
 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

29.6.2017 A8-0227/59 

Ändringsförslag  59 

Laura Ferrara, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) För att säkerställa en detaljnivå som 

ger medborgarna möjlighet att bättre 

bedöma hur multinationella företag bidrar 

till välfärden i varje medlemsstat bör 

informationen delas upp per medlemsstat. 

Information om multinationella företags 

verksamhet bör dessutom redovisas mycket 

detaljerat när det gäller vissa 

skattejurisdiktioner som utgör särskilda 

problem. För samtliga övriga 

tredjelandstransaktioner ska uppgifter 

lämnas i aggregerad form. 

(9) För att säkerställa en detaljnivå som 

ger medborgarna möjlighet att bättre 

bedöma hur multinationella företag bidrar 

till välfärden i varje medlemsstat bör 

informationen delas upp per medlemsstat. 

Information om multinationella företags 

verksamhet bör dessutom redovisas mycket 

detaljerat när det gäller vissa 

skattejurisdiktioner som utgör särskilda 

problem. För samtliga 

tredjelandstransaktioner ska därför 

uppgifter lämnas i disaggregerad form. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/60 

Ändringsförslag  60 

Laura Ferrara, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10a – artikel 48b – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska föreskriva att de 

yttersta moderföretag som styrs av deras 

nationella lagstiftning och som har en 

konsoliderad nettoomsättning över 

750 miljoner euro, liksom företag som 

styrs av deras nationella lagstiftning som 

inte är anknutna företag med en 

nettoomsättning över 750 miljoner euro 

utarbetar och offentliggör en rapport om 

inkomstskatteuppgifter på årsbasis. 

Medlemsstaterna ska föreskriva att de 

yttersta moderföretag i stora koncerner 

som styrs av deras nationella lagstiftning 

och som på konsoliderad årsbasis 

överskrider gränsvärdena inom 

åtminstone två av tre följande kategorier: 

(a) balansomslutning: 20 miljoner euro, 

(b) nettoomsättning: 40 miljoner euro, (c) 

genomsnittligt antal anställda under 

räkenskapsåret: 250, liksom stora företag 

som styrs av deras nationella lagstiftning 

som inte är anknutna företag och som på 

balansdagen överskrider åtminstone två 

av tre följande gränsvärden: (a) 

balansomslutning: 20 miljoner euro, (b) 
nettoomsättning: 40 miljoner euro, (c) 

genomsnittligt antal anställda under 

räkenskapsåret: 250, utarbetar och 

offentliggör en rapport om 

inkomstskatteuppgifter på årsbasis. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/61 

Ändringsförslag  61 

Laura Ferrara, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10a – artikel 48b – punkt 3– stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstater ska föreskriva, att de 

medelstora och stora dotterföretag som 

avses i artikel 3.3 och 3.4 som styrs av 

deras nationella lagstiftning och 

kontrolleras av ett yttersta moderföretag 

som har en konsoliderad nettoomsättning 

över 750 miljoner euro och som inte styrs 

av lagstiftningen i en medlemsstat, ska 

offentliggöra en rapport om 

inkomstskatteuppgifter för det yttersta 

moderföretaget på årlig basis. 

Medlemsstaterna ska föreskriva att de 

yttersta moderföretag som avses i 

artikel 3.3 och 3.4 och som styrs av deras 

nationella lagstiftning och kontrolleras av 

ett yttersta moderföretag som på 

konsoliderad årsbasis överskrider 

gränsvärdena för åtminstone två av 

tre följande kategorier: 

 (a) balansomslutning: 20 miljoner euro, 

 (b) nettoomsättning: 40 miljoner euro, 

 (c) genomsnittligt antal anställda under 

räkenskapsåret: 250, 

 och som inte styrs av lagstiftningen i en 

medlemsstat, ska offentliggöra en rapport 

om inkomstskatteuppgifter för det yttersta 

moderföretaget på årlig basis. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227./62 

Ändringsförslag  62 

Laura Ferrara, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10a – artikel 48b – punkt 5– led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Det företag som öppnade filialen är 

antingen ett anknutet företag i en koncern 

som kontrolleras av ett yttersta 

moderföretag som inte styrs av 

lagstiftningen i en medlemsstat och som 

har en konsoliderad nettoomsättning över 

750 miljoner euro, eller ett företag som 

inte är ett anknutet företag och som har en 

nettoomsättning över 750 miljoner euro. 

(a) Det företag som öppnade filialen är 

antingen ett anknutet företag i en koncern 

som kontrolleras av ett yttersta 

moderföretag som inte styrs av 

lagstiftningen i en medlemsstat och som på 

konsoliderad årsbasis överskrider 

gränsvärdena för åtminstone två av 

tre följande kategorier: (a) 

balansomslutning: 20 miljoner euro, (b) 
nettoomsättning: 40 miljoner euro, (c) 

genomsnittligt antal anställda under 

räkenskapsåret: 250, eller är ett företag 

som inte är ett anknutet företag som på 

konsoliderad årsbasis överskrider 

gränsvärdena inom åtminstone två av 

tre följande kategorier: (a) 

balansomslutning: 20 miljoner euro, (b) 
nettoomsättning: 40 miljoner euro, (c) 

genomsnittligt antal anställda under 

räkenskapsåret: 250. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/63 

Ändringsförslag  63 

Laura Ferrara, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10a – artikel 48c – punkt 2– led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Uppgifter om fast egendom som 

utgör en del av tillgångarna. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/64 

Ändringsförslag  64 

Laura Ferrara, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10a – artikel 48c – punkt 2– led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Vinst- och förlustbelopp före skatt. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/65 

Ändringsförslag  65 

Laura Ferrara, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10a – artikel 48c – punkt 2– led ga (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ga) Uppgifter om mottagna offentliga 

subventioner och eventuella donationer 

utbetalda till politiker, politiska 

organisationer eller politiska stiftelser. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/66 

Ändringsförslag  66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10a – artikel 48c – punkt 3– stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Rapporten ska också presentera den 

information som avses i punkt 2 i denna 

artikel enskilt för varje skattejurisdiktion 

som, i slutet av det föregående 

räkenskapsåret, förtecknas i den 

gemensamma unionsförteckningen över 

vissa skattejurisdiktioner som upprättats 

enligt artikel 48g, såvida inte rapporten 

uttryckligen bekräftar, med förbehåll för 

det ansvar som avses i artikel 48e, att de 

anknutna företagen i en koncern som 

styrs av lagarna i en sådan 

skattejurisdiktion inte ägnar sig direkt åt 

transaktioner med ett anknutet företag i 

samma koncern som styrs av lagarna i en 

medlemsstat. 

Rapporten ska också presentera den 

information som avses i punkt 2 i denna 

artikel enskilt för varje skattejurisdiktion 

som, i slutet av det föregående 

räkenskapsåret, finns utanför unionen. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/67 

Ändringsförslag  67 

Laura Ferrara, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10a – artikel 48c – punkt 3– stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Rapporten ska presentera den 

information som avses i punkt 2 på 

aggregerad basis för övriga 

skattejurisdiktioner. 

utgår 

Or. en 

 


