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Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning * 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om förslaget till 

rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU när det gäller obligatoriskt 

automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 

– 2015/0068(CNS)) 

 

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2015)0135), 

– med beaktande av artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 

enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0085/2015), 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

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

från utskottet för rättsliga frågor (A8-0306/2015), 

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. 

 

Ändring  1 

Förslag till direktiv 



Beaktandeled 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Med beaktande av Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande 

rättigheterna, särskilt rätten till skydd av 

personuppgifter och näringsfriheten, 

Ändring  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(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 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, snedvrider 

konkurrensen till skada för de företag – 

framför allt små och medelstora företag – 

som betalar in rätt skattebelopp och 

medför ett skatteskifte mot mindre rörliga 

faktorer som arbete och konsumtion. I 

särskilda fall har de skattebesked som 

gäller skattedrivna strukturer dock lett till 

en låg beskattningsnivå av konstlat höga 

inkomstnivåer i den medlemsstat som 

lämnat förhandsbeskedet i skattefrågor, 

samt har lett till en konstlad minskning av 

de inkomster som ska beskattas i andra 

berörda medlemsstater, vilket har minskat 

skattebasen i dessa medlemsstater. Ökad 

och riktad transparens och utbyte av 

information är därför av yttersta vikt, 

minst i enlighet med OECD:s standarder. 

De verktyg och mekanismer som fastställts 

i 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, 

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). 11.3.2011, s. 1). 

Ändring  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (1a) Efter Luxleaks-skandalen förklarar 

Europaparlamentet genom detta 

betänkande att det är fast beslutet att inte 

tolerera skattebedrägeri och 

skatteundandragande, utan i stället verka 

för en rättvis fördelning av skattebördan 

mellan medborgare och företag. 

Ändring  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(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 

informationsutbyte och välkomnade 

kommissionens avsikt att lägga fram ett 

förslag om automatiskt utbyte av 

upplysningar om förhandsbesked i 

skattefrågor inom unionen. 

Ändring  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(4) Ett effektivt utbyte av upplysningar 

utan föregående begäran rörande 

förhandsbesked i gränsöverskridande 

skattefrågor och förhandsbesked om 

prissättning förhindras av flera viktiga 

praktiska svårigheter, till exempel att den 

utfärdande medlemsstaten själv får besluta 

(4) Ett effektivt utbyte av upplysningar 

utan föregående begäran rörande 

förhandsbesked i gränsöverskridande 

skattefrågor och förhandsbesked om 

prissättning förhindras av flera viktiga 

praktiska svårigheter, till exempel att den 

utfärdande medlemsstaten själv får besluta 



om vilka andra medlemsstater som bör 

informeras. 

om vilka andra medlemsstater som bör 

informeras, och det svaga 

övervakningssystemet, som gör det svårt 

för kommissionen att upptäcka eventuella 

överträdelser av kravet på 

informationsutbyte. 

Ändring  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (4a) Effektiva former för utbyte och 

behandling av skatteinformation och det 

kollegiala trycket skulle ha en starkt 

avskräckande effekt på införandet av 

skadlig skattepraxis och skulle göra det 

möjligt för medlemsstaterna och 

kommissionen att ha tillgång till den 

information som behövs för att reagera 

mot sådan praxis. 

Ändring 7 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(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, 

ska inte gälla bestämmelserna om 

obligatoriskt automatiskt utbyte av 

upplysningar om förhandsbesked i 

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 säkerställer tillräckligt skydd för 

dessa affärsintressen. 



Ändring  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

  (5a) Förhandsbesked i skattefrågor och 

förhandsbesked om prissättning kan ha 

en gränsöverskridande dimension även 

om de avser rent nationella transaktioner. 

Detta gäller särskilt transaktioner i 

kaskad, där ett sådant förhandsbesked 

avser de första nationella transaktionerna 

utan att hänsyn tas till efterföljande 

(gränsöverskridande) transaktioner. 

Ändring 9 

Förslag till direktiv 

Skäl 5b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (5b) För att undvika godtyckliga 

skillnader mellan skattesystemen på 

grund av skillnader i nationell 

administrativ praxis bör definitionerna av 

förhandsbesked i skattefrågor och 

förhandsbesked om prissättning omfatta 

alla skattesystem, oavsett om beskeden 

utfärdas formellt eller informellt och 

oavsett om de är bindande eller icke-

bindande. 

Ändring 10 

Förslag till direktiv 

Skäl 5c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (5c) Förhandsbesked i skattefrågor 

underlättar en enhetlig och transparent 

tillämpning av lagstiftningen. 

Ändring 11 

Förslag till direktiv 

Skäl 5d (nytt) 



 

Kommissionens förslag Ändring 

 (5d) Transparenta skatteregler ger 

rättssäkerhet åt skattebetalare och företag 

och genererar investeringar. 

Ändring 12 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(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 

obligatoriska förhandsbesked i skattefrågor 

och förhandsbesked om prissättning bör 

informationen om dessa spridas 

omedelbart efter utfärdandet. Effektiva 

sanktioner kan tas fram för fall då 

bestämmelserna inte efterlevs. 

Ändring  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(7) Det obligatoriska automatiska utbytet 

av förhandsbesked i gränsöverskridande 

skattefrågor och förhandsbesked om 

prissättning bör i varje enskilt fall omfatta 

lämnande av en viss uppsättning 

grundläggande upplysningar till samtliga 

medlemsstater. Kommissionen bör vidta 

alla åtgärder för att standardisera 

överlämnandet av sådan information enligt 

förfarandet som fastställts i direktiv 

2011/16/EU för att inrätta ett 

standardformulär för användning vid 

utbyte av information. Detta förfarande bör 

också användas för antagandet av 

nödvändiga åtgärder och praktiska 

arrangemang för genomförande av 

informationsutbytet.  

(7) Det obligatoriska automatiska utbytet 

av förhandsbesked i skattefrågor och 

förhandsbesked om prissättning bör i varje 

enskilt fall omfatta lämnande av en viss 

uppsättning grundläggande upplysningar 

till samtliga medlemsstater. Kommissionen 

bör vidta alla åtgärder för att standardisera 

överlämnandet av sådan information enligt 

förfarandet som fastställts i direktiv 

2011/16/EU för att inrätta ett 

standardformulär för användning vid 

utbyte av information. Detta förfarande bör 

också användas för antagandet av 

nödvändiga åtgärder och praktiska 

arrangemang för genomförande av 

informationsutbytet. 

 

Ändring 14 

Förslag till direktiv 



Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(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 även med 

kommissionen utbyta de grundläggande 

upplysningar som ska lämnas, eftersom 

kommissionen på ett oberoende sätt måste 

kunna bedöma om upplysningarna är 

relevanta för att upptäcka olagligt statligt 

stöd. Dessa grundläggande upplysningar 

bör ge kommissionen möjlighet att när som 

helst effektivt övervaka och bedöma 

tillämpningen av det automatiska utbytet 

av upplysningar om gränsöverskridande 

skattebesked och förhandsbesked om 

prissättning och se till att beskeden inte 

har en negativ inverkan på den inre 

marknaden. Lämnandet av dessa 

upplysningar löser inte medlemsstaten från 

skyldigheten att rapportera alla former av 

statligt stöd till kommissionen. 

Ändring 15 

Förslag till direktiv 

Skäl 8a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (8a) Medlemsstaterna bör till 

kommissionen överlämna en 

efterhandsanalys av direktivets effektivitet 

före den 1 oktober 2018. 

Ändring 16 

Förslag till direktiv 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(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 

(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 



bestämmelser i direktiv 2011/16/EU. göra återkopplingar i de fall där 

upplysningarna har använts och där ingen 

återkoppling är möjlig enligt andra 

bestämmelser i direktiv 2011/16/EU. På 

det viset blir det svårare att kringgå 

informationen i bedrägligt syfte. 

 

Ändring 17 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(10) En medlemsstat bör kunna förlita sig 

på artikel 5 i direktiv 2011/16/EU vad 

gäller utbyte av upplysningar på begäran 

för att erhålla kompletterande information, 

inbegripet den fullständiga texten till 

förhandsbesked i gränsöverskridande 

skattebesked och förhandsbesked om 

prissättning, från den medlemsstat som har 

utfärdat sådana besked eller arrangemang. 

(10) En medlemsstat bör kunna förlita sig 

på artikel 5 i direktiv 2011/16/EU vad 

gäller utbyte av upplysningar på begäran 

för att erhålla kompletterande information, 

inbegripet den fullständiga texten till 

förhandsbesked i skattefrågor eller 

förhandsbesked om prissättning, från den 

medlemsstat som har utfärdat sådana 

besked eller arrangemang och eventuella 

texter som inför senare ändringar. 

Ändring  18 

Förslag till direktiv 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (10a) Uttrycket ”sådana upplysningar 

som kan anses vara relevanta” i artikel 

1.1 i direktiv 2011/16/EU bör preciseras 

för att inte kunna tolkas på ett sätt som 

underlättar skatteundandragande. 

Ändring 19 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(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 

(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.  

skattefrågor och förhandsbesked om 

prissättning.  

Ändring 20 

Förslag till direktiv 

Skäl 12a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (12a) För att förbättra insynen för 

medborgarna bör kommissionen 

offentliggöra en sammanfattning av de 

viktigaste skattebesked som beslutats 

under föregående år, baserat på de 

upplysningar som ingår i det säkra 

centrala registret. Den rapporten bör 

åtminstone omfatta en beskrivning av de 

frågor som tas upp i skattebeskedet, en 

beskrivning av de kriterier som använts 

för att fastställa ett förhandsbesked om 

prissättning och en identifiering av den 

medlemsstat eller de medlemsstater som 

högst sannolikt kommer att beröras. I 

detta sammanhang bör kommissionen 

följa de bestämmelser om konfidentialitet 

som fastställs i detta direktiv. 

Ändring  21 

Förslag till direktiv 

Skäl 12b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (12b) Medlemsstaterna bör uppmana de 

egna behöriga myndigheterna att avsätta 

redan befintlig personal för att samla in 

och analysera dessa upplysningar. 

Ändring  22 

Förslag till direktiv 

Skäl 12c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (12c) Ett unionsomfattande register över 

verkliga förmånstagare bör tas i drift 

senast den 26 juni 2017, vilket kommer att 

bidra till att spåra eventuella fall av 



skatteundandragande och 

vinstförflyttning. Det är viktigt att ha ett 

centralt register för automatiskt utbyte av 

förhandsbesked i skattefrågor eller 

förhandsbesked om prissättning mellan 

medlemsstaterna. Registret skulle vara 

tillgängligt för skattemyndigheter och 

ansvariga förvaltningar i 

medlemsstaterna och för kommissionen. 

Ändring  23 

Förslag till direktiv 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(15) Gällande bestämmelser om 

konfidentialitet bör ändras för att 

återspegla att det obligatoriska automatiska 

utbytet av upplysningar har utvidgats till 

att omfatta förhandsbesked om 

gränsöverskridande skattefrågor och 

förhandsbesked om prissättning. 

(15) Gällande bestämmelser om 

konfidentialitet bör ändras för att 

återspegla att det obligatoriska automatiska 

utbytet av upplysningar har utvidgats till 

att omfatta förhandsbesked om skattefrågor 

och förhandsbesked om prissättning. 

Ändring 24 

Förslag till direktiv 

Skäl 15a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (15a) Den grundläggande principen om 

medlemsstaternas suveränitet i 

skattefrågor måste upprätthållas när det 

gäller direkta skatter, och föreliggande 

förslag får inte äventyra 

subsidiaritetsprincipen. 

Ändring 25 

Förslag till direktiv 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(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 

(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. 

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 stadgan om de 

grundläggande rättigheterna respekteras. 

Med beaktande av 

proportionalitetsprincipen får 

begränsningar 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. 

Ändring 26 

Förslag till direktiv 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(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 

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. 

(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, 

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. 

Ändring 27 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led a 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – punkt 9 – led a 



 

Kommissionens förslag Ändring 

(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, som med avseende på artikel 8.1 

äger rum 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. 

 

Ändring  28 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 – led b 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – punkt 14 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändring 

14. förhandsbesked i gränsöverskridande 

skattefrågor: omfattar varje avtal, 

meddelande och varje annat instrument 

eller åtgärd med liknande effekter, 

inbegripet sådana som utfärdats i samband 

med en skatterevision som 

14. förhandsbesked i skattefrågor: omfattar 

varje avtal, meddelande eller varje annat 

instrument eller åtgärd med liknande 

effekter, inbegripet sådana som utfärdats i 

samband med en skatterevision, oavsett om 

den är formell, informell, rättsligt 

bindande eller icke-bindande, som 

Ändring 29 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 – led b 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – punkt 14 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(a) lämnats av regeringen eller 

skattemyndigheten i en medlemsstat, eller 

av medlemsstatens territoriella eller 

administrativa underenheter, eller på deras 

vägnar för en given person, 

(a) lämnats eller offentliggjorts av 

regeringen eller skattemyndigheten i en 

medlemsstat, eller av medlemsstatens 

territoriella eller administrativa 

underenheter, eller på deras vägnar, som en 

eller flera personer kan vara beroende av, 



Ändring 30 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – punkt 14 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(c) rör en gränsöverskridande transaktion 

eller frågan huruvida den verksamhet som 

drivs av en juridisk person i den andra 

medlemsstaten utgör ett fast driftsställe, 

och 

(c) rör en transaktion eller frågan huruvida 

den verksamhet som drivs av en juridisk 

person i den andra medlemsstaten utgör ett 

fast driftsställe, och 

Ändring 31 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – punkt 14 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Gränsöverskridande transaktioner kan 

omfatta, men är inte begränsade till, 

investeringar, tillhandahållande av varor, 

tjänster, finansiering eller användning av 

materiella eller immateriella tillgångar, och 

behöver inte direkt eller indirekt beröra den 

person som är föremål för 

förhandsbeskedet i gränsöverskridande 

skattefrågor, 

Transaktioner kan omfatta, men är inte 

begränsade till, investeringar, 

tillhandahållande av varor, tjänster, 

finansiering eller användning av materiella 

eller immateriella tillgångar, och behöver 

inte direkt eller indirekt beröra den person 

som är föremål för förhandsbeskedet i 

skattefrågor, 

 

Ändring 32 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 – led b 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – punkt 15 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

15. förhandsbesked om prissättning: 

omfattar varje avtal, meddelande och varje 

annat instrument eller åtgärd med liknande 

effekter, inbegripet sådana som utfärdats i 

samband med en skattekontroll som lämnas 

av en regering eller skattemyndigheten i en 

eller flera medlemsstater, inbegripet 

15. förhandsbesked om prissättning: 

omfattar varje avtal, meddelande eller varje 

annat instrument eller åtgärd med liknande 

effekter, inbegripet sådana som utfärdats i 

samband med en skattekontroll som lämnas 

eller offentliggörs av en regering eller 

skattemyndigheten i en eller flera 



berörda medlemsstaters territoriella eller 

administrativa underenheter, eller på deras 

vägnar för en given person, som, före 

gränsöverskridande transaktioner mellan 

företag i intressegemenskap, fastställer 

lämpliga kriterier för fastställandet av 

internprissättningen för dessa transaktioner 

eller fördelningen av vinst till ett fast 

driftsställe. 

medlemsstater, inbegripet berörda 

medlemsstaters territoriella eller 

administrativa underenheter, eller på deras 

vägnar, som en eller flera personer kan 

vara beroende av, och som, före 

transaktioner mellan företag i 

intressegemenskap, fastställer lämpliga 

kriterier för fastställandet av 

internprissättningen för dessa transaktioner 

eller fördelningen av vinst till ett fast 

driftsställe. 

Ändring 33 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – punkt 16 

 

Kommissionens förslag Ändring 

16. 16 gränsöverskridande transaktion: 

för de syften som avses i punkt 14, en eller 

en serie transaktioner där 

utgår 

(a) inte samtliga parter i transaktionen 

eller i serien av transaktioner har sin 

skatterättsliga hemvist i den medlemsstat 

som lämnat förhandsbeskedet i 

gränsöverskridande skattefrågor, eller 

 

(b) någon av parterna i transaktionen 

eller serien av transaktioner samtidigt har 

sin skatterättsliga hemvist i fler än en 

jurisdiktion, eller  

 

(c) en av parterna i transaktionen eller i 

serien av transaktioner bedriver 

affärsverksamhet i en annan medlemsstat 

via ett fast driftsställe och transaktionen 

eller transaktionerna utgör en del av eller 

hela verksamheten vid det fasta 

driftsstället. En gränsöverskridande 

transaktion eller serie av transaktioner 

ska också omfatta de arrangemang som 

vidtagits av en enda juridisk person 

rörande affärsverksamhet i en annan 

medlemsstat som den personen bedriver 

via ett fast driftsställe. 

 

För de syften som avses i punkt 15, avses 

med gränsöverskridande transaktion en 

eller en serie transaktioner som rör 

 



företag i intressegemenskap som inte 

samtliga har sitt skatterättsliga hemvist i 

en enda medlemsstats territorium.” 

Ändring  34 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

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 

träder i kraft ska, genom automatiskt utbyte 

lämna upplysningar om detta till behöriga 

myndigheter i övriga medlemsstater och till 

Europeiska kommissionen. 

1. Den behöriga myndighet i en 

medlemsstat som lämnar eller ändrar ett 

förhandsbesked i skattefrågor eller 

förhandsbesked om prissättning efter den 

dag då detta direktiv träder i kraft ska, 

genom automatiskt utbyte lämna 

upplysningar om detta till behöriga 

myndigheter i övriga medlemsstater och till 

Europeiska kommissionen.  

Ändring  35 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

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 liksom 

till Europeiska kommissionen om 

förhandsbesked i skattefrågor och 

förhandsbesked om prissättning som 

lämnats före ikraftträdandet men som 

fortfarande är giltiga den dag då detta 

direktiv träder i kraft. 

Ändring  36 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 3 



 

Kommissionens förslag Ändring 

3. Punkt 1 ska inte tillämpas i det fall där 

ett förhandsbesked i gränsöverskridande 

skattefrågor uteslutande gäller och omfattar 

skatteärenden för en eller flera fysiska 

personer. 

3. Punkt 1 ska inte tillämpas i det fall där 

ett förhandsbesked i skattefrågor 

uteslutande gäller och omfattar 

skatteärenden för en eller flera fysiska 

personer. 

Ändring  37 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 3a. Punkt 1 ska även tillämpas när en 

ansökan om förhandsbesked i 

skattefrågor gäller en rättslig form utan 

ställning som juridisk person. I denna 

situation meddelar behörig myndighet i 

den medlemsstat som utfärdar 

förhandsbeskedet i skattefrågor 

upplysningarna till behöriga myndigheter 

i alla andra medlemsstater och 

organiserar överföringen av den 

konstituerande rättshandlingen till de 

medlemsstater där den rättsliga formens 

grundare och bidragsmottagare är 

bosatta. 

Ändring 38 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(a) med avseende på utbytet av 

upplysningar i enlighet med punkt 1: inom 

en månad efter utgången av det kvartal 

under vilket förhandsbeskeden i 

gränsöverskridande skattefrågor eller 

förhandsbeskeden om prissättning har 

lämnats eller ändrats. 

(a) med avseende på utbytet av 

upplysningar i enlighet med punkt 1: 

omedelbart och senast en månad efter det 

att förhandsbeskeden i skattefrågor eller 

förhandsbeskeden om prissättning har 

lämnats eller ändrats. 



Ändring  39 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 4 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(b) med avseende på utbytet av 

upplysningar i enlighet med punkt 2: före 

den 31 december 2016. 

(b) med avseende på utbytet av 

upplysningar i enlighet med punkt 2: inom 

tre månader efter ikraftträdandet. 

Ändring >40 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 5 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(b) Innehållet i förhandsbeskedet i 

gränsöverskridande skattefrågor eller 

förhandsbeskedet om prissättning, 

inbegripet en beskrivning av relevant 

affärsverksamhet, eller av transaktionerna 

eller serien av transaktioner.  

(b) Innehållet i förhandsbeskedet i 

skattefrågor eller förhandsbeskedet om 

prissättning, inbegripet en beskrivning av 

relevant affärsverksamhet, eller av 

transaktionerna eller serien av 

transaktioner. 

Ändring 41 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 5 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (ba) De kriterier som används för att 

fastställa förhandsbeskedet i skattefrågor 

eller förhandsbeskedet om prissättning, 

eventuella tidsbegränsningar samt under 

vilka omständigheter beslutet kan 

återkallas. 

Ändring 42 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 5 – led d 



 

Kommissionens förslag Ändring 

(d) Identifiering av de andra medlemsstater 

som sannolikt kommer att beröras direkt 

eller indirekt av förhandsbeskedet i 

gränsöverskridande skattefrågor eller 

förhandsbesked om prissättning. 

(d) Identifiering av de andra medlemsstater 

som sannolikt kommer att beröras direkt 

eller indirekt av förhandsbeskedet i 

skattefrågor eller förhandsbesked om 

prissättning. 

Ändring 43 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 5 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(e) Identifiering av varje person, fysiska 

personer undantagna, i de andra 

medlemsstaterna som sannolikt kommer att 

beröras direkt eller indirekt av 

förhandsbeskedet i gränsöverskridande 

skattefrågor eller förhandsbeskedet om 

prissättning (med angivande av den 

medlemsstat de berörda personerna har 

anknytning till). 

(e) Identifiering av varje person, fysiska 

personer undantagna, i de andra 

medlemsstaterna som sannolikt kommer att 

beröras direkt eller indirekt av 

förhandsbeskedet i skattefrågor eller 

förhandsbeskedet om prissättning (med 

angivande av den medlemsstat de berörda 

personerna har anknytning till). 

Ändring 44 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 5 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (ea) Så snart det finns tillgängligt, 

europeiskt skatteregistreringsnummer 

(TIN), enligt kommissionens 

handlingsplan för att stärka kampen mot 

skattebedrägeri och skatteundandragande 

från 2012. 

Ändring 45 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 5 – led eb (nytt) 



 

Kommissionens förslag Ändring 

 (eb) Beskrivningen av alla de kriterier 

som används och av det system som 

tillämpas när en rättslig eller faktisk 

mekanism möjliggör en minskning av 

beskattningsunderlaget för 

skattebetalaren via ett undantag från de 

allmänna bestämmelserna i den 

medlemsstat som utfärdar beskedet, såsom 

till exempel godkännandet av en snabbare 

avskrivningstakt än vanligt eller ett 

avdrag för kostnader som skattebetalaren 

inte direkt eller verkligen lagt ut. 

Ändring 46 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 5 – led ec (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (ec) Beskrivningen av samtliga kriterier 

som används och av det system som 

tillämpas när en skattebetalare beviljas en 

lägre skattesats än den allmänna 

skattesatsen i den medlemsstat som 

utfärdar beskedet. 

Ändring 47 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 5 – led ed (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (ed) Beskrivningen av samtliga kriterier 

som används och av den mekanism som 

tillämpas när en av mekanismens parter 

är etablerad i ett tredjeland med 

obefintligt eller betydligt gynnsammare 

skattesystem. 

Ändring  48 

Förslag till direktiv 



Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändring 

6. För att underlätta utbytet ska 

kommissionen anta de åtgärder och 

praktiska arrangemang som krävs för att 

genomföra denna artikel, inbegripet 

åtgärder för att standardisera lämnande av 

upplysningar enligt punkt 5 i denna artikel, 

som en del av förfarandet för att fastställa 

standardformuläret i artikel 20.5. 

6. För att underlätta utbytet ska 

kommissionen anta de åtgärder och 

praktiska arrangemang som krävs för att 

genomföra denna artikel, inbegripet 

åtgärder för att standardisera lämnande av 

upplysningar enligt punkt 5 i denna artikel, 

som en del av förfarandet för att fastställa 

standardformuläret i artikel 20.5. 

Kommissionen ska hjälpa de 

medlemsstater som har gett 

decentraliserade territoriella eller 

administrativa organ skatterelaterade 

befogenheter att se till att de fullgör sitt 

ansvar för att tillhandahålla utbildning 

och stöd för dessa organ. 

Ändring  49 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändring 

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 

av upplysningar. 

Ändring 50 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 8 



 

Kommissionens förslag Ändring 

8. Medlemsstaterna kan, i enlighet med 

artikel 5, begära kompletterande 

information, inbegripet den fullständiga 

texten till förhandsbesked i 

gränsöverskridande skattefrågor eller 

förhandsbesked om prissättning, från den 

medlemsstat som har lämnat ett sådant 

besked. 

8. Medlemsstaterna – eller deras 

territoriella eller administrativa organ, i 

förekommande fall även lokala 

myndigheter – kan, i enlighet med artikel 

5, begära kompletterande information, 

inbegripet den fullständiga texten till 

förhandsbesked i skattefrågor eller 

förhandsbesked om prissättning, från den 

medlemsstat som har lämnat ett sådant 

besked. 

 

Ändring 51 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 9a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 9a. Medlemsstaterna ska snabbt 

underrätta kommissionen och övriga 

medlemsstater om eventuella ändringar i 

sin praxis för förhandsbesked i 

skattefrågor (ansökningsformaliteter, 

beslutsprocess osv.). 

Ändring  52 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – punkt 9b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 9b. Medlemsstaternas skattemyndigheter 

ska underrätta kommissionen och övriga 

medlemsstater om eventuella relevanta 

ändringar av deras nationella 

bolagsskatterätt (införande av nya bidrag, 

lättnader, undantag, incitament eller 

liknande åtgärder osv.) som kan påverka 

deras effektiva skattesatser eller andra 

medlemsstaters skatteintäkter. 



Ändring  53 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8b – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. 1 Senast den 1 oktober 2017 ska 

medlemsstaterna på årsbasis förelägga 

kommissionen statistik om volymen på 

automatiska utbyten enligt artikel 8 och 8a 

och, i möjlig utsträckning, upplysningar 

om administrativa och andra relevanta 

kostnader och vinster rörande utbyten som 

har ägt rum och potentiella ändringar, både 

för skattemyndigheter och tredje parter. 

1. Senast den 1 oktober 2017 ska 

medlemsstaterna på årsbasis förelägga 

kommissionen statistik om volymen på 

automatiska utbyten enligt artikel 8 och 8a, 

typer av beviljade skattebesked och, i 

möjlig utsträckning, upplysningar om 

administrativa och andra relevanta 

kostnader och vinster rörande utbyten som 

har ägt rum och potentiella ändringar, både 

för skattemyndigheter och tredje parter. 

Ändring  54 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8b – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2a. Kommissionen ska senast den 1 

oktober 2017 och därefter årligen 

offentliggöra en rapport med en 

sammanfattning av de viktigaste fall som 

ingår i det säkra centrala register som 

avses i artikel 21.5. I detta sammanhang 

ska kommissionen följa de bestämmelser 

om konfidentialitet som fastställs i 

artikel 23a. 

Ändring 55 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 4 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 14 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

3. När en medlemsstat använder 

upplysningar som lämnats av en annan 

medlemsstat i enlighet med artikel 8a ska 

3. När en medlemsstat använder 

upplysningar som lämnats av en annan 

medlemsstat i enlighet med artikel 8a ska 



den skicka återkoppling till den behöriga 

myndighet som lämnade upplysningarna så 

snart som möjligt, men dock senast inom 

tre månader efter det att resultatet av 

användningen av de begärda 

upplysningarna har blivit känt, såvida inte 

återkopplingen redan har skett i enlighet 

med punkt 1 i denna artikel. 

Kommissionen ska fastställa de praktiska 

formerna i enlighet med förfarandet i 

artikel 26.2.” 

den skicka återkoppling till kommissionen 

och till den behöriga myndighet som 

lämnade upplysningarna så snart som 

möjligt, men dock senast inom tre månader 

efter det att resultatet av användningen av 

de begärda upplysningarna har blivit känt, 

såvida inte återkopplingen redan har skett i 

enlighet med punkt 1 i denna artikel. 

Kommissionen ska fastställa de praktiska 

formerna i enlighet med förfarandet i 

artikel 26.2.” 

Ändring  56 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 20 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändring 

5. Det automatiska utbytet av upplysningar 

om förhandsbesked i gränsöverskridande 

skattefrågor och förhandsbesked om 

prissättning i enlighet med artikel 8a, ska 

ske via ett standardformulär när detta 

formulär har antagits av kommissionen i 

enlighet med förfarandet i artikel 26.2.” 

5. Det automatiska utbytet av upplysningar 

om förhandsbesked i skattefrågor och 

förhandsbesked om prissättning i enlighet 

med artikel 8a, ska ske via ett 

standardformulär när detta formulär har 

antagits av kommissionen i enlighet med 

förfarandet i artikel 26.2. 

Ändring 57 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 21 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändring 

5. Kommissionen ska inrätta ett säkert 

centralt register där de upplysningar som 

ska lämnas inom ramen för artikel 8a i 

detta direktiv registreras för att uppfylla 

kravet på automatiskt utbyte som 

föreskrivs i artikel 8a.1 och 8a.2. 

Kommissionen ska ha tillgång till de 

upplysningar som samlats i detta register. 

De nödvändiga praktiska formerna för 

denna artikel ska antas av kommissionen i 

enlighet med det förfarande som avses i 

artikel 26.2.” 

5. Kommissionen ska senast den 31 

december 2016 inrätta ett säkert centralt 

register där de upplysningar som ska 

lämnas inom ramen för artikel 8a i detta 

direktiv måste registreras för att uppfylla 

kravet på automatiskt utbyte som 

föreskrivs i artikel 8a.1 och 8a.2. 

Medlemsstaterna ska se till att all 

information som lämnas inom ramen för 

artikel 8a under övergångsperioden, då 

det säkra centrala registret ännu inte är 

utvecklat, laddas upp i det säkra centrala 

registret senast den 1 april 2017. 



Kommissionen och medlemsstaterna ska 

ha tillgång till de upplysningar som samlats 

i detta register. De nödvändiga praktiska 

formerna för denna artikel ska antas av 

kommissionen i enlighet med det 

förfarande som avses i artikel 26.2.” 

Ändring 58 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 8 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 23a – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

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.  

 

Ändring  59 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 8 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 23a – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Upplysningar som lämnats till 

kommissionen av en medlemsstat i 

enlighet med artikel 23, samt alla rapporter 

eller dokument som utarbetats av 

kommissionen med användning av sådana 

upplysningar, får lämnas till övriga 

medlemsstater. Sådana lämnade 

upplysningar ska omfattas av den sekretess 

och åtnjuta samma skydd som liknande 

upplysningar ges enligt nationell 

lagstiftning i den mottagande 

medlemsstaten. 

2. Upplysningar som lämnats till 

kommissionen av en EU- eller EES-

medlemsstat i enlighet med artikel 23, samt 

alla rapporter eller dokument som 

utarbetats av kommissionen med 

användning av sådana upplysningar, får 

lämnas till övriga EU-medlemsstater (och i 

händelse av ömsesidighet även till EES-

medlemsstater). Sådana lämnade 

upplysningar ska omfattas av den sekretess 

och åtnjuta samma skydd som liknande 

upplysningar ges enligt nationell 

lagstiftning i den mottagande EU-

medlemsstaten (och i händelse av 

ömsesidighet även till EES-



medlemsstaten). 

Ändring 60 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 8 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 23a – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

De rapporter och dokument som utarbetats 

av kommissionen och som avses i det 

första stycket får endast användas av 

medlemsstaterna för analysändamål, men 

får inte offentliggöras eller göras 

tillgängliga för någon annan person eller 

något annat organ utan kommissionens 

uttryckliga samtycke.” 

De rapporter och dokument som utarbetats 

av kommissionen och som avses i det 

första stycket får endast användas av EU 

eller EES-medlemsstaterna för 

analysändamål, men får inte offentliggöras 

eller göras tillgängliga för någon annan 

person eller något annat organ utan 

kommissionens uttryckliga samtycke. 

Ändring  61 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 8a (nytt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 23b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (8a) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 23b 

 Sanktioner 

 Kommissionen måste granska alla 

sanktioner som införs vid vägran eller 

underlåtande att utbyta upplysningar.” 

Ändring  62 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 9a (nytt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 25a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (9a) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 25a 

 Utvecklingen inom OECD 



 Detta direktiv ska vara förenligt med 

utvecklingen inom OECD och ska beakta 

OECD:s heltäckande regler i standarden 

för automatiskt informationsutbyte om 

finansiella konton.” 

Ändring  63 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – led 1 – led 9b (nytt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 25b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (9b) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 25 b 

 Medlemsstaternas ytterligare åtgärder 

 Detta direktiv ska inte hindra 

medlemsstaterna från att vidta ytterligare 

åtgärder för att utveckla inhemska eller 

avtalsgrundade bestämmelser för att 

förhindra skatteflykt.” 

Ändring  64 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 9c (nytt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 27 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (9c) Artikel 27 ska ersättas med följande: 

 "Artikel 27 

 Rapportering 

 Vart tredje år efter detta direktivs 

ikraftträdande ska kommissionen till 

Europaparlamentet och rådet lämna in en 

rapport om tillämpningen av detta 

direktiv.” 

 

 


