
 

AM\1129711NL.docx  PE605.551v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

29.6.2017 A8-0227/59 

Amendement  59 

Laura Ferrara, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 

bijkantoren 

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

 

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 sterk in 

detail 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 

lidstaat worden uitgesplitst. Bovendien 

moet de informatie over de activiteiten van 

multinationale ondernemingen ook sterk in 

detail worden weergegeven voor bepaalde 

fiscale rechtsgebieden die een specifieke 

uitdaging vormen. Voor alle activiteiten in 

derde landen moet de informatie daarom in 

niet-geaggregeerde cijfers worden 

weergegeven. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/60 

Amendement  60 

Laura Ferrara, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 

bijkantoren 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Hoofdstuk 10 bis – 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 

die, op de geconsolideerde jaarrekening, 

de grensbedragen voor ten minste twee 
van de volgende drie criteria 

overschrijden: (a) balanstotaal: 

20 000 000 EUR; (b) netto-omzet: 

40 000 000 EUR; (c) gemiddeld 

personeelsbestand gedurende het 

boekjaar: 250, en onder hun nationale 

recht vallende grote ondernemingen die 

geen verbonden ondernemingen zijn en die 

op de balansdatum de grensbedragen voor 

ten minste twee van de volgende drie 

criteria overschrijden: (a) balanstotaal: 

20 000 000 EUR; (b) netto-omzet: 

40 000 000 EUR; (c) gemiddeld 

personeelsbestand gedurende het 

boekjaar: 250, jaarlijks een verslag met 

informatie over de winstbelasting moeten 

opstellen en publiceren. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/61 

Amendement  61 

Laura Ferrara, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 

bijkantoren 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Hoofdstuk 10 bis – 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 in 

artikel 3, leden 3 en 4, uiteindelijke 

moederondernemingen die onder hun 

nationale recht vallen en waarover een 

uiteindelijke moederonderneming die, op 

de geconsolideerde jaarrekening, de 

grensbedragen voor ten minste twee van 
de volgende drie criteria overschrijdt: 

 (a) balanstotaal: 20 000 000 EUR; 

 (b) netto-omzet: 40 000 000 EUR; 

 (c) gemiddeld personeelsbestand 

gedurende het boekjaar: 250, 

 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 
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29.6.2017 A8-0227/62 

Amendement  62 

Laura Ferrara, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 

bijkantoren 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Hoofdstuk 10 bis – artikel 48 ter – lid 5 – letter a 

 
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 die, 

op de geconsolideerde jaarrekening, de 

grensbedragen voor ten minste twee van 

de volgende drie criteria overschrijdt: (a) 

balanstotaal: 20 000 000 EUR; (b) netto-

omzet: 40 000 000 EUR; (c) gemiddeld 

personeelsbestand gedurende het 

boekjaar: 250; ofwel een onderneming die 

geen verbonden onderneming is die, op de 

geconsolideerde jaarrekening, de 

grensbedragen voor ten minste twee van 

de volgende drie criteria overschrijdt: (a) 

balanstotaal: 20 000 000 EUR; (b) netto-

omzet: 40 000 000 EUR; (c) gemiddeld 

personeelsbestand gedurende het 

boekjaar: 250; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/63 

Amendement  63 

Laura Ferrara, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 

bijkantoren 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Hoofdstuk 10 bis – artikel 48 ter – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) onroerend goed dat deel uitmaakt 

van de activa; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/64 

Amendement  64 

Laura Ferrara, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 

bijkantoren 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Hoofdstuk 10 bis – artikel 48 quater – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) winsten en verliezen vóór 

belastingen; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/65 

Amendement  65 

Laura Ferrara, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 

bijkantoren 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Hoofdstuk 10 bis – artikel 48 quater – lid 2 – letter g bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g bis) ontvangen overheidssubsidies en 

eventuele donaties aan politieke partijen 

en stichtingen met een politiek doel; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/66 

Amendement  66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 

bijkantoren 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Hoofdstuk 10 bis – artikel 48 quater – lid 3 – alinea 2 

 
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. 

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 buiten de 

Unie viel. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/67 

Amendement  67 

Laura Ferrara, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 

bijkantoren 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Hoofdstuk 10 bis – 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 

 


