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18.11.2015 A8-0317/11 

Amendement  11 

Danuta Maria Hübner 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect 

2015/2066(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. merkt op dat het voor bedrijven die over 

de grenzen heen actief zijn, steeds 

ingewikkelder is geworden om 

verschillende belastingstelsels in acht te 

nemen, maar dat de mondialisering en de 

digitalisering het voor hen wel 

gemakkelijker heeft gemaakt om hun 

activiteiten via offshore financiële centra te 

organiseren teneinde hun totale 

belastingbijdrage te verlagen; is bezorgd 

over het feit dat de meeste lidstaten het 

personeel van hun belastingdiensten sterk 

hebben ingekrompen wegens de 

economische en schuldencrisis en 

begrotingsinspanningen; benadrukt dat de 

nationale belastingdiensten over voldoende 

middelen, waaronder personele middelen, 

moeten beschikken om effectief werk te 

maken van het voorkomen, opsporen en 

bestrijden van agressieve 

belastingplanning, belastingontduiking en 

belastingontwijking, die hun 

belastinggrondslag aanzienlijk uithollen, en 

om een betere en billijkere belastinginning 

en de geloofwaardigheid van het 

belastingstelsel te garanderen; merkt op dat 

uit onderzoek blijkt dat bekwame 

belastingambtenaren de staat aanzienlijk 

meer opleveren dan ze kosten, aangezien 

de doeltreffendheid van de 

belastingdiensten een rechtstreeks positief 

3. merkt op dat het voor bedrijven die over 

de grenzen heen actief zijn, steeds 

ingewikkelder is geworden om 

verschillende belastingstelsels in acht te 

nemen, maar dat de mondialisering en de 

digitalisering het voor hen wel 

gemakkelijker heeft gemaakt om hun 

activiteiten via offshore financiële centra te 

organiseren teneinde hun totale 

belastingbijdrage te verlagen; is bezorgd 

over het feit dat de meeste lidstaten het 

personeel van hun belastingdiensten sterk 

hebben ingekrompen wegens de 

economische en schuldencrisis en 

begrotingsinspanningen; benadrukt dat de 

nationale belastingdiensten over voldoende 

middelen, waaronder personele middelen, 

moeten beschikken om effectief werk te 

maken van het voorkomen, opsporen en 

bestrijden van agressieve 

belastingplanning, belastingontduiking en 

belastingontwijking, die hun 

belastinggrondslag aanzienlijk uithollen, en 

om een betere en billijkere belastinginning 

en de geloofwaardigheid van het 

belastingstelsel te garanderen; merkt op dat 

uit onderzoek blijkt dat bekwame 

belastingambtenaren de staat aanzienlijk 

meer opleveren dan verwante uitgaven, 

aangezien de doeltreffendheid van de 

belastingdiensten een rechtstreeks positief 
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effect heeft op de nationale begroting; effect heeft op de belastingontvangsten; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/12 

Amendement  12 

Danuta Maria Hübner 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect 

2015/2066(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 95 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 95 bis. verzoekt de lidstaten, met name de 

lidstaten die financiële steun ontvangen, 

om structurele hervormingen door te 

voeren, belastingfraude te bestrijden en 

actie te ondernemen tegen agressieve 

fiscale planning; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/13 

Amendement  13 

Danuta Maria Hübner 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect 

2015/2066(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 135 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

135. is van oordeel dat meer transparantie 

met betrekking tot de activiteiten van 

multinationals essentieel is om ervoor te 

zorgen dat belastingdiensten BEPS 

doeltreffend kunnen bestrijden; herhaalt 

dienovereenkomstig zijn standpunt dat 

multinationals in alle sectoren in hun 

financiële overzichten, uitgesplitst per 

lidstaat en per derde land waar zij 

gevestigd zijn, een reeks geaggregeerde 

gegevens op duidelijke en bevattelijke 

wijze openbaar moeten maken, met 

inbegrip van winst of verlies vóór 

belasting, aantal werknemers, activa en 

basisinformatie over fiscale rulings 

(verslaglegging per land); onderstreept het 

belang van het beschikbaar maken van 

deze informatie aan het publiek, mogelijk 

in de vorm van een centraal EU-register; 

benadrukt voorts dat kmo's die geen 

multinationals zijn, van deze verplichting 

moeten worden vrijgesteld; verzoekt de 

Raad om vóór eind 2015 zijn goedkeuring 

te hechten aan het standpunt dat het 

Parlement in juli 2015 heeft aangenomen 

over de richtlijn aandeelhoudersrechten; 

benadrukt dat de transparantievereisten op 

dusdanige wijze moeten worden opgesteld 

en toegepast dat ze voor Europese 

bedrijven geen concurrentienadeel vormen; 

135. is van oordeel dat meer transparantie 

met betrekking tot de activiteiten van 

multinationals essentieel is om ervoor te 

zorgen dat belastingdiensten BEPS 

doeltreffend kunnen bestrijden; herhaalt 

dienovereenkomstig zijn standpunt dat 

multinationals in alle sectoren in hun 

financiële overzichten, uitgesplitst per 

lidstaat en per derde land waar zij 

gevestigd zijn, een reeks geaggregeerde 

gegevens op duidelijke en bevattelijke 

wijze openbaar moeten maken, met 

inbegrip van winst of verlies vóór 

belasting, aantal werknemers, activa en 

basisinformatie over fiscale rulings 

(verslaglegging per land); onderstreept het 

belang van het beschikbaar maken van 

deze informatie aan het publiek, mogelijk 

in de vorm van een centraal EU-register; 

benadrukt voorts dat kmo's en mid-caps 

die geen multinationals zijn, van deze 

verplichting moeten worden vrijgesteld; 

verzoekt de Raad om vóór eind 2015 zijn 

goedkeuring te hechten aan het standpunt 

dat het Parlement in juli 2015 heeft 

aangenomen over de richtlijn 

aandeelhoudersrechten; benadrukt dat de 

transparantievereisten op dusdanige wijze 

moeten worden opgesteld en toegepast dat 

ze voor Europese bedrijven geen 

concurrentienadeel vormen; 
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Or. en 

 

 


