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Ändringsförslag  71 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Katerina Konecna 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) På senare år har problemet med 

skatteflykt vad gäller företagsinkomstskatt 

väsentligt ökat och blivit en viktig källa till 

oro i Europeiska unionen och globalt. 

Europeiska rådet konstaterade i sina 

slutsatser den 18 december 2014 att det 

finns ett akut behov att påskynda insatserna 

för att bekämpa skatteflykt både på global 

nivå och på unionsnivå. I sina 

meddelanden Kommissionens 

arbetsprogram 2016 – Dags för nya tag16 

och Kommissionens arbetsprogram 2015 – 

En ny start17 identifierade kommissionen 

som en prioritering behovet av att övergå 

till ett system där det land där vinster 

uppstår också är beskattningsland. 

Kommissionen noterade också som en 

prioritering behovet att reagera på våra 

samhällens krav på rättvisa och 

skattetransparens. 

(1) På senare år, i synnerhet efter 

avslöjanden av olika skatteskandaler, har 

skatteflykt vad gäller företagsinkomstskatt 

stått på dagordningen och gett upphov till 

starka och välgrundade krav på 

regeringar, både nationellt och inom 

ramen för internationellt samarbete, att 

vidta konkreta och effektiva åtgärder som 

sätter stopp för detta fenomen. Europeiska 

rådet konstaterade i sina slutsatser den 18 

december 2014 att det finns ett akut behov 

att påskynda insatserna för att bekämpa 

skatteflykt både på global nivå och på 

unionsnivå. I sina meddelanden 

Kommissionens arbetsprogram 2016 – 

Dags för nya tag16 och Kommissionens 

arbetsprogram 2015 – En ny start17 

identifierade kommissionen som en 

prioritering behovet av att övergå till ett 

system där det land där vinster uppstår 

också är beskattningsland. Kommissionen 

noterade också som en prioritering behovet 

att reagera på våra samhällens krav på 

rättvisa och skattetransparens. Trots alla 

avsikter som uttryckts finns det dock ett 

brådskande behov av åtgärder. 



 

AM\1129664SV.docx  PE605.551v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

__________________ __________________ 

16 KOM(2015) 610 final av den 27 oktober 

2015. 

16 KOM(2015) 610 final av den 27 oktober 

2015. 

17 KOM(2014) 910 final av den 16 

december 2014. 

17 KOM(2014) 910 final av den 16 

december 2014. 

Or. en 
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Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis 
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Betänkande A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Allmänheten bör ha möjlighet att 

granska samtliga verksamheter i en 

koncern när denna har vissa företag 

etablerade i unionen. När det gäller 

koncerner med verksamhet i unionen 

endast genom dotterföretag eller filialer, 

bör dotterföretag och filialer offentliggöra 

och göra tillgänglig det yttersta 

moderföretagets rapportering. I syfte att 

uppnå proportionalitet och effektivitet bör 

emellertid kravet på offentliggörande och 

tillgänglighet begränsas till medelstora 

eller stora dotterföretag som är etablerade i 

unionen, eller till filialer av jämförbar 

storlek i en medlemsstat. 

Tillämpningsområdet för direktiv 

2013/34/EU bör därför i enlighet med detta 

utökas till filialer som öppnats i en 

medlemsstat av ett företag som är etablerat 

utanför unionen. 

(6) Allmänheten bör ha möjlighet att 

granska samtliga verksamheter i en 

koncern när denna har vissa företag 

etablerade i unionens medlemsstater. När 

det gäller koncerner med verksamhet i 

unionens medlemsstater endast genom 

dotterföretag eller filialer, bör dotterföretag 

och filialer också offentliggöra och göra 

tillgänglig en rapportering. Kravet på 

offentliggörande och tillgänglighet bör 

omfatta alla dotterföretag som är 

etablerade i medlemsstaterna eller alla 

filialer i en medlemsstat. 

Tillämpningsområdet för direktiv 

2013/34/EU bör därför i enlighet med detta 

utökas till filialer som öppnats i en 

medlemsstat av ett företag som är etablerat 

utanför unionen och vars konsoliderade 

nettoomsättning är högre än 40 miljoner 

euro. 

Or. en 
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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 jurisdiktion 

på disaggregerad basis, oavsett om 

verksamheten äger rum i en medlemsstat 

eller inte. 

Or. en 
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Betänkande A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) För att fastställa vissa 

skattejurisdiktioner för vilka mycket 

detaljerad information ska redovisas, bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 FEUF delegeras till 

kommissionen för att upprätta en 

gemensam unionsförteckning över dessa 

skattejurisdiktioner. Denna förteckning 

bör upprättas på grundval av vissa 

kriterier som identifierats på grundval av 

bilaga 1 i kommissionens meddelande till 

Europaparlamentet och rådet om en 

extern strategi för effektiv beskattning 

(COM(2016) 24 final). Det är särskilt 

viktigt att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande 

arbete, inbegripet på expertnivå, och att 

dessa samråd genomförs i enlighet med 

principer som fastställts i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning som godkänts av 

Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen i väntan på formellt 

undertecknande. För att säkerställa lika 

stor delaktighet i utarbetandet av 

delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla 

utgår 
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handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras 

experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper 

som arbetar med förberedelse av 

delegerade akter. 

 

Or. en 
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Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Katerina Konecna, Patric Le Hyaric, 
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Betänkande A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2Direktiv 2013/34/EU 

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, 

enligt definitionen i artikel 3.7, som styrs 

av deras nationella lagstiftning och stora 

företag, enligt definitionen i artikel 3.4, 
som styrs av deras nationella lagstiftning 

som inte är anknutna företag utarbetar och 

offentliggör en rapport om 

inkomstskatteuppgifter på årsbasis. 

Or. en 

 

 


