
PR\1163336SV.docx PE627.911v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2014-2019

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

2018/0073(CNS)

21.9.2018

*
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på 
inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster
(COM(2018)0148 – C8–0137/2018 – 2018/0073(CNS))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Paul Tang



PE627.911v01-00 2/25 PR\1163336SV.docx

SV

PR_CNS_LegAct_am

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 rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från 
tillhandahållande av vissa digitala tjänster
(COM(2018)0148 – C8–0137/2018 – 2018/0073(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0148),

– med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8–0137/2018),

– med beaktande av de motiverade yttrandena från det danska Folketinget, 
Irlands Oireachtas, Maltas parlament och den nederländska första kammaren, som lagts 
fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8–
0000/2018), och av följande skäl:

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 
från den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att 
väsentligt ändra kommissionens förslag. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) De nuvarande bolagsskattereglerna 
utformades främst under 1900-talet för 

(2) De nuvarande bolagsskattereglerna 
utformades främst under 1900-talet för 
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traditionella företag. De baseras på tanken 
att beskattningen bör ske där värdet skapas. 
Tillämpningen av de nuvarande reglerna på 
den digitala ekonomin har dock lett till 
avvikelser mellan den plats där vinsten 
beskattas och den plats där värdet skapas, 
särskilt för affärsmodeller som är starkt 
beroende av användarnas deltagande. Det 
har därför blivit uppenbart att de nuvarande 
bolagsskattereglerna för beskattning av den 
digitala ekonomins vinster är olämpliga 
och måste ses över.

traditionella företag. De baseras på tanken 
att beskattningen bör ske där värdet skapas. 
Tillämpningen av de nuvarande reglerna på 
den digitala ekonomin har dock lett till 
avvikelser mellan den plats där vinsten 
beskattas och den plats där värdet skapas, 
särskilt för affärsmodeller som är starkt 
beroende av användarnas deltagande och 
immateriella tillgångar. Det har därför 
blivit uppenbart att de nuvarande 
bolagsskattereglerna för beskattning av den 
digitala ekonomins vinster är olämpliga 
och måste ses över.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den översynen är viktig för den 
digitala inre marknaden24 med tanke på att 
den digitala inre marknaden behöver ett 
modernt och stabilt skatteregelverk för den 
digitala ekonomin för att stimulera 
innovation, bekämpa fragmentering av 
marknaden och göra det möjligt för alla 
aktörer att dra nytta av den nya dynamiken 
på marknaden på rättvisa och välavvägda 
villkor.

(3) Den översynen är viktig för den 
digitala inre marknaden24 med tanke på att 
den digitala inre marknaden behöver ett 
rättvist, modernt och stabilt skatteregelverk 
för den digitala ekonomin för att stimulera 
innovation och tillväxt för alla, bekämpa 
fragmentering av marknaden och göra det 
möjligt för alla aktörer att dra nytta av den 
nya dynamiken på marknaden på rättvisa 
och välavvägda villkor.

__________________ __________________

24 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén: En strategi för en inre 
digital marknad i Europa (COM(2015) 192 
final, 6.5.2015).

24 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén: En strategi för en inre 
digital marknad i Europa (COM(2015) 192 
final, 6.5.2015).

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Med tanke på att problemet med 
beskattning av den digitala ekonomin är av 
global karaktär, vore det bästa att finna en 
multilateral och internationell lösning på 
det. Kommissionen deltar därför aktivt i 
den internationella diskussionen. Arbetet 
inom OECD pågår för närvarande. Att göra 
framsteg på internationell nivå är dock en 
utmaning. Därför vidtas åtgärder för att 
anpassa bolagsskattereglerna på 
unionsnivå27 och uppmuntra att avtal ingås 
med jurisdiktioner utanför unionen28, så att 
regelverket för bolagsskatt passar för de 
nya digitala affärsmodellerna.

(5) Med tanke på att problemet med 
beskattning av den digitala ekonomin är av 
global karaktär, vore det bästa att finna en 
multilateral och internationell lösning på 
det. Kommissionen deltar därför aktivt i 
den internationella diskussionen. Arbetet 
inom OECD och i plattformen för 
samarbete i skattefrågor pågår för 
närvarande. Att göra framsteg på 
internationell nivå är dock en utmaning. 
Därför vidtas åtgärder för att anpassa 
bolagsskattereglerna på unionsnivå27 och 
uppmuntra att avtal ingås med 
jurisdiktioner utanför unionen28, så att 
regelverket för bolagsskatt passar för de 
nya digitala affärsmodellerna och 
säkerställer ett rättvist bidrag från alla 
företag.

__________________ __________________

27 Proposal for a Council Directive laying 
down rules relating to the corporate 
taxation of a significant digital presence 
(COM(2018) 147 final).

27 Proposal for a Council Directive laying 
down rules relating to the corporate 
taxation of a significant digital presence 
(COM(2018) 147 final).

28 Commission Recommendation relating 
to the corporate taxation of a significant 
digital presence (C(2018) 1650 final).

28 Commission Recommendation relating 
to the corporate taxation of a significant 
digital presence (C(2018) 1650 final).

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Syftet med denna tillfälliga lösning 
bör vara att införa ett gemensamt system 
för en skatt för digitala tjänster på vissa 

(7) Syftet med denna tillfälliga lösning 
bör vara att införa ett gemensamt system 
för en skatt för digitala tjänster på vissa 
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företags intäkter som härrör från 
tillhandahållande av vissa digitala tjänster. 
Åtgärden bör vara enkel att genomföra och 
inriktas på intäkter som härrör från 
tillhandahållandet av digitala tjänster där 
användarna bidrar på ett betydande sätt till 
värdeskapandeprocessen. Denna faktor
(användarnas värdeskapande) ligger även 
till grund för åtgärden för 
bolagsskatteregler, vilken beskrivs i skäl 5.

företags intäkter som härrör från 
tillhandahållande av vissa digitala tjänster. 
Åtgärden bör vara enkel att genomföra och
inriktas på intäkter som härrör från 
tillhandahållandet av digitala tjänster, 
onlineinnehåll samt försäljning av varor 
eller tjänster som avtalats på nätet via 
digitala gränssnitt där användarna eller 
immateriella tillgångar bidrar på ett 
betydande sätt till 
värdeskapandeprocessen. Dessa faktorer
(användarnas värdeskapande och 
beroendet av immateriella tillgångar) 
ligger även till grund för åtgärden för 
bolagsskatteregler, vilken beskrivs i skäl 5.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Skatt för digitala tjänster är en 
tillfällig åtgärd som både syftar till att 
finna en snabb lösning för att säkerställa 
att alla typer av företag bidrar med sin 
skäliga andel av skatten till de europeiska 
ekonomierna och till att skapa lika villkor 
med traditionella företag. Förslaget gäller 
därför ett destinationsbaserat skattesystem 
för digitala tjänster, som går i samma 
riktning som kommissionens förslag om 
en permanent lösning, i synnerhet ett 
rådsdirektiv om fastställande av regler 
med avseende på bolagsbeskattning av en 
betydande digital närvaro eller ett 
rådsdirektiv om en gemensam 
bolagsskattebas och ett rådsdirektiv om en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas, 
inklusive en definition av ett digital fast 
driftställe för att bedöma en betydande 
digital närvaro, som Europaparlamentet 
föreslår i sina lagstiftningsresolutioner av 
den 15 mars 2018 om förslaget till rådets 
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direktiv om en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas1 och förslaget till rådets 
direktiv om en gemensam 
bolagsskattebas2.
__________________

1 EUT ... (Ännu ej offentliggjort i EUT).

2 EUT ... (Ännu ej offentliggjort i EUT).

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Skatten på digitala tjänster bör 
endast tas ut på intäkter som härrör från 
tillhandahållandet av vissa digitala tjänster.
De digitala tjänster som omfattas bör vara 
sådana tjänster som är starkt beroende av 
användarnas deltagande, och där
skillnaden mellan den plats där vinsten 
beskattas och den plats där användarna 
befinner sig vanligen är störst. Det är 
intäkterna från behandlingen av 
användarnas bidrag som bör beskattas, 
inte användarnas deltagande i sig.

(9) Skatten på digitala tjänster bör tas 
ut på intäkter som härrör från 
tillhandahållandet av digitala tjänster som 
är starkt beroende av användarnas 
deltagande, försäljning eller överföring av 
användarnas uppgifter och av deras 
förmåga att bedriva verksamhet och 
tillhandahålla tjänster på distans utan 
fysisk närvaro. I dessa fall är skillnaden 
mellan den plats där vinsten beskattas och 
den plats där användarna befinner sig 
vanligen störst.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Beskattningsbara intäkter bör 
särskilt vara intäkter som härrör från 
tillhandahållandet av följande tjänster: i) 
Placering av reklam på ett digitalt 
gränssnitt som riktas till användarna av det 

(10) Beskattningsbara intäkter bör 
särskilt vara intäkter som härrör från 
tillhandahållandet av följande tjänster: i) 
Placering av reklam på ett digitalt 
gränssnitt som riktas till användarna av det 
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gränssnittet. ii) tillgängliggörande av 
flersidiga digitala gränssnitt som gör det 
möjligt för användare att hitta andra 
användare och samverka med dem, och 
även kan underlätta tillhandahållandet av 
underliggande leverans av varor och 
tjänster direkt mellan användarna (även 
kallade förmedlingstjänster), och iii) 
överföring av insamlade uppgifter om 
användare som har genererats från dessa 
användares aktiviteter på digitala 
gränssnitt. Om inga intäkter uppstår från 
tillhandahållandet av sådana tjänster 
uppstår inte heller någon skyldighet att 
betala skatt på digitala tjänster. Andra 
intäkter som entiteten fått genom att 
tillhandahålla sådana tjänster, men som 
inte direkt härrör från ett sådana 
tillgängliggöranden, bör inte heller 
omfattas av skatten.

gränssnittet. ii) Tillgängliggörande av 
flersidiga digitala gränssnitt som gör det 
möjligt för användare att hitta andra 
användare och samverka med dem, och 
även kan underlätta tillhandahållandet av 
underliggande leverans av varor och 
tjänster direkt mellan användarna (även 
kallade förmedlingstjänster). iii)Överföring 
av uppgifter som samlats in om användare 
och uppgifter som genererats från 
användarnas aktiviteter på digitala 
gränssnitt. iv) Tillhandahållande av 
digitalt innehåll, såsom video, ljud eller 
text. v) Försäljning av varor eller tjänster 
som avtalats online via digitala gränssnitt 
(plattformar för e-handel). Om inga 
intäkter uppstår från tillhandahållandet av 
sådant innehåll och sådana varor och
tjänster uppstår inte heller någon 
skyldighet att betala skatt på digitala 
tjänster. Andra intäkter som entiteten fått 
genom att tillhandahålla sådana tjänster, 
men som inte direkt härrör från ett sådana 
tillgängliggöranden, bör inte heller 
omfattas av skatten.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vad beträffar flersidiga digitala 
gränssnitt som underlättar underliggande 
leveranser av varor eller tjänster direkt 
mellan gränssnittets användare, bör inte de 
underliggande transaktioner och intäkter 
som användarna får från dessa 
transaktioner omfattas av skatten. Intäkter 
som härrör från detaljistverksamhet som 
består av försäljning av varor eller tjänster 
som avtalas på nätet via webbplatsen för 
leverantören av sådana varor eller tjänster, 
där leverantören inte agerar som 

(13) Vad beträffar flersidiga digitala 
gränssnitt som underlättar underliggande 
leveranser av varor eller tjänster direkt 
mellan gränssnittets användare, bör de 
underliggande transaktioner och intäkter 
som användarna får från dessa 
transaktioner omfattas av skatten. Intäkter 
som härrör från detaljistverksamhet som 
består av försäljning av varor eller tjänster 
som avtalas på nätet via webbplatsen för 
leverantören av sådana varor eller tjänster, 
där leverantören inte agerar som 
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mellanhand, bör inte heller omfattas av 
skatten på digitala tjänster, eftersom 
detaljhandlarens värdeskapande ligger i 
de varor eller tjänster som tillhandahålls, 
och det digitala gränssnittet endast 
används som ett kommunikationsmedel. 
Huruvida en leverantör säljer varor eller 
tjänster på nätet via sitt eget konto eller 
tillhandahåller förmedlingstjänster avgörs 
med beaktande av transaktionens rättsliga 
och ekonomiska innehåll enligt avtalet 
mellan de berörda parterna. En 
leverantör av ett digitalt gränssnitt där 
varor från tredje parter görs tillgängliga 
kan till exempel sägas tillhandahålla en 
förmedlingstjänst (med andra ord 
tillhandahållande av ett flersidigt digitalt 
gränssnitt) om inga betydande lagerrisker 
föreligger, eller om den tredje parten 
bestämmer varornas priser.

mellanhand, bör också omfattas av skatten 
på digitala tjänster, eftersom det är möjligt 
att behandla användaruppgifter via ett 
digitalt gränssnitt och därmed skapa 
ytterligare värde från transaktionen, 
utöver det faktum att inkomster som 
erhållits online medför en risk för 
aggressiv skatteplanering på grund av 
avsaknaden av fysisk närvaro i de olika 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Tjänster som består i att en entitet 
tillhandahåller digitalt innehåll via ett 
digitalt gränssnitt bör inte omfattas av 
skatten, oavsett om det digitala innehållet 
ägs av entiteten eller om det har förvärvat 
rätten att distribuera det. Även om någon 
form av samverkan mellan mottagarna av 
sådant digitalt innehåll kan tillåtas och 
leverantören av sådana tjänster därför 
kan anses tillgängliggöra ett flersidigt 
digitalt gränssnitt, står det inte lika klart
att användaren spelar en central roll i 
värdeskapandet för det företag som 
tillhandahåller det digitala innehållet.
Fokus i värdeskapandet ligger i stället på 
själva det digitala innehåll som 
tillhandahålls av entiteten. Intäkter från 

(14) Tjänster som består i att en entitet 
tillhandahåller digitalt innehåll via ett 
digitalt gränssnitt bör omfattas av skatten, 
oavsett om det digitala innehållet ägs av 
entiteten eller om det har förvärvat rätten 
att distribuera det, eftersom det digitala 
gränssnittet ger möjlighet att behandla 
användaruppgifter och därmed skapa 
ytterligare värde från transaktionen, 
utöver det faktum att inkomster som 
erhållits online medför en risk för 
aggressiv skatteplanering på grund av
avsaknaden av fysisk närvaro i de olika 
medlemsstaterna.
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sådant tillhandahållande bör därför inte 
omfattas av skatten.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Digitalt innehåll bör anses utgöra 
data som tillhandahålls i digital form, 
såsom datorprogram, applikationer, spel, 
musik, videofilmer eller texter, oavsett om 
det laddas ned eller spelas upp direkt, och 
inte är data som representeras av det 
digitala gränssnittet i sig. Syftet med detta 
är att fånga upp de olika former som 
digitalt innehåll kan ha när det förvärvas 
av användaren, vilket inte ändrar det 
faktum att användarens enda eller 
huvudsakliga syfte är att förvärva det 
digitala innehållet.

(15) Digitalt innehåll bör anses utgöra 
data som tillhandahålls i digital form, 
såsom datorprogram, applikationer, spel, 
musik, videofilmer eller texter, oavsett om 
det laddas ned eller spelas upp direkt, och 
inte är data som representeras av det 
digitala gränssnittet i sig.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det bör göras åtskillnad mellan den 
tjänst som beskrivs i skäl 14 och 
tillgängliggörande av ett flersidigt digitalt 
gränssnitt genom vilket användarna kan 
ladda upp och dela digitalt innehåll med 
andra användare, eller tillgängliggörandet 
av ett gränssnitt som underlättar ett 
underliggande tillhandahållande av digitalt 
innehåll direkt mellan användarna. De 
sistnämnda tjänsterna utgör en 

(16) Det bör göras åtskillnad mellan den 
tjänst som beskrivs i skäl 14 och 
tillgängliggörande av ett flersidigt digitalt 
gränssnitt genom vilket användarna kan 
ladda upp och dela digitalt innehåll med 
andra användare, eller tillgängliggörandet 
av ett gränssnitt som underlättar ett 
underliggande tillhandahållande av digitalt 
innehåll direkt mellan användarna. De 
sistnämnda tjänsterna utgör en 
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förmedlingstjänst, och bör följaktligen
omfattas av skatten på digitala tjänster, 
oavsett den underliggande transaktionens
art.

förmedlingstjänst, och bör också omfattas 
av skatten på digitala tjänster, oavsett den 
underliggande transaktionens art.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Beskattningsbara tjänster som 
består i överföring av insamlade uppgifter 
om användare bör endast omfatta uppgifter 
som har genererats från sådana användares 
aktiviteter på digitala gränssnitt, inte 
uppgifter som har genererats från 
sensorer eller andra medel och har 
samlats in på digital väg. Detta beror på
att de tjänster som bör omfattas av skatten 
på digitala tjänster är tjänster som 
använder digitala gränssnitt för att skapa 
bidrag från användarna, som de 
monetariserar, inte tjänster som endast 
använder gränssnitt för att överföra 
uppgifter som har genererats på annat 
sätt. Skatten på digitala tjänster bör 
därför inte omfatta insamling av uppgifter 
eller användning av uppgifter som har 
samlats in av ett företag för interna 
ändamål, eller att ett företag utan ersättning 
delar uppgifter som det har samlat in med 
andra parter. Skatten bör i stället inriktas 
på intäktsgenerering från överföring mot 
ersättning av uppgifter som har samlats in 
från en mycket specifik verksamhet 
(användares aktiviteter på digitala 
gränssnitt).

(17) En viktig del av beskattningsbara 
intäkter består av överföring av insamlade 
uppgifter om användare. Detta bör omfatta 
uppgifter som har genererats från sådana 
användares aktiviteter på digitala 
gränssnitt. De tjänster som omfattas av 
skatten på digitala tjänster är tjänster som 
använder digitala gränssnitt för att skapa 
bidrag från användarna, som de 
monetariserar. Skatten på digitala tjänster 
omfattar inte insamling av uppgifter eller 
användning av uppgifter som har samlats 
in av ett företag för interna ändamål, eller 
att ett företag kostnadsfritt delar uppgifter 
som det har samlat in med andra parter. 
Skatten bör i stället inriktas på 
intäktsgenerering från försäljning eller
överföring mot ersättning av de uppgifter 
som har samlats in från en mycket specifik 
verksamhet (användares aktiviteter på 
digitala gränssnitt) till en tredje part. Att 
inte inbegripa intäkter från försäljning av 
uppgifter kommer att undergräva detta 
direktivs syfte att beskatta intäkter som 
erhålls från användarnas värdeskapande.

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Genom det första tröskelvärdet 
(sammanlagda årliga globala intäkter) bör 
skatten begränsas till att gälla företag av en 
viss storlek, som är de företag som främst 
kan tillhandahålla digitala tjänster där 
användarnas bidrag spelar en 
grundläggande roll, och som är starkt 
beroende av omfattande användarnätverk, 
stor användartrafik och en stark 
marknadsställning. Sådana affärsmodeller, 
som är beroende av användarnas 
värdeskapande för att få intäkter och endast 
är lönsamma för företag av en viss storlek, 
står för den största skillnaden mellan var 
vinsterna beskattas och var värdet skapas. 
Det är dessutom större företag som har 
möjlighet att utnyttja aggressiv 
skatteplanering. Det är också skälet till att 
samma tröskelvärde har föreslagits i 
andra unionsinitiativ30. Ett annat syfte
med detta tröskelvärde är att skapa 
rättssäkerhet, eftersom det skulle bli 
enklare och mindre kostsamt för företag 
och skattemyndigheter att fastställa var en 
entitet ska betala skatt på digitala tjänster. 
Det undantar även små och nystartade 
företag, för vilka efterlevnadskostnaderna 
för den nya skatten sannolikt får en 
oproportionerlig effekt.

(23) Genom det första tröskelvärdet 
(sammanlagda årliga globala intäkter) bör 
skatten begränsas till att gälla företag av en 
viss storlek, som är de företag som främst 
kan tillhandahålla digitala tjänster som är 
starkt beroende av mobila immateriella 
och/eller digitala tillgångar, där 
användarnas bidrag spelar en 
grundläggande roll, och som är starkt 
beroende av omfattande användarnätverk, 
stor användartrafik och en stark 
marknadsställning. Sådana affärsmodeller, 
som är beroende av användarnas 
värdeskapande för att få intäkter och endast 
är lönsamma för företag av en viss storlek, 
står för den största skillnaden mellan var 
vinsterna beskattas och var värdet skapas. 
Det är dessutom större företag som har 
möjlighet att utnyttja aggressiv 
skatteplanering. Syftet med det föreslagna 
tröskelvärdet är att skapa rättssäkerhet, 
eftersom det skulle bli enklare och mindre 
kostsamt för företag och skattemyndigheter 
att fastställa var en entitet ska betala skatt 
på digitala tjänster. Det undantar även små
företag, expanderande företag och 
nystartade företag, för vilka 
efterlevnadskostnaderna för den nya 
skatten sannolikt får en oproportionerlig 
effekt.

__________________

30 Se artikel 2 i förslaget till rådets direktiv 
om en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas (COM(2016) 683 final).

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) När det gäller beskattningsbara 
tjänster som består i att placera reklam på 
ett digitalt gränssnitt bör det antal gånger 
som reklamen har visats på användarnas 
enheter under en beskattningsperiod i en 
medlemsstat beaktas för att fastställa hur 
stor del av de beskattningsbara intäkterna 
under den beskattningsperioden som ska 
tilldelas den medlemsstaten.

(30) När det gäller beskattningsbara 
tjänster som består i att placera reklam 
eller tillhandahålla innehåll på ett digitalt 
gränssnitt, bör det antal gånger som 
reklamen eller det digitala innehållet har 
visats på användarnas enheter under en 
beskattningsperiod i en medlemsstat 
beaktas för att fastställa hur stor del av de 
beskattningsbara intäkterna under den 
beskattningsperioden som ska tilldelas den 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31a. När det gäller försäljning av varor 
eller tjänster som avtalats på e-
handelsplattformar, bör tilldelningen av 
skattepliktiga intäkter under en 
skatteperiod till en medlemsstat göras på 
grundval av intäkterna under denna 
beskattningsperiod. Beskattningsrätten 
över intäkterna för de företag som avtalar 
försäljning av varor och tjänster på nätet, 
bör tilldelas de medlemsstater dit varorna 
skickas eller där tjänsterna tillhandahålls 
köparen.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Beskattningsbara intäkter bör 
motsvara den beskattningsbara personens 
totala bruttointäkter, exklusive 
mervärdesskatt och andra liknande skatter. 
Beskattningsbara intäkter bör anses ha 
erhållits av en beskattningsbar person vid 
den tidpunkt då de förföll till betalning, 
oavsett om de faktiskt har betalats till dess 
eller inte. Skatten på digitala tjänster bör 
vara beskattningsgrundande i en 
medlemsstat för den del av de 
beskattningsbara intäkter som erhållits av 
en beskattningsbar person under en 
beskattningsperiod och som anses ha 
erhållits i den medlemsstaten, och bör 
beräknas genom att satsen för skatten på 
digitala tjänster tillämpas på den andelen. 
För att undvika snedvridning på den inre 
marknaden bör det finnas en gemensam 
sats för skatten på digitala tjänster i 
unionen. Satsen för skatten på digitala 
tjänster bör fastställas till 3 %, vilket 
motsvarar en lämplig avvägning mellan de 
intäkter som genereras av skatten och tar 
hänsyn till att skatten har olika inverkan på 
företag beroende på deras vinstmarginaler.

(35) Beskattningsbara intäkter bör 
motsvara den beskattningsbara personens 
totala bruttointäkter, exklusive 
mervärdesskatt och andra liknande skatter. 
Beskattningsbara intäkter bör anses ha 
erhållits av en beskattningsbar person vid 
den tidpunkt då de förföll till betalning, 
oavsett om de faktiskt har betalats till dess 
eller inte. Skatten på digitala tjänster bör 
vara beskattningsgrundande i en 
medlemsstat för den del av de 
beskattningsbara intäkter som erhållits av 
en beskattningsbar person under en 
beskattningsperiod och som anses ha 
erhållits i den medlemsstaten, och bör 
beräknas genom att satsen för skatten på 
digitala tjänster tillämpas på den andelen. 
För att undvika snedvridning på den inre 
marknaden bör det finnas en gemensam 
sats för skatten på digitala tjänster i 
unionen. Satsen för skatten på digitala 
tjänster bör fastställas till 5 %, vilket 
motsvarar en lämplig avvägning mellan de 
intäkter som genereras av skatten och tar 
hänsyn till att skatten har olika inverkan på 
företag beroende på deras vinstmarginaler.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Om en beskattningsbar person ska 
betala skatt på digitala tjänster i mer än 
en medlemsstat, bör kommissionen vart 
tredje år granska den skattedeklaration i 
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fråga om skatt på digitala tjänster som 
lämnats in i identifieringsmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) Skatt på digitala tjänster är en 
tillfällig åtgärd i väntan på en permanent 
lösning och bör upphöra att gälla med 
antagandet av det förstnämnda 
rådsdirektivet om fastställande av regler 
med avseende på bolagsbeskattning av en 
betydande digital närvaro, eller rådets 
direktiv om en gemensam bolagsskattebas 
och rådets direktiv om en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas, inklusive 
ett digitalt fast driftställe som föreslås i 
Europaparlamentets 
lagstiftningsresolutioner av den 15 mars 
2018 om förslaget till rådets direktiv om 
en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas1 och förslaget till rådets 
direktiv om en gemensam 
bolagsskattebas2.

__________________

1 EUT ... (Ännu ej offentliggjort i EUT).

2 EUT ... (Ännu ej offentliggjort i EUT).

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 40b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40b) Tre år efter ... [dagen för 



PE627.911v01-00 18/25 PR\1163336SV.docx

SV

ikraftträdandet av detta direktiv], bör 
kommissionen utvärdera tillämpningen av 
detta direktiv och lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet, vid 
behov åtföljd av förslag om översyn av 
direktivet i enlighet med principerna om 
rättvis beskattning av den digitala sektorn. 
I sin rapport bör kommissionen särskilt 
utvärdera de entiteter som omfattades av 
tillämpningsområdet för skatt på digitala 
tjänster, den skatt som betalats i varje 
medlemsstat, trösklarna för skatt på 
digitala tjänster med hänsyn till storleken 
på entiteterna och deras intäkter från 
digitala tjänster, typen av digitala 
verksamheter inom ramen för detta 
direktivs tillämpningsområde och typen av 
skattepliktiga intäkter, utöver den 
skattesats och de potentiella 
skatteplaneringsmetoder som tillämpades 
av entiteterna för att undvika att betala 
skatt på digitala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Tillgängliggörande för 
användarna av innehåll på ett digitalt 
gränssnitt såsom video, ljud eller text med 
hjälp av ett digitalt gränssnitt.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led cb (nytt)



PR\1163336SV.docx 19/25 PE627.911v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Försäljning av varor eller tjänster 
som avtalats på nätet via digitala 
gränssnitt (e-handelsplattformar).

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) tillgängliggörande av ett digitalt 
gränssnitt, då det enda eller huvudsakliga 
syftet med att tillgängliggöra gränssnittet är 
att den entitet som tillgängliggör det ska 
förse användare med digitalt innehåll 
eller förse användare med 
kommunikationstjänster eller förse 
användare med betaltjänster,

(a) tillgängliggörande av ett digitalt 
gränssnitt, då det enda eller huvudsakliga 
syftet med att tillgängliggöra gränssnittet är 
att den entitet som tillgängliggör det ska 
förse användare med 
kommunikationstjänster eller förse 
användare med betaltjänster,

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) När det gäller tjänster som 
omfattas av artikel 3.1 ca, om innehållet i 
fråga visas i användarens enhet vid en 
tidpunkt då enheten, i den medlemsstaten 
under den beskattningsperioden, används 
för att få tillgång till ett digitalt gränssnitt.

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) När det gäller varor eller tjänster 
som omfattas av artikel 3.1 cb, om 
varorna eller tjänsterna levereras till 
köparen i denna medlemsstat under 
denna beskattningsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De uppgifter som kan samlas in 
från användarna vid tillämpningen av detta 
direktiv ska begränsas till uppgifter om den 
medlemsstat där användarna befinner sig, 
och det ska inte vara möjligt att identifiera 
användarna.

6. De uppgifter som kan samlas in 
från användarna vid tillämpningen av detta 
direktiv ska begränsas till uppgifter om den 
medlemsstat där användarna befinner sig, 
och det ska inte vara möjligt att identifiera 
användarna. Eventuell behandling av 
personuppgifter i samband med skatt på 
digitala tjänster ska utföras i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679, inklusive 
sådan behandling som kan vara 
nödvändig i fråga om ip-adresser eller 
andra geolokaliseringsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skattesatsen för skatten på digitala tjänster Skattesatsen för skatten på digitala tjänster 
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ska vara 3 %. ska vara 5%.

Or. en

Motivering

The objective of the DST is to close the gap between corporate taxation on digital firms and 
traditional firms and create a level playing field between them. When setting the rate for this 
revenue based tax, we therefore should assess the implied profit tax rate. Therefore we need 
to do two things; set the target rate and a realistic estimate of the profit margins. In its staff 
working document the European Commission claims that large multinational groups with a 
digital business model, using tax aggressive tax planning, are not paying any corporate 
income taxes. The average corporate income tax rate in the EU is 21.3% in 2018, which 
should therefore be the target for the implied rate of profits of the EU-wide DST. When it 
comes to the profit margin it is clear from the data available for public traded companies that 
large multinational groups with a digital business model tend to have a high profit margin. 
For example Google and Facebook, have a profit margin of up to 40%. When setting the rate 
rate of the DST, the assumed profit margin of 15% taken by the European Commission is too 
conservative. An assumed profit margin of 25% for large digital firms is more in line with 
reality. When applying these two metrics to the DST, we arrive to a rate of 5% on digital 
turnover in order to tax the implied profits with a 20% tax rate. (5/25 = 20% )

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När led b i denna punkt tillämpas ska 
kommissionen vart tredje år granska den 
skattedeklaration i fråga om skatt på 
digitala tjänster som lämnats in i 
identifieringsmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a
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Tidsfristklausul villkorad av permanenta 
åtgärder

Skatt på digitala tjänster är en tillfällig 
åtgärd i väntan på en permanent lösning, 
därför ska detta direktiv upphöra att gälla 
och kommer att förfalla med antagandet 

av antingen

a) rådets direktiv om fastställande av 
regler med avseende på bolagsbeskattning 
av en betydande digital närvaro, 

b) rådets direktiv om en gemensam 
bolagsskattebas eller

c) rådets direktiv om en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas, inklusive 
ett digitalt fast driftställe som föreslås i 
Europaparlamentets 
lagstiftningsresolutioner av den 15 mars 
2018 om förslaget till rådets direktiv om 
en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas1 och förslaget till rådets 
direktiv om en gemensam 
bolagsskattebas2.

__________________

1 EUT ... (Ännu ej offentliggjort i EUT).

2 EUT ... (Ännu ej offentliggjort i EUT).

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a

Rapportering och översyn

Tre år efter den ... [dagen för 
ikraftträdandet av detta direktiv] ska 
kommissionen utvärdera tillämpningen av 
detta direktiv och lägga fram en rapport 
till Europaparlamentet och rådet, vid 
behov åtföljd av förslag om översyn av 
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direktivet i enlighet med principerna om 
rättvis beskattning av den digitala sektorn. 
I sin rapport ska kommissionen särskilt 
utvärdera de entiteter som omfattades av 
tillämpningsområdet för skatt på digitala 
tjänster, den skatt som betalats i varje 
medlemsstat, trösklarna för skatt på 
digitala tjänster med hänsyn till storleken 
på entiteterna och deras intäkter från 
digitala tjänster, typen av digitala 
verksamheter inom ramen för detta 
direktivs tillämpningsområde och typen av 
skattepliktiga intäkter, utöver den 
skattesats och de potentiella 
skatteplaneringsmetoder som tillämpades 
av entiteterna för att undvika att betala 
skatt på digitala tjänster.

Or. en
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MOTIVERING

De nuvarande bolagsskattesystemen som är utformade för traditionella företag, med en klart 
identifierbar fysisk närvaro, passar inte till verkligheten i 2000-talets ekonomi. Den snabba 
utvecklingen av nya digitala affärsmodeller som baseras på användarmedverkan och 
immateriella tillgångar har skapat ojämlika konkurrensvillkor gentemot traditionella företag. 
Dessa digitala företag utnyttjar bristen på fysisk närvaro i medlemsstaterna för att flytta 
vinster och tenderar att endast betala en bråkdel av de bolagsskatter som betalas av deras 
konkurrenter. Detta är orättvist och strider mot EU:s principer om sund konkurrens.

I avsaknad av ett internationellt avtal om beskattning av den digitala ekonomin, är det av 
största vikt att införa nya regler avseende beskattning av de digitala affärsmodeller som är 
verksamma på unionens inre marknad, för att säkerställa ett rättvist skattebidrag till de 
europeiska ekonomierna från alla företag och för att undvika ensidiga åtgärder från 
medlemsstaternas sida. Även om föredraganden anser att beskattningen av digitala aktiviteter 
bör baseras på en definition av ett virtuellt fast driftställe, vilket efterlystes av 
Europaparlamentet i dess betänkanden från mars 2018 om en gemensam bolagsskattebas och 
en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, håller han med om att en tillfällig åtgärd är 
nödvändig.

Föredraganden stöder i huvudsak kommissionens förslag, i synnerhet ståndpunkten att denna 
skatt bör begränsas till företag med över 750 miljoner euro i totala intäkter i hela världen för 
att begränsa en negativ inverkan på utvecklingen av små företag, nystartade och expanderande 
företag i den digitala sektorn. 

Föredraganden föreslår ett antal riktade ändringar för att förbättra kommissionens förslag, 
i synnerhet följande:

 Skapa lika villkor genom att öka skattesatsen för skatt på digitala tjänster från 3 % till 
5 %. Som kommissionen klargjorde i sitt arbetsdokument, betalar traditionella inhemska 
företag en effektiv genomsnittlig skattesats på 20,9 % och digitala multinationella 
koncerner som ägnar sig åt skatteplanering, en negativ genomsnittlig skattesats på 
-2,3 %. Kommissionen grundade den förslagna skattesatsen på digitala intäkter på idén 
om en implicit vinstbeskattning. När man syftar till att skapa lika villkor bör 
skattesatsen överbrygga denna klyfta i beskattningen mellan traditionella och digitala 
företag. Nivån av implicita bolagsskatter bör därför fastställas på 20 % genomsnittlig 
skatt som betalas av traditionella företag, i stället för de 13 % som valts i förslaget. 
Dessutom utgår man ifrån en låg lönsamhet för de digitala affärsmodellerna på 15 %, 
medan en vinstmarginal på 25 % är mer realistisk. Stora digitala multinationella företag 
som Facebook och Google tenderar att ha vinstmarginaler på upp till 40 %. Att använda 
dessa nya mått för att fastställa skattesatsen för skatt på digitala tjänster på 5 % skulle 
skapa lika villkor mellan traditionella och digitala företag, och möjliggöra ett större 
skattebidrag från en sektor som hittills har underbeskattats.

 Att bredda skattebasen genom att inom ramen för skattepliktiga intäkter inkludera 
tillhandahållandet av digitalt innehåll som video, ljud eller text med hjälp av ett digitalt 
gränssnitt och försäljningen av varor eller tjänster som avtalats på nätet via 
e-handelsplattformar. På grund av deras kapacitet att behandla användaruppgifter och 
därmed skapa ytterligare värde från transaktionen, förutom det faktum att deras intäkter 
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som uppnåtts på nätet lätt kan komma i fråga för en för aggressiv skatteplanering på 
grund av en brist på fysisk närvaro i de olika medlemsstaterna. Att inkludera dessa 
former av digitala intäkter i tillämpningsområdet för destinationsbaserad skatt på 
digitala tjänster går i samma riktning som de skattereformer som föreslås av 
kommissionen i den gemensam konsoliderade bolagsskattebasen.

 Förtydligande att skatt på digitala tjänster också bör gälla för försäljning och överföring 
av uppgifter, som uppnås genom aktivt deltagande av användare på digitala gränssnitt.

 Att införa en tidsfristklausul som villkoras av EU:s föreslagna permanenta åtgärder, 
varigenom skatt på digitala tjänster kommer att upphöra att gälla när man antar 
förslagen om en digital betydande närvaro eller om gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas inbegripet Europaparlamentets ståndpunkt om ett digital fast driftställe.

 Att be kommissionen att se över detta direktiv efter tre år, särskilt när det gäller företag 
som omfattas av skatt på digitala tjänster, den skatt som erlagts i varje medlemsstat, 
trösklarna för skatt på digitala tjänster med avseende på entiteternas storlek och 
storleken på deras intäkter från digitala tjänster, typen av digitala verksamheter och 
typen av skattepliktiga intäkter.

 Införande av en granskningsmekanism där den skattedeklaration avseende skatt på 
digitala tjänster som lämnas in i identifieringsmedlemsstaten granskas vart tredje år.
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