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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 

ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag: 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Beaktandeled 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 med beaktande av Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande 

rättigheterna, särskilt rätten till skydd av 

personuppgifter och näringsfriheten, 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) På senare år har gränsöverskridande 

skatteflykt, aggressiv skatteplanering och 

skadlig skattekonkurrens blivit ett allt 

större problem och en viktig källa till oro i 

unionen och globalt. En urholkad skattebas 

minskar för närvarande de nationella 

skatteintäkterna, vilket hindrar 

medlemsstaterna från att genomföra en 

tillväxtvänlig skattepolitik. De 

skattebesked som gäller skattedrivna 

strukturer leder till en låg beskattningsnivå 

av konstlat höga inkomstnivåer i den 

medlemsstat som lämnar förhandsbeskedet 

i skattefrågor, samt kan leda till en 

konstlad minskning av de inkomster som 

ska beskattas i andra berörda 

medlemsstater. Ökad transparens är därför 

av brådskande nödvändighet. De verktyg 

och mekanismer som fastställts i rådets 

direktiv 2011/16/EU13 måste förstärkas för 

att uppnå detta. 

(1) På senare år har gränsöverskridande 

skatteflykt, aggressiv skatteplanering och 

skadlig skattepraxis blivit ett allt större 

problem och en viktig källa till oro i 

unionen och globalt. En urholkad skattebas 

minskar för närvarande de nationella 

skatteintäkterna, vilket hindrar 

medlemsstaterna från att genomföra en 

tillväxtvänlig skattepolitik. De 

skattebesked som gäller skattedrivna 

strukturer har dock lett till en låg 

beskattningsnivå av konstlat höga 

inkomster i det land som utfärdar, ändrar 

eller förnyar förhandsbeskedet i 

skattefrågor, och har medfört en konstlad 

minskning av de inkomster som ska 

beskattas i andra berörda medlemsstater. 

Ökad transparens och ytterligare åtgärder 

på EU-nivå är därför av brådskande 

nödvändighet. Illegitima 

skatteflyktsupplägg bör avskaffas. De 

verktyg och mekanismer som fastställts i 
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rådets direktiv 2011/16/EU13 måste 

förstärkas för att uppnå detta. 

________________ ________________ 

13 Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 

februari 2011 om administrativt samarbete 

i fråga om beskattning och om upphävande 

av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 

11.3.2011, s. 1). 

13 Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 

februari 2011 om administrativt samarbete 

i fråga om beskattning och om upphävande 

av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 

11.3.2011, s. 1). 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) I sina slutsatser den 18 december 2014 

underströk Europeiska rådet det akuta 

behovet att påskynda ansträngningarna för 

att bekämpa skatteflykt och aggressiv 

skatteplanering, både på global nivå och 

unionsnivå. Europeiska rådet betonade 

vikten av transparens och välkomnade 

kommissionens avsikt att lägga fram ett 

förslag om automatiskt utbyte av 

upplysningar om förhandsbesked i 

skattefrågor inom unionen. 

(2) I sina slutsatser den 18 december 2014 

underströk Europeiska rådet det akuta 

behovet att påskynda ansträngningarna för 

att bekämpa skatteflykt och aggressiv 

skatteplanering, både på global nivå och 

europeisk nivå. Europeiska rådet betonade 

vikten av transparens och välkomnade 

kommissionens avsikt att lägga fram ett 

förslag om automatiskt utbyte av 

upplysningar om förhandsbesked i 

skattefrågor inom unionen. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Direktiv 2011/16/EU föreskriver 

obligatoriskt utbyte av upplysningar utan 

föregående begäran mellan medlemsstater i 

fem specifika fall och med vissa tidsfrister. 

Utbyte av information utan föregående 

begäran i fall där den behöriga 

myndigheten i en medlemsstat har 

anledning att anta skattebortfall i en annan 

medlemsstat, gäller redan för 

förhandsbesked i skattefrågor som en 

medlemsstat lämnar till en specifik 

(3) Direktiv 2011/16/EU föreskriver 

obligatoriskt utbyte av upplysningar utan 

föregående begäran mellan medlemsstater i 

fem specifika fall och med vissa tidsfrister, 

och klargör att man inte får genomföra så 

kallade ”fishing expeditions” 

(ospecificerade eftersökningar) eller 

begära upplysningar som inte är relevanta 

för ett skatteärende avseende en viss 

bestämd skattskyldig. Utbyte av 

information utan föregående begäran i fall 
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skattebetalare om tolkning eller 

tillämpning av skatteregler i framtiden och 

som har ett gränsöverskridande inslag. 

där den behöriga myndigheten i en 

medlemsstat har anledning att anta 

skattebortfall i en annan medlemsstat, 

gäller redan för förhandsbesked i 

skattefrågor som en medlemsstat lämnar 

till en specifik skattebetalare om tolkning 

eller tillämpning av skatteregler i framtiden 

och som har ett gränsöverskridande inslag. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Möjligheten att vägra lämna 

upplysningar om detta skulle leda till att en 

affärshemlighet, företagshemlighet, 

yrkeshemlighet eller ett i 

näringsverksamhet använt förfaringssätt 

röjs, eller om det gäller upplysningar vilkas 

lämnande skulle strida mot allmän ordning, 

bör inte gälla bestämmelserna om 

obligatoriskt automatiskt utbyte av 

upplysningar om förhandsbesked i 

gränsöverskridande skattefrågor och 

förhandsbesked om prissättning, för att inte 

minska ändamålsenligheten i dessa 

utbyten. Att den information som måste 

delas med samtliga medlemsstater är 

begränsad till sin natur borde säkerställa 

tillräckligt skydd för dessa affärsintressen. 

(5) Möjligheten att vägra lämna 

upplysningar om detta skulle leda till att en 

affärshemlighet, företagshemlighet, 

yrkeshemlighet eller ett i 

näringsverksamhet använt förfaringssätt 

röjs, eller om det gäller upplysningar vilkas 

lämnande skulle strida mot allmän ordning, 

bör inte gälla bestämmelserna om 

obligatoriskt automatiskt utbyte av 

upplysningar om förhandsbesked i 

gränsöverskridande skattefrågor och 

förhandsbesked om prissättning, för att inte 

minska dessa utbytens ändamålsenlighet 

eller roll, eller göra dem mindre 

välfungerande. Att den information som 

måste delas med samtliga medlemsstater är 

begränsad till sin natur borde säkerställa 

tillräckligt lägsta skydd för dessa 

affärsintressen. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Förhandsbesked i skattefrågor leder 

till en konsekvent och transparent 

tillämpning av lagen. 
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Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 5b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5b) Transparenta skattebesked ger 

rättssäkerhet åt skattebetalare och företag 

och genererar investeringar. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) För att man ska kunna dra fördel av 

förhandsbesked i gränsöverskridande 

skattefrågor och förhandsbesked om 

prissättning bör informationen spridas 

snabbt efter utfärdandet och därför bör 

regelbundna intervaller mellan 

kommunikationerna införas. 

(6) För att man ska kunna dra fördel av 

förhandsbesked i gränsöverskridande 

skattefrågor och förhandsbesked om 

prissättning bör informationen spridas utan 

dröjsmål efter utfärdandet. Effektiva 

sanktioner kan tas fram för fall då 

bestämmelserna inte efterlevs.  

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Medlemsstaterna bör utbyta de 

grundläggande upplysningar som ska 

lämnas som även med kommissionen. 

Detta skulle ge kommissionen möjlighet 

att när som helst övervaka och bedöma 
tillämpning av det automatiska utbytet av 

upplysningar om gränsöverskridande 

skattebesked och förhandsbesked om 

prissättning. Lämnandet av dessa 

upplysningar löser inte medlemsstaten 

från skyldigheten att rapportera alla 

former av statligt stöd till kommissionen. 

(8) Medlemsstaterna bör utbyta de 

grundläggande upplysningar med det nya 

centrala säkerhetregistret för insyn i 

skattefrågor. Kommissions roll är enligt 

fördragen att säkerställa en korrekt 
tillämpning av unionslagstiftningen, i 

medborgarnas intresse. I detta syfte bör 

kommissionen vidta de åtgärder som 

krävs för att kontrollera att lagstiftningen 

om skatteflykt efterlevs, samtidigt som 

man respekterar skattesuveräniteten. Den 

grundläggande principen om 
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medlemsstaternas suveränitet i 

skattefrågor måste upprätthållas när det 

gäller direkta skatter, och 

subsidiaritetsprincipen får inte äventyras. 

Kommissionen bör effektivt och strikt 

tillämpa EU:s regler om statligt stöd för 

att motarbeta aggressiv skatteplanering. 

Det är av yttersta vikt att företag betalar 

skatt i de länder där deras vinster 

genereras. 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Återkoppling från den mottagande 

medlemsstaten till den medlemsstat som 

översänder information är ett nödvändigt 

inslag i ett effektivt fungerande system för 

automatiskt utbyte av upplysningar. Det är 

därför lämpligt att föreskriva åtgärder som 

gör det möjligt att göra återkopplingar i de 

fall där upplysningarna har använts och där 

ingen återkoppling är möjlig enligt andra 

bestämmelser i direktiv 2011/16/EU. 

(9) Återkoppling från den mottagande 

medlemsstaten till den medlemsstat som 

översänder information är ett nödvändigt 

inslag i ett effektivt fungerande system för 

automatiskt utbyte av upplysningar 

eftersom den uppmuntrar till 

administrativt samarbete mellan 

medlemsstaterna. Det är därför lämpligt att 

föreskriva åtgärder som gör det möjligt att 

göra återkopplingar i de fall där 

upplysningarna har använts och där ingen 

återkoppling är möjlig enligt andra 

bestämmelser i direktiv 2011/16/EU. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Medlemsstaterna bör vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att avlägsna alla 

hinder för ett effektivt och bredast möjligt 

obligatoriskt automatiskt utbyte av 

upplysningar om förhandsbesked i 

gränsöverskridande skattefrågor och 

förhandsbesked om prissättning. 

(11) Medlemsstaterna bör vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att avlägsna alla 

hinder för ett effektivt och bredast möjligt 

obligatoriskt automatiskt utbyte av 

upplysningar om förhandsbesked i 

gränsöverskridande skattefrågor och 

förhandsbesked om prissättning för att öka 

samarbetet och insynen, och då beakta 

den globala OECD-standarden som en 
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minimistandard för ett automatiskt 

informationsutbyte samt ta hänsyn till 

medlemsstaternas åtagande om att 

genomföra åtgärder för att förhindra 

skatteflykt genom att införa G20-OECD:s 

modeller för landsspecifik redovisning 

och överväga att eventuellt gå längre än 

dessa. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Skäl 15a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15a) Man bör även beakta det motiverade 

yttrandet från Sveriges riksdag rörande 

subsidiaritetsprincipen i enlighet med 

artikel 6 i protokoll 2, där riksdagen 

bekräftar att det nuvarande förslaget 

ligger inom gränserna för vad som krävs 

för att nå ett ändamålsenligt 

informationsutbyte, samtidigt som man 

anser att det finns en risk att 

uppgiftsskyldighetens vida utformning 

skapar en så stor mängd information att 

syftet allvarligt motverkas. Sveriges 

riksdag undrar också huruvida 

föreliggande förslag går längre än vad 

som är nödvändigt i vissa sammanhang, 

bland annat när det gäller den 

långtgående retroaktiviteten. 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 15b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15b) Den grundläggande principen om 

medlemsstaternas suveränitet i 

skattefrågor måste upprätthållas när det 

gäller direkta skatter, och föreliggande 

förslag får inte äventyra 

subsidiaritetsprincipen. 
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Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Detta direktiv står i överensstämmelse 

med de grundläggande rättigheter och 

principer som erkänns särskilt i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Detta direktiv syftar särskilt 

till att säkerställa full respekt för rätten till 

skydd av personuppgifter och för 

näringsfriheten. 

(16) Detta direktiv står i överensstämmelse 

med de grundläggande rättigheter och 

principer som erkänns särskilt i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Detta direktiv syftar särskilt 

till att säkerställa full respekt för rätten till 

skydd av personuppgifter och för 

näringsfriheten. Personuppgifterna får 

endast användas för specifika, explicita 

och legitima syften, och endast om 

användningen är lämplig, relevant och 

proportionerlig i förhållande till syftet. 

Begränsningar av dessa rättigheter får 

endast göras om villkoren i artikel 52.1 i 

stadgan om de grundläggande 

rättigheterna respekteras. Med beaktande 

av proportionalitetsprincipen får 

begränsningar endast göras om de är 

nödvändiga och faktiskt svarar mot mål 

av allmänt samhällsintresse som erkänns i 

lag eller mot behovet av skydd för andra 

människors rättigheter och friheter. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Eftersom målet för detta direktiv, 

nämligen ett effektivt administrativt 

samarbete mellan medlemsstaterna på 

villkor som är förenliga med den inre 

marknadens funktion, inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna utan snarare, på grund av 

den enhetlighet och ändamålsenlighet som 

krävs, kan uppnås bättre på unionsnivå, får 

(17) Eftersom målet för detta direktiv, 

nämligen ett effektivt administrativt 

samarbete mellan medlemsstaterna på 

villkor som är förenliga med den inre 

marknadens funktion, inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna utan snarare, på grund av 

den enhetlighet och ändamålsenlighet som 

krävs, kan uppnås bättre på europeisk nivå, 
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unionen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går detta beslut inte utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå detta 

mål. 

får unionen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går detta beslut inte utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå detta 

mål. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led a 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – led 9 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) för de syften som anges i artiklarna 8.1 

och 8 a, systematiskt lämnande av på 

förhand bestämda upplysningar till en 

annan medlemsstat, utan föregående 

begäran, med i förväg fastställda 

regelbundna intervaller. Med tillgängliga 

upplysningar avses enligt artikel 8.1 

upplysningar i skattemyndigheternas akter 

i den medlemsstat som lämnar 

informationen och som kan inhämtas i 

enlighet med förfarandena för insamling 

och behandling av upplysningar i den 

medlemsstaten. 

a) för de syften som anges i artiklarna 8.1 

och 8 a, systematiskt lämnande av på 

förhand bestämda upplysningar till en 

annan medlemsstat, utan föregående 

begäran, med i förväg fastställda 

regelbundna intervaller, i syfte att 

garantera ett korrekt och regelbundet 

utnyttjande av fördelarna med det 

automatiska utbytet av upplysningar. Med 

tillgängliga upplysningar avses enligt 

artikel 8.1 upplysningar i 

skattemyndigheternas akter i den 

medlemsstat som lämnar informationen 

och som kan inhämtas i enlighet med 

förfarandena för insamling och behandling 

av upplysningar i den medlemsstaten. 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1 Den behöriga myndighet i en 

medlemsstat som lämnar eller ändrar ett 

förhandsbesked i gränsöverskridande 

skattefrågor eller förhandsbesked om 

prissättning efter den dag då detta direktiv 

1. Den behöriga myndighet i en 

medlemsstat som lämnar eller ändrar ett 

förhandsbesked i gränsöverskridande 

skattefrågor eller förhandsbesked om 

prissättning efter den dag då detta direktiv 
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träder i kraft ska, genom automatiskt utbyte 

lämna upplysningar om detta till behöriga 

myndigheter i övriga medlemsstater och till 

Europeiska kommissionen. 

träder i kraft ska, genom automatiskt utbyte 

lämna upplysningar om detta till behöriga 

myndigheter i övriga medlemsstater och till 

det nyinrättade centrala registret för insyn 

i skattefrågor. Kommissionen ska 

utvärdera och kontrollera att det 

automatiska informationsutbytet tillämpas 

effektivt. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2 Medlemsstatens behöriga myndighet ska 

också lämna upplysningar till behöriga 

myndigheter i övriga medlemsstater liksom 

till Europeiska kommissionen om 

förhandsbesked i gränsöverskridande 

skattefrågor och förhandsbesked om 

prissättning som lämnats inom en period 

med början tio år före ikraftträdandet men 

som fortfarande är giltiga den dag då detta 

direktiv träder i kraft, 

2. Medlemsstatens behöriga myndighet ska 

också lämna upplysningar till behöriga 

myndigheter i övriga medlemsstater och 

till det centrala registret för insyn i 

skattefrågor om förhandsbesked i 

gränsöverskridande skattefrågor och 

förhandsbesked om prissättning som 

lämnats inom en period med början fem år 

före ikraftträdandet men som fortfarande är 

giltiga och pågående den dag då detta 

direktiv träder i kraft, 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7 Den behöriga myndighet till vilken 

upplysningarna har lämnats enligt punkt 1 

ska, om möjligt på elektronisk väg, 

bekräfta mottagandet av upplysningarna till 

den behöriga myndighet som tillhandahöll 

dem, omedelbart och under alla 

omständigheter senast sju arbetsdagar efter 

mottagandet.  

7. Den behöriga myndighet till vilken 

upplysningarna har lämnats enligt punkt 1 

ska, om möjligt på elektronisk väg, 

bekräfta mottagandet av upplysningarna till 

den behöriga myndighet som tillhandahöll 

dem, omedelbart och under alla 

omständigheter senast sju arbetsdagar efter 

mottagandet, för att på detta sätt bidra till 

ett effektivt system för automatiskt utbyte 



PE565.191v03-00 12/14 AD\1074851SV.doc 

SV 

av upplysningar. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 23a – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1 Upplysningar som har lämnats till 

kommissionen i enlighet med detta direktiv 

ska behandlas konfidentiellt av 

kommissionen i enlighet med de 

bestämmelser som gäller för 

unionsmyndigheter.  

1. Upplysningar som har lämnats till 

kommissionen i enlighet med detta direktiv 

ska behandlas konfidentiellt av 

kommissionen i enlighet med de 

bestämmelser som gäller för 

unionsmyndigheter, vilket fastställs i 

artikel 8 i Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna.  

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9a (nytt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 25a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9a) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 25a 

 Detta direktiv ska vara förenligt med 

utvecklingen inom OECD och ska beakta 

OECD:s heltäckande regler i standarden 

för automatiskt informationsutbyte om 

finansiella konton.” 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9b (nytt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 25b (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9b) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 25b 

 Detta direktiv ska inte hindra 

medlemsstaterna från att vidta ytterligare 

åtgärder för att utveckla inhemska 

avtalsgrundade bestämmelser för att 

förhindra skatteflykt.” 

 

 

 



PE565.191v03-00 14/14 AD\1074851SV.doc 

SV 

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

Titel Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning 

Referensnummer COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS) 

Ansvarigt utskott 

       Tillkännagivande i kammaren 

ECON 

15.4.2015 
   

Yttrande från 

       Tillkännagivande i kammaren 

JURI 

15.4.2015 

Föredragande av yttrande 

       Utnämning 

Angel Dzhambazki 

31.8.2015 

Behandling i utskott 15.9.2015    

Antagande 13.10.2015    

Slutomröstning: resultat +: 

–: 

0: 

13 

9 

1 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas 

Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs 

Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles 

Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel 

Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Stefano Maullu 

Slutomröstning: närvarande suppleanter 

(art. 200.2) 

Andrew Lewer 

 
 


