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SV Förenade i mångfalden SV 

7.3.2018 A8-0050/85 

Ändringsförslag  85 

Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0050/2018 

Paul Tang 

Gemensam bolagsskattebas 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Det tillhör en konsoliderad grupp 

för affärsredovisningsändamål med en total 

konsoliderad inkomst på gruppnivå som 

överstiger 750 000 000 euro under det 

budgetår som föregick det innevarande 

budgetåret. 

(c) Det tillhör en konsoliderad grupp 

för affärsredovisningsändamål med en total 

konsoliderad inkomst på gruppnivå som 

överstiger 50 000 000 euro under det 

budgetår som föregick det innevarande 

budgetåret. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.3.2018 A8-0050/86 

Ändringsförslag  86 

Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0050/2018 

Paul Tang 

Gemensam bolagsskattebas 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) När det gäller ett företag, den 

skattskyldige själv, eller tillsammans med 

dess närstående företag, som innehar en 

direkt eller indirekt andel på över 50 

procent av rösterna eller som direkt eller 

indirekt äger mer än 50 procent av kapitalet 

eller har rätt att motta mer än 50 procent av 

det företagets vinst, och 

(a) När det gäller ett företag, den 

skattskyldige själv, eller tillsammans med 

dess närstående företag, som innehar en 

direkt eller indirekt andel på över 50 

procent av rösterna eller som direkt eller 

indirekt äger mer än 50 procent av kapitalet 

eller har rätt att motta mer än 50 procent av 

det företagets vinst, eller när 

huvudkontoret för det företaget kan anses 

vara platsen för företagets faktiska 

ledning där de centrala förvaltningsbeslut 

och kommersiella beslut som krävs för att 

leda eller påverka företagets verksamhet 

genomförs, och 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.3.2018 A8-0050/87 

Ändringsförslag  87 

Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0050/2018 

Paul Tang 

Gemensam bolagsskattebas 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) den faktiska bolagsskatt som 

företaget eller det fasta driftstället betalat 

på sin vinst är lägre än skillnaden mellan 

den bolagsskatt som skulle ha tagits ut på 

företagets eller det fasta driftställets vinst 

enligt detta direktiv och den faktiska 

bolagsskatt som företaget eller det fasta 

driftstället betalat för dessa vinster. 

(b) företagets eller det fasta 

driftställets vinst är föremål för en effektiv 

bolagsskattesats som är lägre än 

75 procent av den effektiva 

bolagsskattesats som skulle ha tagits ut i 

den skattskyldiges medlemsstat. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.3.2018 A8-0050/88 

Ändringsförslag  88 

Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0050/2018 

Paul Tang 

Gemensam bolagsskattebas 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 59 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om ett företag eller ett fast driftställe 

behandlas som ett kontrollerat utländskt 

företag enligt punkt 1, ska ej utdelade 

intäkter från ett företag eller fast driftställe 

vara föremål för skatt i den mån som de 

härrör från följande kategorier: 

Om ett företag eller ett fast driftställe 

behandlas som ett kontrollerat utländskt 

företag enligt punkt 1, ska alla utländska 

intäkter från ett företag eller fast driftställe 

vara föremål för skatt. 

Or. en 

 

 


