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21.2.2018 A8-0016/43 

Ändringsförslag  43 

Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Förslag till direktiv 

Skäl 11a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Enskilda personer som har 

tillgång till information om otillbörligt 

skattebeteende när det gäller 

rapporteringspliktiga gränsöverskridande 

arrangemang, inbegripet 

skatteundandragande och skatteflykt, bör 

uppmuntras att rapportera till och 

samarbeta med myndigheterna, och bör 

skyddas fullt ut av dem på alla tänkbara 

sätt, inom varje medlemsstats rättsliga 

ramar. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/44 

Ändringsförslag  44 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Ett lämnande av upplysningar om 

potentiellt aggressiva 

skatteplaneringsarrangemang med en 

gränsöverskridande dimension kan 

effektivt bidra till de insatser som görs för 

att skapa ett klimat med rättvis beskattning 

på den inre marknaden. Mot denna 

bakgrund skulle en skyldighet för 

förmedlare att informera 

skattemyndigheterna om vissa 

gränsöverskridande arrangemang, som 

eventuellt skulle kunna nyttjas för 

skatteflykt, utgöra ett steg i rätt riktning. 

För att utveckla en mer övergripande 

politik skulle det också vara betydelsefullt 

att skattemyndigheterna, som ett andra steg 

efter lämnandet av upplysningar, delar 

informationen med sina motsvarigheter i 

andra medlemsstater. Sådana arrangemang 

skulle också öka effektiviteten i de 

gemensamma rapporteringsstandarderna. 

Det skulle dessutom vara av avgörande 

betydelse att ge kommissionen tillräcklig 

information för att kunna övervaka en 

korrekt tillämpning av detta direktiv. Att ge 

kommissionen sådan tillgång till 

(6) Ett lämnande av upplysningar om 

potentiellt aggressiva 

skatteplaneringsarrangemang med en 

gränsöverskridande dimension kan 

effektivt bidra till de insatser som görs för 

att skapa ett klimat med rättvis beskattning 

på den inre marknaden. Mot denna 

bakgrund skulle en skyldighet för 

förmedlare, revisorer och skattebetalare 

att informera skattemyndigheterna om 

vissa gränsöverskridande arrangemang, 

som eventuellt skulle kunna nyttjas för 

skatteflykt, utgöra ett steg i rätt riktning. 

För att utveckla en mer övergripande 

politik skulle det också vara betydelsefullt 

att skattemyndigheterna, som ett andra steg 

efter lämnandet av upplysningar, delar 

informationen med sina motsvarigheter i 

andra medlemsstater. Sådana arrangemang 

skulle också öka effektiviteten i de 

gemensamma rapporteringsstandarderna. 

Det skulle dessutom vara av avgörande 

betydelse att ge kommissionen tillräcklig 

information för att kunna övervaka en 

korrekt tillämpning av detta direktiv. Att ge 

kommissionen sådan tillgång till 
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information löser inte medlemsstaten från 

skyldigheten att anmäla alla former av 

statligt stöd till kommissionen. 

information löser inte medlemsstaten från 

skyldigheten att anmäla alla former av 

statligt stöd till kommissionen. 

Kommissionen bör vara förpliktad att 

offentliggöra en kvartalsvis förteckning 

över de rapporterade gränsöverskridande 

arrangemangen, inbegripet de 

skattebetalare och förmedlare som är 

involverade i arrangemanget. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/45 

Ändringsförslag  45 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) För att säkerställa en väl 

fungerande inre marknad och för att 

förhindra kryphål i den föreslagna ramen 

för regler bör skyldigheten att lämna 

upplysningar också gälla alla aktörer som 

vanligen deltar i utformningen, 

marknadsföringen, anordnandet eller 

hanteringen av genomförandet av en 

gränsöverskridande transaktion eller en 

serie därav, samt de som tillhandahåller 

hjälp eller råd. Det bör inte bortses från att 

skyldigheten att lämna upplysningar i vissa 

fall inte kan göras gällande för en 

förmedlare på grund av yrkesmässiga 

privilegier, eller om det inte finns någon 

förmedlare, till exempel därför att 

skattebetalaren själv utformar och inför 

ett system. Under sådana omständigheter 

är det centralt att skattemyndigheterna 

inte går miste om möjligheten att få 

information om skattearrangemang som 

kan vara potentiellt kopplade till aggressiv 

skatteplanering. Det skulle därför vara 

nödvändigt att föra över skyldigheten att 

lämna upplysningar till skattebetalaren 

som gynnas av arrangemangen i dessa 

(8) För att säkerställa en väl 

fungerande inre marknad och för att 

förhindra kryphål i den föreslagna ramen 

för regler bör skyldigheten att lämna 

upplysningar också gälla skattebetalare 

och alla aktörer som vanligen deltar i 

utformningen, marknadsföringen, 

anordnandet eller hanteringen av 

genomförandet av en gränsöverskridande 

transaktion eller en serie därav, samt de 

som tillhandahåller hjälp eller råd. 

Rapporteringsskyldigheten har även en 

avskräckande effekt, och införandet av 

skyldigheten att lämna upplysningar om 

den skattskyldige kommer att säkerställa 

att användaren av ett potentiellt aggressivt 

skatteupplägg är medveten om att 

upplägget kommer att granskas och kan 

ogiltigförklaras och/eller leda till en 

påföljd. I de fall där initiativtagare 

befinner sig offshore bör skyldigheten att 

lämna upplysningar ligga på såväl 

skattebetalaren som offshoreförmedlaren. 

Om det finns verkställandeproblem 

och/eller praktiska svårigheter att 

säkerställa efterlevnad från 
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fall. offshoreinitiativtagares sida bör påföljder 

övervägas, t.ex. indragen rätt att tilldelas 

offentliga upphandlingskontrakt. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/46 

Ändringsförslag  46 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) För att förbättra utsikterna för detta 

direktivs ändamålsenlighet bör 

medlemsstaterna fastställa sanktioner för 

överträdelser av nationella regler som 

genomför detta direktiv och säkerställa att 

dessa sanktioner verkligen tillämpas i 

praktiken, att de är proportionerliga och har 

en avskräckande verkan. 

(13) För att förbättra utsikterna för detta 

direktivs ändamålsenlighet bör 

medlemsstaterna fastställa sanktioner för 

överträdelser av nationella regler som 

genomför detta direktiv och säkerställa att 

dessa sanktioner verkligen tillämpas i 

praktiken, att de är proportionerliga och har 

en avskräckande verkan. Medlemsstaterna 

bör införa ett system för att offentliggöra 

namnen på initiativtagare och 

skattebetalare som underlåter att anmäla 

skatteflyktsupplägg till de behöriga 

skattemyndigheterna. I extrema och 

upprepade fall bör det också finnas en 

möjlighet att dra in verksamhetstillståndet 

för företaget i fråga, vilket 

rekommenderas i artikel 165 i 

slutrapporten från det särskilda utskottet 

för skattebeslut i Europaparlamentet. 

Or. en 

 

 


