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4.7.2016 A8-0223/9 

Ändringsförslag  9 

Danuta Maria Hübner 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl P 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

P. Den skattepolitiska konvergensen bör 

också åtföljas av utökade kontroller och 

fler granskningar av skadlig skattepraxis. 

Kommissionen har inlett nya formella 

granskningar av den skattemässiga 

behandlingen av multinationella företag. 

Att bedöma skattepolitiska åtgärder utifrån 

deras karaktär av statligt stöd har blivit 

viktigare på senaste tiden. Det krävs 

ytterligare reflektion och åtgärder för att 

bättre förstå och hantera samspelet mellan 

beskattning och konkurrens. 

Kommissionen har möjlighet att granska 

alla fall av misstänkt olagligt statligt stöd i 

form av fördelaktig skattemässig 

behandling på ett icke selektivt och 

objektivt sätt. Ett antal av kommissionens 

granskningar avseende statligt stöd hade 

fortfarande inte avslutats när detta 

betänkande antogs. Vissa medlemsstater 

har inlett återkravförfaranden mot ett antal 

multinationella företag. Vissa 

medlemsstater har gjort en analys av sina 

inhemska skattesystems spridningseffekter, 

för att bedöma deras negativa inverkan på 

utvecklingsländer. 

P. Den skattepolitiska konvergensen bör 

också åtföljas av utökade kontroller och 

fler granskningar av skadlig skattepraxis. 

Kommissionen har inlett nya formella 

granskningar av den skattemässiga 

behandlingen av multinationella företag. 

Att bedöma skattepolitiska åtgärder utifrån 

deras karaktär av statligt stöd har blivit 

viktigare på senaste tiden. Det krävs 

ytterligare reflektion och åtgärder för att 

bättre förstå och hantera samspelet mellan 

beskattning och konkurrens. 

Kommissionen har möjlighet att granska 

alla fall av misstänkt olagligt statligt stöd i 

form av fördelaktig skattemässig 

behandling på ett icke selektivt och 

objektivt sätt. Ett antal av kommissionens 

granskningar avseende statligt stöd hade 

fortfarande inte avslutats när detta 

betänkande antogs. Vissa medlemsstater 

har inlett återkravförfaranden mot ett antal 

multinationella företag. Endast några 

medlemsstater har gjort en analys av sina 

inhemska skattesystems spridningseffekter, 

för att bedöma deras negativa inverkan på 

utvecklingsländer. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/10 

Ändringsförslag  10 

Danuta Maria Hübner 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl BG 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

BG. Arbetet i det särskilda utskottet 

hindrades av det faktum att av de sju 

multinationella företag som bjöds in 

tackade bara fyra ja till den första inbjudan 

om att träffa dess ledamöter (se bilaga 2). 

BG. Endast fyra av de sju multinationella 

företag som bjöds in tackade ja till den 

första inbjudan om att träffa dess ledamöter 

(se bilaga 2). 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/11 

Ändringsförslag  11 

Danuta Maria Hübner 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen kommissionen att, före 

slutet av 2016, lägga fram ett förslag för en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas, 

vilken ska åtföljas av en lämplig och rättvis 

fördelningsnyckel som ska utgöra en 

heltäckande lösning på den mest skadliga 

skattepraxisen inom unionen, skapa klarhet 

och enkelhet för företag samt underlätta 

gränsöverskridande ekonomisk verksamhet 

inom EU. Parlamentet anser att det är en 

avgörande faktor att den gemensamma 

konsoliderade bolagsskattebasen 

konsolideras. Parlamentet anser att 

konsolideringen bör införas så snart som 

möjligt och att eventuella mellanliggande 

system inklusive enbart harmonisering av 

skatteunderlag med en mekanism för 

förskjutning av förluster endast kan vara 

tillfälliga. Parlamentet anser att införandet 

av en fullständig gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas blir allt mer brådskande. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

omgående nå en överenskommelse 

gällande förslaget om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas när detta 

lämnas in och att snabbt implementera 

lagstiftningen därefter. Parlamentet 

påminner medlemsstaterna om att 

skillnader mellan bolagsskattesystem kan 

skapa orättvisa konkurrensvillkor och 

6. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen kommissionen att, före 

slutet av 2016, lägga fram ett förslag för en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas, 

vilken ska åtföljas av en lämplig och rättvis 

fördelningsnyckel som ska utgöra en 

heltäckande lösning på den mest skadliga 

skattepraxisen inom unionen, skapa klarhet 

och enkelhet för företag samt underlätta 

gränsöverskridande ekonomisk verksamhet 

inom EU. Parlamentet anser att det är en 

avgörande faktor att den gemensamma 

konsoliderade bolagsskattebasen 

konsolideras. Parlamentet anser att 

konsolideringen bör införas så snart som 

möjligt och att eventuella mellanliggande 

system inklusive enbart harmonisering av 

skatteunderlag med en mekanism för 

förskjutning av förluster endast kan vara 

tillfälliga. Parlamentet anser att införandet 

av en fullständig gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas blir allt mer brådskande. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

omgående nå en överenskommelse 

gällande förslaget om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas när detta 

lämnas in och att snabbt implementera 

lagstiftningen därefter. Parlamentet 

påminner medlemsstaterna om att kryphål 

och obalanser mellan bolagsskattbaser 

och olika administrativa rutiner kan skapa 
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orättvis skattekonkurrens även inom EU.  orättvisa konkurrensvillkor och orättvis 

skattekonkurrens även inom EU. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/12 

Ändringsförslag  12 

Danuta Maria Hübner 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 31 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. I syfte att förhindra att patentboxar 

missbrukas samt säkerställa att dessa, om 

och när de används, har kopplingar till 

genuin ekonomisk verksamhet, uppmanar 

Europaparlamentet kommissionen att lägga 

fram förslag på bindande 

unionslagstiftning om patentboxar som 

bygger på OECD:s ändrade nexusstrategi 

och åtgärdar bristerna i denna. Parlamentet 

betonar att kommissionens förslag bör 

gälla alla patentboxar som utfärdas i 

medlemsstaterna. Parlamentet efterlyser 

under tiden att alla medlemsstater 

offentliggör vilka bolag som gynnas av en 

patentboxordning i sitt land. 

31. I syfte att förhindra att patentboxar 

missbrukas samt säkerställa att dessa, om 

och när de används, har kopplingar till 

genuin ekonomisk verksamhet, uppmanar 

Europaparlamentet kommissionen att lägga 

fram förslag på bindande 

unionslagstiftning om patentboxar som 

bygger på OECD:s ändrade nexusstrategi 

och åtgärdar bristerna i denna. Parlamentet 

betonar att kommissionens förslag bör 

gälla alla nya patentboxar som utfärdas i 

medlemsstaterna och att befintliga 

patensboxar som fortfarande är i kraft 

bör ändras i enlighet med detta. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/13 

Ändringsförslag  13 

Danuta Maria Hübner 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 69 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet uppmanar på nytt 

kommissionen och medlemsstaterna att 

utföra en analys av de externa effekterna av 

nationell skattepolitik och EU:s 

skattepolitik för att bedöma inverkan på 

utvecklingsländerna och skrota politik och 

praxis som påverkar dem negativt. 

69. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och, i tillämpliga fall, 

medlemsstaterna att utföra en analys av de 

externa effekterna av nationell skattepolitik 

och EU:s skattepolitik för att bedöma 

inverkan på utvecklingsländerna. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/14 

Ändringsförslag  14 

Danuta Maria Hübner 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 71 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

71. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att införa klausuler om god 

förvaltning i samtliga handels- och 

partnerskapsavtal, inbegripet ett effektivt 

och heltäckande genomförande av BEPS-

åtgärder och standarder för ett 

automatiskt utbyte av skatteinformation 

internationellt, och att säkerställa att 

handels- och partnerskapsavtal inte kan 

missbrukas av företag eller mellanhänder 

för att undvika och fly från skatter eller 

tvätta intäkter från olagliga verksamheter. 

71. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att införa klausuler om god 

skatteförvaltning i handels- och 

partnerskapsavtal, med en särskild 

hänvisning till efterlevnad av relevanta 

OECD-rekommendationer på 

skatteområdet (t.ex. BEPS-initiativet), och 

att säkerställa att handels- och 

partnerskapsavtal inte kan missbrukas av 

företag eller mellanhänder för att undvika 

och fly från skatter eller tvätta intäkter från 

olagliga verksamheter. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/15 

Ändringsförslag  15 

Danuta Maria Hübner 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 79 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

79. Europaparlamentet understryker 

behovet av en gemensam och övergripande 

strategi från EU och Förenta staterna i 

fråga om verkligt ägande och 

tillämpningen av OECD standarder. Vidare 

understryker parlamentet att klausuler om 

god förvaltning och genomförande av 

BEPS-åtgärder bör införlivas i alla 

framtida handelsavtal för att garantera 

likvärdiga förutsättningar, skapa ökat värde 

för samhället i stort och bekämpa 

skattebedrägerier och skatteflykt och se till 

att transatlantiska partner går i bräschen för 

god förvaltning i skattefrågor. 

79. Europaparlamentet understryker 

behovet av en gemensam och övergripande 

strategi från EU och Förenta staterna i 

fråga om verkligt ägande och 

tillämpningen av OECD standarder. Vidare 

understryker parlamentet att klausuler om 

god skatteförvaltning bör införlivas i alla 

framtida handelsavtal för att garantera 

likvärdiga förutsättningar, skapa ökat värde 

för samhället i stort och bekämpa 

skattebedrägerier och skatteflykt och se till 

att transatlantiska partner går i bräschen för 

god förvaltning i skattefrågor. 

Or. en 

 

 


