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Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

En gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Fördelningsnyckeln för den 

konsoliderade skattebasen bör innefatta tre 

likvärdigt viktade faktorer nämligen 

arbetskraft, tillgångar och försäljning enligt 

destination. Dessa likvärdigt viktade 

faktorer bör spegla ett balanserat 

tillvägagångssätt vad gäller att distribuera 

beskattningsbara vinster mellan de berörda 

medlemsstaterna och bör säkerställa att 

vinsterna beskattas där de faktiskt är 

intjänade. Arbetskraft och tillgångar bör 

därför tilldelas de medlemsstater där 

arbetet utförs eller tillgångarna finns, och 

skulle därigenom ge lämplig vikt åt 

intressena i ursprungsmedlemsstaten, 

medan försäljning bör tilldelas 

bestämmelsemedlemsstaten för varorna 

eller tjänsterna. För att ta hänsyn till 

skillnaderna i lönenivåer i hela unionen 

och därigenom möjliggöra en rättvis 

fördelning av den konsoliderade 

skattebasen bör arbetskraftsfaktorn omfatta 

både lönekostnader och antalet anställda 

(dvs. varje post svarar för hälften). 

Tillgångsfaktorn ska å andra sidan omfatta 

alla materiella anläggningstillgångar, men 

inte immateriella och finansiella 

tillgångar på grund av deras flyttbara 

(10) Fördelningsnyckeln för den 

konsoliderade skattebasen bör innefatta 

fyra likvärdigt viktade faktorer nämligen 

arbetskraft, tillgångar, försäljning enligt 

destination och insamling och användning 

av personuppgifter för användare av 

onlineplattformar och onlinetjänster. 

Dessa likvärdigt viktade faktorer bör 

spegla ett balanserat tillvägagångssätt vad 

gäller att distribuera beskattningsbara 

vinster mellan de berörda medlemsstaterna 

och bör säkerställa att vinsterna beskattas 

där de faktiskt är intjänade. Arbetskraft och 

tillgångar bör därför tilldelas de 

medlemsstater där arbetet utförs eller 

tillgångarna finns, och skulle därigenom ge 

lämplig vikt åt intressena i 

ursprungsmedlemsstaten, medan 

försäljning bör tilldelas 

bestämmelsemedlemsstaten för varorna 

eller tjänsterna. För att ta hänsyn till 

skillnaderna i lönenivåer i hela unionen 

och därigenom möjliggöra en rättvis 

fördelning av den konsoliderade 

skattebasen bör arbetskraftsfaktorn omfatta 

både lönekostnader och antalet anställda 

(dvs. varje post svarar för hälften). 

Tillgångsfaktorn ska å andra sidan endast 
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karaktär och risken för att reglerna i detta 

direktiv kringgås. Om, på grund av 

exceptionella omständigheter, resultatet av 

fördelningsnyckeln inte på ett rättvist sätt 

representerar affärsverksamhetens 

omfattning kommer det att finnas en 

skyddsklausul som medger att en alternativ 

metod för inkomstfördelning används. 

omfatta materiella anläggningstillgångar. 

Om, på grund av exceptionella 

omständigheter, resultatet av 

fördelningsnyckeln inte på ett rättvist sätt 

representerar affärsverksamhetens 

omfattning kommer det att finnas en 

skyddsklausul som medger att en alternativ 

metod för inkomstfördelning används. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag motsvarar ändringsförslag 10 som antogs av ECON-utskottet. 
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Betänkande A8-0051/2018 
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En gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Förslag till direktiv 

Skäl 20a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (20a) Kommissionen bör omedelbart 

genomföra en ny konsekvensbedömning 

på grundval av det mer omfattande och 

noggranna datamaterial baserat på 

OECD:s standard för landsspecifik 

rapportering som nu finns inofficiellt 

tillgängligt för medlemsstaternas 

skattemyndigheter. 

Or. en 
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Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

En gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Förslag till direktiv 

Artikel 28 – punkt 5c (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5c. Definitionen av insamling och 

utnyttjande av personuppgifter för 

kommersiella ändamål i samband med 

insamling och användning av 

personuppgifter för användare av 

onlineplattformar och onlinetjänster ska 

fastställas i enlighet med förordning 

2016/679/EU. 

 i) Insamling av uppgifter för varje 

medlemsstat avser endast de uppgifter 

som samlas in vid den ursprungliga 

ursprungsplatsen för användare av 

onlineplattformar och onlinetjänster och 

inte insamlade uppgifter som är under 

transitering eller lagrade. 

 ii) Vid användning av 

personuppgifter för användare av 

onlineplattformar och onlinetjänster, bör 

det säkerställas att det inte sker någon 

överlappning med andra faktorer i 

formeln, såsom försäljning. 

Or. en 

 

 


