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KORT BEGRUNDELSE

Der er flere formål med dette forslag til direktiv om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber 
og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer (COM(2011)0684: 1) at forenkle 
procedurerne for mindre virksomheder, 2) at øge klarheden og sammenligneligheden af 
regnskaber og 3) at beskytte væsentlige brugerbehov med henblik på at bibeholde nødvendige 
regnskabsmæssige oplysninger for brugerne.

Det fjerde formål med dette udkast til direktiv er at øge oplysningskravene vedrørende de 
betalinger, som myndighederne modtager fra udvindingssektorerne, herunder virksomheder, 
der fælder primærskov. Ordføreren ønsker at udtrykke sin støtte til dette vigtige aspekt af 
lovgivningsforslaget, nemlig indførelsen af yderligere krav til disse virksomheder. Dog vil 
sådanne oplysninger, også hvad angår alle øvrige sektorer, være særdeles værdifulde for såvel 
investorer som skattemyndigheder. Ordføreren foreslår derfor et kompromis, der består i 
rapportering på landebasis af betalinger til regeringer samt lokale og regionale offentlige 
myndigheder skal gøres obligatorisk for alle børsnoterede virksomheder og andre selskaber, 
mens den mere detaljerede rapportering på projektbasis kun skal være obligatorisk for 
virksomheder, der er aktive inden for specifikke sektorer, nemlig udvindingsindustrien, 
virksomheder i den primære skovbrugsindustri, landbrug, fiskeri, omfattende 
energiproduktion og bygge og anlæg.

Sammen med lovgivningsforslaget om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse 
med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked 
(COM(2011)0683) skal dette lovgivningsforslag til et direktiv om regnskaber ændre måden, 
hvorpå de virksomheder i EU, der er aktive inden for ovennævnte sektorer, offentligt 
fremlægger deres betalinger til tredjelandes regeringer via detaljerede projektbaserede 
oplysninger. EU-lovgivningen stiller i øjeblikket ikke krav om, at udstedere skal offentliggøre 
betalinger til regeringer i de lande, hvor de opererer. Derfor offentliggøres sådanne betalinger 
foretaget til regeringer i et specifikt land normalt ikke.

"Publish what you pay" er et uundværligt princip til fremme af gennemsigtighed og 
virksomhedernes sociale ansvar. Det er nødvendigt at gøre myndighederne ansvarlige for 
anvendelsen af deres ressourcer og øge chancerne for udvikling i disse lande ved at bekæmpe 
korruption og fremme god forvaltningspraksis. Uden disse regnskabsoplysninger nås målet 
om god forvaltningspraksis på skatteområdet ikke. Ordføreren for Udvalget om International 
Handel ønsker, at EU's investorer fører an med hensyn til gennemsigtighed og 
virksomhedernes sociale ansvar, når de opererer i tredjelande.

Indførelse af denne type regnskabsaflæggelse for virksomheder i EU synes heller ikke at være 
forhastet. Den fortsatte udvidelse af dækningen af værtslande af gennemsigtighedsinitiativet 
for udvindingsindustrien (Extractive Industries Transparency Initiative – EITI) sammen med 
lovgivningsmæssige initiativer i andre dele af verden (såsom USA og Hongkong) viser, at 
tidspunktet er rigtigt.

Ved at indtage en ledende stilling i dette spørgsmål vil EU opmuntre Unionens hovedpartnere 
i G8 og andre steder til at følge efter og vedtage lignende foranstaltninger. I EITI-debatten har 
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Europa-Parlamentet vist beslutsomhed i støtten til obligatorisk regnskabsaflæggelse med 
hensyn til udvindingssektorerne.

I denne udtalelse sigter de ændringer, som ordføreren fremfører, mod forbedring af 
brugbarheden af oplysningskravene sammenlignet med Kommissionens udkast, idet den 
bygger på de krav, der indgår i artikel 1504 i den amerikanske Dodd-Frank-lov, der også 
indeholder en forpligtelse om, at udvindingssektorerne skal offentliggøre deres betalinger.
Også i den henseende er Kommissionens udkast særdeles værdsat.

Antallet af sektorer, der er omfattet af forslaget, er blevet øget omhyggeligt med henblik på at 
gøre det til et effektivt instrument, der kan behandle nye internationale problemområder, 
såsom "land grabbing" og krav om bestikkelse for at få tildelt bygge- og anlægskontrakter.
Det er fornuftigt at dække hele kæden af involverede enheder, herunder joint ventures.

Ordføreren vurderer, at det er relevant at fastsætte tærsklen for indberetning af betalinger ved 
betalinger, der er "væsentlige for den modtagende regering", men det antyder, at 
oplysningerne bør gælde for virksomheder i alle størrelser, og at det kun er betalingers 
uvæsentlighed, der kan fritage nogle projekter og virksomheder. Fastsættelsen af tærsklen er 
medlovgivernes ansvar og bør ikke overføres til Kommissionen i en delegeret retsakt, som 
foreslået af Kommissionen. Ordføreren foreslår, at tærsklen fastsættes, når de samlede 
betalinger i forbindelse med et projekt overstiger 100.000 EUR om året.

Til forskel fra Kommissionens forslag undtager de foreslåede amerikanske regler ikke 
indberetning af betalingsoplysninger, der er svære at indhente, eller indberetning af 
oplysninger, når værtslandet forbyder offentliggørelse af oplysninger. Derfor ønsker 
ordføreren at fjerne denne undtagelse for at sikre sammenhæng mellem EU og USA og for at 
hindre, at regeringer får incitament til at gennemføre ny lovgivning med henblik på at skjule 
de betalinger, de modtager.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at sikre større gennemsigtighed i 
forbindelse med betalinger foretaget til 
myndigheder bør store virksomheder og 
virksomheder af interesse for 
offentligheden inden for 
udvindingsindustrien eller skovning af 

(32) For at sikre større gennemsigtighed i 
forbindelse med betalinger foretaget til 
statslige samt lokale og regionale 
myndigheder skal store virksomheder og 
virksomheder af interesse for 
offentligheden inden for 
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primærskove på årsbasis i en særskilt 
beretning give oplysning om væsentlige 
betalinger foretaget til myndigheder i de 
lande, hvor der opererer. Sådanne 
virksomheder er aktive i lande, der er rige 
på naturressourcer, navnlig mineraler, 
olie, naturgas og primærskove.
Beretningen bør indeholde tilsvarende 
typer af betalinger som dem, der oplyses 
af en virksomhed, der deltager i 
gennemsigtighedsinitiativet for 
udvindingsindustrien (Extractive 
Industries Transparency Initiative 
(EITI)). Initiativet er også et supplement til 
EU's FLEGT-handlingsplan 
(retshåndhævelse, god forvaltningspraksis 
og handel på skovbrugsområdet) og 
skovhugstforordningen, som stiller krav til 
forhandlere af træ og træprodukter om at 
udøve behørig omhu for at forhindre træ og 
træprodukter fra ulovlig skovhugst i at få 
adgang til EU-markedet.

udvindingsindustrien eller skovning af 
primærskove på årsbasis i en særskilt 
beretning give oplysning om væsentlige 
betalinger foretaget til statslige samt lokale 
og regionale myndigheder i de lande, hvor 
de opererer. Beretningen skal indeholde
visse kontekstuelle oplysninger.
Offentliggørelsen af en sådan beretning 
er nyttig for investorer, idet de derved er i 
stand til at træffe mere velfunderede 
beslutninger ved forbedret 
virksomhedsledelse og ansvarlighed.
Offentliggørelsen skal tjene som støtte for 
god virksomhedsledelse på skatteområdet 
og medvirke til fokus på og begrænsning 
af skattesvig, Beretningen skal medtage 
oplysninger på landebasis, med visse 
yderligere indberetningskrav på 
projektbasis, for store virksomheder og 
virksomheder af interesse for 
offentligheden inden for 
udvindingsindustrien, inden for 
landbruget, inden for omfattende 
energiproduktion, inden for bygge- og 
anlægssektoren eller skovning af 
primærskove. Initiativet er også et 
supplement til EU's FLEGT-handlingsplan 
(retshåndhævelse, god forvaltningspraksis 
og handel på skovbrugsområdet) og 
skovhugstforordningen, som stiller krav til 
forhandlere af træ og træprodukter om at 
udøve behørig omhu for at forhindre træ og 
træprodukter fra ulovlig skovhugst i at få 
adgang til EU-markedet.

Or. en

Begrundelse

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting requirements should apply to 
undertakings and public interest entities across all sectors and should be determined by the 
materiality of payments rather then the size of the undertaking. Reporting shall satisfy 
investors' demands regarding accountability. They shall also supply the figures needed to 
support good governance in the tax area and for the prevention of tax evasion. While the 
Commission proposal addresses the specific sectors of extractive industry and logging as the 
sectors historically involving the most controversial projects, the scope has been updated to 
include current day problems such as land grabbing in the agriculture sector and payments 
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related to fisheries, to large scale energy production projects and to contracts in the 
construction sector.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Beretningerne bør bidrage til at gøre 
det lettere for myndigheder i ressourcerige 
lande at gennemføre EITI-principperne og 
-kriterierne og aflægge regnskab over for 
deres borgere for betalinger, som disse 
myndigheder modtager fra virksomheder 
inden for udvindingsindustrien eller 
skovning af primærskove inden for deres 
jurisdiktion. Beretningen bør omfatte 
oplysninger på lande- og projektbasis, 
hvor et projekt anses for at være det 
laveste niveau af en operationel 
indberetningsenhed, hvor virksomheden 
udarbejder regelmæssige interne 
forvaltningsrapporter, f.eks. en 
koncession, et geografisk område osv., og 
hvor betalingerne er blevet henført til 
sådanne projekter. I lyset af det 
overordnede mål om at fremme god 
forvaltningspraksis i disse lande bør
væsentligheden af betalinger, der skal 
indberettes, vurderes i relation til den
modtagende myndighed. Der kunne 
fastsættes forskellige 
væsentlighedskriterier, f.eks. betalinger af 
et absolut beløb eller en procenttærskel 
(f.eks. betalinger over en procentdel af et 
lands BNP), og disse kan fastsættes via en 
delegeret retsakt. Rapporteringsordningen 
bør være underlagt revision og aflæggelse 
af rapport fra Kommissionens side senest 
fem år efter direktivets ikrafttræden. Det 
bør i revisionen vurderes, hvor effektiv 
ordningen er, under hensyntagen til den 
internationale udvikling, bl.a. hvad angår 
forhold som konkurrenceevne og 
energisikkerhed, og Revisionen bør også 

(33) Beretningerne bør bidrage til at gøre 
det lettere for myndigheder i ressourcerige 
lande at gennemføre standarder for 
ansvarlighed og gennemsigtighed, der 
mindst følger EITI-principperne og 
-kriterierne, og aflægge regnskab over for 
deres borgere for betalinger, som disse 
statslige samt lokale og regionale 
myndigheder modtager. I beretningerne 
fra store virksomheder og virksomheder af 
interesse for offentligheden inden for 
udvindingsindustrien, inden for 
landbruget, inden for omfattende 
energiproduktion, inden for bygge- og 
anlægssektoren eller skovning af 
primærskove skal betalinger foretaget til 
myndigheder også oplyses på projektbasis, 
i tilfælde hvor "projekt" betyder en 
operationel enhed oprettet på baggrund af 
en eller flere licenser, koncessioner, 
kontrakter eller andre specifikke lovlige 
aftaler, som giver anledning til 
skattemæssige eller skattelignende 
forpligtelser. I lyset af det overordnede mål 
om at fremme god forvaltningspraksis i 
disse lande skal væsentlighedstærsklen for
betalinger, der skal indberettes, kun 
benyttes på projekter, hvor beløbet, der 
skal betales, samlet overstiger 
100 000 EUR. Rapporteringsordningen 
skal være underlagt revision og aflæggelse 
af rapport fra Kommissionens side senest 
fire år efter direktivets ikrafttræden. Det 
skal i revisionen vurderes, hvor effektiv 
ordningen er, under hensyntagen til den 
internationale udvikling, bl.a. hvad angår 
forhold som konkurrenceevne,
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tage hensyn til de indhøstede erfaringer hos 
dem, der udarbejder og benytter 
betalingsoplysningerne, og overveje, om 
det vil være hensigtsmæssigt at inkludere 
yderligere betalingsoplysninger i 
ordningen, f.eks. den effektive rentesats og 
nærmere oplysninger om modtageren 
såsom bankkontooplysninger.

fødevaresikkerhed og energisikkerhed, og
revisionen skal også tage hensyn til de 
indhøstede erfaringer hos dem, der 
udarbejder og benytter 
betalingsoplysningerne, og overveje, om 
det vil være hensigtsmæssigt at inkludere 
yderligere betalingsoplysninger i 
ordningen, f.eks. den effektive rentesats og 
nærmere oplysninger om modtageren 
såsom bankkontooplysninger.

Or. en

Begrundelse

Beretningerne vil være til gavn for myndigheder i alle lande, og ikke blot lande, der er 
ressourcerige. Eftersom rapportering på landebasis generelt er tilstrækkelig, er det kun de 
anførte sektorer, der også skal udføre rapportering på projektbasis. Væsentlighedstærsklen 
skal ikke gøres til genstand for en delegeret retsakt, men skal fastsættes af medlovgiverne.
Der skal foreligge tilstrækkelige data til en revision af rapporteringssystemet allerede fire år 
efter direktivets ikrafttræden i stedet for fem. Af hensyn til politiksammenhæng skal revisionen 
omfatte aspektet fødevaresikkerhed.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "virksomhed inden for 
udvindingsindustrien": virksomhed med 
enhver aktivitet inden for efterforskning, 
opdagelse, udvikling og udvinding af 
mineral-, olie- og naturgasforekomster 
som omhandlet i hovedafdeling B, 
hovedgruppe 05-08, i bilag I til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1893/2006

1. "virksomhed inden for 
udvindingsindustrien": virksomhed med 
enhver aktivitet inden for prospektering, 
efterforskning, opdagelse, transport, 
eksport, udvikling, udvinding og transport 
af mineraler, anden minedrift og brydning 
af sten, olie- og naturgasforekomster som 
omhandlet i hovedafdeling B, hovedgruppe 
05-09, i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 36 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. "virksomhed inden for landbrug":
virksomhed med enhver form for aktivitet, 
der omfatter koncessioner, erhvervelse 
eller leje af jord, som omhandlet i 
hovedafdeling A, hovedgruppe 01.1-01.7, i 
bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1893/2006

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 36 – punkt 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. "virksomhed inden for fiskeri":
virksomhed med enhver form for aktivitet, 
der omfatter koncessioner, som 
omhandlet i hovedafdeling A, 
hovedgruppe 03, i bilag I til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1893/2006

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 36 – punkt 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. "virksomhed inden for omfattende 
energiproduktion": virksomhed med 
enhver form for aktivitet, der omfatter 
koncessioner, erhvervelse eller leje af 
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jord, eller distribution, som omhandlet i 
hovedafdeling D, hovedgruppe 35.1-35.2, 
i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 36 – punkt 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. "virksomhed i bygge- og 
anlægssektoren": virksomhed med enhver 
aktivitet, der omfatter koncessioner og 
offentlige indkøbskontrakter, som 
omhandlet i hovedafdeling E, 
hovedgruppe 38.1-38.22, eller 
hovedafdeling F i bilag I til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1893/2006

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "projekt": en særlig operationel 
indberetningsenhed på laveste niveau 
inden for virksomheden, hvor der 
udarbejdes regelmæssige interne 
forvaltningsrapporter til overvågning af 
aktiviteterne.

4. "projekt": en særlig operationel enhed, 
der opererer på baggrund af en eller flere 
licenser, koncessioner, kontrakter eller 
andre specifikke lovlige aftaler, som giver 
anledning til skattemæssige eller 
skattelignende forpligtelser.

Or. en
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Begrundelse

Denne ændring forbedrer direktivets funktion, eftersom de lovlige aftaler, der henvises til i 
definitionen af projekt, er almindelige i alle involverede sektorer, og deres karakteristika er 
velkendte, mens rapporteringen internt i administrationen kan være forskellig fra virksomhed 
til virksomhed.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger store
virksomheder og alle virksomheder af 
interesse for offentligheden inden for 
udvindingsindustrien eller skovning af 
primærskove pligt til hvert år at udarbejde 
og offentliggøre en beretning om betalinger 
til myndigheder.

1. Medlemsstaterne pålægger 
virksomheder og alle virksomheder af 
interesse for offentligheden hvert år at 
udarbejde og offentliggøre en beretning om 
betalinger til statslige samt lokale og 
regionale myndigheder og visse 
kontekstuelle oplysninger som defineret i 
artikel 38. Beretningen skal indeholde 
oplysninger om aktiviteter hos 
dattervirksomheder, associerede 
virksomheder, joint ventures, faste 
driftssteder og andre 
handelsarrangementer, i det omfang de er 
konsolideret i den pågældende 
virksomheds eller enheds årsregnskab.

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelsen af betalinger til myndigheder samt visse kontekstuelle oplysninger bør ikke 
begrænses til virksomheder inden for udvindingsindustrien eller skovning af primærskove.
Som Europa-Parlamentet fastslog i sin beslutning af 8. marts 2011 om skat og udvikling, er 
kvaliteten af regnskabsaflæggelsen af afgørende betydning med hensyn til effektiv bekæmpelse 
af skattesvig, og at det vil være til lige så stor fordel for investorer i alle sektorer og derved 
bidrage til god forvaltningspraksis på globalt plan. Rapporteringen skal dække de forskellige 
skemaer og blanketter, der anvendes i forbindelse med internationale økonomiske aktiviteter.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En sådan rapport skal indeholde 
følgende oplysninger, når de er væsentlige 
for den modtagende regering:

1. En sådan rapport skal indeholde 
følgende oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de samlede betalinger, herunder 
naturalydelser, foretaget til hver regering 
inden for et regnskabsår

a) de samlede betalinger, herunder 
naturalydelser, foretaget til hver regering, 
herunder lokale og regionale 
myndigheder, inden for et regnskabsår

Or. en

Begrundelse

En række betalinger foretages på lavere niveau end statslig forvaltning og bør være omfattet 
af rapportering.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det samlede beløb pr. type af betaling, 
herunder naturalydelser, foretaget til hver 
regering inden for et regnskabsår

b) det samlede beløb pr. type af betaling, 
herunder naturalydelser, foretaget til hver 
regering, herunder lokale og regionale 
myndigheder, inden for et regnskabsår

Or. en
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Begrundelse

En række betalinger foretages på lavere niveau end statslig forvaltning og bør være omfattet 
af rapportering.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) når disse betalinger er blevet henført til 
et bestemt projekt, beløbet pr. type af 
betaling, herunder naturalydelser, foretaget 
til hvert sådant projekt inden for et 
regnskabsår og de samlede betalinger til 
hvert sådant projekt.

c) for virksomheder inden for 
udvindingsindustrien, inden for landbrug, 
inden for fiskeri, inden for omfattende 
energiproduktion eller skovning af 
primærskove, som er genstand for 
væsentlighedstærsklen for betalinger, der 
overstiger 100.000 EUR, når disse 
betalinger er blevet henført til et bestemt 
projekt, beløbet pr. type af betaling, 
herunder naturalydelser, foretaget til hvert 
sådant projekt inden for et regnskabsår og 
de samlede betalinger til hvert sådant 
projekt.

Or. en

Begrundelse

Rapportering på projektbasis bør begrænses til betalinger til myndigheder foretaget af 
virksomheder inden for udvindingsindustrien, inden for landbruget, inden for fiskeriet, inden 
for omfattende energiproduktion, inden for bygge- og anlægssektoren eller skovning af 
primærskove, hvor de samlede betalinger overstiger tærsklen på 100.000 EUR.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) nettoomsætning fordelt på primære 
aktiviteter

Or. en
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Begrundelse

Disse oplysninger skal bruges af investorer og skattemyndigheder til at sammenligne 
virksomhedernes skatteindbetalinger med deres økonomiske aktivitet, så man får bedre 
mulighed for at forstå virksomhedernes skatteindbetalinger i forskellige retsområder.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) produktionsmængder fordelt på 
primære aktiviteter

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger skal bruges af investorer og skattemyndigheder til at sammenligne 
virksomhedernes skatteindbetalinger med deres økonomiske aktivitet, så man får bedre 
mulighed for at forstå virksomhedernes skatteindbetalinger i forskellige retsområder.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) arbejdskraftsomkostninger og antal 
ansatte

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger skal bruges af investorer og skattemyndigheder til at sammenligne 
virksomhedernes skatteindbetalinger med deres økonomiske aktivitet, så man får bedre 
mulighed for at forstå virksomhedernes skatteindbetalinger i forskellige retsområder.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – litra c d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) samlede direkte driftsomkostninger

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger skal bruges af investorer og skattemyndigheder til at sammenligne 
virksomhedernes skatteindbetalinger med deres økonomiske aktivitet, således at man får 
bedre mulighed for at forstå virksomhedernes skatteindbetalinger i forskellige retsområder.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – litra c e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ce) faste produktionsanlæg ved udgangen 
af året med tilknyttet akkumuleret 
værdiforringelse

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger skal bruges af investorer og skattemyndigheder til at sammenligne 
virksomhedernes skatteindbetalinger med deres økonomiske aktivitet, således at man får 
bedre mulighed for at forstå virksomhedernes skatteindbetalinger i forskellige retsområder.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – litra c f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cf) nettooverskud før skat med tilknyttede 
indeståender og udskudte skattebeløb 
efter periodiseringsprincippet
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Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger skal bruges af investorer og skattemyndigheder til at sammenligne 
virksomhedernes skatteindbetalinger med deres økonomiske aktivitet, således at man får 
bedre mulighed for at forstå virksomhedernes skatteindbetalinger i forskellige retsområder.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – litra c g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(cg) bogført restværdi af faste 
produktionsanlæg i hvert land

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger skal bruges af investorer og skattemyndigheder til at sammenligne 
virksomhedernes skatteindbetalinger med deres økonomiske aktivitet, således at man får 
bedre mulighed for at forstå virksomhedernes skatteindbetalinger i forskellige retsområder.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) skat af overskud b) skat af overskud og den anvendte 
effektive skattesats

Or. en
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) betalinger til statslige 
sikkerhedsstyrker for sikkerhedstjenester

Or. en

Begrundelse

Investorer skal bruge disse oplysninger til vurdering af driftsomkostninger.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 42 for at 
præcisere begrebet "væsentlige 
betalinger".

4. De oplysninger, der henvises til i stk. 1, 
skal offentliggøres på landebasis bortset 
fra oplysningerne i litra c), som skal 
offentliggøres på projektbasis, forudsat at 
de samlede betalinger til et specifikt 
projekt overstiger 100.000 EUR.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af væsentlighed er afgørende for effektiviteten af oplysningskravet og bør derfor 
fastlægges af medlovgiverne selv i direktivet frem for af Kommissionen i en delegeret retsakt.
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Beretningen skal undtage enhver form 
for betaling til en myndighed i et land, hvor 
offentliggørelse af denne form for betaling 
klart er forbudt ifølge det pågældende 
lands strafferet. I så fald anfører 
virksomheden, at den ikke har indberettet 
betalinger i henhold til stk. 1 og 3, og 
oplyser den pågældende myndigheds navn.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionen findes en sådan lovgivning næsten ingen steder. Regeringerne bør ikke 
tilskyndes til at gennemføre lovgivning, der sigter mod at skjule de betalinger, de modtager.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger enhver stor 
virksomhed eller enhver virksomhed af 
interesse for offentligheden inden for 
udvindingsindustrien eller skovning af 
primærskove, der henhører under deres 
nationale lovgivning, pligt til at udarbejde 
en konsolideret beretning om betalinger til 
myndigheder i overensstemmelse med 
artikel 37 og 38, hvis modervirksomheden 
er omfattet af pligten til at udarbejde 
konsoliderede regnskaber, jf. artikel 23, 
stk. 1-6, i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne pålægger enhver stor 
virksomhed eller enhver virksomhed af 
interesse for offentligheden inden for 
udvindingsindustrien eller skovning af 
primærskove, der henhører under deres 
nationale lovgivning, pligt til at udarbejde 
en konsolideret beretning om betalinger til 
myndigheder i overensstemmelse med 
artikel 37 og 38, hvis modervirksomheden 
er omfattet af pligten til at udarbejde 
konsoliderede regnskaber, jf. artikel 23, 
stk. 1-6, i dette direktiv. Beretningen skal 
indgå i årsregnskabet.

Or. en
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Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer og aflægger 
rapport om gennemførelsen og 
effektiviteten af dette kapitel, navnlig hvad 
angår omfanget af 
indberetningsforpligtelserne og 
indberetningsformen på projektbasis.
Revisionen bør også tage hensyn til den 
internationale udvikling og vurdere 
virkningerne for konkurrenceevnen og 
energiforsyningssikkerheden. Den skal 
udarbejdes senest fem år efter dette 
direktivs ikrafttræden. Rapporten 
forelægges for Europa-Parlamentet og 
Rådet, om nødvendigt ledsaget af et 
lovgivningsforslag.

Kommissionen reviderer og aflægger 
rapport om gennemførelsen og 
effektiviteten af dette kapitel, navnlig hvad 
angår omfanget af 
indberetningsforpligtelserne og 
indberetningsformen på projektbasis.
Revisionen skal også tage hensyn til den 
internationale udvikling og vurdere 
virkningerne for konkurrenceevnen, 
fødevaresikkerheden og 
energiforsyningssikkerheden. Den skal 
også revidere listen over sektorer, for 
hvilke der kræves projektvis indberetning.
Revisionen skal udarbejdes senest fire år
efter dette direktivs ikrafttræden.
Rapporten forelægges for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt 
ledsaget af et lovgivningsforslag.

Or. en


