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Ændringsforslag 77
Hélène Laporte, Gunnar Beck
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0015/2021
Sven Giegold
Administrativt samarbejde på beskatningsområdet
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det er også vigtigt at gentænke 
overvågningsprocessen med henblik på 
evalueringen af direktiv 2011/16/EU, som 
ikke har været fuldt ud effektiv med 
hensyn til indsamling af oplysninger om 
gavnlige virkninger, navnlig på grund af 
manglen på tilgængelige data.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/78

Ændringsforslag 78
Hélène Laporte
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0015/2021
Sven Giegold
Administrativt samarbejde på beskatningsområdet
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I henhold til artikel 5 i direktiv 
2011/16/EU meddeler den bistandssøgte 
myndighed efter anmodning fra den 
bistandssøgende myndighed den 
bistandssøgende myndighed alle de 
oplysninger, den er i besiddelse af, eller 
som den indhenter som følge af 
administrative undersøgelser, og som kan 
forventes at være relevante for 
administrationen og håndhævelsen af 
medlemsstaternes nationale lovgivning om 
de skatter, der henhører under dette 
direktivs anvendelsesområde. For at sikre 
en effektiv udveksling af oplysninger og 
undgå uberettigede afslag på anmodninger 
samt for at skabe juridisk klarhed og 
sikkerhed for både skatteforvaltninger og 
skatteydere bør standarden for den 
forventede relevans være klart afgrænset. I 
denne forbindelse bør det også præciseres, 
at standarden for den forventede relevans 
ikke bør finde anvendelse på anmodninger 
om yderligere oplysninger efter udveksling 
af oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 8a i direktiv 2011/16/EU 
vedrørende grænseoverskridende 
forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte 
prisfastsættelsesordninger.

(3) I henhold til artikel 5 i direktiv 
2011/16/EU meddeler den bistandssøgte 
myndighed efter anmodning fra den 
bistandssøgende myndighed den 
bistandssøgende myndighed alle de 
oplysninger, den er i besiddelse af, eller 
som den indhenter som følge af 
administrative undersøgelser, og som kan 
forventes at være relevante for 
administrationen og håndhævelsen af 
medlemsstaternes nationale lovgivning om 
de skatter, der henhører under dette 
direktivs anvendelsesområde. 
Medlemsstaternes uensartede 
håndhævelse af bestemmelserne i direktiv 
2011/16/EU kan lægge hindringer i vejen 
for skattemyndighedernes samarbejde 
med skattemyndighederne i andre 
medlemsstater. For at sikre en effektiv 
udveksling af oplysninger og undgå 
uberettigede afslag på anmodninger samt 
for at skabe juridisk klarhed og sikkerhed 
for både skatteforvaltninger og skatteydere 
bør standarden for den forventede relevans 
være klart afgrænset. I denne forbindelse 
bør det også præciseres, at standarden for 
den forventede relevans ikke bør finde 
anvendelse på anmodninger om yderligere 
oplysninger efter udveksling af oplysninger 
i overensstemmelse med artikel 8a i 
direktiv 2011/16/EU vedrørende 
grænseoverskridende forhåndstilsagn og 
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forhåndsgodkendte 
prisfastsættelsesordninger.

Or. en
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Hélène Laporte
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Betænkning A9-0015/2021
Sven Giegold
Administrativt samarbejde på beskatningsområdet
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I betragtning af, at størstedelen af 
sælgernes indtægter eller skattepligtige 
beløb på digitale platforme går på tværs af 
grænserne, vil indberetningen af 
oplysninger vedrørende den relevante 
aktivitet medføre yderligere positive 
resultater, hvis dette også blev meddelt de 
medlemsstater, der ville være berettiget til 
at beskatte den optjente indkomst. Navnlig 
er den automatiske udveksling af 
oplysninger mellem skattemyndighederne 
afgørende for at give disse myndigheder de 
oplysninger, der er nødvendige for, at de 
kan vurdere indkomstskatter og moms 
korrekt.

(8) I betragtning af, at størstedelen af 
sælgernes indtægter eller skattepligtige 
beløb på digitale platforme går på tværs af 
grænserne, vil indberetningen af 
oplysninger vedrørende den relevante 
aktivitet medføre yderligere positive 
resultater, hvis dette også meddeles de 
medlemsstater, der er berettiget til at 
beskatte den optjente indkomst, eftersom 
sælgeres manglende angivelse af 
indkomst fra digitale platforme medfører, 
at medlemsstaterne går glip af betydelige 
skatteindtægter. Navnlig er den 
automatiske udveksling af oplysninger 
mellem skattemyndighederne afgørende for 
at give disse myndigheder de oplysninger, 
der er nødvendige for, at de kan vurdere 
indkomstskatter og moms korrekt.

Or. en
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Ændringsforslag 80
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Gunnar 
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for ID-Gruppen

Betænkning A9-0015/2021
Sven Giegold
Administrativt samarbejde på beskatningsområdet
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Målet om at forhindre 
skatteunddragelse og -undgåelse kan sikres 
ved at kræve, at operatører af digitale 
platforme på et tidligt tidspunkt indberetter 
indtægter fra platforme, inden de nationale 
skattemyndigheder foretager deres årlige 
skatteansættelser. For at lette arbejdet for 
medlemsstaternes skattemyndigheder bør 
de indberettede oplysninger udveksles 
senest en måned efter indberetningen. For 
at lette automatisk udveksling af 
oplysninger og sikre mere effektiv 
udnyttelse af ressourcerne bør 
udvekslingerne foretages elektronisk via 
det eksisterende fælles 
kommunikationsnetværk (CCN), som er 
udviklet på EU-plan.

(15) Målet om at forhindre 
skatteunddragelse og -undgåelse kan sikres 
ved at kræve, at operatører af digitale 
platforme på et tidligt tidspunkt indberetter 
indtægter fra platforme, inden de nationale 
skattemyndigheder foretager deres årlige 
skatteansættelser. For at lette arbejdet for 
medlemsstaternes skattemyndigheder bør 
de indberettede oplysninger udveksles 
senest en måned efter indberetningen. For 
at lette automatisk udveksling af 
oplysninger og sikre mere effektiv 
udnyttelse af ressourcerne bør 
udvekslingerne foretages elektronisk via 
det eksisterende fælles 
kommunikationsnetværk (CCN), som er 
udviklet på EU-plan. For at undgå 
yderligere bureaukratiske byrder for 
SMV'erne bør operatører af digitale 
platforme med en årlig indtægt på under 
50 mio. EUR på globalt plan og under 
10 mio. EUR på EU-plan kunne fortsætte 
med at indberette oplysninger til de 
nationale myndigheder via de midler og 
instrumenter, der allerede findes i 
medlemsstaternes lovgivning, uden 
yderligere omkostninger.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/81

Ændringsforslag 81
Hélène Laporte, Gunnar Beck
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0015/2021
Sven Giegold
Administrativt samarbejde på beskatningsområdet
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Det er vigtigt med en effektiv 
beskyttelse af de personoplysninger, der 
udveksles mellem medlemsstaterne i 
henhold til direktiv 2011/16/EU. Hvis der 
foreligger et brud på 
persondatasikkerheden, jf. artikel 4, nr. 
12), i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/6796 i en eller flere 
medlemsstater, bør medlemsstaterne som 
fælles dataansvarlige afgøre, om 
overtrædelsen kræver, at udvekslingen af 
oplysninger suspenderes sammen med den 
eller de medlemsstater, hvor overtrædelsen 
fandt sted, og om Kommissionen som 
databehandler bør anmodes om at 
suspendere sådanne udvekslinger. 
Suspensionen bør vare, indtil 
medlemsstaterne igen anmoder 
Kommissionen om at give mulighed for 
udveksling af oplysninger i henhold til 
direktiv 2011/16/EU med den medlemsstat, 
hvor overtrædelsen fandt sted.

(25) Det er vigtigt med en effektiv 
beskyttelse af de personoplysninger, 
herunder især oplysninger i relation til 
medlemsstaternes særrettigheder på 
skatteområdet, der udveksles mellem 
medlemsstaterne i henhold til direktiv 
2011/16/EU. Hvis der foreligger et brud på 
persondatasikkerheden, jf. artikel 4, nr. 
12), i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/6796 i en eller flere 
medlemsstater, bør medlemsstaterne som 
fælles dataansvarlige afgøre, om 
overtrædelsen kræver, at udvekslingen af 
oplysninger suspenderes sammen med den 
eller de medlemsstater, hvor overtrædelsen 
fandt sted, og om Kommissionen som 
databehandler bør anmodes om at 
suspendere sådanne udvekslinger. 
Suspensionen bør vare, indtil 
medlemsstaterne igen anmoder 
Kommissionen om at give mulighed for 
udveksling af oplysninger i henhold til 
direktiv 2011/16/EU med den medlemsstat, 
hvor overtrædelsen fandt sted.

__________________ __________________
6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 

6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
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direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en


