting wordt gepubliceerd in een 

gemeenschappelijk model dat beschikbaar 

is in een opendata-formaat en in ten 



 

PE597.646v02-00 12/25 PR\1116982NL.docx 

NL 

minste één van de officiële talen van de 

Unie publiek toegankelijk gemaakt op de 

datum van publicatie op de website van de 

onderneming. Op dezelfde datum schrijft 

de onderneming het verslag in in een 

openbaar register dat wordt beheerd door 

de Europese Commissie. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 ter – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten schrijven voor dat de in artikel 

3, leden 3 en 4, bedoelde middelgrote en 

grote dochterondernemingen die onder hun 

nationale recht vallen en waarover een 

uiteindelijke moederonderneming die een 

geconsolideerde netto-omzet van meer dan 

750 000 000 EUR realiseert en niet onder 

het recht van een lidstaat valt, zeggenschap 

uitoefent, jaarlijks het verslag met 

informatie over de winstbelasting van die 

uiteindelijke moederonderneming moeten 

publiceren. 

De lidstaten schrijven voor dat de 

dochterondernemingen die onder hun 

nationale recht vallen en waarover een 

uiteindelijke moederonderneming die een 

geconsolideerde netto-omzet van meer dan 

40 000 000 EUR realiseert en niet onder 

het recht van een lidstaat valt, zeggenschap 

uitoefent, jaarlijks het verslag met 

informatie over de winstbelasting van die 

uiteindelijke moederonderneming moeten 

publiceren. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 ter – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het verslag met informatie over de 

winstbelasting wordt op de datum van 

Het verslag met informatie over de 

winstbelasting wordt gepubliceerd in een 
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publicatie publiek toegankelijk gemaakt op 

de website van de dochteronderneming of 

op de website van een verbonden 

onderneming. 

gemeenschappelijk model dat beschikbaar 

is in een opendata-formaat en in ten 

minste één van de officiële talen van de 

Unie op de datum van publicatie publiek 

toegankelijk gemaakt op de website van de 

dochteronderneming of op de website van 

een verbonden onderneming. Op dezelfde 

datum schrijft de onderneming het verslag 

in in een openbaar register dat wordt 

beheerd door de Europese Commissie. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 ter – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het verslag met informatie over de 

winstbelasting wordt op de datum van 

publicatie publiek toegankelijk gemaakt op 

de website van het bijkantoor of op de 

website van een verbonden onderneming. 

Het verslag met informatie over de 

winstbelasting wordt gepubliceerd in een 

gemeenschappelijk model dat beschikbaar 

is in een opendata-formaat en in ten 

minste één van de officiële talen van de 

Unie op de datum van publicatie publiek 

toegankelijk gemaakt op de website van 

het bijkantoor of op de website van een 

verbonden onderneming. Op dezelfde 

datum schrijft de onderneming het verslag 

in in een openbaar register dat wordt 

beheerd door de Europese Commissie. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 46 ter – lid 5 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de onderneming die het bijkantoor 

heeft opgericht is ofwel een verbonden 

onderneming van een groep waarover een 

uiteindelijke moederonderneming die niet 

onder het recht van een lidstaat valt en een 

geconsolideerde netto-omzet van meer dan 

750 000 000 EUR realiseert, zeggenschap 

uitoefent, ofwel een onderneming die geen 

verbonden onderneming is en een netto-

omzet van meer dan 750 000 000 EUR 

realiseert; 

(a) de onderneming die het bijkantoor 

heeft opgericht is ofwel een verbonden 

onderneming van een groep waarover een 

uiteindelijke moederonderneming die niet 

onder het recht van een lidstaat valt en een 

geconsolideerde netto-omzet van meer dan 

40 000 000 EUR realiseert, zeggenschap 

uitoefent, ofwel een onderneming die geen 

verbonden onderneming is en een netto-

omzet van meer dan 40 000 000 EUR 

realiseert; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 46 ter – lid 5 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de onder a) bedoelde uiteindelijke 

moederonderneming heeft geen 

middelgrote of grote dochteronderneming 

als bedoeld in lid 3. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 46 quater – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) een korte beschrijving van de aard 

van de activiteiten; 

(a) een korte beschrijving van de aard 

van de activiteiten en de geografische 

locatie; 
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Or. en 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 46 quater – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het aantal werknemers; (b) aantal werknemers in 

voltijdsequivalenten; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 quater – lid 2– letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) de waarde van de activa en de 

kosten van onderhoud van die activa op 

jaarbasis;  

Or. en 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 quater – lid 2– letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b ter) verkopen en aankopen; 

Or. en 
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Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 quater – lid 2– letter b quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b quater) de waarde van de 

investeringen, uitgesplitst per fiscaal 

rechtsgebied; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 46 quater – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het bedrag van de netto-omzet, met 

inbegrip van de met verbonden partijen 

gerealiseerde omzet; 

(c) het bedrag van de netto-omzet, 

inclusief een onderscheid tussen de met 

verbonden partijen gerealiseerde omzet en 

de met niet-verbonden partijen 
gerealiseerde omzet; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 quater – lid 2– letter f bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f bis) gestort kapitaal; 

Or. en 
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Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 quater – lid 2– letter f ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f ter) materiële activa andere dan 

geldmiddelen of equivalenten;  

Or. en 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 quater – lid 2– letter g bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g bis) ontvangen overheidssubsidies; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 quater – lid 2– letter g ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g ter) de lijst van dochterondernemingen 

die in elk fiscaal rechtsgebied opereren, 

zowel binnen als buiten de Unie, en de 

gegevens voor die dochterondernemingen 

die corresponderen met de 

gegevensvereisten over de 

moederonderneming uit hoofde van dit 

artikel; 
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Or. en 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 quater – lid 2– letter g quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g quater) alle betalingen aan 

regeringen op jaarbasis, als bedoeld in 

artikel 41, lid 5. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 quater – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het verslag wordt de in lid 2 bedoelde 

informatie voor elke lidstaat afzonderlijk 

weergegeven. Wanneer een lidstaat 

meerdere fiscale rechtsgebieden omvat, 

wordt de informatie op het niveau van de 

lidstaat samengevoegd. 

In het verslag wordt de in lid 2 bedoelde 

informatie voor elke lidstaat afzonderlijk 

weergegeven. Wanneer een lidstaat 

meerdere fiscale rechtsgebieden omvat, 

wordt de informatie afzonderlijk voor elk 

fiscaal rechtsgebied vermeld. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 quater – lid 3 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het verslag bevat ook de in lid 2 van dit 

artikel bedoelde informatie afzonderlijk 

voor elk fiscaal rechtsgebied dat aan het 

einde van het vorige boekjaar was 

opgenomen in de overeenkomstig artikel 

48 octies opgestelde gemeenschappelijke 

Unielijst met bepaalde fiscale 

rechtsgebieden, tenzij in het verslag, 

onder de in artikel 48 sexies bedoelde 

verantwoordelijkheid, uitdrukkelijk wordt 

bevestigd dat de verbonden 

ondernemingen van een groep die onder 

het recht van dat fiscaal rechtsgebied 

vallen, niet rechtstreeks transacties 

uitvoeren met een verbonden 

onderneming van dezelfde groep die 

onder het recht van een lidstaat valt. 

In het verslag bevat ook de in lid 2 van dit 

artikel bedoelde informatie afzonderlijk 

voor elk fiscaal rechtsgebied buiten de 

Unie. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 quater – lid 3 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het verslag wordt de in lid 2 bedoelde 

informatie voor andere fiscale 

rechtsgebieden op geaggregeerde basis 

weergegeven. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 quater – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Het verslag met informatie over de 

winstbelasting wordt in ten minste één van 

de officiële talen van de Unie op de 

website gepubliceerd en toegankelijk 

gemaakt. 

5. Het verslag met informatie over de 

winstbelasting wordt gepubliceerd in een 

gemeenschappelijk model dat beschikbaar 

is in een opendata-formaat en in ten 

minste één van de officiële talen van de 

Unie op de website gepubliceerd en 

toegankelijk gemaakt. Op dezelfde datum 

schrijft de onderneming het verslag in in 

een openbaar register dat wordt beheerd 

door de Europese Commissie. 

Or. en 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 sexies – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

leden van de administratieve, 

leidinggevende en toezichthoudende 

organen van de in artikel 48 ter, lid 3, van 

deze richtlijn bedoelde 

dochterondernemingen en de perso(o)n(en) 

die is (zijn) aangewezen voor het vervullen 

van de in artikel 13 van Richtlijn 

89/666/EEG bedoelde 

openbaarmakingsformaliteiten voor het in 

artikel 48 ter, lid 4, van deze richtlijn 

bedoelde bijkantoor, handelend binnen het 

kader van de hun krachtens het nationaal 

recht toegewezen bevoegdheden, collectief 

verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen 

dat het verslag met informatie over de 

winstbelasting naar hun beste weten en 

vermogen wordt opgesteld, gepubliceerd 

en toegankelijk gemaakt overeenkomstig 

de artikelen 48 ter, 48 quater en 48 

quinquies. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

leden van de administratieve, 

leidinggevende en toezichthoudende 

organen van de in artikel 48 ter, lid 3, van 

deze richtlijn bedoelde 

dochterondernemingen en de perso(o)n(en) 

die is (zijn) aangewezen voor het vervullen 

van de in artikel 13 van Richtlijn 

89/666/EEG bedoelde 

openbaarmakingsformaliteiten voor het in 

artikel 48 ter, lid 4, van deze richtlijn 

bedoelde bijkantoor, handelend binnen het 

kader van de hun krachtens het nationaal 

recht toegewezen bevoegdheden, collectief 

verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen 

dat het verslag met informatie over de 

winstbelasting wordt opgesteld, 

gepubliceerd en toegankelijk gemaakt 

overeenkomstig de artikelen 48 ter, 48 

quater en 48 quinquies. 
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Or. en 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 octies  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 48 octies Schrappen 

Gemeenschappelijke Unielijst met 

bepaalde fiscale rechtsgebieden 

 

De Commissie is overeenkomstig artikel 

49 bevoegd om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen met betrekking tot het 

opstellen van een gemeenschappelijke 

Unielijst met bepaalde fiscale 

rechtsgebieden. Die lijst is gebaseerd op 

de beoordeling van de fiscale 

rechtsgebieden die niet voldoen aan de 

volgende criteria: 

 

(1)  transparantie en uitwisseling van 

inlichtingen, met inbegrip van 

uitwisseling van inlichtingen op verzoek 

en automatische uitwisseling van 

inlichtingen over financiële rekeningen; 

 

(2)  eerlijke belastingconcurrentie;  

(3)  door de G20 en/of de OESO 

opgestelde normen; 

 

(4)  andere relevante normen, met 

inbegrip van door de Financial Action 

Task Force opgestelde internationale 

normen. 

 

De Commissie evalueert de lijst 

regelmatig en wijzigt ze, indien nodig, om 

rekening te houden met nieuwe 

omstandigheden. 

 

Or. en 
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Amendement   33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 nonies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 48 nonies 

 Gemeenschappelijk model voor het 

verslag 

 De Commissie stelt, door middel van 

uitvoeringshandelingen, het 

gemeenschappelijk model vast als bedoeld 

in artikel 48 ter, leden 1, 3, 4 en 6 en in 

artikel 48 quater, lid 5. Die 

uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld volgens de in artikel 50, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure. 

Or. en 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 49 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) artikel 49 wordt als volgt 

gewijzigd: 

Schrappen 

(a)  de leden 2 en 3 worden vervangen 

door: 

 

"2.  "2. De in artikel 1, lid 2, artikel 3, 

lid 13, artikel 46, lid 2, en artikel 48 octies 

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van de in artikel 54 

bedoelde datum. 

 

3.  Het Europees Parlement of de 

Raad kan de in artikel 1, lid 2, artikel 3, 

lid 13, artikel 46, lid 2, en artikel 48 octies 
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bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 

tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. ’ 

(b)  het volgende lid 3 bis wordt 

ingevoegd: 

 

"3 bis.  Voor de vaststelling van een 

gedelegeerde handeling raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat 

aangewezen deskundigen overeenkomstig 

de beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel akkoord over beter 

wetgeven van [datum]. ’ 

 

(c) lid 5 wordt vervangen door:  

"5.  "5. Een overeenkomstig artikel 1, 

lid 2, artikel 3, lid 13, artikel 46, lid 2, of 

artikel 48 octies vastgestelde gedelegeerde 

handeling treedt alleen in werking indien 

het Europees Parlement noch de Raad 

daartegen binnen een termijn van twee 

maanden na de kennisgeving van de 

handeling aan het Europees Parlement en 

de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 

zowel het Europees Parlement als de 

Raad voor het verstrijken van die termijn 

de Commissie hebben medegedeeld dat zij 

daartegen geen bezwaar zullen maken. 

Die termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met twee 

maanden verlengd. ’ 

 

Or. en 
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TOELICHTING 

 

Openbare rapportage-per-land (CBCR) over fiscaal-relevante bedrijfsgegevens is een cruciaal 

element in de bestrijding van internationale belastingontduiking en belastingontwijking en 

tegen de neerwaartse spiraal van concurrerende belastingstelsels. Toch reiken de positieve 

effecten van deze richtlijn veel verder. Met de toenemende mobiliteit en economische 

activiteiten op mondiale en Europese schaal is transparantie in termen van openbaarmaking 

onontbeerlijk voor een sterk ondernemingsbestuur ('corporate governance') en een instrument 

om het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te bevorderen. 

 

Momenteel kunnen burgers geen gebruik maken van gepubliceerde jaarrekeningen om vast te 

stellen of een multinationale onderneming in hun fiscale rechtsgebied actief is. Aangezien 

multinationale ondernemingen steeds complexer worden en vaak, helaas, minder transparant, 

wordt het probleem steeds groter. De meeste landen hanteren internationale standaarden voor 

jaarrekeningen. Om die reden zal openbare rapportage-per-land een kosteneffectieve manier 

zijn om de wereldwijde transparantie van ondernemingen op een nieuwe leest te schoeien ten 

behoeve van onze samenlevingen, inclusief burgers, aandeelhouders, belastingautoriteiten, 

investeerders, economen, en verschaft het hun een middel om regeringen en multinationale 

ondernemingen ter verantwoording te roepen.  

 

Uw rapporteurs zijn van mening dat deze richtlijn, afgezien van de belasting-gerelateerde en 

verantwoordingsplichtsdoelstellingen, een instrument is om het recht van werknemers op 

informatie en raadpleging te vergroten. Openbare rapportage versterkt de dialoog en vergroot 

het wederzijds vertrouwen binnen ondernemingen omdat het zorgt voor objectieve en 

betrouwbare gegevens over de situatie van een onderneming, waardoor alle aandeelhouders, 

inclusief de werknemers, zich bewuster worden van de aanpassingen die nodig zijn. Het 

vergroot ook de betrokkenheid van werknemers bij de bedrijfsvoering en bij de toekomst van 

de onderneming en versterkt het concurrentievermogen. 

 

Het Europees Parlement dringt al sinds lange tijd aan op openbare rapportage. Reeds in 2011 

nam het zijn standpunt ten aanzien van rapportage-per-land in en stelde in die context dat de 

kwaliteit van financiële rapportage van cruciaal belang is om belastingontduiking op 

effectieve wijze tegen te gaan en dat rapportage-per-land voor investeerders in alle sectoren 

gunstig zou zijn, zodat het ook op mondiale schaal zou bijdragen tot goed 

ondernemingsbestuur ('good governance'). In 2014 werd rapportage-per-land onderdeel van 

het debat in het kader van de Richtlijn inzake niet-financiële verslaglegging. Toen de 

rapporteur voor de hervorming van de rechten van aandeelhouders, Sergio Cofferati, erop 

aandrong om openbare rapportage-per-land op te nemen in de jaarrekeningrichtlijn, besloot de 

Commissie een specifiek voorstel over dit onderwerp in de vorm van een wijzigingsbesluit bij 

de jaarrekeningrichtlijn in te dienen. Deze wijziging van de jaarrekeningrichtlijn kan een 

cruciale rol spelen in de rapportage over ondernemingen. 

 

Uw rapporteurs stellen voor de transparantie te vergroten met betrekking tot de informatie die 

ondernemingen moeten verstrekken, en stellen de volgende belangrijke verbeteringen van de 

tekst van de Commissie voor: 

 

• Met het oog op betere wetgeving moet de invoering van nieuwe categorieën van 
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ondernemingen en groepen worden vermeden. Deze wijziging bij de jaarrekeningrichtlijn 

moet worden afgestemd op de opbouw van de jaarrekeningrichtlijn. De drempels voor micro-, 

kleine, middelgrote en grote ondernemingen zijn al lang geleden vastgesteld. Het concept gaat 

terug tot de vierde vennootschapsrechtrichtlijn van 1978. De noodzaak om een nieuwe 

drempel in te voeren is tot dusverre niet bevredigend beargumenteerd door de Commissie. 

Aangezien MKB-ondernemingen niet over de middelen beschikken om te investeren in 

brievenbusmaatschappijen om winsten kunstmatig te verschuiven ('profit shifting'), 

ondervinden zij een concurrentienadeel ten opzichte van multinationals. Voor een gezonde 

interne markt is het van essentieel belang een billijk, efficiënt en groeivriendelijk 

vennootschapsbelastingstelsel in te voeren dat gebaseerd is op het beginsel dat 

ondernemingen belastingen betalen in het land waar de winsten worden gegenereerd. Om die 

reden moeten er nieuwe openbaarmakingsvereisten worden vastgesteld voor grote groepen, 

als gedefinieerd in artikel 3, lid 7, en voor alle grote ondernemingen als gedefinieerd in 

artikel 3, lid 4.  

 

• Uw rapporteurs zijn van mening dat het ongepast zou zijn het toepassingsgebied van 

deze richtlijn te beperken tot informatie die verband houdt met EU-lidstaten en 

belastingparadijzen en derhalve stellen zij voor, zelfs hoewel zij niet tegen het idee zijn van 

een zwarte lijst van belastingparadijzen aan de hand van duidelijke criteria, dat multinationale 

ondernemingen informatie moeten verstrekken over hun activiteiten in iedere fiscaal 

rechtsgebied waar zij opereren, ook buiten de Europese Unie. Openbaarmaking van dergelijke 

informatie is niet een sanctie voor niet-coöperatieve rechtsgebieden maar veeleer een 

basisvoorwaarde voor een goed functionerende interne markt.  

 

• Om de publieke controle en de mondiale transparantie van ondernemingen te 

vergroten zijn uw rapporteurs van mening dat multinationale ondernemingen relevante 

informatie voor alle landen waar zij actief zijn openbaar moeten maken, zodat er belasting 

wordt betaald waar de winsten feitelijk worden gegenereerd. Uw rapporteurs dringen aan op 

openbaarmaking van niet-geaggregeerde data in overeenstemming met de samenhang in het 

ontwikkelingsbeleid omdat het ernaar streeft de naleving van belastingwetgeving te 

bevorderen en ontwikkelingslanden op effectieve wijze te helpen toegang te krijgen tot hun 

belastinginkomsten. 

 

• Uw rapporteurs achten het van essentieel belang dat het model van publicatie zodanig 

is dat de gegevens kunnen worden vergeleken en stellen derhalve voor dat het model van de 

rapportagedocumenten voor alle ondernemingen die onder deze richtlijn vallen, wordt 

gestandaardiseerd. 

 

Tenslotte willen uw rapporteurs het belang benadrukken van een gecoördineerde en 

geharmoniseerde benadering bij de tenuitvoerlegging van systemen voor de rapportage over 

ondernemingen voor een goed functionerende interne markt. In dit verband willen uw 

rapporteurs opnieuw benadrukken dat meer transparantie met betrekking tot de activiteiten 

van multinationale ondernemingen cruciaal is om een eind te maken aan winstverschuiving, 

die op verschillende manieren plaatsvindt, o.a. via brievenbusmaatschappijen, octrooiboxen 

en verrekenprijzen, en ook aan ongezonde concurrerende belastingpraktijken tussen 

rechtstelsels, die maar al te vaak worden gebruikt ten koste van de burgers, met name 

belastingbetalers, werknemers en MKB-ondernemingen. 

 


