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20.3.2019 A8-0170/85

Ändringsförslag 85
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, 
Virginie Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet noterar att 
rådets direktiv 2011/85/EU om krav på 
medlemsstaternas budgetramverk kräver 
att medlemsstaterna offentliggör uppgifter 
om de offentliga finanserna i god tid och 
regelbundet för alla offentliga 
undersektorer, däribland uppgifter om 
hur skatteutgifter påverkar inkomster. 
Parlamentet är bekymrat över att de flesta 
medlemsstaterna inte respekterar denna 
skyldighet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utvärdera 
genomförandet av detta krav och att 
använda denna information till att 
utvärdera kostnaderna för 
skatteincitament i varje medlemsstat.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/86

Ändringsförslag 86
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, 
Virginie Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 16b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16b. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen gör en uppskattning av 
mervärdesskattegapet för EU, men att 
endast 15 medlemsstater gör sina egna 
nationella uppskattningar av skattegapet. 
Parlamentet uppmanar varje enskild 
medlemsstat att, under kommissionens 
vägledning, ta fram heltäckande 
uppskattningar av skattegapet som inte 
enbart begränsas till mervärdesskatt utan 
inbegriper en utvärdering av kostnaderna 
för samtliga skatteincitament.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/87

Ändringsförslag 87
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, 
Virginie Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet noterar att de 
senaste uppskattningarna av 
skatteundandragandet inom EU visar på 
ett belopp på cirka 825 miljarder euro per 
år1a.
__________________
1a Richard Murphy, ‘The European Tax 
Gap’, 2019 - 
http://www.taxresearch.org.uk/Documents
/EUTaxGapJan19.pdf

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/88

Ändringsförslag 88
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, 
Virginie Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningspaket med avseende på att 
reglera skatteplaneringssystem och 
kriminalisera aggressiva system, framför 
allt genom strikta regler mot skatteflykt 
som skulle vara tillämpliga både inom och 
utanför EU. 

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/89

Ändringsförslag 89
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, 
Virginie Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet konstaterar att 
EU genom det första direktivet mot 
skatteflykt antog en utflyttningsskatt, med 
hjälp av vilken medlemsstaterna kan 
beskatta det ekonomiska värdet av 
reavinster som uppstått inom deras 
territorium också när vinsten ännu inte har 
realiserats vid utflyttningstidpunkten. 
Parlamentet anser att principen om att 
beskatta vinster som gjorts i medlemsstater 
innan de förs ut ur unionen bör stärkas, 
exempelvis genom samordnade källskatter 
på räntor och royaltyer, i syfte att täppa till 
befintliga kryphål och undvika att 
obeskattade vinster förs ut ur EU. 
Parlamentet uppmanar rådet att återuppta 
förhandlingarna om förslaget om räntor 
och royaltyer41. Parlamentet noterar att 
skatteavtal ofta begränsar 
källskatteavdragen i syfte att undvika 
dubbelbeskattning42.

__________________
41 Förslag till rådets direktiv av den 
11 november 2011 om ett gemensamt 
system för beskattning av räntor och 
royaltyer som betalas mellan närstående 
bolag i olika medlemsstater 
(COM(2011)0714).
42 Hearson M., The European Union’s Tax 

36. Europaparlamentet konstaterar att 
EU genom det första direktivet mot 
skatteflykt antog en utflyttningsskatt, med 
hjälp av vilken medlemsstaterna kan 
beskatta det ekonomiska värdet av 
reavinster som uppstått inom deras 
territorium också när vinsten ännu inte har 
realiserats vid utflyttningstidpunkten. 
Parlamentet anser att principen om att 
beskatta vinster som gjorts i medlemsstater 
innan de förs ut ur unionen bör stärkas, 
exempelvis genom samordnade källskatter 
på räntor och royaltyer, i syfte att täppa till 
befintliga kryphål och undvika att 
obeskattade vinster förs ut ur EU. 
Parlamentet uppmanar rådet att återuppta 
förhandlingarna om förslaget om räntor 
och royaltyer41, däribland en 
minimiskattenivå. Parlamentet noterar att 
skatteavtal ofta begränsar 
källskatteavdragen i syfte att undvika 
dubbelbeskattning42.

__________________
41 Förslag till rådets direktiv av den 
11 november 2011 om ett gemensamt 
system för beskattning av räntor och 
royaltyer som betalas mellan närstående 
bolag i olika medlemsstater 
(COM(2011)0714).
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Treaties with Developing Countries: 
leading By Example? (EU:s skatteavtal 
med utvecklingsländer: ett föredöme?), 
27 september 2018.

42 Hearson M., The European Union’s Tax 
Treaties with Developing Countries: 
leading By Example? (EU:s skatteavtal 
med utvecklingsländer: ett föredöme?), 
27 september 2018.
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20.3.2019 A8-0170/90

Ändringsförslag 90
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, 
Virginie Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 86

Förslag till resolution Ändringsförslag

86. Europaparlamentet beklagar att den 
kommissionsledamot som ansvarar för 
skatter inte har erkänt behovet av att utöka 
det befintliga systemet för utbyte av 
information mellan nationella 
skattemyndigheter.

86. Europaparlamentet noterar att den 
kommissionsledamot som ansvarar för 
skatter för närvarande föredrar att 
utvärdera konsekvenserna av de många 
rättsakter som håller på att träda i kraft 
innan beslut fattas om att ytterligare utöka 
det befintliga systemet för utbyte av 
information mellan nationella 
skattemyndigheter.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/91

Ändringsförslag 91
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, 
Virginie Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 113a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

113a. Europaparlamentet beklagar det 
faktum att företag kan ingå avtal med 
regeringar om att nästan inte betala 
någon skatt alls i ett visst land trots att de 
utför en väsentlig verksamhet i landet. 
Parlamentet uppmärksammar i detta 
avseende ett skattebeslut mellan den 
nederländska skattemyndigheten och 
Royal Dutch Shell plc, som förefaller 
strida mot den nederländska skattelagen, 
med som enda grund att huvudkontoret 
skulle placeras i Nederländerna efter 
sammanslagningen av de två tidigare 
moderbolagen, vilket resulterar i ett 
undantag från den nederländska skatten 
på utdelning. Parlamentet påpekar att de 
senaste undersökningarna samtidigt 
förefaller visa att bolaget inte heller 
betalar någon vinstskatt i Nederländerna. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
kommissionen att utreda detta fall av 
potentiellt olagligt statligt stöd.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/92

Ändringsförslag 92
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, 
Virginie Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 216

Förslag till resolution Ändringsförslag

216. Europaparlamentet påminner om att 
kundkännedom och åtgärder för 
kundkännedom är avgörande och bör ske 
under hela affärsrelationen, och att 
kundernas transaktioner fortlöpande och 
noggrant bör kontrolleras med särskilt 
fokus på att upptäcka eventuell misstänkt 
eller ovanlig aktivitet. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om 
ansvariga enheters skyldighet att 
omedelbart informera 
finansunderrättelseenheter på eget initiativ 
om transaktioner med misstanke om 
penningtvätt, därmed förbundna förbrott 
eller finansiering av terrorism. Parlamentet 
beklagar att femte penningtvättsdirektivet 
trots parlamentets ansträngningar 
fortfarande, som en sista utväg, tillåter att 
fysiska personer som innehar ledande 
befattningar registreras som huvudmän för 
ett företag eller en trust, medan de verkliga 
huvudmännen inte är kända eller det finns 
misstankar mot dem.

216. Europaparlamentet påminner om att 
kundkännedom och åtgärder för 
kundkännedom är avgörande och bör ske 
under hela affärsrelationen, och att 
kundernas transaktioner fortlöpande och 
noggrant bör kontrolleras med särskilt 
fokus på att upptäcka eventuell misstänkt 
eller ovanlig aktivitet. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om 
ansvariga enheters skyldighet att 
omedelbart informera 
finansunderrättelseenheter på eget initiativ 
om transaktioner med misstanke om 
penningtvätt, därmed förbundna förbrott 
eller finansiering av terrorism. Parlamentet 
beklagar att femte penningtvättsdirektivet 
trots parlamentets ansträngningar 
fortfarande, som en sista utväg, tillåter att 
fysiska personer som innehar ledande 
befattningar registreras som huvudmän för 
ett företag eller en trust, medan de verkliga 
huvudmännen inte är kända eller det finns 
misstankar mot dem. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att i samband 
med nästa översyn av reglerna mot 
penningtvätt göra en tydlig utvärdering av 
konsekvenserna av denna bestämmelse 
för tillgången till tillförlitlig information 
om verkliga huvudmän i 
medlemsstaterna, och att föreslå att den 
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upphävs om det finns tecken på att 
bestämmelsen innebär skydd av 
identiteten på verkliga huvudmän.

Or. en


