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28.6.2017 A8-0227/82 

Amendement  82 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Indien de informatie die openbaar 

moet worden gemaakt, door de 

onderneming als commercieel gevoelige 

informatie kan worden beschouwd, moet 

de onderneming de bevoegde autoriteit 

van de lidstaat waar zij gevestigd is, 

toestemming kunnen vragen om de 

informatie niet volledig openbaar te 

maken. Ingeval de nationale bevoegde 

autoriteit geen belastingautoriteit is, moet 

de bevoegde belastingautoriteit bij het 

besluit worden betrokken. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/83 

Amendement  83 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 

Artikel 48 quater – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Om commercieel gevoelige informatie te 

beschermen en eerlijke concurrentie te 

waarborgen, kunnen de lidstaten toestaan 

dat een of meerdere specifieke gegevens 

als vermeld in dit artikel tijdelijk worden 

weggelaten uit het verslag wat activiteiten 

in een of meerdere specifieke fiscale 

rechtsgebieden betreft, indien deze van 

dien aard zijn dat de openbaarmaking 

ervan ernstige schade zou toebrengen aan 

de commerciële positie van de 

ondernemingen als bedoeld in 

artikel 48 ter, lid 1, en artikel 48 ter, lid 3, 

waarmee deze gegevens verband houden. 

Het weglaten van gegevens mag een 

eerlijk en evenwichtig inzicht in de fiscale 

positie van de onderneming niet in de weg 

staan. In het verslag wordt aangegeven 

dat er gegevens zijn weggelaten, vergezeld 

van een naar behoren gemotiveerde uitleg 

voor elk fiscaal rechtsgebied en met 

verwijzing naar het fiscale rechtsgebied of 

de fiscale rechtsgebieden in kwestie. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/84 

Amendement  84 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 

Artikel 48 quater – lid 3 – alinea 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten zorgen ervoor dat het 

weglaten van gegevens enkel mogelijk is 

met voorafgaande toestemming van de 

nationale bevoegde autoriteit. De 

onderneming verzoekt elk jaar opnieuw 

om toestemming van de bevoegde 

autoriteit, die haar besluit baseert op een 

nieuwe beoordeling van de situatie. 

Wanneer zij dergelijke afwijkingen 

verlenen, zorgen de lidstaten ervoor dat in 

elk rechtsgebied toepasselijke limiet op de 

verschuldigde belastingen in acht wordt 

genomen. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Amendement  85 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 

Artikel 48 quater – lid 3 – alinea 3 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Indien de weggelaten informatie niet 

langer voldoet aan de voorwaarde als 

vastgesteld in alinea 3 bis, wordt ze 

onmiddellijk openbaar gemaakt. Na 

afloop van de periode gedurende welke de 

informatie niet openbaar hoeft te worden 

gemaakt, maakt de onderneming ook de 

krachtens dit artikel vereiste informatie 

over de voorgaande jaren volledig en 

gedetailleerd openbaar. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Amendement  86 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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  

Artikel 48 quater – lid 3 – alinea 3 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Indien de Commissie na beoordeling van 

de ontvangen informatie als bedoeld in 

alinea 3 quater tot de vaststelling komt dat 

de voorwaarde als vastgesteld in 

alinea 3 bis niet is vervuld, maakt de 

onderneming in kwestie de informatie 

onmiddellijk openbaar. Na afloop van de 

periode gedurende welke de informatie 

niet openbaar hoeft te worden gemaakt, 

maakt de onderneming ook de krachtens 

dit artikel vereiste informatie over de 

voorgaande jaren volledig en 

gedetailleerd openbaar. 

Or. en 

 

 


