
 

AM\1076617NL.doc  PE570.905v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

21.10.2015 A8-0306/65 

Amendement  65 

Bernard Monot 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0306/2015 

Markus Ferber 

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied 

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De Europese Raad heeft in zijn 

conclusies van 18 december 2014 

onderstreept dat de inspanningen voor de 

bestrijding van belastingontwijking en 

agressieve fiscale planning dringend 

moeten worden opgevoerd, zowel 

mondiaal als op EU-niveau. Gelet op het 

belang van transparantie verheugde de 

Europese Raad zich over het voornemen 

van de Commissie om een voorstel inzake 

de automatische uitwisseling van 

inlichtingen over fiscale rulings in de Unie 

in te dienen. 

(2) De Europese Raad heeft in zijn 

conclusies van 18 december 2014 

onderstreept dat de inspanningen voor de 

bestrijding van belastingontwijking en 

agressieve fiscale planning dringend 

moeten worden opgevoerd, zowel 

mondiaal als op EU-niveau. Gelet op het 

belang van transparantie verheugde de 

Europese Raad zich over het voornemen 

van de Commissie om een voorstel inzake 

de automatische uitwisseling van 

inlichtingen over fiscale rulings in de Unie 

in te dienen. Het valt daarom te betreuren 

dat  de Raad Ecofin een standpunt heeft 

ingenomen dat minder streng is dan het 

voorstel van de Commissie en het advies 

van de Commissie economische en 

monetaire zaken, door het 

toepassingsgebied en de regeling voor 

uitwisseling te beperken. 

Or. fr 

Motivering 

In het standpunt van 6 oktober van de Raad Ecofin wordt de terugwerkende kracht deels 

geschrapt en wordt de inwerkingtreding uitgesteld, zodat de lidstaten die het meest met 

rulings werken de tijd krijgen de bestaande regelingen op te schonen en de ergste gevallen 

van misbruik te beëindigen. 
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21.10.2015 A8-0306/66 

Amendement  66 

Bernard Monot 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0306/2015 

Markus Ferber 

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied 

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2011/16/EU 

Artikel 8 bis – lid 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 

verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle 

andere lidstaten en de Europese Commissie 

ook inlichtingen over voorafgaande 

grensoverschrijdende rulings en 

voorafgaande prijsafspraken die niet langer 

dan tien jaar vóór de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn zijn 

afgegeven en op die datum nog steeds 

geldig zijn. 

2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 

verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle 

andere lidstaten en de Europese Commissie 

ook inlichtingen over voorafgaande 

grensoverschrijdende rulings en 

voorafgaande prijsafspraken die niet langer 

dan tien jaar vóór de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn zijn 

afgegeven en op de datum van 

goedkeuring van de richtlijn nog steeds 

geldig zijn. Op verzoek van een andere 

lidstaat deelt zij alle besluiten en 

voorafgaande prijsafspraken mee, zonder 

daaraan voorwaarden te mogen stellen 

wat betreft tijdstip van inwerkingtreding 

of geldigheid. 

Or. fr 

Motivering 

Gezien de schandalen inzake misbruik van fiscale rulings en praktijken van agressieve fiscale 

planning door bepaalde lidstaten volstaat het niet om slechts oplossingen voor de toekomst te 

bieden.  Om de landen die schade hebben ondervonden in staat te stellen in te schatten welke 

verliezen zij hebben geleden en eventueel gederfde bedragen terug te vorderen, moeten zij 

toegang hebben tot alle informatie, zonder dat dit beperkt blijft tot besluiten die nog geldig 

zijn en minder dan 10 jaar voor de inwerkingtreding van de richtlijn zijn genomen. 
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