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7.3.2018 A8-0050/78 

Ändringsförslag  78 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0050/2018 

Paul Tang 

Gemensam bolagsskattebas 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Förslag till direktiv 

Skäl 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) För att skapa konkurrens på lika 

villkor och undanröja skattekonkurrensen 

och den kapplöpning mot botten som detta 

skapar när det gäller 

företagsbeskattningen, bör en lägsta 

effektiv bolagsskattesats införas parallellt 

med den gemensamma konsoliderade 

bolagsskattebasen för att undvika att den 

illojala konkurrensen om skattebasen 

ersätts av en illojal konkurrens om 

skattesatser. Därför bör unionen snarast 

möjligt anta en gemensam lägsta 

bolagsskattesats som tillämplig i alla 

medlemsstater. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/79 

Ändringsförslag  79 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0050/2018 

Paul Tang 

Gemensam bolagsskattebas 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Förslag till direktiv 

Skäl 5b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5b) En av de största svårigheterna för 

skattemyndigheterna är bristen på 

tillgång i rätt tid till fullständiga och 

relevanta uppgifter om de multinationella 

företagens skatteplaneringsstrategier. 

Dessa uppgifter bör göras allmänt 

tillgängliga så att skattemyndigheterna 

kan reagera snabbt på skattemässiga 

risker genom en bättre bedömning av 

riskerna, målinriktade kontrollinsatser 

och meddelanden om nödvändiga 

ändringar av gällande lagstiftning. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/80 

Ändringsförslag  80 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0050/2018 

Paul Tang 

Gemensam bolagsskattebas 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) De skattepliktiga intäkterna bör 

minskas med utgifter för intäkternas 

förvärvande och vissa andra poster. De 

kostnader för intäkternas förvärvande som 

är avdragsgilla bör normalt innefatta 

samtliga kostnader för försäljning och 

kostnader för skapande, upprätthållande 

och säkerställande av intäkter. För att 

stödja innovation i ekonomin och 

modernisera den inre marknaden, bör 

ökade avdrag finnas för FoU-kostnader, 

inbegripet superavdrag, som bör vara helt 

kostnadsförda under det år de uppstår (med 

undantag av fast egendom). Små 

nystartade företag utan närstående 

företag som är särskilt innovativa (en 

kategori som särskilt kommer att omfatta 

nystartade företag) bör också stödjas 

genom ökade superavdrag för FoU-

kostnader. För att säkerställa rättslig 

säkerhet bör det även införas en 

förteckning över kostnader som inte är 

avdragsgilla. 

(8) De skattepliktiga intäkterna bör 

minskas med utgifter för intäkternas 

förvärvande och vissa andra poster. De 

kostnader för intäkternas förvärvande som 

är avdragsgilla bör normalt innefatta 

samtliga kostnader för försäljning och 

kostnader för skapande, upprätthållande 

och säkerställande av intäkter. För att 

stödja innovation i ekonomin och 

modernisera den inre marknaden, bör 

ökade avdrag finnas och skattebetalarna 

bör få skattelättnader för verkliga 

kostnader för forskning och utveckling 

som rör utgifter för personal, 

underleverantörer, inhyrd personal och 

frilansare, som bör vara helt kostnadsförda 

under det år de uppstår (med undantag av 

fast egendom). En tydlig definition av 

verkliga kostnader för forskning och 

utveckling behövs för att undvika 

missbruk av avdragen. För att säkerställa 

rättslig säkerhet bör det även införas en 

förteckning över kostnader som inte är 

avdragsgilla. För att undvika finansiering 

av forskning och utveckling av nya 

potentiellt skadliga finansiella instrument 

och för att begränsa bidragen till 

forskning och utveckling till viktiga 

strategiska och framtidsorienterade 

investeringar, bör dessutom dessa verkliga 

kostnader inte vara avdragsgilla när de 
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avser finansiella företag. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/81 

Ändringsförslag  81 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0050/2018 

Paul Tang 

Gemensam bolagsskattebas 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Förslag till direktiv 

Artikel 9 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Genom undantag från punkt 2, 

ska kostnader för forskning och 

utveckling som rör utvecklingen av nya 

finansiella produkter inom finansiella 

företag inte vara avdragsgilla. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/82 

Ändringsförslag  82 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0050/2018 

Paul Tang 

Gemensam bolagsskattebas 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Förslag till direktiv 

Artikel 62a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 62a 

 Gemensam lägsta effektiv skattesats 

 Senast den 31 december 2018 ska 

kommissionen lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om en gemensam 

lägsta effektiv skattesats på minst 20 % i 

alla medlemsstater. 

Or. en 

 

 


