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PR_COD_1amCom 

 

 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 

2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och 

filialer 

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0198), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 50.1 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0146/2016), 

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna 

rättsliga grunden, 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av de motiverade yttranden från det irländska parlamentet och Sveriges 

riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- 

och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är 

förenligt med subsidiaritetsprincipen, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 

september 20161, 

– med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen, 

– med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för ekonomi 

och valutafrågor och utskottet för rättsliga frågor, i enlighet med artikel 55 i 

arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet 

för rättsliga frågor (A8-0000/2017), 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1  EUT C 487, 28.12.2016, s. 62. 
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Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl -1 (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) Ett rättvist och effektivt system för 

företagsbeskattning borde utgöra 

hörnstenen för den inre marknaden, och 

en samordnad och harmoniserad metod 

för genomförandet av de nationella 

skattesystemen är mycket viktig för att 

garantera att den inre marknaden 

fungerar väl och att 

kapitalmarknadsunionen lyckas, och 

skulle medverka till att förhindra 

skatteflykt och överföring av vinster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Ökad offentlig granskning av de 

inkomstskatter som tas ut på 

multinationella företag med verksamhet i 

unionen är grundläggande för att ytterligare 

uppmuntra företagens ansvarstagande, 

bidra till välfärden genom skatter, främja 

en rättvisare skattekonkurrens inom 

unionen genom en mer informerad 

offentlig debatt, och för att återupprätta 

allmänhetens förtroende för de nationella 

skattesystemen. En sådan offentlig 

granskning kan uppnås genom en rapport 

om inkomstskatteuppgifter, oavsett var det 

yttersta moderföretaget i en multinationell 

koncern är etablerat. 

(5) Skatteundandragande och 

skatteflykt innebär en stor inkomstförlust 

för medlemsstaterna, vilket minskar deras 

kapacitet att investera i åtgärder för att 

främja sysselsättning, bekämpa fattigdom 

och utveckla effektiva hälso- och 

sjukvårdssystem för alla. Ökad offentlig 

granskning av de inkomstskatter som tas ut 

på multinationella företag med verksamhet 

i unionen är grundläggande för att 

ytterligare uppmuntra företagens 

ansvarstagande, bidra till välfärden genom 

skatter, främja en rättvisare 

skattekonkurrens inom unionen genom en 

mer informerad offentlig debatt, och för att 

återupprätta allmänhetens förtroende för de 

nationella skattesystemen. En sådan 
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offentlig granskning kan uppnås genom en 

rapport om inkomstskatteuppgifter, oavsett 

var det yttersta moderföretaget i en 

multinationell koncern är etablerat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Rapporten om 

inkomstskatteuppgifter bör ge information 

gällande all verksamhet för ett företag eller 

samtliga anknutna företag i en koncern 

som kontrolleras av ett yttersta 

moderföretag. Informationen bör grundas 

på rapporteringsspecifikationerna i åtgärd 

13 i BEPS, och bör begränsas till vad som 

är nödvändigt för effektiv offentlig 

granskning, för att säkerställa att 

offentliggörande inte ger upphov till 

oproportionerliga risker eller nackdelar. 

Rapporten bör också innehålla en kort 

beskrivning av verksamhetens art. En 

sådan beskrivning kan grunda sig på den 

kategorisering som anges i tabell 2 i bilaga 

II till kapitel V i OECD:s Transfer Pricing 

Guidelines on Documentation. Rapporten 

ska omfatta en övergripande beskrivning 

med förklaringar till väsentliga 

diskrepanser på koncernnivå mellan 

upplupna skattebelopp och betalda 

skattebelopp, med beaktande av 

motsvarande belopp för tidigare 

räkenskapsår. 

(8) Rapporten om 

inkomstskatteuppgifter bör ge information 

gällande all verksamhet för ett företag eller 

samtliga anknutna företag i en koncern 

som kontrolleras av ett yttersta 

moderföretag. Informationen bör grundas 

på rapporteringsspecifikationerna i åtgärd 

13 i BEPS. Rapporten bör också innehålla 

en kort beskrivning av verksamhetens art. 

En sådan beskrivning kan grunda sig på 

den kategorisering som anges i tabell 2 i 

bilaga II till kapitel V i OECD:s Transfer 

Pricing Guidelines on Documentation. 

Rapporten ska omfatta en övergripande 

beskrivning med förklaringar till väsentliga 

diskrepanser på koncernnivå mellan 

upplupna skattebelopp och betalda 

skattebelopp, med beaktande av 

motsvarande belopp för tidigare 

räkenskapsår. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) För att säkerställa en detaljnivå som 

ger medborgarna möjlighet att bättre 

bedöma hur multinationella företag bidrar 

till välfärden i varje medlemsstat bör 

informationen delas upp per medlemsstat. 

Information om multinationella företags 

verksamhet bör dessutom redovisas 

mycket detaljerat när det gäller vissa 

skattejurisdiktioner som utgör särskilda 

problem. För samtliga övriga 

tredjelandstransaktioner ska uppgifter 

lämnas i aggregerad form. 

(9) För att säkerställa en detaljnivå som 

ger medborgarna möjlighet att bättre 

bedöma hur multinationella företag bidrar 

till välfärden i varje medlemsstat bör 

informationen delas upp per jurisdiktion. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Medlemsstaterna bör säkerställa 

att en adekvat nivå av mänskliga, tekniska 

och finansiella resurser avsätts inom 

skattemyndigheterna för automatiskt 

informationsutbyte, databehandling och 

bekämpning av skattebedrägerier och 

skatteflykt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 11a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Fackföreningar och anställda vid 

multinationella företag bör regelbundet 

och vederbörligen informeras om 

företagets situation, inklusive antalet 

anställda i heltidsekvivalenter, genererad 

vinst och betald inkomstskatt, samt 

företagets mål och framtida 

investeringsplan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) För att fastställa vissa 

skattejurisdiktioner för vilka mycket 

detaljerad information ska redovisas, bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 FEUF delegeras till 

kommissionen för att upprätta en 

gemensam unionsförteckning över dessa 

skattejurisdiktioner. Denna förteckning 

bör upprättas på grundval av vissa 

kriterier som identifierats på grundval av 

bilaga 1 i kommissionens meddelande till 

Europaparlamentet och rådet om en 

extern strategi för effektiv beskattning 

(COM(2016) 24 final). Det är särskilt 

viktigt att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande 

arbete, inbegripet på expertnivå, och att 

dessa samråd genomförs i enlighet med 

principer som fastställts i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning som godkänts av 

Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen i väntan på formellt 

undertecknande. För att säkerställa lika 

stor delaktighet i utarbetandet av 

delegerade akter erhåller 

utgår 
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Europaparlamentet och rådet alla 

handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras 

experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper 

som arbetar med förberedelse av 

delegerade akter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 13a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a)  För att säkerställa enhetliga 

villkor för genomförandet av artikel 48b 

punkterna 1, 3, 4 och 6 samt artikel 48c.5 

i direktiv 2013/34/EU, bör även 

kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/20111a.  

 ________________ 

 1aEuropaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av 

den 16 februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – punkt 1 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska föreskriva att de 

yttersta moderföretag som styrs av deras 

nationella lagstiftning och som har en 

konsoliderad nettoomsättning över 750 

miljoner euro, liksom företag som styrs av 

deras nationella lagstiftning som inte är 

anknutna företag med en nettoomsättning 

över 750 miljoner euro utarbetar och 

offentliggör en rapport om 

inkomstskatteuppgifter på årsbasis. 

Medlemsstaterna ska föreskriva att de 

yttersta moderföretag i stora koncerner, 

enligt definitionen i artikel 3.7, som styrs 

av deras nationella lagstiftning och stora 

företag, enligt definitionen i artikel 3.4, 

som styrs av deras nationella lagstiftning 

som inte är anknutna företag utarbetar och 

offentliggör en rapport om 

inkomstskatteuppgifter på årsbasis. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska 

offentliggöras på företagets webbplats 

samma dag som den publiceras. 

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska 

publiceras i en gemensam mall som finns 

tillgänglig i ett öppet dataformat och 

offentliggöras på företagets webbplats 

samma dag som den publiceras på 

åtminstone ett av unionens officiella 

språk. Samma dag ska företaget även 

registrera rapporten i ett offentligt register 

som förvaltas av Europeiska 

kommissionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – punkt 3 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstater ska föreskriva, att de 

medelstora och stora dotterföretag som 

avses i artikel 3.3 och 3.4 som styrs av 

deras nationella lagstiftning och 

kontrolleras av ett yttersta moderföretag 

som har en konsoliderad nettoomsättning 

över 750 miljoner euro och som inte styrs 

av lagstiftningen i en medlemsstat, ska 

offentliggöra en rapport om 

inkomstskatteuppgifter för det yttersta 

moderföretaget på årlig basis. 

Medlemsstater ska föreskriva att 

dotterföretag, som styrs av deras nationella 

lagstiftning och kontrolleras av ett yttersta 

moderföretag som har en konsoliderad 

nettoomsättning över 40 miljoner euro och 

som inte styrs av lagstiftningen i en 

medlemsstat, ska offentliggöra en rapport 

om inkomstskatteuppgifter för det yttersta 

moderföretaget på årlig basis. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – punkt 3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska 

offentliggöras på dotterföretagets 

webbplats eller på ett anknutet företags 

webbplats samma dag som den publiceras. 

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska 

publiceras i en gemensam mall som finns 

tillgänglig i ett öppet dataformat och 

offentliggöras på dotterföretagets 

webbplats eller på ett anknutet företags 

webbplats samma dag som den publiceras 

på åtminstone ett av unionens officiella 

språk. Samma dag ska företaget även 

registrera rapporten i ett offentligt register 

som förvaltas av Europeiska 

kommissionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 
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Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – punkt 4 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska 

offentliggöras på filialens webbplats eller 

på ett anknutet företags webbplats samma 

dag som den publiceras. 

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska 

publiceras i en gemensam mall som finns 

tillgänglig i ett öppet dataformat och 

offentliggöras på filialens webbplats eller 

på ett anknutet företags webbplats samma 

dag som den publiceras på åtminstone ett 

av unionens officiella språk. Samma dag 

ska företaget även registrera rapporten i 

ett offentligt register som förvaltas av 

Europeiska kommissionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – punkt 5 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Det företag som öppnade filialen är 

antingen ett anknutet företag i en koncern 

som kontrolleras av ett yttersta 

moderföretag som inte styrs av 

lagstiftningen i en medlemsstat och som 

har en konsoliderad nettoomsättning över 

750 miljoner euro, eller ett företag som inte 

är ett anknutet företag och som har en 

nettoomsättning över 750 miljoner euro. 

(a) Det företag som öppnade filialen är 

antingen ett anknutet företag i en koncern 

som kontrolleras av ett yttersta 

moderföretag som inte styrs av 

lagstiftningen i en medlemsstat och som 

har en konsoliderad nettoomsättning över 

40 miljoner euro, eller ett företag som inte 

är ett anknutet företag och som har en 

nettoomsättning över 40 miljoner euro. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – punkt 5 – led b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Det yttersta moderföretag som 

avses i led a har inte ett medelstort eller 

stort dotterföretag enligt vad som avses i 

punkt 3. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En kort beskrivning av 

verksamhetens art. 

(a) Namn, en kort beskrivning av 

verksamhetens art och geografiska 

placering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Antalet anställda. (b) Antalet anställda i 

heltidsekvivalenter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 
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Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 2 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Tillgångarnas värde och årlig 

underhållskostnad för dessa tillgångar.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 2 – led bb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (bb) Försäljning och inköp. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 2 – led bc (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (bc) Värdet av investeringar uppdelat 

per skattejurisdiktion. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 2 – led c 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Nettomsättningen, inbegripet 

omsättning med närstående parter. 

(c) Nettoomsättningen, inbegripet en 

åtskillnad mellan omsättning med 

närstående parter och omsättning med 

icke-närstående parter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 2 – led fa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (fa) Aktiekapital. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 2 – led fb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (fb) Andra materiella tillgångar än 

kontanter eller likvida medel.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 2 – led ga (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ga) Mottagna offentliga subventioner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 2 – led gb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (gb) En förteckning över dotterföretag 

som är verksamma i vart och ett av 

skattejurisdiktionerna, både i och utanför 

EU, och uppgifter om dessa dotterföretag 

som motsvarar de krav på uppgifter som 

gäller för moderföretagen enligt denna 

artikel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 2 – led gc (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (gc) Alla betalningar som gjorts till 

offentliga myndigheter på årsbasis enligt 

definitionen i artikel 41.5. 

Or. en 
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Ändringsförslag  27 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Rapporten ska presentera den information 

som avses i punkt 2 separat för varje 

medlemsstat. Om en medlemsstat omfattar 

flera skattejurisdiktioner ska informationen 

sammanläggas på medlemsstatsnivå. 

Rapporten ska presentera den information 

som avses i punkt 2 separat för varje 

medlemsstat. Om en medlemsstat omfattar 

flera skattejurisdiktioner ska informationen 

förtecknas separat för varje 

skattejurisdiktion. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Rapporten ska också presentera den 

information som avses i punkt 2 i denna 

artikel enskilt för varje skattejurisdiktion 

som, i slutet av det föregående 

räkenskapsåret, förtecknas i den 

gemensamma unionsförteckningen över 

vissa skattejurisdiktioner som upprättats 

enligt artikel 48g, såvida inte rapporten 

uttryckligen bekräftar, med förbehåll för 

det ansvar som avses i artikel 48e, att de 

anknutna företagen i en koncern som 

styrs av lagarna i en sådan 

skattejurisdiktion inte ägnar sig direkt åt 

transaktioner med ett anknutet företag i 

samma koncern som styrs av lagarna i en 

medlemsstat. 

Rapporten ska också presentera den 

information som avses i punkt 2 i denna 

artikel enskilt för varje skattejurisdiktion 

utanför unionen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Rapporten ska presentera den 

information som avses i punkt 2 på 

aggregerad basis för övriga 

skattejurisdiktioner. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Rapporten om 

inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras 

och göras tillgänglig på webbplatsen på 

åtminstone ett av unionens officiella språk. 

5. Rapporten om 

inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras i 

en gemensam mall som finns tillgänglig i 

ett öppet dataformat och göras tillgänglig 

på webbplatsen på åtminstone ett av 

unionens officiella språk.  Samma dag ska 

företaget även registrera rapporten i ett 

offentligt register som förvaltas av 

Europeiska kommissionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48e – punkt 2 



 

PE597.646v02-00 20/25 PR\1116982SV.docx 

SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

medlemmarna av förvaltnings-, lednings- 

eller tillsynsorganen i de dotterföretag som 

avses i artikel 48b.3 i detta direktiv och de 

personer som utsetts för att utföra de 

formaliteter för offentliggörande som 

anges i artikel 13 i direktiv 89/666/EEG för 

den filial som avses i artikel 48b.4 i detta 

direktiv, inom ramen för den behörighet 

som tillkommer dem enligt nationell rätt, 

kollektivt ansvarar för att säkerställa att, 

efter bästa vetskap och förmåga, rapporten 

om inkomstskatteuppgifter utarbetas, 

offentliggörs och görs tillgänglig i enlighet 

med artiklarna 48b, 48c och 48d. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

medlemmarna av förvaltnings-, lednings- 

eller tillsynsorganen i de dotterföretag som 

avses i artikel 48b.3 i detta direktiv och de 

personer som utsetts för att utföra de 

formaliteter för offentliggörande som 

anges i artikel 13 i direktiv 89/666/EEG för 

den filial som avses i artikel 48b.4 i detta 

direktiv, inom ramen för den behörighet 

som tillkommer dem enligt nationell rätt, 

kollektivt ansvarar för att säkerställa att 

rapporten om inkomstskatteuppgifter 

utarbetas, offentliggörs och görs tillgänglig 

i enlighet med artiklarna 48b, 48c och 48d. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48g  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 48g utgår 

Gemensam unionsförteckning över vissa 

skattejurisdiktioner 

 

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 49 

med avseende på utarbetande av en 

gemensam unionsförteckning över vissa 

skattejurisdiktioner. Den förteckningen 

ska grunda sig på en bedömning av de 

skattejurisdiktioner som inte tillämpar 

följande kriterier: 

 

(1)  Transparens och utbyte av 

information, inbegripet 

informationsutbyte på begäran och 

automatiskt informationsutbyte om 
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finansiella konton. 

(2)  Rättvis skattekonkurrens.  

(3)  Standarder som fastställts av G20 

och/eller OECD. 

 

(4)  Övriga relevanta standarder, 

inbegripet internationella standarder som 

fastställts av arbetsgruppen för finansiella 

åtgärder. 

 

Kommissionen ska regelbundet se över 

förteckningen och, där tillämpligt, ändra 

den för att beakta nya omständigheter. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag   33 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48j (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 48j 

 Gemensam mall för rapporten 

 Kommissionen ska, med hjälp av 

genomförandeakter, fastställa den 

gemensamma mall som avses i artikel 48b 

punkterna 1, 3, 4 och 6 samt artikel 48c.5. 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 50.2. 

Or. en 

Ändringsförslag  34 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 3 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 49 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Artikel 49 ska ändras på följande 

sätt: 

utgår 

(a)  Punkterna 2 och 3 ersätts med 

följande 

 

”2.  Den befogenhet att anta 

delegerade akter som avses i artiklarna 

1.2, 3.13, 46.2 och 48g ska ges till 

kommissionen tills vidare från och med 

det datum som anges i artikel 54. 

 

3.  Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 1.2, 3.13, 46.2 och 48g 

får när som helst återkallas av 

Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 

om återkallelse innebär att delegeringen 

av den befogenhet som anges i beslutet 

upphör att gälla. Beslutet får verkan 

dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, 

eller vid ett senare i beslutet angivet 

datum. Det påverkar inte giltigheten av 

delegerade akter som redan har trätt i 

kraft. ” 

 

(b)  Följande punkt ska införas som 

punkt 3a: 

 

”3a.  Innan kommissionen antar en 

delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat 

i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den [date]. ” 

 

(c) Punkt 5 ska ersättas med följande:  

”5.  En delegerad akt som antas enligt 

artikel 1.2, artikel 3.13, artikel 46.2 eller 

artikel 48.g ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har 

gjort invändningar mot den delegerade 

akten inom en period av två månader från 

den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte 

kommer att invända. Denna period ska 
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förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

” 

Or. en 
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MOTIVERING 

 

Offentlig landsspecifik rapportering om skatterelaterade företagsuppgifter är en nyckelfaktor i 

bekämpningen av skatteundandragande och skatteflykt på internationellt plan och en åtgärd 

mot skattesystemens kapplöpning mot botten. Men det finns många fler fördelar med detta 

direktiv. I och med tilltagande rörlighet och global samt EU-övergripande ekonomisk 

verksamhet blir transparens i form av offentliggörande en förutsättning för en stark 

företagsstyrning och ett verktyg för att stärka företagens sociala ansvar. 

 

I nuläget kan medborgarna inte ens använda företagens offentliggjorda räkenskaper för att 

fastställa om multinationella företag är verksamma i deras skattejurisdiktioner. När de 

multinationella företagen blir allt mer komplexa, och ofta tyvärr även mindre transparenta, 

förvärras problemet. De flesta länder använder internationella redovisningsstandarder. Därför 

kommer offentlig landsspecifik rapportering att vara ett kostnadseffektivt sätt för att få till 

stånd ändringar avseende företagens transparens globalt sett, vilket kommer att gynna våra 

samhällen, inbegripet medborgare, aktieägare, skattemyndigheter, investerare och ekonomer, 

och den kommer att hjälpa dem att hålla regeringar och multinationella företag ansvariga.  

 

Föredragandena anser att detta direktiv går utöver det skatterelaterade målet och målet om 

företagens ansvar och att det även är ett verktyg för att förbättra arbetstagarnas rätt till 

information och samråd. Offentlig rapportering stärker dialogen och främjar det ömsesidiga 

förtroendet inom företagen, eftersom den kan tillhandahålla objektiva och tillförlitliga 

uppgifter om företagens situation och på så sätt göra alla berörda parter, även de anställda, 

medvetna om olika anpassningsbehov. Den främjar även arbetstagarinflytandet i driften och i 

frågor som rör företagets framtid och ökar dess konkurrenskraft. 

 

Europaparlamentet har sedan länge efterlyst offentlig landsspecifik rapportering. Redan 2014 

antog det sin ståndpunkt om landsspecifik rapportering, i vilken det slog fast att kvaliteten på 

den finansiella redovisningen är av avgörande betydelse för en effektiv bekämpning av 

skatteflykt, och en hög kvalitet gynnar även investerare i alla sektorer, och bidrar därigenom 

till god förvaltning i skattefrågor i hela världen. 2014 inbegreps landsspecifik rapportering i 

diskussionerna inom ramen för direktivet om icke-finansiell rapportering.  Slutligen, när 

föredraganden för reformen av aktieägares rättigheter, Sergio Cofferati, tryckte på för att 

införa landsspecifik rapportering i redovisningsdirektivet, beslutade kommissionen att lägga 

fram ett specifikt förslag i ärendet i form av en ändringsakt till redovisningsdirektivet.  Denna 

ändring av redovisningsdirektivet kan spela en avgörande roll vad gäller  

företagsrapportering. 

 

Föredragandena föreslår en ökad transparens i samband med de uppgifter som företagen bör 

tillhandahålla, och föreslår huvudsakligen följande förbättringar av kommissionens text: 

 

• Man bör undvika att införa nya kategorier av företag och koncerner med tanke på 

initiativet till bättre lagstiftning. Denna ändring av redovisningsdirektivet bör anpassas i 

enlighet med redovisningsdirektivets logik. Trösklarna för mikroföretag, små och medelstora 

företag samt stora företag har länge varit fastställda. Detta koncept går tillbaka till det fjärde 

bolagsrättsdirektivet från 1978. Behovet att införa en ny tröskel har hittills inte motiverats av 

kommissionen på ett tillfredsställande sätt.  Eftersom små och medelstora företag inte har de 
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resurser som krävs för att investera i strukturer som brevlådeföretag för att överföra vinster på 

konstgjort vis, påtvingas de en situation med konkurrensnackdelar gentemot multinationella 

företag. För att säkerställa en sund inre marknad är det mycket viktigt att inrätta ett rättvist, 

effektivt, transparent och tillväxtvänligt gemensamt system för företagsrapportering, grundat 

på principen att vinster bör beskattas i det land där de skapas. Därför bör stora koncerner 

enligt definitionen i artikel 3.7 och alla stora företag enligt definitionen i artikel 3.4 omfattas 

av de nya kraven om offentliggörande.  

 

• Föredragandena anser att det skulle vara olämpligt att begränsa detta direktivs 

tillämpningsområde till uppgifter som rör EU-medlemsstater och -skatteparadis, och därför 

föreslår de – även om de principiellt sett inte är emot idén om att EU upprättar en svart lista 

över skatteparadis, som grundas på tydliga kriterier – att multinationella företag bör 

tillhandahålla information om deras verksamhet för vart och ett av de jurisdiktioner som de är 

verksamma i, även utanför Europeiska unionen. Offentlig redovisning av sådana uppgifter 

innebär inte en sanktion för icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, utan snarare en förutsättning 

för dem som är verksamma på en välfungerande inre marknad.  

 

• Föredragandena anser att multinationella företag i syfte att förbättra den offentliga 

granskningen och företagens transparens globalt sett bör offentliggöra relevanta uppgifter för 

alla de länder i världen där de är verksamma, så att skatterna betalas där vinsterna faktiskt 

skapas. Föredragandenas krav om att icke-aggregerade uppgifter ska redovisas är i linje med 

EU:s konsekventa politik för utveckling, eftersom den syftar till att främja efterlevnaden av 

skattelagstiftningen och effektivt hjälper utvecklingsländerna att få tillgång till sina 

skatteintäkter. 

 

• Föredragandena anser att det är avgörande att formatet för offentliggörandet möjliggör 

en jämförelse av uppgifterna och därför föreslår de en standardisering av formatet for 

rapporteringsdokumenten för alla företag inom detta direktivs tillämpningsområde. 

 

Sammanfattningsvis skulle föredragandena vilja understryka vikten av en väl fungerande inre 

marknad och en samordnad och harmoniserad metod för genomförandet av 

företagsrapporteringssystem. I detta sammanhang vill föredragandena ännu en gång betona att 

ökad transparens i multinationella företags verksamhet är avgörande för att få ett slut på 

överföringen av vinster, som genomförs via en rad mekanismer såsom brevlådeföretag, 

patentboxar och internprissättning, och osund skattekonkurrens mellan rättssystem, som allt 

för ofta har använts till nackdel för medborgarna, i synnerhet skattebetalare, anställda och små 

och medelstora företag. 

 


