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3.3.2021 A9-0015/77

Amendement 77
Hélène Laporte, Gunnar Beck
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0015/2021
Sven Giegold
Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het is ook belangrijk om het 
monitoringproces voor de evaluatie van 
Richtlijn 2011/16/EU te heroverwegen, 
aangezien dit voor het verzamelen van 
gegevens over voordelen niet helemaal 
doeltreffend is gebleken, met name 
vanwege het gebrek aan beschikbare 
gegevens.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/78

Amendement 78
Hélène Laporte
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0015/2021
Sven Giegold
Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Krachtens artikel 5 van Richtlijn 
2011/16/EU moet op verzoek van een 
verzoekende autoriteit de aangezochte 
autoriteit aan de verzoekende autoriteit alle 
inlichtingen meedelen die zij in haar bezit 
heeft of naar aanleiding van een 
administratief onderzoek verkrijgt, voor 
zover deze inlichtingen relevant kunnen 
zijn voor het bestuur en de handhaving van 
de binnenlandse wetgeving van de lidstaten 
inzake belastingen, binnen het 
toepassingsgebied van die richtlijn. Om de 
doeltreffendheid van de uitwisseling van 
inlichtingen te garanderen en onterechte 
weigeringen van verzoeken te voorkomen, 
alsook met het oog op rechtszekerheid en 
duidelijkheid voor zowel de 
belastingdiensten als de 
belastingplichtigen, moet de norm van 
“verwacht belang” duidelijk worden 
afgebakend. In deze context moet ook 
worden verduidelijkt dat de norm van 
“verwacht belang” niet mag worden 
toegepast op aanvullende verzoeken om 
inlichtingen die worden gedaan na een 
overeenkomstig artikel 8 bis van Richtlijn 
2011/16/EU uitgewisselde voorafgaande 
grensoverschrijdende ruling of een 
voorafgaande verrekenprijsafspraak.

(3) Krachtens artikel 5 van Richtlijn 
2011/16/EU moet op verzoek van een 
verzoekende autoriteit de aangezochte 
autoriteit aan de verzoekende autoriteit alle 
inlichtingen meedelen die zij in haar bezit 
heeft of naar aanleiding van een 
administratief onderzoek verkrijgt, voor 
zover deze inlichtingen relevant kunnen 
zijn voor het bestuur en de handhaving van 
de binnenlandse wetgeving van de lidstaten 
inzake belastingen, binnen het 
toepassingsgebied van die richtlijn. De 
verschillen tussen de lidstaten bij de 
handhaving van de bepalingen van 
Richtlijn 2011/16/EU kunnen de 
belastingdiensten belemmeren om samen 
te werken met de belastingdiensten van 
andere lidstaten. Om de doeltreffendheid 
van de uitwisseling van inlichtingen te 
garanderen en onterechte weigeringen van 
verzoeken te voorkomen, alsook met het 
oog op rechtszekerheid en duidelijkheid 
voor zowel de belastingdiensten als de 
belastingplichtigen, moet de norm van 
“verwacht belang” duidelijk worden 
afgebakend. In deze context moet ook 
worden verduidelijkt dat de norm van 
“verwacht belang” niet mag worden 
toegepast op aanvullende verzoeken om 
inlichtingen die worden gedaan na een 
overeenkomstig artikel 8 bis van Richtlijn 
2011/16/EU uitgewisselde voorafgaande 
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grensoverschrijdende ruling of een 
voorafgaande verrekenprijsafspraak.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/79

Amendement 79
Hélène Laporte
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0015/2021
Sven Giegold
Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Aangezien een groot deel van de 
inkomsten of belastbare bedragen van de 
verkopers op digitale platforms 
grensoverschrijdend is, zou de rapportage 
van inlichtingen die betrekking hebben op 
de relevante activiteit, aanvullende 
positieve resultaten opleveren, mits ook de 
lidstaten die in aanmerking komen om de 
inkomsten te belasten, hiervan in kennis 
worden gesteld. Met name de automatische 
uitwisseling van inlichtingen tussen 
belastingautoriteiten is van wezenlijk 
belang om die autoriteiten de inlichtingen 
te bezorgen die zij nodig hebben om op een 
passende wijze de verschuldigde 
inkomstenbelasting en btw vast te stellen.

(8) Aangezien een groot deel van de 
inkomsten of belastbare bedragen van de 
verkopers op digitale platforms 
grensoverschrijdend is, zou de rapportage 
van inlichtingen die betrekking hebben op 
de relevante activiteit, aanvullende 
positieve resultaten opleveren, mits ook de 
lidstaten die in aanmerking komen om de 
inkomsten te belasten, hiervan in kennis 
worden gesteld. Wanneer verkopers 
inkomsten die zij via digitale platforms 
ontvangen, niet aangeven, leidt dat 
immers tot een aanzienlijk verlies aan 
belastinginkomsten voor de lidstaten. Met 
name de automatische uitwisseling van 
inlichtingen tussen belastingautoriteiten is 
van wezenlijk belang om die autoriteiten 
de inlichtingen te bezorgen die zij nodig 
hebben om op een passende wijze de 
verschuldigde inkomstenbelasting en btw 
vast te stellen.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/80

Amendement 80
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Gunnar 
Beck, Hélène Laporte
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0015/2021
Sven Giegold
Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De doelstelling om 
belastingontduiking en -ontwijking te 
voorkomen kan worden gegarandeerd door 
de digitale-platformexploitanten te 
verplichten tot rapportage in een vroeg 
stadium van de inkomsten van de 
platforms, vóór de belastingautoriteiten 
hun jaarlijkse belastingaanslagen 
uitbrengen. Om de werkzaamheden van de 
belastingautoriteiten van de lidstaten te 
vergemakkelijken, moeten de 
gerapporteerde inlichtingen worden 
uitgewisseld binnen één maand na de 
rapportage. Teneinde de automatische 
uitwisseling van inlichtingen te 
vergemakkelijken en middelen efficiënter 
in te zetten, dienen de uitwisselingen 
elektronisch te gebeuren via het door de 
Unie opgezette gemeenschappelijke 
communicatienetwerk (“CCN-netwerk”).

(15) De doelstelling om 
belastingontduiking en -ontwijking te 
voorkomen kan worden gegarandeerd door 
de digitale-platformexploitanten te 
verplichten tot rapportage in een vroeg 
stadium van de inkomsten van de 
platforms, vóór de belastingautoriteiten 
hun jaarlijkse belastingaanslagen 
uitbrengen. Om de werkzaamheden van de 
belastingautoriteiten van de lidstaten te 
vergemakkelijken, moeten de 
gerapporteerde inlichtingen worden 
uitgewisseld binnen één maand na de 
rapportage. Teneinde de automatische 
uitwisseling van inlichtingen te 
vergemakkelijken en middelen efficiënter 
in te zetten, dienen de uitwisselingen 
elektronisch te gebeuren via het door de 
Unie opgezette gemeenschappelijke 
communicatienetwerk (“CCN-netwerk”). 
Teneinde bijkomende bureaucratische 
lasten voor kmo’s te vermijden, moeten 
digitale-platformexploitanten met 
jaarlijkse inkomsten van minder dan 
50 miljoen EUR op mondiaal niveau en 
10 miljoen EUR op EU-niveau de 
gegevens kunnen blijven rapporteren aan 
de nationale overheden via de middelen 
en instrumenten die reeds in de nationale 
wetgeving van de lidstaten zijn 
opgenomen, zonder aanvullende kosten.
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Or. en
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3.3.2021 A9-0015/81

Amendement 81
Hélène Laporte, Gunnar Beck
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0015/2021
Sven Giegold
Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Het is essentieel dat de 
persoonsgegevens die tussen de lidstaten 
uit hoofde van Richtlijn 2011/16/EU 
worden uitgewisseld, doeltreffend worden 
beschermd. Indien er in een of meer 
lidstaten een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens plaatsvindt in de zin van 
artikel 4, punt 12, van Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en 
de Raad24, moeten de lidstaten als 
gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijken besluiten 
of de inbreuk vereist dat de uitwisseling 
van inlichtingen wordt opgeschort met de 
lidstaat of lidstaten waar de inbreuk 
plaatshad, en of de Commissie als 
verwerker moet worden verzocht 
dergelijke uitwisselingen op te schorten. 
De opschorting moet van kracht blijven tot 
de lidstaten de Commissie verzoeken de 
uitwisseling van inlichtingen uit hoofde 
van Richtlijn 2011/16/EU opnieuw toe te 
staan met de lidstaat waar de inbreuk 
plaatshad.

(25) Het is essentieel dat de 
persoonsgegevens die tussen de lidstaten 
uit hoofde van Richtlijn 2011/16/EU 
worden uitgewisseld, in het bijzonder 
gegevens in verband met de bevoegdheden 
van de lidstaten op belastinggebied, 
doeltreffend worden beschermd. Indien er 
in een of meer lidstaten een inbreuk in 
verband met persoonsgegevens plaatsvindt 
in de zin van artikel 4, punt 12, van 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad24, moeten 
de lidstaten als gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijken besluiten 
of de inbreuk vereist dat de uitwisseling 
van inlichtingen wordt opgeschort met de 
lidstaat of lidstaten waar de inbreuk 
plaatshad, en of de Commissie als 
verwerker moet worden verzocht 
dergelijke uitwisselingen op te schorten. 
De opschorting moet van kracht blijven tot 
de lidstaten de Commissie verzoeken de 
uitwisseling van inlichtingen uit hoofde 
van Richtlijn 2011/16/EU opnieuw toe te 
staan met de lidstaat waar de inbreuk 
plaatshad.

__________________ __________________
24 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 

24 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
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verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en


