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Ändringsförslag  37 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen 

Gemensamt förslag till resolution 

Beaktandeled 1a (nytt) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 

november 2010 om inrättande av en 

europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 

värdepappers- och 

marknadsmyndigheten), om ändring av 

beslut nr 716/2009/EG och om 

upphävande av kommissionens beslut 

2009/77/EG1 (Esmaförordningen), 

  

Or. en 

                                                 
1 EUT L 331, 15.12.2010, s. 84. 
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Ändringsförslag  38 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen 

Gemensamt förslag till resolution 

Beaktandeled 1b (nytt) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 

november 2010 om inrättande av en 

europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 

bankmyndigheten), om ändring av beslut 

nr 716/2009/EG och om upphävande av 

kommissionens beslut 2009/78/EG1 (EBA-

förordningen), 

Or. en 

                                                 
1 EUT L 331, 15.12.2010, s. 12. 
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Ändringsförslag  39 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl A 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

A. ”Cum-ex” – eller handelsupplägg 

för utdelningsarbitrage – står för den praxis 

som innebär handel med aktier i syfte att 

dölja den faktiska ägarens identitet och 

göra det möjligt för de två eller flera 

involverade parterna att begära 

skatteavdrag på kapitalskatt som bara 

betalats en gång. 

A. ”Cum-ex” och ”cum-cum” – eller 

handelsupplägg för utdelningsarbitrage – 

står för den praxis som innebär handel med 

aktier i syfte att dölja den faktiska ägarens 

identitet och göra det möjligt för de två 

eller flera involverade parterna att begära 

skatteavdrag på kapitalskatt som bara 

betalats en gång. 

Or. en 
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Ändringsförslag  40 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl B 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Cum-ex-skandalen avslöjades för 

allmänheten genom en undersökning som 

utfördes gemensamt av ett antal 

europeiska nyhetsmedier och som 

involverade 12 länder och 38 journalister. 

B. Cum-ex-skandalen avslöjades för 

allmänheten genom en undersökning som 

utfördes i samarbete mellan 19 europeiska 

nyhetsmedier och som involverade 12 

länder och 38 journalister. 

  

Or. en 
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Ändringsförslag  41 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl C 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Det rapporteras att 11 

medlemsstater har förlorat upp till 55,2 

miljarder euro i skatteintäkter till följd av 

cum-ex-upplägget. 

C. Det rapporteras att 11 

medlemsstater har förlorat upp till 55,2 

miljarder euro i skatteintäkter till följd av 

cum-ex- och cum-cum-uppläggen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  42 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl Ea (nytt) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ea. Under 2016 avslöjades det att den 

danska skattemyndigheten hade underlåtit 

att vidta åtgärder i samband med ett stort 

antal varningar om att utländska företag 

missbrukade danska skatteregler och 

förfalskade handlingar för att på ett 

bedrägligt sätt ansöka om återbetalning 

av utdelningsskatt, ett missbruk som 

uppskattades ha kostat den danska 

skattemyndigheten mer än 1,5 miljarder 

EUR1. 

______________________________ 

1 Det europeiska nätverket för 

skuldavskrivning och utveckling, Tax 

Games – the Race to the Bottom: 

Europe’s role in supporting an unjust 

global tax system, 2017, 

https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Ändringsförslag  43 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl Eb (nytt) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  Eb. Den tyska regeringen hade enligt 

uppgift varit medveten om denna 

bedrägliga skattepraxis under några år, 

men informerade andra medlemsstater 

först 2015. Det tyska finansministeriet ska 

ha sagt att man känner till 418 olika fall 

av cum-ex-skattebedrägerier till ett 

sammanlagt värde av 5,7 miljarder EUR. 

Or. en 
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Ändringsförslag  44 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl G 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Cum-ex-uppläggen har drag av 

skattebedrägeri och det behöver utredas om 

det har förekommit överträdelser av 

nationell lagstiftning eller EU:s 

lagstiftning. 

 

G. Cum-ex- och cum-cum-uppläggen 

har drag av skattebedrägeri och det 

behöver utredas om det har förekommit 

överträdelser av nationell lagstiftning eller 

EU:s lagstiftning. 

 

Or. en 
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Ändringsförslag  45 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl I 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

I. I den slutliga rapporten från 

förbundsdagens fjärde 

undersökningskommitté, liksom av de 

tyska domstolarna, dras slutsatsen att 

skattepraxis såsom cum-ex-upplägg, som 

inbegriper blankning, är olaglig, och att 

sammanslutningen av tyska banker 

förvärrat problemet i stället för att bidra till 

att lösa det. 

I. I den slutliga rapporten från 

förbundsdagens fjärde 

undersökningskommitté, liksom av de 

tyska domstolarna, dras slutsatsen att 

skattepraxis såsom cum-ex- och cum-cum-

upplägg, som inbegriper blankning, är 

olaglig, och att sammanslutningen av tyska 

banker förvärrat problemet i stället för att 

bidra till att lösa det. 

Or. en 
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Ändringsförslag  46 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet fördömer skarpt 

det avslöjade skattebedrägeriet som 

inneburit förlorade skatteintäkter för 

medlemsstaterna som offentligt 

rapporterats och enligt vissa mediers 

uppskattningar uppgår till så mycket som 

55,2 miljarder euro och som är ett hårt slag 

mot den europeiska sociala 

marknadsekonomin. 

 

1. Europaparlamentet fördömer skarpt 

det skattebedrägeri och den skatteflykt 

som avslöjats och som inneburit förlorade 

skatteintäkter för medlemsstaterna som 

offentligt rapporterats och enligt vissa 

mediers uppskattningar uppgår till så 

mycket som 55,2 miljarder euro och som är 

ett hårt slag mot den europeiska sociala 

marknadsekonomin. 

 

Or. en 

 

 


