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Ändringsförslag 14
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslaget till rådets direktiv om en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas

Förslaget till rådets direktiv om en frivillig 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag gäller hela texten i vilken ”en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas” bör ändras till ”en frivillig gemensam konsoliderad bolagsskattebas”.

Ändringsförslag 15
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska unionens 
funktionssätt, särskilt artikel 115,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska unionens 
funktionssätt, särskilt artiklarna 115 och 
136,

Or. fr

Motivering

Om en obligatorisk tillämpning för alla EU:s 27 medlemsstater inte är möjlig finns det 
två möjligheter för ett mindre antal medlemsstater att gå framåt: fördjupat samarbete eller 
euroområdet. Hänvisningen till artikel 136 gör det möjligt för euroområdet att självt tillämpa 
denna ordning om så önskas.

Ändringsförslag 16
Sylvie Goulard
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Förslag till direktiv
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av rådets beslut [...] av den 
[...] om att tillåta ett fördjupat samarbete 
avseende en gemensam konsoliderad 
bolagsskattesats,

Or. fr

Motivering

Om en obligatorisk tillämpning för alla EU:s 27 medlemsstater inte är möjlig finns det två 
möjligheter för ett mindre antal medlemsstater att gå framåt: fördjupat samarbete eller 
euroområdet. Ett rådsbeslut krävs för att tillåta ett fördjupat samarbete.

Ändringsförslag 17
Gay Mitchell

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Företag som vill bedriva verksamhet 
över gränserna i EU stöter på allvarliga 
hinder och marknadssnedvridningar till 
följd av att det finns 27 olika 
bolagsskattesystem. Dessa hinder och 
snedvridningar motverkar att den inre 
marknaden fungerar väl. De avskräcker 
från investeringar i EU och strider mot 
prioriteringarna i kommissionens 
meddelande från den 3 mars 2010 
Europa 2020-strategin – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla. De 
strider också mot villkoren för en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 18
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Företag som vill bedriva verksamhet 
över gränserna i EU stöter på allvarliga 
hinder och marknadssnedvridningar till 
följd av att det finns 27 olika 
bolagsskattesystem. Dessa hinder och 
snedvridningar motverkar att den inre 
marknaden fungerar väl. De avskräcker 
från investeringar i EU och strider mot 
prioriteringarna i kommissionens 
meddelande från den 3 mars 2010 
Europa 2020-strategin – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla. De 
strider också mot villkoren för en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft.

(1) Att det finns 27 nationella system för 
bolagsbeskattning i EU är i linje med 
subsidiaritetsprincipen och 
medlemsstaternas suveränitet när det 
gäller direkta skatter, inklusive 
bolagsskattebasen och 
bolagsskattesatserna. Dock kan företag 
som vill bedriva verksamhet över 
gränserna i EU stöta på allvarliga hinder 
och marknadssnedvridningar till följd av 
att det finns 27 olika bolagsskattesystem. 
Dessa hinder och snedvridningar kan 
under vissa omständigheter motverka att 
EU:s inre marknad fungerar väl. De 
avskräcker från investeringar i EU och 
strider mot prioriteringarna i 
kommissionens meddelande från den 
3 mars 2010 Europa 2020-strategin – En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla. De kan också strida mot villkoren för 
en inre marknad med hög konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 19
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Företag som vill bedriva verksamhet 
över gränserna i EU stöter på allvarliga 
hinder och marknadssnedvridningar till 
följd av att det finns 27 olika 
bolagsskattesystem. Dessa hinder och 
snedvridningar motverkar att den inre 

(1) Företag som vill bedriva verksamhet
över gränserna i EU stöter på allvarliga 
hinder och marknadssnedvridningar till 
följd av att det finns 27 olika 
bolagsskattesystem. Dessa hinder och 
snedvridningar motverkar att den inre 
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marknaden fungerar väl. De avskräcker 
från investeringar i EU och strider mot 
prioriteringarna i kommissionens 
meddelande från den 3 mars 2010 
Europa 2020-strategin – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla. De 
strider också mot villkoren för en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft.

marknaden fungerar väl och underblåser 
skattekonkurrens och en tävlan om den 
lägsta skatten. De avskräcker från 
investeringar i EU och strider mot 
prioriteringarna i kommissionens 
meddelande från den 3 mars 2010 
Europa 2020-strategin – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla. De 
strider också mot villkoren för en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft.

Or. pt

Ändringsförslag 20
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Detta direktiv innehåller ett radikalt 
nytt angreppssätt avseende en 
fundamental komponent i 
bolagsbeskattningen, som det inte finns 
något krav på medlemsstaterna att 
harmonisera enligt Lissabonfördraget. En 
noggrann analys baserad på en oberoende 
konsekvensbedömning bör därför göras 
innan detta direktiv genomförs i EU. Man 
bör också överväga att genomföra ett 
pilotprojekt i en frivillig medlemsstat, så 
att man kan få en bättre uppfattning om 
de praktiska konsekvenserna av detta 
direktiv för skatteuppbörden, 
skatteinkomsterna, kampen mot 
skatteflykt och skattebedrägerier samt 
dubbelbeskattning. 

Or. en

Ändringsförslag 21
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Å andra sidan har företag som 
bedriver gränsöverskridande verksamhet i 
unionen åtskilliga möjligheter till 
skatteundandragande och skatteflykt 
eftersom det finns 27 olika 
bolagsskattesystem. Dessa möjligheter 
innebär en avsevärd belastning för de 
offentliga budgetarna. De strider 
dessutom mot prioriteringarna i 
kommissionens meddelande från den 
3 mars 2010 med titeln 
”Europa 2020-strategin – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla”. De 
strider också mot villkoren för en social 
marknadsekonomi. 

Or. de

Ändringsförslag 22
Gay Mitchell

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I rapporten om framtiden för den 
inre marknaden från förre 
kommissionsledamoten Mario Monti sägs 
det att skattekonkurrens inte försämrar 
tillväxten på den inre marknaden. 

Or. en

Ändringsförslag 23
Diogo Feio
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Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Skattepolitiken måste syfta till att 
främja den europeiska konkurrenskraften 
och sänka kostnaderna för de europeiska 
företagen, särskilt för små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) De offentliga budgetarna i 
Europeiska unionen ställs i allt större 
utsträckning inför följderna av den 
skadliga skattekonkurrensen mellan 
medlemsstaterna. Den offentliga 
överskuldsättningen är en väsentlig orsak 
till den nuvarande ekonomiska och 
finansiella krisen. Införandet av en undre 
gräns för bolagsbeskattningen på 
25 procent är därför sakligt motiverat och 
nödvändigt. Eftersom medlemsstaternas 
frihet att själva utforma sin beskattning 
inte kommer att påverkas, strider detta 
inte mot subsidiaritetsprincipen.

Or. de

Ändringsförslag 25
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)



AM\885627SV.doc 9/234 PE478.376v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Mera samarbete mellan 
skattemyndigheterna kan leda till en 
väsentlig minskning av kostnader och 
administrativa bördor för företag som 
bedriver gränsöverskridande verksamhet 
inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 26
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Med tanke på hur viktiga små och 
medelstora företag är i det europeiska 
näringslivet och den nyckelroll som de 
spelar bör en konsekvensbedömning 
genomföras som ska belysa vilket 
mervärde som detta direktiv kommer att 
medföra för små och medelstora företag 
och vilka hinder det kommer att innebära 
för dem, och vilken ska åtföljas av nya 
förslag när så behövs.

Or. pt

Ändringsförslag 27
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Skattehinder för gränsöverskridande 
verksamhet är särskilt kännbara för små 
och medelstora företag, som vanligtvis inte 

(2) Skattehinder kan vara särskilt kännbara 
för små och medelstora företag som
bedriver gränsöverskridande verksamhet,
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har resurser att ta itu med ineffektiviteter 
på marknaden.

eftersom dessa företag vanligtvis inte har 
resurser att ta itu med ineffektiviteter på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 28
Gay Mitchell

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Skattehinder för gränsöverskridande 
verksamhet är särskilt kännbara för små 
och medelstora företag, som vanligtvis inte 
har resurser att ta itu med ineffektiviteter 
på marknaden.

(2) Skattehinder för gränsöverskridande 
verksamhet kan påverka små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 29
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Sund konkurrens om skattesatser bör 
uppmuntras på medlemsstatsnivå och 
även på regional nivå för de regioner som 
har beskattnings- och 
lagstiftningsbehörighet.

Or. en

Ändringsförslag 30
Ivo Strejček
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Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Nätet av dubbelbeskattningsavtal 
mellan medlemsstaterna erbjuder inte en 
adekvat lösning. Den befintliga 
EU-lagstiftningen om bolagsskatt löser
bara ett litet antal av de specifika 
problemen.

(3) Nätet av dubbelbeskattningsavtal 
mellan medlemsstaterna är ett steg i rätt 
riktning, men mer bör göras för att 
effektivisera kampen mot 
dubbelbeskattning. I enlighet med 
Lissabonfördragets bestämmelser löser
den befintliga EU-lagstiftningen om 
bolagsskatt bara ett litet antal av de 
specifika problemen, eftersom unionen, 
till skillnad från medlemsstaterna, saknar 
en bred kompetens vad gäller direkta 
skatter i allmänhet, och bolagsskattebaser 
och bolagsskattesatser i synnerhet.

Or. en

Ändringsförslag 31
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Skattekonkurrens sätter press på 
regeringarna att hålla utgifterna under
kontroll. Inrättandet av en 
EU-omfattande frivillig gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas bör dock 
inte påverka skattekonkurrensen, 
eftersom systemet inte inbegriper en 
harmonisering av skattesatserna.

Or. en

Motivering

Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen måste vara frivillig för företagen. Ett 
obligatoriskt system skulle leda till högre kostnader, särskilt för små och medelstora företag, 
och tillväxten och konkurrenskraften skulle därmed inte öka på den europeiska marknaden.
Det är även värdefullt att ha konkurrerande system och institutionell konkurrens. Systemet 
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bör inte bli obligatoriskt innan man har praktisk erfarenhet av systemet och känner till dess 
effekter.

Ändringsförslag 32
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Ett system som möjliggör för företag att 
betrakta unionen som en gemensam 
marknad för bolagsskatteändamål skulle 
underlätta gränsöverskridande verksamhet 
för företag med hemvist i EU och främja 
målet att göra EU till en mer attraktiv plats 
för internationella investeringar. Ett sådant 
system skulle bäst uppnås om koncerner 
med skattepliktig verksamhet i mer än en 
medlemsstat skulle kunna fullgöra sina 
skatterelaterade skyldigheter i EU på 
grundval av en enda uppsättning regler för 
beräkning av skattebasen och om de bara 
skulle behöva hantera en enda 
skatteförvaltning (en enda kontaktpunkt).
Dessa regler bör också vara tillgängliga 
för sådana enheter som omfattas av 
bolagsskatt i EU men som inte ingår i en 
koncern.

(4) Ett system som möjliggör för företag att 
betrakta unionen som en gemensam 
marknad för bolagsskatteändamål skulle 
underlätta gränsöverskridande verksamhet 
för företag med hemvist i EU och främja 
målet att göra EU till en mer attraktiv plats 
för internationella investeringar. För att ett 
sådant system ska bli så effektivt och 
rättvist som möjligt krävs det att företag 
och koncerner med skattepliktig 
verksamhet i mer än en medlemsstat blir 
föremål för en enda uppsättning regler för 
beräkning av skattebasen och att de får 
möjlighet att hantera en enda 
skatteförvaltning (en enda kontaktpunkt).

Or. fr

Ändringsförslag 33
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Ett system som möjliggör för företag att 
betrakta unionen som en gemensam 
marknad för bolagsskatteändamål skulle

(4) Ett system som möjliggör för 
intresserade företag att betrakta unionen 
som en gemensam marknad för 
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underlätta gränsöverskridande verksamhet 
för företag med hemvist i EU och främja 
målet att göra EU till en mer attraktiv plats 
för internationella investeringar. Ett sådant 
system skulle bäst uppnås om koncerner 
med skattepliktig verksamhet i mer än en 
medlemsstat skulle kunna fullgöra sina 
skatterelaterade skyldigheter i EU på 
grundval av en enda uppsättning regler för 
beräkning av skattebasen och om de bara 
skulle behöva hantera en enda 
skatteförvaltning (en enda kontaktpunkt). 
Dessa regler bör också vara tillgängliga för 
sådana enheter som omfattas av bolagsskatt 
i EU men som inte ingår i en koncern.

bolagsskatteändamål kan underlätta 
gränsöverskridande verksamhet för företag 
med hemvist i EU och främja målet att 
göra EU till en mer attraktiv plats för 
internationella investeringar. Ett sådant 
system skulle bäst uppnås om intresserade 
koncerner med skattepliktig verksamhet i 
mer än en medlemsstat skulle kunna 
fullgöra sina skatterelaterade skyldigheter i 
EU på grundval av en enda uppsättning 
regler för beräkning av skattebasen och om 
de bara skulle behöva hantera en enda 
skatteförvaltning (en enda kontaktpunkt). 
Dessa regler bör också vara tillgängliga för 
sådana intresserade enheter som omfattas 
av bolagsskatt i EU men som inte ingår i en 
koncern.

Or. en

Ändringsförslag 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Ett system som möjliggör för företag 
att betrakta unionen som en gemensam 
marknad för bolagsskatteändamål skulle 
underlätta gränsöverskridande verksamhet 
för företag med hemvist i EU och främja 
målet att göra EU till en mer attraktiv plats 
för internationella investeringar. Ett sådant 
system skulle bäst uppnås om koncerner 
med skattepliktig verksamhet i mer än en 
medlemsstat skulle kunna fullgöra sina 
skatterelaterade skyldigheter i EU på 
grundval av en enda uppsättning regler för 
beräkning av skattebasen och om de bara 
skulle behöva hantera en enda 
skatteförvaltning (en enda kontaktpunkt). 
Dessa regler bör också vara tillgängliga för 
sådana enheter som omfattas av bolagsskatt 

(4) Ett system som innebär att företag 
betraktar unionen som en gemensam 
marknad för bolagsskatteändamål skulle 
underlätta gränsöverskridande verksamhet 
för företag med hemvist i EU och främja 
målet att göra EU till en mer attraktiv plats 
för internationella investeringar. Ett sådant 
system skulle bäst uppnås om koncerner 
med skattepliktig verksamhet i mer än en 
medlemsstat är skyldiga att fullgöra sina 
skatterelaterade skyldigheter i EU på 
grundval av en enda uppsättning regler för 
beräkning av skattebasen och om de bara 
skulle behöva hantera en enda 
skatteförvaltning (en enda kontaktpunkt). 
Dessa regler bör också vara tillgängliga för 
sådana enheter som omfattas av bolagsskatt 
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i EU men som inte ingår i en koncern. i EU men som inte ingår i en koncern.

Or. de

Ändringsförslag 35
Iliana Ivanova

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Ett system som möjliggör för företag att 
betrakta unionen som en gemensam 
marknad för bolagsskatteändamål skulle 
underlätta gränsöverskridande verksamhet 
för företag med hemvist i EU och främja 
målet att göra EU till en mer attraktiv plats 
för internationella investeringar. Ett sådant 
system skulle bäst uppnås om koncerner 
med skattepliktig verksamhet i mer än en 
medlemsstat skulle kunna fullgöra sina 
skatterelaterade skyldigheter i EU på 
grundval av en enda uppsättning regler för 
beräkning av skattebasen och om de bara 
skulle behöva hantera en enda 
skatteförvaltning (en enda kontaktpunkt). 
Dessa regler bör också vara tillgängliga för 
sådana enheter som omfattas av bolagsskatt 
i EU men som inte ingår i en koncern.

(4) Ett frivilligt system som möjliggör för 
företag att betrakta unionen som en 
gemensam marknad för 
bolagsskatteändamål skulle underlätta 
gränsöverskridande verksamhet för företag 
med hemvist i EU och främja målet att 
göra EU till en mer attraktiv plats för 
internationella investeringar. Ett sådant 
system skulle bäst uppnås om koncerner 
med skattepliktig verksamhet i mer än en 
medlemsstat skulle kunna välja att fullgöra 
sina skatterelaterade skyldigheter i EU på 
grundval av en enda uppsättning regler för 
beräkning av skattebasen och om de bara 
skulle behöva hantera en enda 
skatteförvaltning (en enda kontaktpunkt). 
Dessa regler bör också vara tillgängliga för 
sådana enheter som omfattas av bolagsskatt 
i EU men som inte ingår i en koncern.

Or. en

Ändringsförslag 36
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Den breda skattebasen, 
konsolideringen och medlemsstaternas 
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suveränitet över sina nationella 
bolagsskattesatser gör det föreslagna 
skattesystemet genomförbart endast om 
det blir frivilligt för alla 
EU-medlemsstater och för alla företag 
med verksamhet i unionen. Den frivilliga 
gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen bör därför bara 
tillämpas på de medlemsstater som 
frivilligt väljer att genomföra detta 
direktiv och de företag med 
gränsöverskridande verksamhet som 
frivilligt väljer detta skattesystem.

Or. en

Ändringsförslag 37
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom skillnader i skattesatser inte 
ger upphov till samma typ av hinder, 
behöver systemet med en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas inte påverka 
medlemsstaternas befogenheter att 
fastställa nationella bolagsskattesatser.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 38
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom skillnader i skattesatser inte 
ger upphov till samma typ av hinder,
behöver systemet med en gemensam 

(5) Eftersom skillnader i skattesatser inte 
ger upphov till några hinder när det gäller 
hur den inre marknaden fungerar utan 
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konsoliderad bolagsskattebas inte påverka 
medlemsstaternas befogenheter att 
fastställa nationella bolagsskattesatser.

tillåter och uppmuntrar skattekonkurrens, 
är det nödvändigt att inleda en 
harmonisering av skattesatserna, som bör 
inledas med att man fastställer en lägsta 
och en högsta gräns och som utmynnar i 
en enda skattesats på EU-nivå.

Or. pt

Ändringsförslag 39
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom skillnader i skattesatser inte 
ger upphov till samma typ av hinder, 
behöver systemet med en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas inte påverka 
medlemsstaternas befogenheter att 
fastställa nationella bolagsskattesatser.

(5) Eftersom skillnader i skattesatser inte 
ger upphov till samma typ av hinder, 
behöver systemet med en frivillig 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
inte påverka medlemsstaternas suveränitet
att fastställa nationella skattesatser, 
särskilt bolagsskattesatser.

Or. en

Ändringsförslag 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom skillnader i skattesatser inte 
ger upphov till samma typ av hinder, 
behöver systemet med en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas inte påverka 
medlemsstaternas befogenheter att 
fastställa nationella bolagsskattesatser.

(5) Eftersom skillnader i skattesatser inte 
ger upphov till samma typ av hinder, 
behöver systemet med en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas i princip inte 
påverka medlemsstaternas befogenheter att 
fastställa nationella bolagsskattesatser, 
såvida inte de minimiskattesatser som 
fastställts i unionen underskrids.
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Or. de

Ändringsförslag 41
Iliana Ivanova

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom skillnader i skattesatser inte 
ger upphov till samma typ av hinder, 
behöver systemet med en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas inte påverka 
medlemsstaternas befogenheter att 
fastställa nationella bolagsskattesatser.

(5) Eftersom skillnader i skattesatser bidrar 
till konkurrenskraften i EU som helhet, 
bör systemet med en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas inte påverka 
medlemsstaternas befogenheter att 
fastställa nationella bolagsskattesatser.

Or. en

Ändringsförslag 42
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom skillnader i skattesatser inte 
ger upphov till samma typ av hinder, 
behöver systemet med en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas inte påverka 
medlemsstaternas befogenheter att 
fastställa nationella bolagsskattesatser.

(5) Eftersom skillnader i skattesatser inte 
ger upphov till samma typ av hinder, 
behöver systemet med en gemensam 
bolagsskattebas inte påverka 
medlemsstaternas befogenheter att 
fastställa nationella bolagsskattesatser.

Or. en

Motivering

Införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle få en starkt negativ inverkan 
på de nationella budgetarna i många medlemsstater på grund av konsolideringen av intäkter 
och förluster. I den rådande situationen av ekonomisk kris och konsolidering av de offentliga 
finanserna bör vi undvika att införa instrument som minskar de offentliga intäkterna. För att 
minska den onödiga byråkratin och förbättra den rättsliga miljön för Europas företag, bör vi 
istället överväga att införa en gemensam bolagsskattebas (utan konsolidering).
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Ändringsförslag 43
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Detta direktiv är ingen förelöpare till 
en harmonisering av medlemsstaternas 
bolagsskattesatser. Om det emellertid vid 
utvärderingen av detta direktiv skulle visa 
sig att bolagsbeskattningen skulle vinna i 
effektivitet, ändamålsenlighet och rättvisa 
om man införde en viss harmonisering av 
skattesatserna bör detta begränsas till en 
miniminivå.

Or. en

Ändringsförslag 44
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Syftet med en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas bör vara att 
stimulera tillväxten och skapa fler 
arbetstillfällen, genom att minska 
administrativa kostnader och onödig 
administration samt eliminera 
dubbelbeskattning och täppa till kryphål 
som kan användas i skattesmitningssyfte 
för företag i EU. Systemet bör inte utöva 
någon strukturell press nedåt på 
bolagsskattesatserna eller 
bolagsskatteinkomsterna i 
medlemsstaterna.

Or. en



AM\885627SV.doc 19/234 PE478.376v01-00

SV

Ändringsförslag 45
Gay Mitchell

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Detta direktiv är ingen förelöpare till 
en harmonisering av medlemsstaternas 
bolagsskattesatser. Varje medlemsstat 
behåller sin suveräna rätt att fastställa sin 
egen bolagsskattesats.

Or. en

Ändringsförslag 46
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Den gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen bör betraktas i ett 
globalt sammanhang. Det nya systemet 
bör noggrant samordnas med 
överenskommelser som har gjorts och 
principer som tillämpas på internationell
nivå. Systemets påverkan på 
EU-företagens globala verksamhet måste 
beaktas helt och fullt.

Or. en

Ändringsförslag 47
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Konsolidering är ett väsentligt inslag i 
detta system, eftersom det är enda sättet 
att hantera de viktiga skattehinder som 
företagen ställs inför i EU. Genom 
konsolidering undviks formaliteter i fråga 
om internprissättning och 
dubbelbeskattning inom koncerner. 
Förluster för skattebetalare utjämnas 
automatiskt mot vinster för andra 
koncernföretag i samma koncern.

utgår

Or. en

Motivering

Införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle få en starkt negativ inverkan 
på de nationella budgetarna i många medlemsstater på grund av konsolideringen av intäkter 
och förluster. I den rådande situationen av ekonomisk kris och konsolidering av de offentliga 
finanserna bör vi undvika att införa instrument som sänker de offentliga intäkterna. För att 
minska den onödiga byråkratin och förbättra den rättsliga miljön för Europas företag, bör vi 
istället överväga att införa en gemensam bolagsskattebas (utan konsolidering).

Ändringsförslag 48
Sławomir Witold Nitras

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Konsolidering är ett väsentligt inslag i 
detta system, eftersom det är enda sättet att 
hantera de viktiga skattehinder som 
företagen ställs inför i EU. Genom 
konsolidering undviks formaliteter i fråga 
om internprissättning och 
dubbelbeskattning inom koncerner. 
Förluster för skattebetalare utjämnas 
automatiskt mot vinster för andra 
koncernföretag i samma koncern.

(6) Konsolidering är ett väsentligt inslag i 
detta system, eftersom det är enda sättet att 
hantera de viktiga skattehinder som 
företagen ställs inför i EU. Genom 
konsolidering undviks formaliteter i fråga 
om internprissättning och 
dubbelbeskattning inom koncerner. 
Förluster för skattebetalare utjämnas 
automatiskt mot vinster för andra 
koncernföretag i samma koncern. 
Införandet av en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas kan få negativa följder 
för skatteintäkterna i vissa medlemsstater 
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på grund av konsolideringsmekanismen. I 
samband med detta bör medlemsstaterna 
få välja huruvida de vill följa 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 49
Gay Mitchell

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Konsolidering är ett väsentligt inslag i 
detta system, eftersom det är enda sättet att 
hantera de viktiga skattehinder som 
företagen ställs inför i EU. Genom 
konsolidering undviks formaliteter i fråga 
om internprissättning och 
dubbelbeskattning inom koncerner. 
Förluster för skattebetalare utjämnas 
automatiskt mot vinster för andra 
koncernföretag i samma koncern.

(6) Konsolidering är ett väsentligt inslag i 
detta system, eftersom det är enda sättet att 
hantera de viktiga skattehinder som 
företagen ställs inför i EU. Genom 
konsolidering undviks formaliteter i fråga 
om internprissättning och 
dubbelbeskattning inom koncerner. 
Förluster för skattebetalare utjämnas 
automatiskt mot vinster för andra 
koncernföretag i samma koncern. En 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
är dock ingen skatteneutral åtgärd. I 
kommissionens egen 
konsekvensbedömning sägs att 
EU:s skattebas med en frivillig gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas kommer att 
sjunka med 2,7 procent.

Or. en

Ändringsförslag 50
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Konsolidering är ett väsentligt inslag i (6) Konsolidering är ett väsentligt inslag i 
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detta system, eftersom det är enda sättet att 
hantera de viktiga skattehinder som 
företagen ställs inför i EU. Genom 
konsolidering undviks formaliteter i fråga 
om internprissättning och 
dubbelbeskattning inom koncerner. 
Förluster för skattebetalare utjämnas 
automatiskt mot vinster för andra 
koncernföretag i samma koncern.

detta system, eftersom det är enda sättet att 
hantera de viktiga skattehinder som företag 
i samma koncern med 
gränsöverskridande verksamhet ställs 
inför i EU. Genom konsolidering undviks 
formaliteter i fråga om internprissättning 
och dubbelbeskattning inom koncerner. 
Förluster för skattebetalare utjämnas 
automatiskt mot vinster för andra 
koncernföretag i samma koncern.

Or. en

Ändringsförslag 51
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Konsolidering förutsätter regler för 
fördelning av resultatet mellan de 
medlemsstater där koncernföretagen är 
etablerade.

utgår

Or. en

Motivering

Införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle få en starkt negativ inverkan 
på de nationella budgetarna i många medlemsstater på grund av konsolideringen av intäkter 
och förluster. I den rådande situationen av ekonomisk kris och konsolidering av de offentliga 
finanserna bör vi undvika att införa instrument som sänker de offentliga intäkterna. För att 
minska den onödiga byråkratin och förbättra den rättsliga miljön för Europas företag, bör vi 
istället överväga att införa en gemensam bolagsskattebas (utan konsolidering).

Ändringsförslag 52
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) En utvärdering av de ekonomiska 
effekter som dessa nya bestämmelser 
kommer att få för lokala myndigheters 
förvaltningssystem bör genomföras och 
studeras noggrant, särskilt de extra 
kostnader som kan komma att uppstå för 
dessa myndigheter, och en studie bör även 
genomföras avseende den metod som ska 
användas för att beräkna omfördelningen 
av skattebasen.

Or. pt

Ändringsförslag 53
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Eftersom detta system främst är avsett 
för företag med verksamhet över 
gränserna, bör det bli ett frivilligt system 
som existerar vid sidan av befintliga 
nationella bolagsskattesystem.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 54
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Eftersom detta system främst är avsett 
för företag med verksamhet över 
gränserna, bör det bli ett frivilligt system 
som existerar vid sidan av befintliga 

(8) Eftersom det är meningsfullt att tala 
om skatteharmonisering endast om den 
omfattar hela Europeiska unionen, måste 
det bli ett obligatoriskt system som gäller 
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nationella bolagsskattesystem. för alla medlemsstater och företag.

Or. pt

Ändringsförslag 55
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Eftersom detta system främst är avsett 
för företag med verksamhet över 
gränserna, bör det bli ett frivilligt system 
som existerar vid sidan av befintliga 
nationella bolagsskattesystem.

(8) Eftersom detta system främst är avsett 
för företag med verksamhet över 
gränserna, bör det bli ett frivilligt system 
som existerar vid sidan av befintliga 
nationella bolagsskattesystem. När detta 
direktiv ses över måste man dock särskilt 
överväga möjligheten att införa ett 
obligatoriskt system med en gemensam 
bolagsskattebas.

Or. en

Motivering

Om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen fick en obligatorisk karaktär skulle 
det hjälpa till att minska överdriven administration och motverka skattebedrägerier. Det är 
dock nödvändigt att utvärdera hur den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen 
fungerar och hur den påverkar Europas företag innan den görs obligatorisk.

Ändringsförslag 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Eftersom detta system främst är avsett 
för företag med verksamhet över 
gränserna, bör det bli ett frivilligt system 
som existerar vid sidan av befintliga 
nationella bolagsskattesystem.

(8) Eftersom detta system är avsett för 
företag med verksamhet över gränserna 
och för att på ett effektivare sätt förhindra 
skatteflykt och skatteundandragande, bör 
det bli ett obligatoriskt system som 
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ersätter befintliga nationella 
bolagsskattesystem för dessa företag.

Or. de

Ändringsförslag 57
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Eftersom detta system främst är avsett 
för företag med verksamhet över 
gränserna, bör det bli ett frivilligt system 
som existerar vid sidan av befintliga 
nationella bolagsskattesystem.

(8) Eftersom detta system främst är avsett 
för företag med verksamhet över 
gränserna, bör det bli ett frivilligt system 
för både företag och EU:s medlemsstater, 
som existerar vid sidan av befintliga 
nationella bolagsskattesystem.

Or. en

Ändringsförslag 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Dock bör det understrykas att många 
medlemsstater för närvarande befinner 
sig i en svår budgetsituation och att 
regleringar som resulterar i en bredare 
skattebas än den aktuella kan få 
ytterligare negativa följder för deras 
budgetar. Mot denna bakgrund föreslår 
kommissionen ett eventuellt 
”kompensationspaket” enligt vilket 
tillfälliga bestämmelser skulle införas i de 
medlemsstater där införandet av den 
gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen skulle medföra en 
minskning av skatteinkomsterna 
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(”förlorarna” i samband med denna 
skattebas) och som skulle ge 
kompensation för inkomstbortfallet.

Or. hu

Ändringsförslag 59
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Systemet med en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas bör bestå av 
en uppsättning gemensamma regler för 
beräkning av företags skattebas, utan att 
det påverkar tillämpningen av rådets 
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1606/2002.

(9) Det frivilliga systemet med en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
bör bestå av en uppsättning gemensamma 
regler för beräkning av företags skattebas, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG samt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1606/2002.

Or. en

Ändringsförslag 60
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Systemet med en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas bör bestå av 
en uppsättning gemensamma regler för 
beräkning av företags skattebas, utan att 
det påverkar tillämpningen av rådets 
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1606/2002.

(9) Systemet med en gemensam 
bolagsskattebas bör bestå av en uppsättning 
gemensamma regler för beräkning av 
företags skattebas, utan att det påverkar 
tillämpningen av rådets 
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1606/2002.

Or. en
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Motivering

Införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle få en starkt negativ inverkan 
på de nationella budgetarna i många medlemsstater på grund av konsolideringen av intäkter 
och förluster. I den rådande situationen av ekonomisk kris och konsolidering av de offentliga 
finanserna bör vi undvika att införa instrument som sänker de offentliga intäkterna. För att 
minska den onödiga byråkratin och förbättra den rättsliga miljön för Europas företag, bör vi 
istället överväga att införa en gemensam bolagsskattebas (utan konsolidering).

Ändringsförslag 61
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Om systemet med en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas skulle 
påverka regionala eller lokala 
myndigheters skatteinkomster måste det 
stå medlemsstaterna fritt att vidta åtgärder 
för att rätta till detta, i enlighet med sina 
nationella, regionala och lokala 
skattelagstiftningar och 
skattebestämmelser. Detta direktiv ska 
inte på något sätt inkräkta på 
EU-medlemsstaternas och, där så är 
tillämpligt, regionala eller lokala 
myndigheters rätt till självbestämmande 
när det gäller direktbeskattning, särskilt 
avseende bolagsskattebasen och 
bolagsskattesatserna.

Or. en

Ändringsförslag 62
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Systemet för att beräkna 
omfördelningen av skattebasen bör 
åtföljas av en studie över de olika metoder 
som kan vara möjliga att använda samt 
metoden för att beräkna var och en av de 
faktorer som ska ingå.

Or. pt

Ändringsförslag 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Inkomster från utdelningar, 
inkomster från avyttring av aktier i ett 
företag utanför koncernen och vinster hos 
utländska fasta driftsställen bör vara 
undantagna. Vid befrielse från 
dubbelbeskattning undantar de flesta av 
medlemsstaterna utdelningar och 
inkomster från avyttring av aktier, 
eftersom det gör att man slipper beräkna 
skattebetalarens rätt till avdrag för den 
skatt som betalats utomlands, vilket 
underlättar i synnerhet när detta avdrag 
måste beakta den bolagsskatt som betalats 
av det utdelande företaget. Behovet av 
förenkling ligger också bakom 
undantaget för inkomster som intjänats 
utomlands.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 64
Miguel Portas
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Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Inkomster från utdelningar, 
inkomster från avyttring av aktier i ett 
företag utanför koncernen och vinster hos 
utländska fasta driftsställen bör vara 
undantagna. Vid befrielse från 
dubbelbeskattning undantar de flesta av 
medlemsstaterna utdelningar och 
inkomster från avyttring av aktier, 
eftersom det gör att man slipper beräkna 
skattebetalarens rätt till avdrag för den 
skatt som betalats utomlands, vilket 
underlättar i synnerhet när detta avdrag 
måste beakta den bolagsskatt som betalats 
av det utdelande företaget. Behovet av 
förenkling ligger också bakom 
undantaget för inkomster som intjänats 
utomlands.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 65
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Inkomster i form av ränte- och 
royaltybetalningar bör vara skattepliktiga, 
och avdrag medges för den kupongskatt 
som betalats för dessa. I motsats till fallet 
med utdelningar är det inte svårt att 
beräkna detta avdrag.

(12) Inkomster i form av ränte- och 
royaltybetalningar, inkomster från 
utdelningar, inkomster från avyttring av 
aktier i ett företag utanför koncernen och 
vinster hos utländska fasta driftsställen
bör vara skattepliktiga, och avdrag medges 
för den kupongskatt som betalats för dessa.

Or. de
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Ändringsförslag 66
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Inkomster i form av ränte- och 
royaltybetalningar bör vara skattepliktiga, 
och avdrag medges för den kupongskatt 
som betalats för dessa. I motsats till fallet 
med utdelningar är det inte svårt att 
beräkna detta avdrag.

(12) Inkomster i form av ränte- och 
royaltybetalningar bör vara skattepliktiga, 
och avdrag medges för den kupongskatt 
som betalats för dessa.

Or. pt

Ändringsförslag 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De skattepliktiga intäkterna bör 
minskas med utgifter för intäkternas 
förvärvande och vissa andra poster. De 
utgifter för intäkternas förvärvande som är 
avdragsgilla bör normalt innefatta samtliga 
kostnader för försäljning och utgifter för 
skapande, upprätthållande och 
säkerställande av inkomster. Kostnader för 
forskning och utveckling och för 
anskaffning av eget kapital eller 
upptagande av lån för rörelsens ändamål 
bör också vara avdragsgilla. Det bör även 
införas en förteckning över utgifter som 
inte är avdragsgilla.

(13) De skattepliktiga intäkterna bör 
minskas med utgifter för intäkternas 
förvärvande och vissa andra poster. De 
utgifter för intäkternas förvärvande som är 
avdragsgilla bör normalt innefatta samtliga 
kostnader för försäljning och utgifter för 
skapande, upprätthållande och 
säkerställande av inkomster. Kostnader för 
forskning och utveckling, såvida pengarna 
till följd av skattelättnaden används till 
förvärv eller produktion av handelsvaror,
och för anskaffning av eget kapital eller 
upptagande av lån för rörelsens ändamål 
bör också vara avdragsgilla. Det bör även 
införas en förteckning över utgifter som 
inte är avdragsgilla.

Or. de
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Ändringsförslag 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Skattebetalare bör kunna överföra 
förluster i ny räkning på obestämd tid, men 
inte bakåt i tiden. Eftersom möjligheten att 
överföra förluster i ny räkning avser att 
säkerställa att en skattebetalare betalar 
skatt på sina reala inkomster, finns det 
ingen anledning att ange en bortre 
tidsfrist för överföring i ny räkning. En 
överföring bakåt i tiden är i praktiken 
relativt sällsynt i medlemsstaterna och 
medför alltför stora komplikationer.

(15) Skattebetalare bör kunna överföra 
förluster i ny räkning under högst sju år, 
men inte bakåt i tiden. Avdraget av 
förluster som överförts bör begränsas till 
en viss procentsats av de årliga 
intäkterna. Eftersom möjligheten att 
överföra förluster i ny räkning avser att 
säkerställa att en skattebetalare betalar 
skatt på sina reala inkomster, men även att 
göra de offentliga inkomsterna från 
uppbörden av bolagsskatter mer enhetliga 
och beräkningsbara samt förhindra 
skatteundandragande och 
skattebedrägerier i samband med 
kvittningen mot skatteinkomster från 
fasta driftsställen och dotterbolag i 
tredjeländer, är det nödvändigt med en 
tidsfrist och en minimiskattenivå. En 
överföring bakåt i tiden är i praktiken 
relativt sällsynt i medlemsstaterna och 
medför alltför stora komplikationer.

Or. de

Ändringsförslag 69
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Skattebetalare bör kunna överföra 
förluster i ny räkning på obestämd tid, men 
inte bakåt i tiden. Eftersom möjligheten att 
överföra förluster i ny räkning avser att 
säkerställa att en skattebetalare betalar 

(15) Skattebetalare bör kunna överföra 
förluster i ny räkning i fem år, men inte 
bakåt i tiden. En överföring bakåt i tiden är 
i praktiken relativt sällsynt i 
medlemsstaterna och medför alltför stora 
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skatt på sina reala inkomster, finns det 
ingen anledning att ange en bortre 
tidsfrist för överföring i ny räkning. En 
överföring bakåt i tiden är i praktiken 
relativt sällsynt i medlemsstaterna och 
medför alltför stora komplikationer.

komplikationer. Det ska inte vara tillåtet 
att föra över sådana förluster som 
uppkommit innan detta direktiv trädde i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 70
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Skattebetalare bör kunna överföra 
förluster i ny räkning på obestämd tid, men 
inte bakåt i tiden. Eftersom möjligheten att 
överföra förluster i ny räkning avser att 
säkerställa att en skattebetalare betalar 
skatt på sina reala inkomster, finns det 
ingen anledning att ange en bortre 
tidsfrist för överföring i ny räkning. En 
överföring bakåt i tiden är i praktiken 
relativt sällsynt i medlemsstaterna och 
medför alltför stora komplikationer.

(15) Skattebetalare bör kunna överföra 
förluster i ny räkning till nästa år på 
obestämd tid, men inte bakåt i tiden. En 
överföring bakåt i tiden är i praktiken 
relativt sällsynt i medlemsstaterna och 
medför alltför stora komplikationer.

Or. pt

Ändringsförslag 71
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Rätten till konsolidering (att ingå i en 
koncern) bör fastställas på grundval av 
två villkor, nämligen i) kontroll (mer än 
50 % av rösterna) och ii) ägande (mer än 
75 % av det egna kapitalet) eller rätt till 

utgår
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vinsten (mer än 75 % av de vinstgivande 
rättigheterna). Detta garanterar att 
koncernföretagen är i hög grad 
ekonomiskt integrerade, som visar sig i 
graden av kontroll och en hög ägarandel. 
De två villkoren bör uppfyllas under hela 
beskattningsåret, och i annat fall bör 
företaget träda ut ur koncernen 
omedelbart. Det bör även anges en minsta 
period om nio månader för rätten att ingå 
i en koncern.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Rätten till konsolidering (att ingå i en 
koncern) bör fastställas på grundval av 
två villkor, nämligen i) kontroll (mer än 
50 % av rösterna) och ii) ägande (mer än 
75 % av det egna kapitalet) eller rätt till 
vinsten (mer än 75 % av de vinstgivande 
rättigheterna). Detta garanterar att 
koncernföretagen är i hög grad ekonomiskt 
integrerade, som visar sig i graden av 
kontroll och en hög ägarandel. De 
två villkoren bör uppfyllas under hela 
beskattningsåret, och i annat fall bör 
företaget träda ut ur koncernen 
omedelbart. Det bör även anges en minsta 
period om nio månader för rätten att ingå i 
en koncern.

(16) Rätten till konsolidering (att ingå i en 
koncern) bör fastställas på grundval av två 
villkor, nämligen i) kontroll (mer än 20 %
av rösterna) och ii) ägande (mer än 25 %
av det egna kapitalet) eller rätt till vinsten 
(mer än 25 % av de vinstgivande 
rättigheterna). Detta garanterar att 
koncernföretagen är tillräckligt ekonomiskt 
integrerade, vilket visar sig i graden av 
kontroll och en motsvarande ägarandel. 
Det bör även anges en minsta period om 
nio månader för rätten att ingå i en 
koncern.

Or. de
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Ändringsförslag 73
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Rätten till konsolidering (att ingå i en 
koncern) bör fastställas på grundval av 
två villkor, nämligen i) kontroll (mer än 
50 % av rösterna) och ii) ägande (mer än 
75 % av det egna kapitalet) eller rätt till 
vinsten (mer än 75 % av de vinstgivande 
rättigheterna). Detta garanterar att 
koncernföretagen är i hög grad ekonomiskt 
integrerade, som visar sig i graden av 
kontroll och en hög ägarandel. De 
två villkoren bör uppfyllas under hela 
beskattningsåret, och i annat fall bör 
företaget träda ut ur koncernen omedelbart.
Det bör även anges en minsta period om
nio månader för rätten att ingå i en 
koncern.

(16) Rätten till konsolidering (att ingå i en 
koncern) bör fastställas på grundval av 
två villkor, nämligen i) kontroll (mer än 
50 % av rösterna) och ii) ägande (mer än 
75 % av det egna kapitalet) eller rätt till 
vinsten (mer än 75 % av de vinstgivande 
rättigheterna). Detta garanterar att 
koncernföretagen är i hög grad ekonomiskt 
integrerade, vilket visar sig i graden av 
kontroll och en hög ägarandel. De 
två villkoren bör uppfyllas under hela 
beskattningsåret, och i annat fall bör 
företaget träda ut ur koncernen omedelbart.
Det bör även anges en minsta period om
tolv månader för rätten att ingå i en 
koncern.

Or. fr

Ändringsförslag 74
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Rätten till konsolidering (att ingå i en 
koncern) bör fastställas på grundval av 
två villkor, nämligen i) kontroll (mer än 
50 % av rösterna) och ii) ägande (mer än 
75 % av det egna kapitalet) eller rätt till 
vinsten (mer än 75 % av de vinstgivande 
rättigheterna). Detta garanterar att 
koncernföretagen är i hög grad ekonomiskt 
integrerade, som visar sig i graden av 
kontroll och en hög ägarandel. De 
två villkoren bör uppfyllas under hela 

(16) Rätten till konsolidering (att ingå i en 
koncern) bör fastställas på grundval av 
två villkor, nämligen i) kontroll (mer än 
50 % av rösterna) och ii) rätt till vinsten 
(mer än 50 % av de vinstgivande 
rättigheterna). Detta garanterar att 
koncernföretagen är i hög grad ekonomiskt 
integrerade, vilket visar sig i graden av 
kontroll och en hög ägarandel. De 
två villkoren bör uppfyllas under hela 
beskattningsåret, och i annat fall bör 



AM\885627SV.doc 35/234 PE478.376v01-00

SV

beskattningsåret, och i annat fall bör 
företaget träda ut ur koncernen omedelbart. 
Det bör även anges en minsta period om 
nio månader för rätten att ingå i en 
koncern.

företaget träda ut ur koncernen omedelbart. 
Det bör även anges en minsta period om 
nio månader för rätten att ingå i en 
koncern.

Or. pt

Ändringsförslag 75
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att skydda medlemsstaternas 
beskattningsrättigheter på ett skäligt sätt 
bör det anges regler för 
omstruktureringar av företag. När ett 
företag blir medlem i en koncern bör 
förluster före konsolideringen överföras i 
ny räkning och utjämnas mot 
skattebetalarens tilldelade andel. När ett 
företag träder ut ur koncernen bör det 
inte tilldelas några förluster som 
uppkommit under 
konsolideringsperioden. En justering kan 
göras för realisationsvinster när vissa 
tillgångar avyttras inom en kort tid efter 
att företaget trätt in i eller ut ur 
koncernen. Värdet av egengenererade 
immateriella tillgångar bör bedömas på 
grundval av en lämplig ställföreträdande 
indikator, dvs. kostnader för forskning 
och utveckling, marknadsföring och 
annonsering under en angiven period.

utgår

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.
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Ändringsförslag 76
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) När kupongskatt tas ut vid ränte- och 
royaltybetalningar från skattebetalare bör 
inkomsterna av dessa skatter fördelas enligt 
formeln för det beskattningsåret. När 
kupongskatt tas ut vid utdelningar från 
skattebetalare bör inkomsterna av dessa 
skatter inte fördelas, eftersom utdelningar 
i motsats till räntor och royaltyer inte har 
medfört ett tidigare avdrag för samtliga 
koncernföretag.

(18) När kupongskatt tas ut vid ränte- och 
royaltybetalningar från skattebetalare bör 
inkomsterna av dessa skatter fördelas enligt 
formeln för det beskattningsåret.

Or. de

Ändringsförslag 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Systemet bör innefatta en allmän regel 
för att motverka missbruk, som 
kompletteras av bestämmelser för att 
hindra vissa specifika typer av missbruk. 
Dessa bestämmelser bör innefatta 
begränsningar av avdragsrätten för räntor 
som betalas till närstående företag med 
skatterättsligt hemvist i ett lågskatteland 
utanför EU som inte utbyter upplysningar 
med utbetalarens medlemsstat i enlighet 
med ett avtal som är jämförbart med rådets 
direktiv 2011/16/EU om administrativt 
samarbete i fråga om beskattning och om 
upphävande av direktiv 77/799/EEG och 
reglerna om kontrollerade utländska 
företag.

(20) Systemet bör innefatta en allmän regel 
för att motverka missbruk, som 
kompletteras av bestämmelser för att 
hindra vissa specifika typer av missbruk. 
Dessa bestämmelser bör innefatta förbud 
mot avdragsrätten för räntor som betalas 
till närstående företag med skatterättslig
hemvist i ett lågskatteland utanför EU som
inte utbyter upplysningar med utbetalarens 
medlemsstat i enlighet med ett avtal som är 
jämförbart med rådets direktiv 2011/16/EU 
om administrativt samarbete i fråga om 
beskattning och om upphävande av 
direktiv 77/799/EEG och reglerna om 
kontrollerade utländska företag.
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Or. de

Ändringsförslag 78
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Formeln för fördelning av den 
konsoliderade skattebasen bör innefatta 
tre likvärdigt viktade faktorer (arbetskraft, 
tillgångar och försäljning). Faktorn 
arbetskraft bör beräknas på grundval av 
lönekostnader och antalet anställda 
(varvid respektive post får en viktning på 
0,5). Faktorn tillgångar bör utgöras av 
samtliga materiella 
anläggningstillgångar. Immateriella 
respektive finansiella tillgångar bör inte 
tas med i formeln till följd av sin flyttbara 
karaktär och riskerna för att systemet 
kringgås. Användningen av dessa faktorer 
innebär att ursprungsmedlemsstatens 
intressen får adekvat betydelse. Slutligen 
bör försäljningen tas med för att 
destinationsmedlemsstatens intressen ska 
beaktas på ett skäligt sätt. Dessa faktorer 
och viktningen av dem bör medföra att 
vinsten beskattas där den intjänas. Som 
ett undantag till den allmänna principen 
bör det finnas en skyddsklausul som 
medger att en alternativ metod används, 
om resultatet av fördelningen inte ger en 
rättvisande bild av affärsverksamhetens 
omfattning.

utgår

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.
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Ändringsförslag 79
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Formeln för fördelning av den 
konsoliderade skattebasen bör innefatta tre 
likvärdigt viktade faktorer (arbetskraft, 
tillgångar och försäljning). Faktorn 
arbetskraft bör beräknas på grundval av 
lönekostnader och antalet anställda (varvid 
respektive post får en viktning på 0,5). 
Faktorn tillgångar bör utgöras av samtliga 
materiella anläggningstillgångar. 
Immateriella respektive finansiella 
tillgångar bör inte tas med i formeln till 
följd av sin flyttbara karaktär och riskerna 
för att systemet kringgås. Användningen av 
dessa faktorer innebär att 
ursprungsmedlemsstatens intressen får 
adekvat betydelse. Slutligen bör 
försäljningen tas med för att 
destinationsmedlemsstatens intressen ska 
beaktas på ett skäligt sätt. Dessa faktorer 
och viktningen av dem bör medföra att 
vinsten beskattas där den intjänas. Som ett 
undantag till den allmänna principen bör 
det finnas en skyddsklausul som medger att 
en alternativ metod används, om resultatet 
av fördelningen inte ger en rättvisande bild 
av affärsverksamhetens omfattning.

(21) Formeln för fördelning av den 
konsoliderade skattebasen bör innefatta tre 
likvärdigt viktade faktorer (arbetskraft, 
tillgångar och försäljning). Faktorn 
arbetskraft bör beräknas på grundval av 
lönekostnader och antalet anställda (varvid 
respektive post får en viktning på 0,5). 
Faktorn tillgångar bör utgöras av samtliga 
materiella anläggningstillgångar. 
Immateriella respektive finansiella 
tillgångar bör inte tas med i formeln till 
följd av sin flyttbara karaktär och riskerna 
för att systemet kringgås. Användningen av 
dessa faktorer ska innebära att 
ursprungsmedlemsstatens intressen får 
adekvat betydelse. Slutligen bör 
försäljningen tas med för att 
destinationsmedlemsstatens intressen ska 
beaktas på ett skäligt sätt. Vart tredje år 
ska en utvärdering göras av dessa faktorer 
och viktningen för att fastställa om de
medför att vinsten beskattas där den 
intjänas. Som ett undantag till den 
allmänna principen bör det finnas en 
skyddsklausul som medger att en alternativ 
metod används, om resultatet av 
fördelningen inte ger en rättvisande bild av 
affärsverksamhetens omfattning.

Or. de

Ändringsförslag 80
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Formeln för fördelning av den 
konsoliderade skattebasen bör innefatta 
tre likvärdigt viktade faktorer (arbetskraft, 
tillgångar och försäljning). Faktorn 
arbetskraft bör beräknas på grundval av 
lönekostnader och antalet anställda (varvid 
respektive post får en viktning på 0,5). 
Faktorn tillgångar bör utgöras av samtliga 
materiella anläggningstillgångar. 
Immateriella respektive finansiella 
tillgångar bör inte tas med i formeln till 
följd av sin flyttbara karaktär och riskerna 
för att systemet kringgås. Användningen av 
dessa faktorer innebär att 
ursprungsmedlemsstatens intressen får 
adekvat betydelse. Slutligen bör 
försäljningen tas med för att 
destinationsmedlemsstatens intressen ska 
beaktas på ett skäligt sätt. Dessa faktorer 
och viktningen av dem bör medföra att 
vinsten beskattas där den intjänas. Som ett 
undantag till den allmänna principen bör 
det finnas en skyddsklausul som medger att 
en alternativ metod används, om resultatet 
av fördelningen inte ger en rättvisande bild 
av affärsverksamhetens omfattning.

(21) Formeln för fördelning av den 
konsoliderade skattebasen bör innefatta 
tre faktorer (arbetskraft, tillgångar och 
försäljning). Faktorerna arbetskraft och 
tillgångar bör vardera ha en vikt av 
45 procent medan försäljningsfaktorn bör 
ha en vikt på 10 procent. Faktorn 
arbetskraft bör beräknas på grundval av 
lönekostnader och antalet anställda (varvid 
respektive post får en viktning på 0,5). 
Faktorn tillgångar bör utgöras av samtliga 
materiella anläggningstillgångar. 
Immateriella respektive finansiella 
tillgångar bör inte tas med i formeln till 
följd av sin flyttbara karaktär och riskerna 
för att systemet kringgås. Användningen av 
dessa faktorer innebär att 
ursprungsmedlemsstatens intressen får 
adekvat betydelse. Slutligen bör 
försäljningen tas med för att 
destinationsmedlemsstatens intressen ska 
beaktas på ett skäligt sätt. Dessa faktorer 
och viktningen av dem bör medföra att 
vinsten beskattas där den intjänas. Som ett 
undantag till den allmänna principen bör 
det finnas en skyddsklausul som medger att 
en alternativ metod används, om resultatet 
av fördelningen inte ger en rättvisande bild 
av affärsverksamhetens omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 81
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Formeln för fördelning av den 
konsoliderade skattebasen bör innefatta tre 
likvärdigt viktade faktorer (arbetskraft, 

(21) Formeln för fördelning av den 
konsoliderade skattebasen bör innefatta tre 
likvärdigt viktade faktorer (arbetskraft, 
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tillgångar och försäljning). Faktorn 
arbetskraft bör beräknas på grundval av 
lönekostnader och antalet anställda 
(varvid respektive post får en viktning på 
0,5). Faktorn tillgångar bör utgöras av 
samtliga materiella anläggningstillgångar. 
Immateriella respektive finansiella 
tillgångar bör inte tas med i formeln till 
följd av sin flyttbara karaktär och riskerna 
för att systemet kringgås. Användningen av 
dessa faktorer innebär att 
ursprungsmedlemsstatens intressen får 
adekvat betydelse. Slutligen bör 
försäljningen tas med för att 
destinationsmedlemsstatens intressen ska 
beaktas på ett skäligt sätt. Dessa faktorer 
och viktningen av dem bör medföra att 
vinsten beskattas där den intjänas. Som ett 
undantag till den allmänna principen bör 
det finnas en skyddsklausul som medger att 
en alternativ metod används, om resultatet 
av fördelningen inte ger en rättvisande bild 
av affärsverksamhetens omfattning.

tillgångar och försäljning). Faktorn 
arbetskraft bör beräknas på grundval av 
lönekostnader. Faktorn tillgångar bör 
utgöras av samtliga materiella 
anläggningstillgångar. Immateriella 
respektive finansiella tillgångar bör inte tas 
med i formeln till följd av sin flyttbara 
karaktär och riskerna för att systemet 
kringgås. Användningen av dessa faktorer 
innebär att ursprungsmedlemsstatens 
intressen får adekvat betydelse. Slutligen 
bör försäljningen tas med för att 
destinationsmedlemsstatens intressen ska 
beaktas på ett skäligt sätt. Dessa faktorer 
och viktningen av dem bör medföra att 
vinsten beskattas där den intjänas. Som ett 
undantag till den allmänna principen bör 
det finnas en skyddsklausul som medger att 
en alternativ metod används, om resultatet 
av fördelningen inte ger en rättvisande bild 
av affärsverksamhetens omfattning.

Or. pt

Ändringsförslag 82
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att skapa en ny källa till egna 
medel, bidra till strävan mot en 
skatteunion och stärka solidariteten med 
ekonomiskt svagare regioner, bör detta 
direktiv etablera en europeisk bolagsskatt 
på 5 procent för företag som inte omfattas 
av kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2001 om 
definitionen av mikroföretag och små och 
medelstora företag. 
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Or. en

Ändringsförslag 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Koncerner bör få möjlighet att bara 
behöva hantera en enda skatteförvaltning 
(nedan kallad huvudskattemyndigheten), 
som bör vara myndigheten i den 
medlemsstat där koncernens moderbolag 
(nedan kallad huvudskattebetalaren) har 
skatterättsligt hemvist. Detta direktiv bör 
ange förfarandena för administration av 
systemet. Det bör också föreskriva ett 
system för förhandsbesked. Revisioner bör 
inledas och samordnas av 
huvudskattemyndigheten, men 
myndigheterna i alla de medlemsstater där 
ett koncernföretag beskattas bör kunna 
begära att en revision inleds. Den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat där ett 
koncernföretag har hemvist eller är 
etablerat bör hos en domstol i
huvudskattemyndighetens medlemsstat 
kunna begära prövning av ett beslut av 
huvudskattemyndigheten avseende ett 
meddelande om att ingå i systemet eller ett 
ändrat taxeringsbeslut. Tvister mellan 
skattebetalare och skattemyndigheter bör 
hanteras av ett administrativt organ som är 
behörigt att behandla överklaganden i 
första instans enligt lagstiftningen i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat.

(23) Koncerner bör få möjlighet att bara 
behöva hantera en enda skatteförvaltning 
(nedan kallad huvudskattemyndigheten), 
som bör vara myndigheten i den 
medlemsstat där koncernens moderbolag 
(nedan kallad huvudskattebetalaren) har 
skatterättslig hemvist. De verksamheter 
som medlemsstaternas skattemyndigheter 
bedriver bör samordnas, stödjas och 
utvärderas av en europeisk 
skattemyndighet. Detta direktiv bör ange 
förfarandena för administration av 
systemet. Det bör också föreskriva ett 
system för förhandsbesked. Revisioner bör 
inledas av huvudskattemyndigheten, men 
myndigheterna i alla de medlemsstater där 
ett koncernföretag beskattas bör kunna 
kräva att en revision inleds. Tvister mellan 
den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat där ett koncernföretag har 
hemvist eller är etablerat och
huvudskattemyndigheten ska hanteras av 
den europeiska skattemyndigheten som 
ska vara behörig i första instans. Tvister 
mellan skattebetalare och 
skattemyndigheter bör hanteras av ett 
administrativt organ som är behörigt att 
behandla överklaganden i första instans 
enligt lagstiftningen i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat.

Or. de
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Ändringsförslag 84
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Koncerner bör få möjlighet att bara 
behöva hantera en enda skatteförvaltning 
(nedan kallad huvudskattemyndigheten), 
som bör vara myndigheten i den 
medlemsstat där koncernens moderbolag 
(nedan kallad huvudskattebetalaren) har 
skatterättsligt hemvist. Detta direktiv bör 
ange förfarandena för administration av 
systemet. Det bör också föreskriva ett 
system för förhandsbesked. Revisioner bör 
inledas och samordnas av 
huvudskattemyndigheten, men 
myndigheterna i alla de medlemsstater där 
ett koncernföretag beskattas bör kunna 
begära att en revision inleds. Den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat där ett 
koncernföretag har hemvist eller är 
etablerat bör hos en domstol i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat 
kunna begära prövning av ett beslut av 
huvudskattemyndigheten avseende ett 
meddelande om att ingå i systemet eller ett 
ändrat taxeringsbeslut. Tvister mellan 
skattebetalare och skattemyndigheter bör 
hanteras av ett administrativt organ som är 
behörigt att behandla överklaganden i 
första instans enligt lagstiftningen i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat.

(23) Koncerner bör få möjlighet att bara 
behöva hantera en enda skatteförvaltning 
(nedan kallad huvudskattemyndigheten), 
som bör vara myndigheten i den 
medlemsstat där koncernens moderbolag 
(nedan kallad huvudskattebetalaren) har 
skatterättslig hemvist, eller myndigheten i 
ursprungsregionen när det gäller de 
regioner som har beskattnings- och 
lagstiftningsbehörighet och som har hand 
om skatteuppbörden. Detta direktiv bör 
ange förfarandena för administration av 
systemet. Det bör också föreskriva ett 
system för förhandsbesked. Revisioner bör
inledas och samordnas av 
huvudskattemyndigheten, men 
myndigheterna i alla de medlemsstater där 
ett koncernföretag beskattas bör kunna 
begära att en revision inleds. Den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat där ett 
koncernföretag har hemvist eller är 
etablerat bör hos en domstol i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat 
kunna begära prövning av ett beslut av 
huvudskattemyndigheten avseende ett 
meddelande om att ingå i systemet eller ett 
ändrat taxeringsbeslut. Tvister mellan 
skattebetalare och skattemyndigheter bör 
hanteras av ett administrativt organ som är 
behörigt att behandla överklaganden i 
första instans enligt lagstiftningen i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 85
Liem Hoang Ngoc



AM\885627SV.doc 43/234 PE478.376v01-00

SV

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Koncerner bör få möjlighet att bara 
behöva hantera en enda skatteförvaltning
(nedan kallad huvudskattemyndigheten), 
som bör vara myndigheten i den 
medlemsstat där koncernens moderbolag
(nedan kallad huvudskattebetalaren) har 
skatterättsligt hemvist. Detta direktiv bör 
ange förfarandena för administration av 
systemet. Det bör också föreskriva ett 
system för förhandsbesked. Revisioner bör 
inledas och samordnas av 
huvudskattemyndigheten, men 
myndigheterna i alla de medlemsstater där 
ett koncernföretag beskattas bör kunna 
begära att en revision inleds. Den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat där ett 
koncernföretag har hemvist eller är 
etablerat bör hos en domstol i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat 
kunna begära prövning av ett beslut av 
huvudskattemyndigheten avseende ett
meddelande om att ingå i systemet eller ett 
ändrat taxeringsbeslut. Tvister mellan 
skattebetalare och skattemyndigheter bör 
hanteras av ett administrativt organ som är 
behörigt att behandla överklaganden i 
första instans enligt lagstiftningen i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat.

(23) Koncerner bör få möjlighet att bara 
behöva hantera en enda skatteförvaltning
(nedan kallad huvudskattemyndigheten), 
som bör vara myndigheten i den 
medlemsstat där koncernens moderbolag
(nedan kallad huvudskattebetalaren) har 
skatterättslig hemvist. Detta direktiv bör 
ange förfarandena för administration av 
systemet. Det bör också föreskriva ett 
system för förhandsbesked. Revisioner bör 
inledas och samordnas av 
huvudskattemyndigheten, men 
myndigheterna i alla de medlemsstater där 
ett koncernföretag beskattas bör kunna 
begära att en revision inleds. Den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat där ett 
koncernföretag har hemvist eller är 
etablerat bör hos en domstol i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat 
kunna begära prövning av ett beslut av 
huvudskattemyndigheten avseende ett 
ändrat taxeringsbeslut. Tvister mellan 
skattebetalare och skattemyndigheter bör 
hanteras av ett administrativt organ som är 
behörigt att behandla överklaganden i 
första instans enligt lagstiftningen i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 86
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av detta direktiv bör 

(25) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av detta direktiv bör 
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kommissionen få befogenheter när det 
gäller det årliga fastställandet av 
förteckningen över bolagsformer i 
tredjeländer som motsvarar direktivets 
krav, fastställandet av regler för beräkning 
av de tre faktorerna arbetskraft, tillgångar 
och försäljning, fördelningen av anställda, 
lönekostnader, tillgångar och försäljning 
till respektive faktor, värderingen av 
tillgångar för faktorn tillgångar och 
fastställandet av ett standardformulär för 
meddelandet om att ingå i systemet, regler 
för elektronisk inlämning, formulär för 
självdeklarationer och konsoliderade 
självdeklarationer och av nödvändiga 
styrkande handlingar. Dessa befogenheter 
bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

kommissionen få befogenheter när det 
gäller det årliga fastställandet av 
förteckningen över bolagsformer i 
tredjeländer som motsvarar direktivets 
krav, fastställandet av regler för beräkning 
av de tre faktorerna arbetskraft, tillgångar 
och försäljning, fördelningen av anställda, 
lönekostnader, tillgångar och försäljning 
till respektive faktor, värderingen av 
tillgångar för faktorn tillgångar och 
fastställandet av regler för elektronisk 
inlämning, formulär för självdeklarationer 
och konsoliderade självdeklarationer och 
av nödvändiga styrkande handlingar. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. fr

Ändringsförslag 87
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Enligt översynsklausulen ska ett 
oberoende organ göra en noggrann 
analys av effekterna av detta direktiv 
innan rådet antar ett beslut om att 
eventuell förlänga eller återkalla detta 
direktiv. Analysen bör särskilt innehålla 
en undersökning av följande aspekter: 
behovet av att behålla direktivet eller att 
återkalla det, den frivilliga karaktären på 
den gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen, harmoniseringens 
begränsning till bolagsskattebasen, 
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fördelningsformeln, hur praktiskt 
systemet är för små och medelstora 
företag, direktivets inflytande på 
skatteuppbörd och skatteinkomster i de 
medlemsstater som frivilligt har valt att 
införliva det i sin lagstiftning samt 
kampen mot skatteflykt, skattebedrägerier 
och dubbelbeskattning. 

Or. en

Ändringsförslag 88
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) För att undvika att tillämpningen av 
systemet [en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas] leder till snedvridningar 
av det sätt som kapital och vinster fördelas 
inom unionen är det absolut nödvändigt 
att begränsa skillnaderna i 
bolagsskatterna genom att införa en 
minimiskattesats för samtliga 
medlemsstater.

Or. fr

Ändringsförslag 89
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Kommissionen bör initiera ett nytt 
forum för den gemensamma 
konsoliderade bolagsskattebasen, i likhet 
med EU:s gemensamma forum för 
internprissättning, där företag och 
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medlemsstater kan ta upp frågor och 
tvister avseende den gemensamma 
konsoliderade bolagsskattebasen. 
Forumet bör kunna vägleda företag och 
medlemsstater och vara en domstol i 
enlighet med det andra stycket i 
artikel 267 i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Inrättande av ett medlemsstatsforum för den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen 
för konfliktlösning utanför domstol.

Ändringsförslag 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Efter en period av fem år bör 
kommissionen se över tillämpningen av 
direktivet, och medlemsstaterna bör biträda 
kommissionen genom att lämna synpunkter 
i detta avseende.

(27) Efter en period av tre år bör 
kommissionen se över tillämpningen av 
direktivet, och medlemsstaterna bör biträda 
kommissionen genom att lämna synpunkter 
i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 91
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Efter en period av fem år bör 
kommissionen se över tillämpningen av 
direktivet, och medlemsstaterna bör biträda 
kommissionen genom att lämna synpunkter 
i detta avseende.

(27) Efter en period av tre år bör 
kommissionen se över tillämpningen av 
direktivet, och medlemsstaterna bör biträda 
kommissionen genom att lämna synpunkter 
i detta avseende.
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Or. en

Ändringsförslag 92
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom detta direktiv upprättas ett system 
med en gemensam bas för beskattning av 
vissa företag och koncerner och fastställs 
regler för beräkning och användning av 
denna skattebas.

Genom detta direktiv upprättas ett system 
med en gemensam bas för beskattning av 
vissa företag och koncerner och fastställs 
regler för beräkning och användning av 
denna skattebas samt etableras en minsta 
aggregerad bolagsskattesats på 15 procent 
senast 2013, 20 procent senast 2015 och 
25 procent senast 217 i alla 
medlemsstater. 

Or. en

Ändringsförslag 93
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom detta direktiv upprättas ett system 
med en gemensam bas för beskattning av 
vissa företag och koncerner och fastställs 
regler för beräkning och användning av 
denna skattebas.

Genom detta direktiv upprättas ett system 
med en gemensam bas för beskattning av 
vissa företag och koncerner och fastställs 
regler för beräkning och användning av 
denna skattebas. Genom direktivet införs 
också regler för att fastställa en 
minimiskattenivå för bolagsbeskattningen 
i medlemsstaterna.

Or. fr
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Ändringsförslag 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom detta direktiv upprättas ett system 
med en gemensam bas för beskattning av 
vissa företag och koncerner och fastställs 
regler för beräkning och användning av 
denna skattebas.

Genom detta direktiv upprättas ett system 
med en gemensam bas för beskattning av 
vissa företag och koncerner och det 
fastställs en europeisk minimiskattenivå 
för bolagsbeskattning samt regler för 
beräkning och användning av denna 
skattebas.

Or. de

Ändringsförslag 95
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom detta direktiv upprättas ett system 
med en gemensam bas för beskattning av 
vissa företag och koncerner och fastställs 
regler för beräkning och användning av 
denna skattebas.

Genom detta direktiv upprättas ett frivilligt 
system med en gemensam bas för 
beskattning av vissa företag och koncerner 
och fastställs regler för beräkning och 
användning av denna skattebas.

Or. en

Ändringsförslag 96
Philippe Lamberts

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom detta direktiv fastställs en 
EU-bolagsskatt på 5 procent för företag 
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som inte omfattas av kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 2003, vilken ska vara en ytterligare 
källa till egna medel, och som ska 
tillämpas från och med den dag då detta 
direktiv träder i kraft. 

Or. en

Ändringsförslag 97
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av detta direktiv ska en 
”deltagande medlemsstat” vara en 
medlemsstat som deltar i det fördjupade 
samarbetet kring en gemensam 
konsoliderad bolagsskattesats på grundval 
av rådets beslut […] av den [...] om att 
tillåta ett fördjupat samarbete avseende en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag avser möjligheten till fördjupat samarbete.

Ändringsförslag 98
Philippe Lamberts

Förslag till direktiv
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Berättigade företag Företag som omfattas av direktivet

Or. en
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Ändringsförslag 99
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Berättigade företag Företag som omfattas av det system som 
föreskrivs i detta direktiv

Or. fr

Ändringsförslag 100
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på företag 
som etablerats enligt en medlemsstats 
lagstiftning och som uppfyller följande 
två villkor:

1. Detta direktiv ska tillämpas på företag 
som fritt väljer det, och som har etablerats 
enligt en medlemsstats lagstiftning och 
som uppfyller följande två villkor:

Or. en

Ändringsförslag 101
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på företag 
som etablerats enligt ett tredjelands 
lagstiftning och som uppfyller följande 
två villkor:

utgår

a) Företaget har en form som liknar en av 
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de former som förtecknas i bilaga I.
b) Företaget omfattas av en av de 
bolagsskatter som förtecknas i bilaga II.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 102
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på företag 
som etablerats enligt ett tredjelands 
lagstiftning och som uppfyller följande 
två villkor:

2. Detta direktiv ska tillämpas på företag 
som fritt väljer det, och som har etablerats 
enligt ett tredjelands lagstiftning och som 
uppfyller följande två villkor:

Or. en

Ändringsförslag 103
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 utgår
Berättigade bolagsformer i tredjeländer

1. Varje år ska kommissionen anta en 
förteckning över bolagsformer i 
tredjeländer som ska anses uppfylla 
kravet i artikel 2.2 a. Denna 
genomförandeakt ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 131.2.
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2. Det faktum att en bolagsform inte är 
med i den förteckning över bolagsformer i 
tredjeländer som avses i punkt 1 ska inte 
hindra att detta direktiv tillämpas på den 
bolagsformen.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 104
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Berättigade bolagsformer i tredjeländer Bolagsformer i tredjeländer som omfattas 
av det system som föreskrivs i detta 

direktiv

Or. fr

Ändringsförslag 105
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det faktum att en bolagsform inte är 
med i den förteckning över bolagsformer i 
tredjeländer som avses i punkt 1 ska inte 
hindra att detta direktiv tillämpas på den 
bolagsformen.

utgår

Or. lt



AM\885627SV.doc 53/234 PE478.376v01-00

SV

Ändringsförslag 106
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) skattebetalare: ett företag som har valt 
att tillämpa det system som föreskrivs i 
detta direktiv.

(1) skattebetalare: ett företag som omfattas 
av det system som föreskrivs i detta 
direktiv

Or. fr

Ändringsförslag 107
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) skattebetalare: ett företag som har valt 
att tillämpa det system som föreskrivs i 
detta direktiv.

(1) skattebetalare: ett företag för vilket det 
system som föreskrivs i detta direktiv 
gäller.

Or. pt

Ändringsförslag 108
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) skattebetalare: ett företag som har valt 
att tillämpa det system som föreskrivs i 
detta direktiv.

(1) skattebetalare: ett företag som tillämpar
det system som föreskrivs i detta direktiv.

Or. fr
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Motivering

Detta ändringsförslag gör det obligatoriskt för berättigade företag att tillämpa systemet (dvs. 
företag som uppfyller kraven för konsolidering.)

Ändringsförslag 109
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) skattebetalare: ett företag som har valt 
att tillämpa det system som föreskrivs i 
detta direktiv.

(1) skattebetalare: ett företag som måste 
eller som har valt att tillämpa det system 
som föreskrivs i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 110
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) enskild skattebetalare: en 
skattebetalare som inte uppfyller kraven 
för konsolidering.

utgår

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 111
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) skattebetalare utanför systemet: ett 
företag som inte är berättigat att tillämpa
det system som föreskrivs i detta direktiv
eller som inte har valt att tillämpa det.

(3) skattebetalare utanför systemet: ett 
företag som inte omfattas av det system 
som föreskrivs i detta direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 112
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) skattebetalare utanför systemet: ett 
företag som inte är berättigat att tillämpa
det system som föreskrivs i detta direktiv 
eller som inte har valt att tillämpa det.

(3) skattebetalare utanför systemet: ett 
företag för vilket det system som föreskrivs 
i detta direktiv inte gäller.

Or. pt

Ändringsförslag 113
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) skattebetalare utanför systemet: ett 
företag som inte är berättigat att tillämpa 
det system som föreskrivs i detta direktiv 
eller som inte har valt att tillämpa det.

(3) skattebetalare utanför systemet: ett 
företag som inte är tvunget att tillämpa det 
system som föreskrivs i detta direktiv eller 
som inte har valt att tillämpa det.

Or. en
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Ändringsförslag 114
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) skattebetalare utanför systemet: ett 
företag som inte är berättigat att tillämpa 
det system som föreskrivs i detta direktiv
eller som inte har valt att tillämpa det.

(3) skattebetalare utanför systemet: ett 
företag som inte kan tillämpa det system 
som föreskrivs i detta direktiv

Or. fr

Motivering

Ett ändringsförslag som gör det obligatoriskt för berättigade företag att tillämpa systemet 
(dvs. företag som uppfyller kraven för konsolidering.)

Ändringsförslag 115
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) huvudskattebetalare: utgår
a) en skattebetalare med hemvist som 
bildar en koncern med sina berättigade 
dotterbolag och sina fasta driftsställen 
belägna i andra medlemsstater eller ett 
eller flera fasta driftsställen som tillhör ett 
berättigat dotterbolag med hemvist i ett 
tredjeland, eller
b) en skattebetalare med hemvist som 
utsetts av koncernen, när denna består 
enbart av två eller flera skattebetalare 
med hemvist som utgör direkta 
berättigade dotterbolag till ett och samma 
moderbolag med hemvist i ett tredjeland, 
eller
c) en skattebetalare med hemvist som är 
ett berättigat dotterbolag till ett 
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moderbolag med hemvist i ett tredjeland, 
när denna skattebetalare med hemvist 
bildar en koncern enbart tillsammans med 
ett eller flera fasta driftsställen tillhörande 
dess moderbolag, eller
d) det fasta driftsställe som utsetts av en 
skattebetalare utan hemvist och som 
bildar en koncern enbart i fråga om dess 
fasta driftsställen belägna i två eller flera 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 116
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) koncernföretag: skattebetalare som 
tillhör en och samma koncern, enligt 
definitionen i artiklarna 54 och 55. När 
en skattebetalare har ett eller flera fasta 
driftsställen i en annan medlemsstat än 
den där dess centrala ledning och kontroll 
utövas ska varje fast driftsställe betraktas 
som ett koncernföretag.

utgår

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 117
Danuta Jazłowiecka
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) konsoliderad skattebas: summan av 
alla koncernföretags skattebaser 
beräknade i enlighet med artikel 10.

utgår

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 118
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) tilldelad andel: den andel av en 
koncerns konsoliderade skattebas som 
tilldelas ett koncernföretag på grundval av 
den formel som anges i artiklarna 86–102.

utgår

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) finansiella tillgångar: aktier och 
andelar i och fordringar hos anknutna 
företag, ägarintressen, fordringar hos 

(15) finansiella tillgångar: aktier och 
andelar i och fordringar hos anknutna 
företag, ägarintressen, fordringar hos 



AM\885627SV.doc 59/234 PE478.376v01-00

SV

företag i vilka bolaget har ägarintressen, 
värdepapper avsedda för långfristigt 
innehav, andra långfristiga lånefordringar 
och egna aktier eller andelar om nationell 
lagstiftning medger att de redovisas i 
balansräkningen.

företag i vilka bolaget har ägarintressen, 
värdepapper avsedda för långfristigt 
innehav, andra långfristiga lånefordringar 
och egna aktier eller andelar om enhetlig
lagstiftning i Europeiska unionen tillåter
att de redovisas i balansräkningen.

Or. de

Ändringsförslag 120
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) behörig myndighet: den myndighet 
som respektive medlemsstat utsett att 
hantera alla frågor som rör 
genomförandet av detta direktiv.

utgår

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 121
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) behörig myndighet: den myndighet 
som respektive medlemsstat utsett att 
hantera alla frågor som rör genomförandet 
av detta direktiv.

(21) behörig myndighet: den myndighet 
som respektive medlemsstat eller region 
med beskattningsbehörighet har utsett att 
hantera alla frågor som rör genomförandet 
av detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 122
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) huvudskattemyndighet: den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
huvudskattebetalaren har hemvist eller, 
om denne är ett fast driftsställe för en 
skattebetalare utan hemvist, där 
driftsstället är beläget.

utgår

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 123
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) revision: alla slags förfrågningar, 
inspektioner och undersökningar som en 
behörig myndighet utför för att 
kontrollera att en skattebetalare efterlever 
detta direktiv.

utgår

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 124
Sławomir Witold Nitras
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Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv får inte inkräkta på principen om 
skatteintäktsneutralitet, vilket tar sig 
uttryck i negativ påverkan på 
skatteintäktsnivån i medlemsstaterna. 
Enligt vad som sagts tidigare får 
medlemsstaterna välja huruvida de vill 
följa bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 125
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

VAL ATT INGÅ I DET SYSTEM SOM 
FÖRESKRIVS I DETTA DIREKTIV

SKATTEBETALARE SOM OMFATTAS 
AV DET SYSTEM SOM FÖRESKRIVS I 

DETTA DIREKTIV

Or. de

Ändringsförslag 126
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

VAL ATT INGÅ I DET SYSTEM SOM 
FÖRESKRIVS I DETTA DIREKTIV

RÄCKVIDDEN FÖR DET SYSTEM
SOM FÖRESKRIVS I DETTA 

DIREKTIV
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Or. pt

Ändringsförslag 127
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Val

1. Ett företag på vilket detta direktiv är 
tillämpligt och som har skatterättsligt 
hemvist i en medlemsstat får välja att ingå 
i det system som föreskrivs i detta direktiv 
på däri angivna villkor. 
2. Ett företag på vilket detta direktiv är 
tillämpligt och som inte har skatterättsligt 
hemvist i en medlemsstat får välja att ingå 
i det system som föreskrivs i detta direktiv 
på däri angivna villkor, när det gäller ett 
fast driftsställe som upprätthålls av 
företaget i en medlemsstat.
3. Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 
ska ett företag som har sitt huvudkontor, 
sin plats där företaget registrerats eller 
platsen för den verkliga ledningen av 
företaget i en medlemsstat och som inte 
betraktas som skatterättsligt 
hemmahörande i ett tredjeland, i enlighet 
med ett avtal mellan den medlemsstaten 
och det tredjelandet, anses ha 
skatterättsligt hemvist i den 
medlemsstaten.
4. Om ett företag i enlighet med punkt 3 
har hemvist i flera medlemsstater, ska det 
anses ha hemvist i den medlemsstat där 
platsen för dess verkliga ledning finns.
5. Om platsen för den verkliga ledningen 
av ett koncernföretag som bedriver sjöfart 
eller av ett koncernföretag som bedriver 
transport på inre vattenvägar finns på ett 
fartyg eller en båt, ska platsen anses 
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finnas i den medlemsstat där fartygets 
eller båtens hemmahamn är belägen eller, 
om det inte finns någon hemmahamn, i 
den medlemsstat där fartygs- eller 
båtoperatören har sin hemvist.
6. Ett företag som har hemvist i en 
medlemsstat och som väljer att ingå i det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
omfattas av bolagsskatt enligt detta system 
i fråga om samtliga inkomster oavsett 
källa och oavsett om inkomsterna kommer 
från dess hemvistmedlemsstat eller ej.
7. Ett företag som har hemvist i ett 
tredjeland och som väljer att ingå i det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
omfattas av bolagsskatt enligt detta system 
i fråga om samtliga inkomster från den 
verksamhet som bedrivs i ett fast 
driftsställe i en medlemsstat.

Or. fr

Motivering

Ett ändringsförslag som gör det obligatoriskt för berättigade företag att tillämpa systemet 
(dvs. företag som uppfyller kraven för konsolidering.)

Ändringsförslag 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Val Skattebetalare

Or. de

Ändringsförslag 129
Liem Hoang Ngoc
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Val Skattehemvist

Or. fr

Ändringsförslag 130
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Val Tillämpning

Or. pt

Ändringsförslag 131
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Ett företag som inte omfattas av 
rekommendation 2003/361/EG, på vilket 
detta direktiv är tillämpligt, och som har 
skatterättslig hemvist i en medlemsstat ska 
tillämpa det system som föreskrivs i detta 
direktiv på däri angivna villkor.

Or. en

Motivering

För att täppa till kryphålen i EU:s system för företagsbeskattning bör den gemensamma 
konsoliderade bolagsskattebasen vara obligatorisk för andra än små och medelstora företag, 
eftersom dess kryphål gör det möjligt för stora företag att utnyttja nationella skillnader 
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genom att artificiellt flytta vinster för att minska sina faktiska skattesatser, ibland ända ner 
till 0 procent.

Ändringsförslag 132
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett företag på vilket detta direktiv är 
tillämpligt och som har skatterättsligt
hemvist i en medlemsstat får välja att ingå 
i det system som föreskrivs i detta direktiv
på däri angivna villkor.

1. Detta direktiv ska, på däri angivna 
villkor, obligatoriskt tillämpas på företag 
som har skatterättslig hemvist i en 
medlemsstat och som uppfyller kraven i 
artikel 2.1.

Or. pt

Ändringsförslag 133
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett företag på vilket detta direktiv är 
tillämpligt och som har skatterättsligt
hemvist i en medlemsstat får välja att ingå i 
det system som föreskrivs i detta direktiv 
på däri angivna villkor.

1. Ett företag som omfattas av 
rekommendation 2003/361/EG, på vilket 
detta direktiv är tillämpligt, och som har 
skatterättslig hemvist i en medlemsstat får 
välja att ingå i det system som föreskrivs i 
detta direktiv på däri angivna villkor.

Or. en

Ändringsförslag 134
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett företag på vilket detta direktiv är 
tillämpligt och som har skatterättsligt
hemvist i en medlemsstat får välja att ingå
i det system som föreskrivs i detta direktiv 
på däri angivna villkor.

1. Ett företag på vilket detta direktiv är 
tillämpligt och som har skatterättslig 
hemvist i en medlemsstat är skattebetalare 
enligt det system som föreskrivs i detta 
direktiv på däri angivna villkor.

Or. de

Ändringsförslag 135
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett företag på vilket detta direktiv är 
tillämpligt och som har skatterättsligt
hemvist i en medlemsstat får välja att ingå 
i det system som föreskrivs i detta direktiv 
på däri angivna villkor.

1. Ett företag på vilket detta direktiv är 
tillämpligt och som har skatterättslig
hemvist i en medlemsstat ska ingå i det 
system som föreskrivs i detta direktiv på 
däri angivna villkor.

Or. fr

Ändringsförslag 136
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett företag på vilket detta direktiv är 
tillämpligt och som inte har skatterättsligt
hemvist i en medlemsstat får välja att ingå 
i det system som föreskrivs i detta direktiv 
på däri angivna villkor, när det gäller ett 
fast driftsställe som upprätthålls av 
företaget i en medlemsstat.

2. Detta direktiv ska, på däri angivna 
villkor, obligatoriskt tillämpas på företag 
som inte har skatterättslig hemvist i en 
medlemsstat och som uppfyller kraven i 
artikel 2.2 när det gäller tillämpningen av 
systemet på alla fasta driftsställen som 
upprätthålls av företaget i 
medlemsstaterna.
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Or. pt

Ändringsförslag 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett företag på vilket detta direktiv är 
tillämpligt och som inte har skatterättsligt
hemvist i en medlemsstat får välja att ingå
i det system som föreskrivs i detta direktiv 
på däri angivna villkor, när det gäller ett 
fast driftsställe som upprätthålls av 
företaget i en medlemsstat.

2. Ett företag på vilket detta direktiv är 
tillämpligt och som inte har skatterättslig 
hemvist i en medlemsstat är skattebetalare 
enligt det system som föreskrivs i detta 
direktiv på däri angivna villkor, när det 
gäller ett fast driftsställe som upprätthålls 
av företaget i en medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 138
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett företag på vilket detta direktiv är 
tillämpligt och som inte har skatterättsligt
hemvist i en medlemsstat får välja att ingå 
i det system som föreskrivs i detta direktiv 
på däri angivna villkor, när det gäller ett 
fast driftsställe som upprätthålls av 
företaget i en medlemsstat.

2. Ett företag på vilket detta direktiv är 
tillämpligt och som inte har skatterättslig 
hemvist i en medlemsstat ska ingå i det 
system som föreskrivs i detta direktiv på 
däri angivna villkor, när det gäller ett fast 
driftsställe som upprätthålls av företaget i 
en medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 139
Liem Hoang Ngoc
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Ett företag som har hemvist i en 
medlemsstat och som väljer att ingå i det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
omfattas av bolagsskatt enligt detta system 
i fråga om samtliga inkomster oavsett källa 
och oavsett om inkomsterna kommer från 
dess hemvistmedlemsstat eller ej.

6. Ett företag som har hemvist i en 
medlemsstat och ingår i det system som 
föreskrivs i detta direktiv ska omfattas av 
bolagsskatt enligt detta system i fråga om 
samtliga inkomster oavsett källa och 
oavsett om inkomsterna kommer från dess 
hemvistmedlemsstat eller ej.

Or. fr

Ändringsförslag 140
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Ett företag som har hemvist i en 
medlemsstat och som väljer att ingå i det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
omfattas av bolagsskatt enligt detta system 
i fråga om samtliga inkomster oavsett källa 
och oavsett om inkomsterna kommer från 
dess hemvistmedlemsstat eller ej.

6. Ett företag som har hemvist i en 
medlemsstat ska omfattas av bolagsskatt 
enligt detta system i fråga om samtliga 
inkomster oavsett källa och oavsett om 
inkomsterna kommer från dess 
hemvistmedlemsstat eller ej.

Or. pt

Ändringsförslag 141
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Ett företag som har hemvist i ett 
tredjeland och som väljer att ingå i det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 

7. Ett företag som har hemvist i ett 
tredjeland ska omfattas av bolagsskatt 
enligt detta system i fråga om samtliga 
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omfattas av bolagsskatt enligt detta system 
i fråga om samtliga inkomster från den 
verksamhet som bedrivs i ett fast 
driftsställe i en medlemsstat.

inkomster från den verksamhet som 
bedrivs i ett fast driftsställe i en 
medlemsstat.

Or. pt

Ändringsförslag 142
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Ett företag som har hemvist i ett 
tredjeland och som väljer att ingå i det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
omfattas av bolagsskatt enligt detta system 
i fråga om samtliga inkomster från den 
verksamhet som bedrivs i ett fast 
driftsställe i en medlemsstat.

7. Ett företag som har hemvist i ett 
tredjeland och ingår i det system som 
föreskrivs i detta direktiv ska omfattas av 
bolagsskatt enligt detta system i fråga om 
samtliga inkomster från den verksamhet 
som bedrivs i ett fast driftsställe i en 
medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 143
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När ett företag är berättigat till och väljer 
att ingå i det system som föreskrivs i detta 
direktiv ska det upphöra att omfattas av 
nationella bolagsskatteregler när det gäller 
samtliga områden som styrs av detta 
direktiv, om inte annat sägs.

Ett företag som ingår i det system som 
föreskrivs i detta direktiv ska upphöra att 
omfattas av nationella bolagsskatteregler 
när det gäller samtliga områden som styrs 
av detta direktiv, om inte annat sägs.

Or. fr
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Ändringsförslag 144
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När ett företag är berättigat till och väljer 
att ingå i det system som föreskrivs i detta 
direktiv ska det upphöra att omfattas av 
nationella bolagsskatteregler när det gäller 
samtliga områden som styrs av detta 
direktiv, om inte annat sägs.

När ett företag är berättigat till det system 
som föreskrivs i detta direktiv ska det 
upphöra att omfattas av nationella 
bolagsskatteregler när det gäller samtliga 
områden som styrs av detta direktiv, om 
inte annat sägs.

Or. fr

Motivering

Ett ändringsförslag som gör det obligatoriskt för berättigade företag att tillämpa systemet 
(dvs. företag som uppfyller kraven för konsolidering.)

Ändringsförslag 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När ett företag är berättigat till och väljer
att ingå i det system som föreskrivs i detta 
direktiv ska det upphöra att omfattas av 
nationella bolagsskatteregler när det gäller 
samtliga områden som styrs av detta 
direktiv, om inte annat sägs.

När ett företag är berättigat till att ingå i det 
system som föreskrivs i detta direktiv och 
därmed är skattebetalare enligt detta 
system, ska det upphöra att omfattas av 
nationella bolagsskatteregler när det gäller 
samtliga områden som styrs av detta 
direktiv, om inte annat sägs.

Or. de

Ändringsförslag 146
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Minimiskattesats

Inom Europeiska unionens territorium 
ska en minimiskattesats tillämpas för 
bolagsbeskattning. Nominellt får denna 
dock inte understiga 25 procent. 
Därutöver får medlemsstaterna själva 
fastställa sina skattesatser.

Or. de

Ändringsförslag 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 11 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Mottagen vinstutdelning. utgår

Or. de

Ändringsförslag 148
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 11 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Mottagen vinstutdelning. utgår

Or. pt
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Ändringsförslag 149
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Mottagen vinstutdelning. utgår

Or. en

Ändringsförslag 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 11 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Inkomster från avyttring av aktier och 
andelar.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 151
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 11 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Inkomster från avyttring av aktier och 
andelar.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 152
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Inkomster för ett fast driftsställe i ett 
tredjeland.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 153
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avdragsgilla utgifter ska innefatta samtliga 
försäljningskostnader och utgifter netto 
efter avdrag för avdragsgill mervärdesskatt 
som skattebetalare haft för att erhålla eller 
säkerställa inkomster, inbegripet kostnader 
för forskning och utveckling och för att 
anskaffa eget kapital eller ta upp lån för 
rörelsens ändamål.

Avdragsgilla utgifter ska innefatta samtliga 
försäljningskostnader och utgifter netto 
efter avdrag för avdragsgill mervärdesskatt 
som skattebetalare haft för att erhålla eller 
säkerställa inkomster, inbegripet kostnader 
för forskning och utveckling, såvida 
pengarna till följd av skattelättnaden 
används till förvärv eller produktion av 
handelsvaror, och för att anskaffa eget 
kapital eller ta upp lån för rörelsens 
ändamål.

Or. de

Ändringsförslag 154
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Bonus och resultatersättning

Or. en
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Ändringsförslag 155
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Skatter som förtecknas i bilaga III, med 
undantag av punktskatter på 
energiprodukter, alkohol, alkoholhaltiga 
drycker och varor tillverkade av tobak.

j) Skatter som förtecknas i bilaga III.

Or. fr

Ändringsförslag 156
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Trots vad som sägs i punkt 1 j får en 
medlemsstat föreskriva att en eller flera 
av de skatter som förtecknas i bilaga III 
ska vara avdragsgilla. När det gäller en 
koncern ska ett sådant avdrag tillämpas 
på den tilldelade andelen för de 
koncernföretag som har hemvist i eller är 
belägna i den medlemsstaten.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 157
Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utarbetande av bestämmelser ska 
företagen basera sitt arbete på nationella 
och internationella 
redovisningsstandarder.

Or. lv

Ändringsförslag 158
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 30 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tekniska avsättningar hos 
försäkringsföretag som etablerats i enlighet 
med direktiv 91/674/EEG ska vara 
avdragsgilla, med undantag av 
utjämningsavsättningar. En medlemsstat 
får föreskriva att utjämningsavsättningar
kan dras av. När det gäller en koncern ska 
ett sådant avdrag för 
utjämningsavsättningar tillämpas på den 
tilldelade andelen för de koncernföretag 
som har hemvist i eller är belägna i den 
medlemsstaten. Belopp som dragits av ska 
ses över och justeras vid utgången av varje 
beskattningsår. Vid beräkningen av 
skattebasen för framtida år ska redan 
avdragna belopp beaktas.

c) Tekniska avsättningar hos 
försäkringsföretag som etablerats i enlighet 
med direktiv 91/674/EEG ska vara 
avdragsgilla, med undantag av 
utjämningsavsättningar. En medlemsstat 
som i enlighet med artikel 62 i 
direktiv 91/674/EEG har valt att införa ett 
handelsrättsligt krav på bildande av 
utjämningsavsättningar måste även tillåta
att dessa är skattemässigt avdragsgilla. 
När det gäller en koncern ska ett sådant 
avdrag för utjämningsavsättningar 
tillämpas på den tilldelade andelen för de 
koncernföretag som har hemvist i eller är 
belägna i den medlemsstaten. Belopp som 
dragits av ska ses över och justeras vid 
utgången av varje beskattningsår. Vid 
beräkningen av skattebasen för framtida år 
ska redan avdragna belopp beaktas.

Or. de

Motivering

Medlemsstater som i enlighet med artikel 62 i direktiv 91/674/EEG har valt att införa ett 
handelsrättsligt krav på bildande av utjämningsavsättningar enligt artikel 30 i 
direktiv 91/674/EEG, måste med avseende på den gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen även tillåta att dessa är skattemässigt avdragsgilla. I annat fall är kravet 
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ohållbart. Utjämningsavsättningar är emellertid ett beprövat instrument för att hantera 
omfattande skador.

Ändringsförslag 159
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Anläggningstillgångar, bortsett från de 
som avses i artiklarna 36 och 40, ska 
skrivas av tillsammans i en grupp av 
tillgångar med en årlig sats av 25 % av 
avskrivningsunderlaget.

1. Anläggningstillgångar, bortsett från de 
som avses i artiklarna 36 och 40, ska 
skrivas av tillsammans i en grupp av 
tillgångar med en årlig sats av 20 % av 
avskrivningsunderlaget.

Or. de

Ändringsförslag 160
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En förlust för en skattebetalare eller ett 
fast driftsställe till en skattebetalare utan 
hemvist under ett beskattningsår får dras av 
under påföljande beskattningsår, om inte 
annat föreskrivs i detta direktiv.

1. En förlust för en skattebetalare eller ett 
fast driftsställe till en skattebetalare utan 
hemvist under ett beskattningsår får dras av 
under de sju påföljande beskattningsåren, 
om inte annat föreskrivs i detta direktiv.
Över ett tröskelvärde på 1 miljon EUR får 
den överförda förlusten inte överstiga 
60 procent av de årliga intäkterna som 
överstiger 1 miljon EUR.

Or. de

Ändringsförslag 161
Liem Hoang Ngoc
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Förslag till direktiv
Kapitel VIII – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BESTÄMMELSER OM INTRÄDE I
OCH UTTRÄDE UR DET SYSTEM 

SOM FÖRESKRIVS I DETTA 
DIREKTIV

BESTÄMMELSER OM INTRÄDE I DET 
SYSTEM SOM FÖRESKRIVS I DETTA 

DIREKTIV

Or. fr

Ändringsförslag 162
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Kapitel VIII – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BESTÄMMELSER OM INTRÄDE I 
OCH UTTRÄDE UR DET SYSTEM 

SOM FÖRESKRIVS I DETTA 
DIREKTIV

BESTÄMMELSER OM 
IKRAFTTRÄDANDE AV DET SYSTEM 

SOM FÖRESKRIVS I DETTA 
DIREKTIV

Or. pt

Ändringsförslag 163
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Kapitel VIII – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BESTÄMMELSER OM INTRÄDE I
OCH UTTRÄDE UR DET SYSTEM 

SOM FÖRESKRIVS I DETTA 
DIREKTIV

BESTÄMMELSER OM INTRÄDE I DET 
SYSTEM SOM FÖRESKRIVS I DETTA 

DIREKTIV

Or. fr
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Motivering

Genom ändringsförslaget som gör det obligatoriskt för berättigade företag att tillämpa 
systemet (dvs. företag som uppfyller kraven för konsolidering) omöjliggörs också varje form 
av utträde ur systemet.

Ändringsförslag 164
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en skattebetalare väljer att tillämpa 
det system som föreskrivs i detta direktiv 
ska samtliga tillgångar och skulder 
redovisas till det värde som beräknats 
enligt nationella skatteregler omedelbart 
före den dag skattebetalaren börjar tillämpa 
systemet, om inte annat föreskrivs i detta 
direktiv.

Samtliga tillgångar och skulder ska 
redovisas till det värde som beräknats 
enligt nationella skatteregler omedelbart 
före den dag skattebetalaren börjar tillämpa 
systemet, om inte annat föreskrivs i detta 
direktiv.

Or. pt

Ändringsförslag 165
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en skattebetalare väljer att tillämpa det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
samtliga tillgångar och skulder redovisas 
till det värde som beräknats enligt 
nationella skatteregler omedelbart före den 
dag skattebetalaren börjar tillämpa 
systemet, om inte annat föreskrivs i detta 
direktiv.

När en skattebetalare omfattas av det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
samtliga tillgångar och skulder redovisas 
till det värde som beräknats enligt 
nationella skatteregler omedelbart före den 
dag skattebetalaren börjar tillämpa 
systemet, om inte annat föreskrivs i detta 
direktiv.

Or. de
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Ändringsförslag 166
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en skattebetalare väljer att tillämpa det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
samtliga tillgångar och skulder redovisas 
till det värde som beräknats enligt 
nationella skatteregler omedelbart före den 
dag skattebetalaren börjar tillämpa 
systemet, om inte annat föreskrivs i detta 
direktiv.

När en skattebetalare ingår i det system 
som föreskrivs i detta direktiv ska samtliga 
tillgångar och skulder redovisas till det 
värde som beräknats enligt nationella 
skatteregler omedelbart före den dag 
skattebetalaren börjar tillämpa systemet, 
om inte annat föreskrivs i detta direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 167
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en skattebetalare väljer att tillämpa det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
samtliga tillgångar och skulder redovisas 
till det värde som beräknats enligt 
nationella skatteregler omedelbart före den 
dag skattebetalaren börjar tillämpa 
systemet, om inte annat föreskrivs i detta 
direktiv.

När en skattebetalare tillämpar det system 
som föreskrivs i detta direktiv ska samtliga 
tillgångar och skulder redovisas till det 
värde som beräknats enligt nationella 
skatteregler omedelbart före den dag 
skattebetalaren börjar tillämpa systemet, 
om inte annat föreskrivs i detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag gör det obligatoriskt för berättigade företag att tillämpa systemet (dvs. 
företag som uppfyller kraven för konsolidering.)
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Ändringsförslag 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 46 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intäkter och utgifter som enligt artikel 24.2 
och 24.3 anses ha influtit eller uppkommit 
innan skattebetalaren valde att ingå i det 
system som föreskrivs i detta direktiv men 
som ännu inte inbegripits i skattebasen 
enligt de nationella bolagsskatteregler som 
tidigare gällde för skattebetalaren, ska 
läggas till respektive dras av från 
skattebasen i enlighet med den nationella 
lagstiftningens regler om tidsaspekter.

Intäkter och utgifter som enligt artikel 24.2 
och 24.3 anses ha influtit eller uppkommit 
innan skattebetalaren omfattades av det 
system som föreskrivs i detta direktiv men 
som ännu inte inbegripits i skattebasen 
enligt de nationella bolagsskatteregler som 
tidigare gällde för skattebetalaren, ska 
läggas till respektive dras av från 
skattebasen i enlighet med den nationella 
lagstiftningens regler om tidsaspekter.

Or. de

Ändringsförslag 169
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 46 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intäkter och utgifter som enligt artikel 24.2 
och 24.3 anses ha influtit eller uppkommit 
innan skattebetalaren valde att ingå i det 
system som föreskrivs i detta direktiv men 
som ännu inte inbegripits i skattebasen 
enligt de nationella bolagsskatteregler som 
tidigare gällde för skattebetalaren, ska 
läggas till respektive dras av från 
skattebasen i enlighet med den nationella 
lagstiftningens regler om tidsaspekter.

Intäkter och utgifter som enligt artikel 24.2 
och 24.3 anses ha influtit eller uppkommit 
innan det system som föreskrivs i detta 
direktiv trädde i kraft men som ännu inte 
inbegripits i skattebasen enligt de 
nationella bolagsskatteregler som tidigare 
gällde för skattebetalaren, ska läggas till 
respektive dras av från skattebasen i 
enlighet med den nationella lagstiftningens 
regler om tidsaspekter.

Or. pt

Ändringsförslag 170
Sylvie Goulard
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Förslag till direktiv
Artikel 46 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intäkter och utgifter som enligt artikel 24.2 
och 24.3 anses ha influtit eller uppkommit 
innan skattebetalaren valde att ingå i det 
system som föreskrivs i detta direktiv men 
som ännu inte inbegripits i skattebasen 
enligt de nationella bolagsskatteregler som 
tidigare gällde för skattebetalaren, ska 
läggas till respektive dras av från 
skattebasen i enlighet med den nationella 
lagstiftningens regler om tidsaspekter.

Intäkter och utgifter som enligt artikel 24.2 
och 24.3 anses ha influtit eller uppkommit 
innan skattebetalaren ingick i det system 
som föreskrivs i detta direktiv men som 
ännu inte inbegripits i skattebasen enligt de 
nationella bolagsskatteregler som tidigare 
gällde för skattebetalaren, ska läggas till 
respektive dras av från skattebasen i 
enlighet med den nationella lagstiftningens 
regler om tidsaspekter.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag gör det obligatoriskt för berättigade företag att tillämpa systemet (dvs. 
företag som uppfyller kraven för konsolidering.)

Ändringsförslag 171
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 46 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intäkter som beskattats enligt nationella 
bolagsskatteregler, innan skattebetalaren 
valde att ingå i systemet, på grundval av 
ett belopp som överstiger det som skulle ha 
tagits med i skattebasen enligt artikel 24.2 
ska dras av från skattebasen.

Intäkter som beskattats enligt nationella 
bolagsskatteregler, innan systemet trädde i 
kraft, på grundval av ett belopp som 
överstiger det som skulle ha tagits med i 
skattebasen enligt artikel 24.2 ska dras av 
från skattebasen.

Or. pt

Ändringsförslag 172
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Förslag till direktiv
Artikel 46 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intäkter som beskattats enligt nationella 
bolagsskatteregler, innan skattebetalaren 
valde att ingå i systemet, på grundval av 
ett belopp som överstiger det som skulle ha 
tagits med i skattebasen enligt artikel 24.2 
ska dras av från skattebasen.

Intäkter som beskattats enligt nationella 
bolagsskatteregler, innan skattebetalaren 
omfattades av systemet, på grundval av ett 
belopp som överstiger det som skulle ha 
tagits med i skattebasen enligt artikel 24.2 
ska dras av från skattebasen.

Or. de

Ändringsförslag 173
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avsättningar, även för pensioner, och 
avdrag för osäkra fordringar enligt 
artiklarna 25, 26 och 27 ska vara 
avdragsgilla enbart i den mån de följer av 
verksamheter eller transaktioner som utförs 
efter det att skattebetalaren valde att ingå i
det system som föreskrivs i detta direktiv.

1. Avsättningar, även för pensioner, och 
avdrag för osäkra fordringar enligt 
artiklarna 25, 26 och 27 ska vara 
avdragsgilla enbart i den mån de följer av 
verksamheter eller transaktioner som utförs 
efter det att skattebetalaren omfattades av
det system som föreskrivs i detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 174
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avsättningar, även för pensioner, och 
avdrag för osäkra fordringar enligt 
artiklarna 25, 26 och 27 ska vara 
avdragsgilla enbart i den mån de följer av 

1. Avsättningar, även för pensioner, och 
avdrag för osäkra fordringar enligt 
artiklarna 25, 26 och 27 ska vara 
avdragsgilla enbart i den mån de följer av 
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verksamheter eller transaktioner som utförs 
efter det att skattebetalaren valde att ingå i
det system som föreskrivs i detta direktiv.

verksamheter eller transaktioner som utförs 
efter det att det system som föreskrivs i 
detta direktiv trädde i kraft.

Or. pt

Ändringsförslag 175
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avsättningar, även för pensioner, och 
avdrag för osäkra fordringar enligt 
artiklarna 25, 26 och 27 ska vara 
avdragsgilla enbart i den mån de följer av 
verksamheter eller transaktioner som utförs 
efter det att skattebetalaren valde att ingå i 
det system som föreskrivs i detta direktiv.

1. Avsättningar, även för pensioner, och 
avdrag för osäkra fordringar enligt 
artiklarna 25, 26 och 27 ska vara 
avdragsgilla enbart i den mån de följer av 
verksamheter eller transaktioner som utförs 
efter det att skattebetalaren gick med i det 
system som föreskrivs i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utgifter som uppkommit för 
verksamheter eller transaktioner som 
utförts innan skattebetalaren valde att ingå 
i systemet men för vilka något avdrag inte 
gjorts ska vara avdragsgilla.

2. Utgifter som uppkommit för 
verksamheter eller transaktioner som 
utförts innan skattebetalaren omfattades av
systemet men för vilka något avdrag inte 
gjorts ska vara avdragsgilla.

Or. de

Ändringsförslag 177
Miguel Portas
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Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utgifter som uppkommit för 
verksamheter eller transaktioner som 
utförts innan skattebetalaren valde att ingå 
i systemet men för vilka något avdrag inte 
gjorts ska vara avdragsgilla.

2. Utgifter som uppkommit för 
verksamheter eller transaktioner som 
utförts innan systemet trädde i kraft men 
för vilka något avdrag inte gjorts ska vara 
avdragsgilla.

Or. pt

Ändringsförslag 178
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Belopp som redan dragits av innan 
skattebetalaren valde att ingå i systemet 
får inte dras av igen.

3. Belopp som redan dragits av innan 
systemet trädde i kraft får inte dras av 
igen.

Or. pt

Ändringsförslag 179
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 48 utgår
Förluster före inträde i systemet

När skattebetalare haft förluster innan de 
valt att ingå i det system som föreskrivs i 
detta direktiv vilka kunde ha överförts i ny 
räkning enligt tillämplig nationell 
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lagstiftning men som ännu inte utjämnats 
mot skattepliktig vinst, får dessa förluster 
dras av från skattebasen i den 
utsträckning som föreskrivs i den 
nationella lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 180
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 48 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förluster före inträde i systemet Förluster före systemets ikraftträdande

Or. pt

Ändringsförslag 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När skattebetalare haft förluster innan de 
valt att ingå i det system som föreskrivs i 
detta direktiv vilka kunde ha överförts i ny 
räkning enligt tillämplig nationell 
lagstiftning men som ännu inte utjämnats 
mot skattepliktig vinst, får dessa förluster 
dras av från skattebasen i den utsträckning 
som föreskrivs i den nationella 
lagstiftningen.

När skattebetalare haft förluster innan de 
omfattats av det system som föreskrivs i 
detta direktiv vilka kunde ha överförts i ny 
räkning enligt tillämplig nationell 
lagstiftning men som ännu inte utjämnats 
mot skattepliktig vinst, får dessa förluster 
dras av från skattebasen i den utsträckning 
som föreskrivs i den nationella 
lagstiftningen.

Or. de

Ändringsförslag 182
Miguel Portas
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Förslag till direktiv
Artikel 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När skattebetalare haft förluster innan de 
valt att ingå i det system som föreskrivs i 
detta direktiv vilka kunde ha överförts i ny 
räkning enligt tillämplig nationell 
lagstiftning men som ännu inte utjämnats 
mot skattepliktig vinst, får dessa förluster 
dras av från skattebasen i den utsträckning 
som föreskrivs i den nationella 
lagstiftningen.

När skattebetalare haft förluster innan det 
system som föreskrivs i detta direktiv 
trädde i kraft, vilka kunde ha överförts i ny 
räkning enligt tillämplig nationell 
lagstiftning men som ännu inte utjämnats 
mot skattepliktig vinst, får dessa förluster 
dras av från skattebasen i den utsträckning 
som föreskrivs i den nationella 
lagstiftningen.

Or. pt

Ändringsförslag 183
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När skattebetalare haft förluster innan de 
valt att ingå i det system som föreskrivs i 
detta direktiv vilka kunde ha överförts i ny 
räkning enligt tillämplig nationell 
lagstiftning men som ännu inte utjämnats 
mot skattepliktig vinst, får dessa förluster 
dras av från skattebasen i den utsträckning 
som föreskrivs i den nationella 
lagstiftningen.

När skattebetalare haft förluster innan de 
gick med i det system som föreskrivs i 
detta direktiv vilka kunde ha överförts i ny 
räkning enligt tillämplig nationell 
lagstiftning men som ännu inte utjämnats 
mot skattepliktig vinst, får dessa förluster 
dras av från skattebasen i den utsträckning 
som föreskrivs i den nationella 
lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 184
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 49
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49 utgår
Allmän regel om utträde ur systemet

När en skattebetalare träder ut ur det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
dennes tillgångar och skulder redovisas 
till ett värde som beräknats enligt 
systemets regler, om inte annat föreskrivs 
i detta direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 185
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49 utgår
Allmän regel om utträde ur systemet

När en skattebetalare träder ut ur det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
dennes tillgångar och skulder redovisas 
till ett värde som beräknats enligt 
systemets regler, om inte annat föreskrivs 
i detta direktiv.

Or. pt

Ändringsförslag 186
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49 utgår
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Allmän regel om utträde ur systemet
När en skattebetalare träder ut ur det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
dennes tillgångar och skulder redovisas 
till ett värde som beräknats enligt 
systemets regler, om inte annat föreskrivs 
i detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Genom ändringsförslaget som gör det obligatoriskt för berättigade företag att tillämpa 
systemet (dvs. företag som uppfyller kraven för konsolidering) omöjliggörs också varje form 
av utträde ur systemet.

Ändringsförslag 187
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49 utgår
Allmän regel om utträde ur systemet

När en skattebetalare träder ut ur det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
dennes tillgångar och skulder redovisas 
till ett värde som beräknats enligt 
systemets regler, om inte annat föreskrivs 
i detta direktiv.

Or. pt

Ändringsförslag 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 49
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en skattebetalare träder ut ur det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
dennes tillgångar och skulder redovisas till 
ett värde som beräknats enligt systemets 
regler, om inte annat föreskrivs i detta 
direktiv.

Om ett företags affärsverksamhet ändras 
på ett sådant sätt att det inte längre 
omfattas av de bestämmelser som följer av
det system som föreskrivs i detta direktiv 
ska dennes tillgångar och skulder redovisas 
till ett värde som beräknats enligt 
systemets regler, om inte annat föreskrivs i 
detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 49a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49a
När en skattebetalare lämnar det system 
som avses i detta direktiv får denne åter 
ansluta sig till respektive system efter en 
period på minst tre år.

Or. en

Motivering

Denna väntetid är nödvändig för att minska risken för aggressiv skatteplanering genom en 
kombination av systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas och nationella 
system för företagsbeskattning och ett frekvent byte mellan dem.

Ändringsförslag 190
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 50
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50 utgår
Anläggningstillgångar som skrivs av i 

grupp
När en skattebetalare träder ut ur det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
dennes grupp av tillgångar beräknad 
enligt det system som föreskrivs i detta 
direktiv redovisas, med tanke på de 
nationella skatteregler som därefter blir 
tillämpliga, som en grupp av tillgångar 
som skrivs av enligt metoden för degressiv 
avskrivning med en årlig sats på 25 %.

Or. fr

Ändringsförslag 191
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50 utgår
Anläggningstillgångar som skrivs av i 

grupp
När en skattebetalare träder ut ur det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
dennes grupp av tillgångar beräknad 
enligt det system som föreskrivs i detta 
direktiv redovisas, med tanke på de 
nationella skatteregler som därefter blir 
tillämpliga, som en grupp av tillgångar 
som skrivs av enligt metoden för degressiv 
avskrivning med en årlig sats på 25 %.

Or. pt
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Ändringsförslag 192
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50 utgår
Anläggningstillgångar som skrivs av i 

grupp
När en skattebetalare träder ut ur det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
dennes grupp av tillgångar beräknad 
enligt det system som föreskrivs i detta 
direktiv redovisas, med tanke på de 
nationella skatteregler som därefter blir 
tillämpliga, som en grupp av tillgångar 
som skrivs av enligt metoden för degressiv 
avskrivning med en årlig sats på 25 %.

Or. fr

Motivering

Genom ändringsförslaget som gör det obligatoriskt för berättigade företag att tillämpa 
systemet (dvs. företag som uppfyller kraven för konsolidering) omöjliggörs också varje form 
av utträde ur systemet.

Ändringsförslag 193
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50 utgår
Anläggningstillgångar som skrivs av i 

grupp
När en skattebetalare träder ut ur det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
dennes grupp av tillgångar beräknad 
enligt det system som föreskrivs i detta 
direktiv redovisas, med tanke på de 
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nationella skatteregler som därefter blir 
tillämpliga, som en grupp av tillgångar 
som skrivs av enligt metoden för degressiv 
avskrivning med en årlig sats på 25 %.

Or. pt

Ändringsförslag 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en skattebetalare träder ut ur det 
system som föreskrivs i detta direktiv ska 
dennes grupp av tillgångar beräknad enligt 
det system som föreskrivs i detta direktiv 
redovisas, med tanke på de nationella 
skatteregler som därefter blir tillämpliga, 
som en grupp av tillgångar som skrivs av 
enligt metoden för degressiv avskrivning 
med en årlig sats på 25 %.

Om ett företags affärsverksamhet ändras 
på ett sådant sätt att det inte längre 
omfattas av de bestämmelser som följer av 
det system som föreskrivs i detta direktiv 
ska dennes grupp av tillgångar beräknad 
enligt det system som föreskrivs i detta 
direktiv redovisas, med tanke på de 
nationella skatteregler som därefter blir 
tillämpliga, som en grupp av tillgångar som 
skrivs av enligt metoden för degressiv 
avskrivning med en årlig sats på 25 %.

Or. de

Ändringsförslag 195
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51 utgår
Långfristiga kontrakt vid utträde ur 

systemet
Efter det att en skattebetalare träder ut ur 
systemet ska intäkter och utgifter från 
långfristiga kontrakt behandlas i enlighet 
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med de nationella bolagsskatteregler som 
därefter blir tillämpliga. De intäkter och 
utgifter som redan beaktats för 
skatteändamål inom ramen för det system 
som föreskrivs i detta direktiv ska dock 
inte beaktas ännu en gång.

Or. fr

Ändringsförslag 196
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51 utgår
Långfristiga kontrakt vid utträde ur 

systemet
Efter det att en skattebetalare träder ut ur 
systemet ska intäkter och utgifter från 
långfristiga kontrakt behandlas i enlighet 
med de nationella bolagsskatteregler som 
därefter blir tillämpliga. De intäkter och 
utgifter som redan beaktats för 
skatteändamål inom ramen för det system 
som föreskrivs i detta direktiv ska dock 
inte beaktas ännu en gång.

Or. pt

Ändringsförslag 197
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51 utgår
Långfristiga kontrakt vid utträde ur 
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systemet
Efter det att en skattebetalare träder ut ur 
systemet ska intäkter och utgifter från 
långfristiga kontrakt behandlas i enlighet 
med de nationella bolagsskatteregler som 
därefter blir tillämpliga. De intäkter och 
utgifter som redan beaktats för 
skatteändamål inom ramen för det system 
som föreskrivs i detta direktiv ska dock 
inte beaktas ännu en gång.

Or. fr

Motivering

Genom ändringsförslaget som gör det obligatoriskt för berättigade företag att tillämpa 
systemet (dvs. företag som uppfyller kraven för konsolidering) omöjliggörs också varje form 
av utträde ur systemet.

Ändringsförslag 198
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51 utgår
Långfristiga kontrakt vid utträde ur 

systemet
Efter det att en skattebetalare träder ut ur 
systemet ska intäkter och utgifter från 
långfristiga kontrakt behandlas i enlighet 
med de nationella bolagsskatteregler som 
därefter blir tillämpliga. De intäkter och 
utgifter som redan beaktats för 
skatteändamål inom ramen för det system 
som föreskrivs i detta direktiv ska dock 
inte beaktas ännu en gång.

Or. pt



AM\885627SV.doc 95/234 PE478.376v01-00

SV

Ändringsförslag 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter det att en skattebetalare träder ut ur
systemet ska intäkter och utgifter från 
långfristiga kontrakt behandlas i enlighet 
med de nationella bolagsskatteregler som 
därefter blir tillämpliga. De intäkter och 
utgifter som redan beaktats för 
skatteändamål inom ramen för det system 
som föreskrivs i detta direktiv ska dock 
inte beaktas ännu en gång.

Om ett företags affärsverksamhet ändras 
på ett sådant sätt att det inte längre 
omfattas av de bestämmelser som följer av
det system som föreskrivs i detta direktiv
ska intäkter och utgifter från långfristiga 
kontrakt behandlas i enlighet med de 
nationella bolagsskatteregler som därefter 
blir tillämpliga.  De intäkter och utgifter 
som redan beaktats för skatteändamål inom 
ramen för det system som föreskrivs i detta 
direktiv ska dock inte beaktas ännu en 
gång.

Or. de

Ändringsförslag 200
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 52 utgår
Avsättningar och avdrag vid utträde ur 

systemet
Efter det att en skattebetalare träder ut ur 
det system som föreskrivs i detta direktiv 
får de utgifter som redan dragits av i 
enlighet med artiklarna 25–27 inte dras 
av ännu en gång.

Or. fr
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Ändringsförslag 201
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 52 utgår
Avsättningar och avdrag vid utträde ur 

systemet
Efter det att en skattebetalare träder ut ur 
det system som föreskrivs i detta direktiv 
får de utgifter som redan dragits av i 
enlighet med artiklarna 25–27 inte dras 
av ännu en gång.

Or. pt

Ändringsförslag 202
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 52 utgår
Avsättningar och avdrag vid utträde ur 

systemet
Efter det att en skattebetalare träder ut ur 
det system som föreskrivs i detta direktiv 
får de utgifter som redan dragits av i 
enlighet med artiklarna 25–27 inte dras 
av ännu en gång.

Or. fr

Motivering

Genom ändringsförslaget som gör det obligatoriskt för berättigade företag att tillämpa 
systemet (dvs. företag som uppfyller kraven för konsolidering) omöjliggörs också varje form 
av utträde ur systemet.
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Ändringsförslag 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter det att en skattebetalare träder ut ur
det system som föreskrivs i detta direktiv 
får de utgifter som redan dragits av i 
enlighet med artiklarna 25–27 inte dras av 
ännu en gång.

Om ett företags affärsverksamhet ändras 
på ett sådant sätt att det inte längre 
omfattas av de bestämmelser som följer av 
det system som föreskrivs i detta direktiv 
får de utgifter som redan dragits av i 
enlighet med artiklarna 25–27 inte dras av 
ännu en gång.

Or. de

Ändringsförslag 204
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53 utgår
Förluster vid utträde ur systemet

De förluster för en skattebetalare som 
ännu inte utjämnats mot skattepliktiga 
vinster enligt reglerna i det system som 
föreskrivs i detta direktiv ska överföras i 
ny räkning i enlighet med nationella 
bolagsskatteregler.

Or. fr

Ändringsförslag 205
Miguel Portas
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Förslag till direktiv
Artikel 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53 utgår
Förluster vid utträde ur systemet

De förluster för en skattebetalare som 
ännu inte utjämnats mot skattepliktiga 
vinster enligt reglerna i det system som 
föreskrivs i detta direktiv ska överföras i 
ny räkning i enlighet med nationella 
bolagsskatteregler.

Or. pt

Ändringsförslag 206
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53 utgår
Förluster vid utträde ur systemet

De förluster för en skattebetalare som 
ännu inte utjämnats mot skattepliktiga 
vinster enligt reglerna i det system som 
föreskrivs i detta direktiv ska överföras i 
ny räkning i enlighet med nationella 
bolagsskatteregler.

Or. fr

Motivering

Genom ändringsförslaget som gör det obligatoriskt för berättigade företag att tillämpa 
systemet (dvs. företag som uppfyller kraven för konsolidering) omöjliggörs också varje form 
av utträde ur systemet.

Ändringsförslag 207
Miguel Portas
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Förslag till direktiv
Artikel 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53 utgår
Förluster vid utträde ur systemet

De förluster för en skattebetalare som 
ännu inte utjämnats mot skattepliktiga 
vinster enligt reglerna i det system som 
föreskrivs i detta direktiv ska överföras i 
ny räkning i enlighet med nationella 
bolagsskatteregler.

Or. pt

Ändringsförslag 208
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54 utgår
Berättigade dotterbolag

1. Samtliga närmaste dotterbolag och 
dotterbolag på lägre nivå till ett 
moderbolag som har följande rättigheter i 
bolagen ska anses vara berättigade 
dotterbolag:
a) Rätt till mer än 50 % av rösterna.
b) En ägarandel uppgående till mer än 
75 % av företagets egna kapital eller mer 
än 75 % av de vinstgivande rättigheterna.
2. Vid beräkningen av de trösklar som 
avses i punkt 1 när det gäller andra 
företag än de närmaste dotterbolagen ska 
följande regler gälla:
a) När röstandelströskeln nås i fråga om 
de närmaste dotterbolagen och 
dotterbolagen på lägre nivå ska 
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moderbolaget anses inneha 100 % av 
rösterna.
b) Rätten till vinst och ägarandelar av 
kapitalet ska beräknas genom att 
andelarna i mellanvarande dotterbolag på 
respektive nivå multipliceras. 
Ägarandelar som uppgår till 75 % eller 
mindre och som innehas direkt eller 
indirekt av moderbolaget, inbegripet 
andelar i företag med hemvist i ett 
tredjeland, ska också beaktas vid 
beräkningen.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 209
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Samtliga närmaste dotterbolag och 
dotterbolag på lägre nivå till ett 
moderbolag som har följande rättigheter i 
bolagen ska anses vara berättigade 
dotterbolag:

utgår

a) Rätt till mer än 50 % av rösterna.
b) En ägarandel uppgående till mer än
75 % av företagets egna kapital eller mer 
än 75 % av de vinstgivande rättigheterna.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.
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Ändringsförslag 210
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Samtliga närmaste dotterbolag och
dotterbolag på lägre nivå till ett 
moderbolag som har följande rättigheter i 
bolagen ska anses vara berättigade 
dotterbolag:

1. Samtliga närmaste dotterbolag och 
dotterbolag på lägre nivå till ett 
moderbolag som har mer än 50 procent av 
rösträtterna och de rättigheter som 
garanterar del i vinsten ska anses vara 
berättigade dotterbolag.

Or. pt

Ändringsförslag 211
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Rätt till mer än 50 % av rösterna. utgår

Or. pt

Ändringsförslag 212
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Rätt till mer än 50 % av rösterna. a) Rätt till mer än 20 % av rösterna.

Or. de
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Ändringsförslag 213
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En ägarandel uppgående till mer än 
75 % av företagets egna kapital eller mer 
än 75 % av de vinstgivande rättigheterna.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En ägarandel uppgående till mer än 
75 % av företagets egna kapital eller mer 
än 75 % av de vinstgivande rättigheterna.

b) En ägarandel uppgående till mer än 
25 % av företagets egna kapital eller mer 
än 25 % av de vinstgivande rättigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 215
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid beräkningen av de trösklar som 
avses i punkt 1 när det gäller andra 
företag än de närmaste dotterbolagen ska 
följande regler gälla:

utgår

a) När röstandelströskeln nås i fråga om 
de närmaste dotterbolagen och 
dotterbolagen på lägre nivå ska 
moderbolaget anses inneha 100 % av 
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rösterna.
b) Rätten till vinst och ägarandelar av 
kapitalet ska beräknas genom att 
andelarna i mellanvarande dotterbolag på 
respektive nivå multipliceras. 
Ägarandelar som uppgår till 75 % eller 
mindre och som innehas direkt eller 
indirekt av moderbolaget, inbegripet 
andelar i företag med hemvist i ett 
tredjeland, ska också beaktas vid 
beräkningen.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 216
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Rätten till vinst och ägarandelar av 
kapitalet ska beräknas genom att andelarna 
i mellanvarande dotterbolag på respektive 
nivå multipliceras. Ägarandelar som 
uppgår till 75 % eller mindre och som
innehas direkt eller indirekt av 
moderbolaget, inbegripet andelar i företag 
med hemvist i ett tredjeland, ska också 
beaktas vid beräkningen.

b) Rätten till vinst ska beräknas genom att 
andelarna i mellanvarande dotterbolag på 
respektive nivå multipliceras. Alla 
ägarandelar som innehas direkt eller 
indirekt av moderbolaget, inbegripet 
andelar i företag med hemvist i ett 
tredjeland, ska också beaktas vid 
beräkningen.

Or. pt

Ändringsförslag 217
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Rätten till vinst och ägarandelar av 
kapitalet ska beräknas genom att andelarna 
i mellanvarande dotterbolag på respektive 
nivå multipliceras. Ägarandelar som 
uppgår till 75 % eller mindre och som 
innehas direkt eller indirekt av 
moderbolaget, inbegripet andelar i företag 
med hemvist i ett tredjeland, ska också 
beaktas vid beräkningen.

b) Rätten till vinst och ägarandelar av 
kapitalet ska beräknas genom att andelarna 
i mellanvarande dotterbolag på respektive 
nivå multipliceras. Ägarandelar som 
uppgår till 25 % eller mindre och som 
innehas direkt eller indirekt av 
moderbolaget, inbegripet andelar i företag 
med hemvist i ett tredjeland, ska också 
beaktas vid beräkningen.

Or. de

Ändringsförslag 218
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 55 utgår
Bildande av en koncern

1. En skattebetalare med hemvist ska 
bilda en koncern tillsammans med 
följande enheter:
a) Alla av dess fasta driftsställen som är 
belägna i andra medlemsstater.
b) Alla de fasta driftsställen belägna i en 
medlemsstat som tillhör dess berättigade 
dotterbolag med hemvist i ett tredjeland.
c) Alla av dess berättigade dotterbolag 
med hemvist i någon medlemsstat.
d) Andra skattebetalare med hemvist som 
är berättigade dotterbolag till samma 
bolag som har hemvist i ett tredjeland och 
uppfyller villkoret i artikel 2.2 a.
2. En skattebetalare utan hemvist ska 
bilda en koncern i fråga om alla av dess 
fasta driftsställen belägna i 
medlemsstaterna och alla av dess 
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berättigade dotterbolag med hemvist i en 
eller flera medlemsstater, inbegripet fasta 
driftsställen tillhörande de senare bolagen 
belägna i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 219
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 56 utgår
Insolvens

Ett företag som är insolvent eller försatts i 
likvidation får inte bli medlem i en 
koncern. En skattebetalare som förklaras 
vara insolvent eller som avvecklas ska 
omedelbart träda ut ur koncernen.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 220
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 57 utgår
Räckvidd för konsolidering



PE478.376v01-00 106/234 AM\885627SV.doc

SV

1. Skattebaserna för koncernföretagen i 
en koncern ska konsolideras.
2. När den konsoliderade skattebasen är 
negativ ska förlusten överföras i ny 
räkning och utjämnas mot nästa positiva 
konsoliderade skattebas. När den 
konsoliderade skattebasen är positiv ska 
den fördelas i enlighet med artiklarna 86–
102.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 221
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När den konsoliderade skattebasen är 
negativ ska förlusten överföras i ny räkning 
och utjämnas mot nästa positiva 
konsoliderade skattebas. När den 
konsoliderade skattebasen är positiv ska 
den fördelas i enlighet med artiklarna 86–
102.

2. När den konsoliderade skattebasen är 
negativ ska förlusten överföras i ny räkning 
påföljande år och dras av från nästa 
positiva konsoliderade skattebas. När den 
konsoliderade skattebasen är positiv ska 
den fördelas i enlighet med artiklarna 86–
102.

Or. pt

Ändringsförslag 222
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När den negativa konsoliderade 
skattebasen motsvarar skattebetalarens 
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första beskattningsår får den överföras i 
ny räkning följande tre år och dras av 
från respektive positiva skattebaser om 
sådana finns. När den negativa 
konsoliderade skattebasen motsvarar 
skattebetalarens andra beskattningsår får 
den överföras i ny räkning följande två år 
och dras av från respektive positiva 
skattebaser om sådana finns.

Or. pt

Ändringsförslag 223
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid konsolidering ska man inte beakta 
åren innan detta direktiv trädde i kraft. 
Förluster som gjorts innan detta direktiv 
trädde i kraft kan inte ingå i 
konsolideringen.

Or. en

Ändringsförslag 224
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 57a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 57a
Icke-retroaktiv verkan

Konsolideringen ska endast gälla 
skattepliktiga vinster som uppstått efter 
det att detta direktiv trätt i kraft.
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Or. fr

Ändringsförslag 225
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 57a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 57a
Förluster kan överföras i ny räkning i 
högst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 226
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 58 utgår
Tidsaspekter

1. De trösklar som avses i artikel 54 ska 
nås under hela beskattningsåret.
2. Trots vad som sägs i punkt 1 ska en 
skattebetalare anses bli medlem i en 
koncern den dag då trösklarna enligt 
artikel 54 nås. Trösklarna ska nås under 
minst nio på varandra följande månader, 
och i annat fall ska en skattebetalare 
behandlas som om den aldrig blivit 
medlem i koncernen.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.
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Ändringsförslag 227
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Trots vad som sägs i punkt 1 ska en 
skattebetalare anses bli medlem i en 
koncern den dag då trösklarna enligt 
artikel 54 nås. Trösklarna ska nås under 
minst nio på varandra följande månader, 
och i annat fall ska en skattebetalare 
behandlas som om den aldrig blivit 
medlem i koncernen.

2. Trots vad som sägs i punkt 1 ska en 
skattebetalare anses bli medlem i en 
koncern den dag då tröskeln enligt 
artikel 54 nås. Tröskeln ska nås under 
minst nio på varandra följande månader, 
och i annat fall ska en skattebetalare 
behandlas som om den aldrig blivit 
medlem i koncernen.

Or. pt

Ändringsförslag 228
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Trots vad som sägs i punkt 1 ska en 
skattebetalare anses bli medlem i en 
koncern den dag då trösklarna enligt 
artikel 54 nås. Trösklarna ska nås under 
minst nio på varandra följande månader, 
och i annat fall ska en skattebetalare 
behandlas som om den aldrig blivit 
medlem i koncernen.

2. Trots vad som sägs i punkt 1 ska en 
skattebetalare anses bli medlem i en 
koncern den dag då trösklarna enligt 
artikel 54 nås. Trösklarna ska nås under 
minst tolv på varandra följande månader, 
och i annat fall ska en skattebetalare 
behandlas som om den aldrig blivit 
medlem i koncernen.

Or. fr

Ändringsförslag 229
Danuta Jazłowiecka
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Förslag till direktiv
Artikel 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 59 utgår
Undanröjande av koncerninterna 

transaktioner
1. Vid beräkningen av den konsoliderade 
skattebasen ska vinster och förluster som 
härrör från direkta transaktioner mellan 
koncernföretag ignoreras.
2. För att en transaktion ska fastställas 
som koncernintern ska båda parterna i 
transaktionen vara koncernföretag vid 
den tidpunkt då transaktionen utförs och 
de anknutna intäkterna och utgifterna 
måste redovisas.
3. Koncerner ska använda en konsekvent 
och tillräckligt dokumenterad metod för 
registrering av koncerninterna 
transaktioner. Koncerner får ändra denna 
metod enbart av giltiga kommersiella skäl 
och bara vid början av ett beskattningsår.
4. Metoden för registrering av 
koncerninterna transaktioner ska 
möjliggöra att alla koncerninterna 
överföringar och försäljningar 
identifieras till det lägre av 
anskaffningsvärdet och det skattemässiga 
värdet.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 230
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Koncerner ska använda en konsekvent 
och tillräckligt dokumenterad metod för 
registrering av koncerninterna 
transaktioner. Koncerner får ändra denna 
metod enbart av giltiga kommersiella skäl 
och bara vid början av ett beskattningsår.

utgår

Or. lt

Ändringsförslag 231
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Metoden för registrering av 
koncerninterna transaktioner ska 
möjliggöra att alla koncerninterna 
överföringar och försäljningar 
identifieras till det lägre av 
anskaffningsvärdet och det skattemässiga 
värdet.

utgår

Or. lt

Ändringsförslag 232
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 60 utgår
Kupong- och källskatter

För transaktioner mellan koncernföretag 
i en koncern får inga kupongskatter eller 
andra källskatter tas ut.
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Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 233
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 61 utgår
Anläggningstillgångar vid inträde i 

koncernen
När en skattebetalare är den ekonomiska 
ägaren av icke-avskrivningsbara eller 
individuellt avskrivningsbara 
anläggningstillgångar på dagen för dess 
inträde i en koncern och en av dessa 
tillgångar avyttras av ett koncernföretag 
inom fem år efter den dagen, ska under 
avyttringsåret en justering göras av den 
tilldelade andelen för det koncernföretag 
som var ekonomisk ägare av tillgången 
vid inträdet i koncernen. Inkomsterna 
från denna avyttring ska läggas till den 
andelen och kostnaderna för 
icke-avskrivningsbara tillgångar och det 
skattemässiga värdet av avskrivningsbara 
tillgångar ska dras av.
En sådan justering ska också göras för 
finansiella tillgångar, med undantag av 
aktier och andelar i anknutna företag, 
ägarintressen och egna aktier eller 
andelar.
Om till följd av en omstrukturering en 
skattebetalare inte längre finns eller inte 
längre har ett fast driftsställe i den 
medlemsstat där den hade hemvist på 
dagen för dess inträde i koncernen, ska 
skattebetalaren anses ha ett fast 
driftsställe där vid tillämpningen av 
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bestämmelserna i denna artikel.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 234
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 62 utgår
Långfristiga kontrakt vid inträde i 

koncernen
Intäkter och utgifter som har influtit 
respektive uppkommit enligt artikel 24.2 
och 24.3 innan en skattebetalare blev 
medlem i koncernen men som ännu inte 
inbegripits i beräkningen av skatt enligt 
tillämpliga nationella bolagsskatteregler 
ska läggas till respektive dras av från den 
tilldelade andelen i enlighet med den 
nationella lagstiftningens regler om 
tidsaspekter.
Intäkter som beskattats enligt tillämpliga 
nationella bolagsskatteregler innan en 
skattebetalare blev medlem i koncernen 
till ett belopp som överstiger det som 
skulle ha tagits ut enligt artikel 24.2 ska 
dras av från den tilldelade andelen.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.
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Ändringsförslag 235
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 63 utgår
Avsättningar och avdrag vid inträde i 

koncernen
Utgifter som omfattas av artiklarna 25, 26 
och 27 och som uppkommit för 
verksamheter eller transaktioner som 
utförts innan en skattebetalare blev 
medlem i koncernen men för vilka någon 
avsättning eller något avdrag inte gjorts 
enligt tillämpliga nationella 
bolagsskatteregler, ska vara avdragsgilla 
enbart mot skattebetalarens tilldelade 
andel, såvida de inte uppkommer mer än 
fem år efter det att skattebetalaren blivit 
medlem i koncernen.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 236
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 64 utgår
Förluster vid inträde i koncernen

Förluster som inte dragits av och som en 
skattebetalare eller ett fast driftsställe haft 
enligt reglerna i detta direktiv eller enligt 
nationella bolagsskatteregler före inträdet 
i en koncern får inte utjämnas mot den 
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konsoliderade skattebasen. Sådana 
förluster ska överföras i ny räkning och 
får utjämnas mot den tilldelade andelen i 
enlighet med artikel 43 respektive de 
nationella bolagsskatteregler som skulle 
varit tillämpliga på skattebetalaren i 
avsaknad av det system som föreskrivs i 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 237
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 65 utgår
En koncerns upphörande

När en koncern upphör ska 
beskattningsåret anses upphöra. Den 
konsoliderade skattebasen och eventuella 
förluster för koncernen som inte dragits 
av ska fördelas på varje enskilt 
koncernföretag i enlighet med artiklarna 
86–102 på grundval av de 
fördelningsfaktorer som gäller för det 
beskattningsår då koncernen upphör.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 238
Danuta Jazłowiecka
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Förslag till direktiv
Artikel 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 66 utgår
Förluster efter en koncerns upphörande

Efter en koncerns upphörande ska 
förluster behandlas enligt följande:
a) Om skattebetalaren kvarstår i det 
system som föreskrivs i detta direktiv men 
inte ingår i en koncern, ska förlusterna 
överföras i ny räkning och utjämnas 
enligt artikel 43.
b) Om skattebetalaren träder in i en 
annan koncern, ska förlusterna överföras 
i ny räkning och utjämnas mot dess 
tilldelade andel.
c) Om skattebetalaren träder ut ur 
systemet ska förlusterna överföras i ny 
räkning och utjämnas enligt de nationella 
bolagsskatteregler som blir tillämpliga, 
som om dessa förluster uppstod när 
skattebetalaren omfattades av de reglerna.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 239
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 66 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om skattebetalaren kvarstår i det system 
som föreskrivs i detta direktiv men inte 
ingår i en koncern, ska förlusterna 
överföras i ny räkning och utjämnas enligt 
artikel 43.

a) Om skattebetalaren inte längre ingår i en 
koncern, ska förlusterna överföras i ny 
räkning och utjämnas enligt artikel 43.
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Or. fr

Ändringsförslag 240
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 66 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om skattebetalaren kvarstår i det system 
som föreskrivs i detta direktiv men inte 
ingår i en koncern, ska förlusterna 
överföras i ny räkning och utjämnas enligt 
artikel 43.

a) Om skattebetalaren kvarstår utanför en 
koncern, ska förlusterna överföras i ny 
räkning och utjämnas enligt artikel 43.

Or. pt

Ändringsförslag 241
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 66 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om skattebetalaren träder ut ur 
systemet ska förlusterna överföras i ny 
räkning och utjämnas enligt de nationella 
bolagsskatteregler som blir tillämpliga, 
som om dessa förluster uppstod när 
skattebetalaren omfattades av de reglerna.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 242
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 66 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om skattebetalaren träder ut ur 
systemet ska förlusterna överföras i ny 
räkning och utjämnas enligt de nationella 
bolagsskatteregler som blir tillämpliga, 
som om dessa förluster uppstod när 
skattebetalaren omfattades av de reglerna.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 243
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 67 utgår
Anläggningstillgångar vid utträde ur 

koncernen
Om icke-avskrivningsbara eller 
individuellt avskrivningsbara 
anläggningstillgångar, utom de som gett 
upphov till ett reducerat undantag enligt 
artikel 75, avyttras inom tre år efter det att 
den skattebetalare som är ekonomisk 
ägare av dessa tillgångar träder ut ur 
koncernen, ska inkomsterna läggas till 
koncernens konsoliderade skattebas 
under avyttringsåret och kostnaderna för 
icke-avskrivningsbara tillgångar och det 
skattemässiga värdet av avskrivningsbara 
tillgångar dras av.
Samma regel ska gälla för finansiella 
tillgångar, med undantag av aktier och 
andelar i anknutna företag, ägarintressen 
och egna aktier eller andelar.
I den omfattning som inkomsterna från 
avyttringar läggs till koncernens 
konsoliderade skattebas ska de inte bli 
skattepliktiga på annat sätt.
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Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 244
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 68 utgår
Egengenererade immateriella tillgångar

När en skattebetalare som är ekonomisk 
ägare av en eller flera egengenererade 
immateriella tillgångar träder ut ur en 
koncern, ska ett belopp motsvarande 
kostnaderna för dessa tillgångar avseende 
forskning och utveckling, marknadsföring 
och annonsering under de föregående 
fem åren läggas till de kvarvarande 
koncernföretagens konsoliderade 
skattebas. Det belopp som läggs till får 
emellertid inte överstiga värdet av 
tillgångarna när skattebetalaren träder ut 
ur koncernen. Dessa kostnader ska 
fördelas på den skattebetalare som träder 
ut ur koncernen och behandlas i enlighet 
med de nationella bolagsskatteregler som 
blir tillämpliga på skattebetalaren eller, 
om denne kvarstår i det system som 
föreskrivs i detta direktiv, direktivets 
regler.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.
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Ändringsförslag 245
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en skattebetalare som är ekonomisk 
ägare av en eller flera egengenererade 
immateriella tillgångar träder ut ur en 
koncern, ska ett belopp motsvarande 
kostnaderna för dessa tillgångar avseende 
forskning och utveckling, marknadsföring 
och annonsering under de föregående 
fem åren läggas till de kvarvarande 
koncernföretagens konsoliderade skattebas. 
Det belopp som läggs till får emellertid inte 
överstiga värdet av tillgångarna när 
skattebetalaren träder ut ur koncernen. 
Dessa kostnader ska fördelas på den 
skattebetalare som träder ut ur koncernen 
och behandlas i enlighet med de nationella 
bolagsskatteregler som blir tillämpliga på 
skattebetalaren eller, om denne kvarstår i 
det system som föreskrivs i detta direktiv,
direktivets regler.

När en skattebetalare som är ekonomisk 
ägare av en eller flera egengenererade 
immateriella tillgångar träder ut ur en 
koncern, ska ett belopp motsvarande 
kostnaderna för dessa tillgångar avseende 
forskning och utveckling, marknadsföring 
och annonsering under de föregående 
fem åren läggas till de kvarvarande 
koncernföretagens konsoliderade skattebas. 
Det belopp som läggs till får emellertid inte 
överstiga värdet av tillgångarna när 
skattebetalaren träder ut ur koncernen. 
Dessa kostnader ska fördelas på den 
skattebetalare som träder ut ur koncernen 
och behandlas i enlighet med direktivets 
regler.

Or. pt

Ändringsförslag 246
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69 utgår
Förluster vid utträde ur koncernen

Några förluster ska inte fördelas på ett
koncernföretag som träder ut ur en 
koncern.

Or. en
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Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 247
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70 utgår
Omstruktureringar inom en koncern

1. En omstrukturering inom en koncern 
eller en överföring av sätet för en 
skattebetalare som ingår i en koncern ska 
inte ge upphov till vinster eller förluster 
vid fastställandet av den konsoliderade 
skattebasen. Artikel 59.3 ska tillämpas.
2. Trots vad som sägs i punkt 1 och i de 
fall en omstrukturering eller en serie 
transaktioner mellan koncernföretag 
inom en period av två år medför att 
väsentligen alla tillgångar hos en 
skattebetalare överförs till en annan 
medlemsstat och att tillgångsfaktorn 
ändras väsentligt, ska följande regler 
tillämpas:
Under de fem år som följer på 
överföringen ska de överförda 
tillgångarna fördelas på tillgångsfaktorn 
hos den överförande skattebetalaren, så 
länge som ett företag inom koncernen 
fortsätter att vara den ekonomiska ägaren 
av tillgångarna. Om skattebetalaren inte 
längre finns eller inte längre har ett fast 
driftsställe i den medlemsstat från vilken 
tillgångarna överfördes, ska denne anses 
ha ett fast driftsställe där vid tillämpning 
av bestämmelserna i denna artikel.

Or. en
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Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 248
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71 utgår
Behandling av förluster när en 

omstrukturering sker mellan två eller 
flera koncerner

1. När som ett resultat av en 
omstrukturering en eller flera koncerner, 
eller två eller flera koncernföretag, blir 
medlemmar i en annan koncern ska 
eventuella förluster för tidigare 
existerande koncerner som inte dragits av 
fördelas på vart och ett av 
koncernföretagen från dessa koncerner i 
enlighet med artiklarna 86–102, på 
grundval av de faktorer som gäller under 
det beskattningsår då omstruktureringen 
sker, och förlusterna ska överföras i ny 
räkning för kommande år.
2. När två eller flera huvudskattebetalare 
fusioneras enligt artikel 2 a i och ii i 
rådets direktiv 2009/133/EG ska 
eventuella förluster för en koncern som 
inte dragits av fördelas på dess 
koncernföretag i enlighet med 
artiklarna 86–102, på grundval av de 
faktorer som gäller under det 
beskattningsår då fusioneringen sker, och 
förlusterna ska överföras i ny räkning för 
kommande år.

Or. en
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Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 249
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 72 utgår
Undantag med förbehåll för progressiv 

beskattning
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 75 får intäkter som undantas från 
beskattning enligt artikel 11 c, d eller e 
beaktas vid fastställandet av den skattesats 
som ska gälla för en skattebetalare.

Or. de

Ändringsförslag 250
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 72 utgår
Undantag med förbehåll för progressiv 

beskattning
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 75 får intäkter som undantas från 
beskattning enligt artikel 11 c, d eller e 
beaktas vid fastställandet av den skattesats 
som ska gälla för en skattebetalare.

Or. en
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Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 251
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 75 får intäkter som undantas från 
beskattning enligt artikel 11 c, d eller e 
beaktas vid fastställandet av den skattesats 
som ska gälla för en skattebetalare.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 75 får intäkter som undantas från 
beskattning enligt artikel 11 e beaktas vid 
fastställandet av den skattesats som ska 
gälla för en skattebetalare.

Or. pt

Ändringsförslag 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 73 utgår
Överflyttning av beskattning

Artikel 11 c, d eller e ska inte tillämpas 
om den enhet som gjort vinstutdelningen, 
den enhet vars aktier avyttras eller det 
fasta driftsstället omfattas av en av 
följande ordningar i det land där enheten 
har sitt hemvist eller där det fasta 
driftsstället är beläget:
a) När vinster enligt det allmänna 
systemet i tredjelandet beskattas med en 
lagstadgad bolagsskattesats som är lägre 
än 40 % av den genomsnittliga 
lagstadgade bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna.
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b) När det finns ett särskilt system i 
tredjelandet som möjliggör en avsevärt 
lägre beskattningsnivå än den som gäller 
enligt det allmänna systemet.
Den genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna ska årligen 
offentliggöras av kommissionen. Den ska 
beräknas som ett aritmetiskt medelvärde. 
Vid tillämpning av denna artikel och 
artiklarna 81 och 82 ska ändringar av 
skattesatsen börja gälla för skattebetalare 
först under det beskattningsår som 
påbörjas efter ändringen.

Or. de

Ändringsförslag 253
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 73 utgår
Överflyttning av beskattning

Artikel 11 c, d eller e ska inte tillämpas 
om den enhet som gjort vinstutdelningen, 
den enhet vars aktier avyttras eller det 
fasta driftsstället omfattas av en av 
följande ordningar i det land där enheten 
har sitt hemvist eller där det fasta 
driftsstället är beläget:
a) När vinster enligt det allmänna 
systemet i tredjelandet beskattas med en 
lagstadgad bolagsskattesats som är lägre 
än 40 % av den genomsnittliga 
lagstadgade bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna.
b) När det finns ett särskilt system i 
tredjelandet som möjliggör en avsevärt 
lägre beskattningsnivå än den som gäller 
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enligt det allmänna systemet.
Den genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna ska årligen 
offentliggöras av kommissionen. Den ska 
beräknas som ett aritmetiskt medelvärde. 
Vid tillämpning av denna artikel och 
artiklarna 81 och 82 ska ändringar av 
skattesatsen börja gälla för skattebetalare 
först under det beskattningsår som 
påbörjas efter ändringen.

Or. en

Ändringsförslag 254
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 73 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 c, d eller e ska inte tillämpas om 
den enhet som gjort vinstutdelningen, den 
enhet vars aktier avyttras eller det fasta 
driftsstället omfattas av en av följande 
ordningar i det land där enheten har sitt 
hemvist eller där det fasta driftsstället är 
beläget:

Artikel 11 e ska inte tillämpas om den 
enhet som gjort vinstutdelningen, den 
enhet vars aktier avyttras eller det fasta 
driftsstället omfattas av en av följande 
ordningar i det land där enheten har sitt 
hemvist eller där det fasta driftsstället är 
beläget:

Or. pt

Ändringsförslag 255
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 73 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) När vinster enligt det allmänna systemet 
i tredjelandet beskattas med en lagstadgad 
bolagsskattesats som är lägre än 40 % av 
den genomsnittliga lagstadgade 

a) När vinster enligt det allmänna systemet 
i tredjelandet beskattas med en lagstadgad 
bolagsskattesats som är lägre än 20 %.
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bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna.

Or. pt

Ändringsförslag 256
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 73 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) När vinster enligt det allmänna systemet 
i tredjelandet beskattas med en lagstadgad 
bolagsskattesats som är lägre än 40 % av 
den genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna.

a) När vinster enligt det allmänna systemet 
i tredjelandet beskattas med en lagstadgad 
bolagsskattesats som är lägre än 100 % av 
den genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 257
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 73 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) När vinster enligt det allmänna systemet 
i tredjelandet beskattas med en lagstadgad 
bolagsskattesats som är lägre än 40 % av 
den genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna.

a) När vinster enligt det allmänna systemet 
i tredjelandet beskattas med en lagstadgad 
bolagsskattesats som är lägre än 70 % av 
den genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 258
Miguel Portas
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Förslag till direktiv
Artikel 73 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna ska årligen 
offentliggöras av kommissionen. Den ska 
beräknas som ett aritmetiskt medelvärde. 
Vid tillämpning av denna artikel och 
artiklarna 81 och 82 ska ändringar av 
skattesatsen börja gälla för skattebetalare 
först under det beskattningsår som 
påbörjas efter ändringen.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 259
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 74 utgår
Beräkning av inkomster för ett utländskt 

fast driftsställe
När artikel 73 tillämpas på inkomster för 
ett fast driftsställe i ett tredjeland ska dess 
intäkter, utgifter och andra avdragsgilla 
poster fastställas enligt reglerna i det 
system som föreskrivs i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.
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Ändringsförslag 260
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 75 utgår
Otillåtet undantag för aktieavyttring

När som ett resultat av en aktieavyttring 
en skattebetalare träder ut ur koncernen 
och denna skattebetalare under 
innevarande eller tidigare beskattningsår 
genom koncerninterna transaktioner har 
förvärvat en eller flera 
anläggningstillgångar som inte skrivs av i 
grupp, ska ett belopp motsvarande dessa 
tillgångar inte omfattas av undantaget, 
såvida det inte visas att de koncerninterna 
transaktionerna utfördes av giltiga 
kommersiella skäl.
Det belopp som inte får omfattas av 
undantaget ska utgöras av tillgångens 
eller tillgångarnas marknadsvärde vid 
överföringen med avdrag för tillgångens 
eller tillgångarnas skattemässiga värde 
eller de kostnader som avses i artikel 20 
avseende anläggningstillgångar som inte 
är föremål för avskrivning.
När den verklige ägaren av de aktier som 
avyttras är en skattebetalare utan hemvist 
eller en skattebetalare utanför systemet 
ska tillgångens eller tillgångarnas 
marknadsvärde vid överföringen med 
avdrag för det skattemässiga värdet anses 
ha mottagits av den skattebetalare som 
innehade tillgången eller tillgångarna 
före den koncerninterna transaktion som 
avses i första stycket.

Or. pt
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Ändringsförslag 261
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 75 utgår
Otillåtet undantag för aktieavyttring

När som ett resultat av en aktieavyttring 
en skattebetalare träder ut ur koncernen 
och denna skattebetalare under 
innevarande eller tidigare beskattningsår 
genom koncerninterna transaktioner har 
förvärvat en eller flera 
anläggningstillgångar som inte skrivs av i 
grupp, ska ett belopp motsvarande dessa 
tillgångar inte omfattas av undantaget, 
såvida det inte visas att de koncerninterna 
transaktionerna utfördes av giltiga 
kommersiella skäl.
Det belopp som inte får omfattas av 
undantaget ska utgöras av tillgångens 
eller tillgångarnas marknadsvärde vid 
överföringen med avdrag för tillgångens 
eller tillgångarnas skattemässiga värde 
eller de kostnader som avses i artikel 20 
avseende anläggningstillgångar som inte 
är föremål för avskrivning.
När den verklige ägaren av de aktier som 
avyttras är en skattebetalare utan hemvist 
eller en skattebetalare utanför systemet 
ska tillgångens eller tillgångarnas 
marknadsvärde vid överföringen med 
avdrag för det skattemässiga värdet anses 
ha mottagits av den skattebetalare som 
innehade tillgången eller tillgångarna 
före den koncerninterna transaktion som 
avses i första stycket.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.
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Ändringsförslag 262
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 75 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När som ett resultat av en aktieavyttring 
en skattebetalare träder ut ur koncernen 
och denna skattebetalare under 
innevarande eller tidigare beskattningsår 
genom koncerninterna transaktioner har 
förvärvat en eller flera 
anläggningstillgångar som inte skrivs av i 
grupp, ska ett belopp motsvarande dessa 
tillgångar inte omfattas av undantaget, 
såvida det inte visas att de koncerninterna 
transaktionerna utfördes av giltiga 
kommersiella skäl.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 263
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 75 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det belopp som inte får omfattas av 
undantaget ska utgöras av tillgångens 
eller tillgångarnas marknadsvärde vid 
överföringen med avdrag för tillgångens 
eller tillgångarnas skattemässiga värde 
eller de kostnader som avses i artikel 20 
avseende anläggningstillgångar som inte 
är föremål för avskrivning.

utgår

Or. pt
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Ändringsförslag 264
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 75 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den verklige ägaren av de aktier som 
avyttras är en skattebetalare utan hemvist 
eller en skattebetalare utanför systemet 
ska tillgångens eller tillgångarnas 
marknadsvärde vid överföringen med 
avdrag för det skattemässiga värdet anses 
ha mottagits av den skattebetalare som 
innehade tillgången eller tillgångarna 
före den koncerninterna transaktion som 
avses i första stycket.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 265
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 76 utgår
Räntor och royaltyer och andra 

källbeskattade inkomster
1. När en skattebetalare får inkomster 
som har beskattats i en annan 
medlemsstat eller i ett tredjeland, bortsett 
från inkomster som undantas enligt 
artikel 11 c, d eller e, ska ett avdrag från 
skattebetalarens skatteskuld medges.
2. Avdraget ska fördelas mellan 
koncernföretagen inom koncernen enligt 
den formel som gäller för det 
beskattningsåret enligt artiklarna 86–102.
3. Avdraget ska beräknas separat för varje 
medlemsstat eller tredjeland och för varje 
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typ av inkomst. Det får inte överstiga det 
belopp som skulle följa av att den inkomst 
som hänförs till en skattebetalare eller ett 
fast driftsställe omfattas av 
bolagsskattesatsen i den medlemsstat där 
skattebetalaren har hemvist eller där det 
fasta driftsstället är beläget.
4. Vid beräkningen av avdraget ska 
inkomstbeloppet minskas med anknutna 
avdragsgilla utgifter, som ska anses 
motsvara 2 % av inkomsterna såvida 
skattebetalaren inte visar att en annan 
situation föreligger.
5. Avdraget för en skatteskuld i ett 
tredjeland får inte överstiga 
skattebetalarens slutliga 
bolagsskatteskuld, om inte annat sägs i ett 
avtal som ingåtts mellan skattebetalarens 
hemvistmedlemsstat och tredjelandet.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 266
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en skattebetalare får inkomster som 
har beskattats i en annan medlemsstat eller 
i ett tredjeland, bortsett från inkomster som 
undantas enligt artikel 11 c, d eller e, ska 
ett avdrag från skattebetalarens skatteskuld 
medges.

1. När en skattebetalare får inkomster som 
har beskattats i en annan medlemsstat eller 
i ett tredjeland, bortsett från inkomster som 
undantas enligt artikel 11 e, ska ett avdrag 
från skattebetalarens skatteskuld medges.

Or. pt



PE478.376v01-00 134/234 AM\885627SV.doc

SV

Ändringsförslag 267
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid beräkningen av avdraget ska 
inkomstbeloppet minskas med anknutna 
avdragsgilla utgifter, som ska anses 
motsvara 2 % av inkomsterna såvida 
skattebetalaren inte visar att en annan 
situation föreligger.

4. Vid beräkningen av avdraget ska 
inkomstbeloppet minskas med anknutna 
avdragsgilla utgifter, som ska anses 
motsvara 0,5 % av inkomsterna såvida 
skattebetalaren inte visar att en annan 
situation föreligger.

Or. pt

Ändringsförslag 268
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Avdraget för en skatteskuld i ett 
tredjeland får inte överstiga 
skattebetalarens slutliga bolagsskatteskuld, 
om inte annat sägs i ett avtal som ingåtts 
mellan skattebetalarens 
hemvistmedlemsstat och tredjelandet.

5. Avdraget för en skatteskuld i ett 
tredjeland får inte överstiga 
skattebetalarens slutliga bolagsskatteskuld.

Or. pt

Ändringsförslag 269
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 77 utgår
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Kupongskatt
Räntor och royaltyer som en 
skattebetalare betalar till en mottagare 
utanför koncernen får omfattas av 
kupongskatt i skattebetalarens 
medlemsstat enligt tillämpliga regler i 
nationell lagstiftning och eventuellt 
tillämpliga dubbelbeskattningsavtal. 
Kupongskatten ska fördelas mellan 
medlemsstaterna på grundval av den 
formel enligt artiklarna 86–102 som 
gäller för det beskattningsår då skatten 
tas ut.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 270
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 80 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artificiella transaktioner som utförs enbart
för att undvika skatt ska ignoreras vid 
beräkningen av skattebasen.

Bevisat ”artificiella” transaktioner som 
utförs för att genom olagliga metoder 
undvika skatt ska ignoreras vid 
beräkningen av skattebasen.

Or. en

Ändringsförslag 271
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Enligt det allmänna systemet i a) Enligt det allmänna systemet i 
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tredjelandet beskattas vinster med en 
lagstadgad bolagsskattesats som är lägre än 
40 % av den genomsnittliga lagstadgade
bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna.

tredjelandet beskattas vinster med en 
lagstadgad bolagsskattesats som är lägre än 
den minimibolagsskattesats som fastställs 
i detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 272
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Enligt det allmänna systemet i 
tredjelandet beskattas vinster med en 
lagstadgad bolagsskattesats som är lägre än 
40 % av den genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna.

a) Enligt det allmänna systemet i 
tredjelandet beskattas vinster med en 
lagstadgad bolagsskattesats som är lägre än 
20 %.

Or. pt

Ändringsförslag 273
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Enligt det allmänna systemet i 
tredjelandet beskattas vinster med en 
lagstadgad bolagsskattesats som är lägre än
40 % av den genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna.

a) Enligt det allmänna systemet i 
tredjelandet beskattas vinster med en 
lagstadgad bolagsskattesats som är lägre än
70 % av den genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna.

Or. fr
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Ändringsförslag 274
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Trots vad som sägs i punkt 1 ska räntor 
som betalas till en enhet med hemvist i ett 
tredjeland med vilket det inte finns något 
avtal om utbyte av upplysningar som är 
jämförbart med det system för utbyte av 
upplysningar på begäran som föreskrivs i 
direktiv 2011/16/EU vara avdragsgilla till 
ett belopp som inte överskrider det belopp 
som skulle fastställas mellan oberoende 
företag, om ett av följande villkor är 
uppfyllda:

utgår

a) Räntebeloppet inbegrips som inkomster 
i det närstående företagets skattebas i 
enlighet med artikel 82.
b) Räntorna betalas till ett företag vars 
huvudslag av aktier är föremål för 
regelbunden handel på en eller flera 
erkända fondbörser.
c) Räntorna betalas till en enhet som i sitt 
hemvistland aktivt bedriver 
näringsverksamhet. Med detta avses en 
oberoende ekonomisk verksamhet som 
drivs i vinstintresse och där chefer och 
anställda utövar betydande 
ledningsfunktioner och bedriver 
betydande operativ verksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 275
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Trots vad som sägs i punkt 1 ska räntor 
som betalas till en enhet med hemvist i ett 
tredjeland med vilket det inte finns något 
avtal om utbyte av upplysningar som är 
jämförbart med det system för utbyte av 
upplysningar på begäran som föreskrivs i 
direktiv 2011/16/EU vara avdragsgilla till 
ett belopp som inte överskrider det belopp 
som skulle fastställas mellan oberoende 
företag, om ett av följande villkor är 
uppfyllda:

3. Räntor som betalas till en enhet med 
hemvist i ett tredjeland med vilket det inte 
finns något avtal om utbyte av 
upplysningar som är jämförbart med det 
system för utbyte av upplysningar på 
begäran som föreskrivs i direktiv 
2011/16/EU ska inte vara avdragsgilla.

Or. de

Ändringsförslag 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Räntebeloppet inbegrips som inkomster 
i det närstående företagets skattebas i 
enlighet med artikel 82.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Räntorna betalas till ett företag vars 
huvudslag av aktier är föremål för 
regelbunden handel på en eller flera 
erkända fondbörser.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Räntorna betalas till en enhet som i sitt 
hemvistland aktivt bedriver 
näringsverksamhet. Med detta avses en 
oberoende ekonomisk verksamhet som 
drivs i vinstintresse och där chefer och 
anställda utövar betydande 
ledningsfunktioner och bedriver 
betydande operativ verksamhet.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Skattebasen ska innefatta ej utdelade 
inkomster för en enhet med hemvist i ett 
tredjeland om följande villkor är uppfyllda:

1. Skattebasen ska proportionellt innefatta 
ej utdelade inkomster för en enhet med 
hemvist i ett tredjeland om följande villkor 
är uppfyllda:

Or. de

Ändringsförslag 280
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 1 – led a



PE478.376v01-00 140/234 AM\885627SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Skattebetalaren har själv eller 
tillsammans med sina närstående företag en 
direkt eller indirekt andel av rösterna som 
överstiger 50 %, eller äger mer än 50 % av 
enhetens kapital eller har rätt att motta mer 
än 50 % av enhetens vinst.

a) Skattebetalaren har själv eller 
tillsammans med sina närstående företag en 
direkt eller indirekt andel av rösterna som 
överstiger 20 %, eller äger mer än 20 % av
enhetens kapital eller har rätt att motta mer 
än 20 % av enhetens vinst.

Or. de

Ändringsförslag 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enligt det allmänna systemet i 
tredjelandet beskattas vinster med en 
lagstadgad bolagsskattesats som är lägre än 
40 % av den genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna, eller omfattas enheten av 
ett särskilt system som möjliggör en 
avsevärt lägre beskattningsnivå än den som 
gäller enligt det allmänna systemet.

b) Enligt det allmänna systemet i 
tredjelandet beskattas vinster med en 
lagstadgad bolagsskattesats som är lägre än
den lagstadgade minimibolagsskattesatsen, 
eller omfattas enheten av ett särskilt system 
som möjliggör en avsevärt lägre 
beskattningsnivå än den som gäller enligt 
det allmänna systemet.

Or. de

Ändringsförslag 282
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enligt det allmänna systemet i 
tredjelandet beskattas vinster med en 
lagstadgad bolagsskattesats som är lägre än 
40 % av den genomsnittliga lagstadgade 

b) Enligt det allmänna systemet i 
tredjelandet beskattas vinster med en 
lagstadgad bolagsskattesats som är lägre än 
20 %, eller omfattas enheten av ett särskilt 
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bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna, eller omfattas enheten av 
ett särskilt system som möjliggör en 
avsevärt lägre beskattningsnivå än den som 
gäller enligt det allmänna systemet.

system som möjliggör en avsevärt lägre 
beskattningsnivå än den som gäller enligt 
det allmänna systemet.

Or. pt

Ändringsförslag 283
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enligt det allmänna systemet i 
tredjelandet beskattas vinster med en 
lagstadgad bolagsskattesats som är lägre än
40 % av den genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna, eller omfattas enheten av 
ett särskilt system som möjliggör en 
avsevärt lägre beskattningsnivå än den som 
gäller enligt det allmänna systemet.

b) Enligt det allmänna systemet i 
tredjelandet beskattas vinster med en 
lagstadgad bolagsskattesats som är lägre än
70 % av den genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna, eller omfattas enheten av 
ett särskilt system som möjliggör en 
avsevärt lägre beskattningsnivå än den som 
gäller enligt det allmänna systemet.

Or. fr

Ändringsförslag 284
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De inkomster som ska inbegripas i 
skattebasen ska beräknas enligt artiklarna 
9–15. Förluster för den utländska enheten 
ska inte inbegripas i skattebasen utan 
överföras i ny räkning och beaktas vid 
tillämpning av artikel 82 under kommande 
år.

1. De inkomster som ska inbegripas i 
skattebasen ska beräknas enligt artiklarna 
9–15. Förluster för den utländska enheten 
ska inte inbegripas i skattebasen utan 
överföras i ny räkning påföljande 
beskattningsår och beaktas vid tillämpning 
av artikel 82 under året därefter.
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Or. pt

Ändringsförslag 285
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den utländska enheten i ett senare 
skede delar ut vinst till skattebetalaren, 
ska de inkomster som tidigare inbegripits i 
skattebasen enligt artikel 82 dras av från 
skattebasen vid beräkning av 
skattebetalarens skatteskuld för den 
utdelade inkomsten.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 286
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 86 utgår
Allmänna principer

1. Den konsoliderade skattebasen ska för 
varje beskattningsår fördelas mellan 
koncernföretagen enligt en 
fördelningsformel. Vid fastställandet av 
den tilldelade andelen för ett 
koncernföretag A ska följande formel 
användas, varvid faktorerna försäljning, 
arbetskraft och tillgångar ska få lika stor 
vikt:
formel
2. Den konsoliderade skattebasen för en 
koncern ska bara fördelas när den är 
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positiv.
3. Beräkningarna för fördelningen av den 
konsoliderade skattebasen ska utföras vid 
utgången av koncernens beskattningsår.
4. En period på 15 dagar eller fler under 
en kalendermånad ska betraktas som en 
hel månad.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 287
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den konsoliderade skattebasen ska för 
varje beskattningsår fördelas mellan 
koncernföretagen enligt en 
fördelningsformel. Vid fastställandet av 
den tilldelade andelen för ett 
koncernföretag A ska följande formel 
användas, varvid faktorerna försäljning,
arbetskraft och tillgångar ska få lika stor 
vikt:

1. Den konsoliderade skattebasen ska för 
varje beskattningsår fördelas mellan 
koncernföretagen enligt en 
fördelningsformel. Vid fastställandet av 
den tilldelade andelen för ett 
koncernföretag A ska följande formel 
användas, varvid faktorerna arbetskraft och 
tillgångar ska få lika stor vikt:

Or. en

Ändringsförslag 288
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den konsoliderade skattebasen ska för 1. Den konsoliderade skattebasen ska för 
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varje beskattningsår fördelas mellan 
koncernföretagen enligt en 
fördelningsformel. Vid fastställandet av 
den tilldelade andelen för ett 
koncernföretag A ska följande formel 
användas, varvid faktorerna försäljning, 
arbetskraft och tillgångar ska få lika stor 
vikt:

varje beskattningsår fördelas mellan 
koncernföretagen enligt en 
fördelningsformel. Vid fastställandet av 
den tilldelade andelen för ett 
koncernföretag A ska följande formel 
användas, varvid faktorerna försäljning, 
arbetskraft och tillgångar ska få lika stor 
vikt:

Tilldelad andel A = [1/3(A 
försäljning/koncernförsäljning)+1/3(A 
löner/koncernlöner)+1/3(A 
tillgångar/koncerntillgångar)]* 
konsoliderad skattebas.

Or. pt

Ändringsförslag 289
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den konsoliderade skattebasen ska för 
varje beskattningsår fördelas mellan 
koncernföretagen enligt en 
fördelningsformel. Vid fastställandet av 
den tilldelade andelen för ett 
koncernföretag A ska följande formel 
användas, varvid faktorerna försäljning, 
arbetskraft och tillgångar ska få lika stor 
vikt:

1. Den konsoliderade skattebasen ska för 
varje beskattningsår fördelas mellan 
koncernföretagen enligt en 
fördelningsformel. Vid fastställandet av 
den tilldelade andelen för ett 
koncernföretag A ska följande formel 
användas, och omfatta faktorerna 
försäljning, arbetskraft och tillgångar:

Or. en

Ändringsförslag 290
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1 – formel
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Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Or. en

Motivering

En formel där försäljning, arbetskraft och tillgångar får vikten 10 procent, 45 procent, 
respektive 45 procent skulle vara en vettigare lösning av två skäl: Det skulle garantera att 
systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas inte avviker alltför mycket från den 
internationellt accepterade principen att ge källstaten den slutgiltiga beskattningsrätten. Det 
skulle också garantera att små och medelstora medlemsstater med begränsade inhemska 
marknader inte missgynnas oproportionerligt vid fördelningen av skattebasen.

Ändringsförslag 291
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1 – formel

skattebasKons.
Tillgångar

Tillgångar
3
1

anställdaAntal
anställdaAntal

2
1

derLönekostna
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2
1
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1

gFörsäljnin
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3
1A Andel Koncern
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Koncern
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Koncern

A




















skattebasKons.
Tillgångar

Tillgångar
20
9

anställdaAntal
anställdaAntal

2
1

derLönekostna
derLönekostna

2
1

20
9

gFörsäljnin
gFörsäljnin

10
1A Andel Koncern

A

Koncern

A

Koncern

A

Koncern

A
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Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Or. en

Ändringsförslag 292
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 87 utgår
Skyddsklausul

Om huvudskattebetalaren eller en behörig 
myndighet anser att resultatet av 
fördelningen till ett koncernföretag inte 
ger en rättvisande bild av omfattningen av 
det företagets affärsverksamhet, får som 
ett undantag till regeln i artikel 86 
huvudskattebetalaren eller den berörda 
myndigheten begära att en alternativ 
metod används. Om, efter samråd mellan 
de behöriga myndigheterna och i 
tillämpliga fall diskussioner i enlighet 
med artikel 132, alla dessa myndigheter 
samtycker till den alternativa metoden, 
ska denna användas. 
Huvudskattemyndighetens medlemsstat 
ska informera kommissionen om den 
alternativa metod som används.

skattebasKons.
Tillgångar

Tillgångar
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Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 293
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 88 utgår
Inträde i och utträde ur koncernen

När ett företag under ett beskattningsår 
träder in i eller ut ur en koncern, ska dess 
tilldelade andel beräknas proportionellt 
med hänsyn till det antal 
kalendermånader företaget ingick i 
koncernen under det beskattningsåret.

Or. en

Ändringsförslag 294
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 89

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Transparenta enheter

När en skattebetalare har en andel i en 
transparent enhet ska de faktorer som 
används vid beräkningen av dennes 
tilldelade andel inbegripa den 
transparenta enhetens försäljning, 
lönekostnader och tillgångar, i proportion 
till skattebetalarens andel av enhetens 
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vinster och förluster.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 295
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 90 utgår
Sammansättning av arbetskraftsfaktorn

1. Arbetskraftsfaktorn ska till ena hälften 
bestå av ett koncernföretags totala 
lönekostnader i täljaren och koncernens 
totala lönekostnader i nämnaren, och till 
andra hälften av koncernföretagets antal 
anställda i täljaren och koncernens antal 
anställda i nämnaren. När en enskild 
anställd inbegrips i arbetskraftsfaktorn 
för ett koncernföretag ska lönekostnaden 
för den personen också hänföras till 
arbetskraftsfaktorn för det 
koncernföretaget.
2. Antalet anställda ska beräknas vid 
utgången av beskattningsåret.
3. Definitionen av begreppet ”anställd” 
ska bestämmas av den nationella 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
arbetet utförs.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.
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Ändringsförslag 296
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 90 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetskraftsfaktorn ska till ena hälften
bestå av ett koncernföretags totala 
lönekostnader i täljaren och koncernens 
totala lönekostnader i nämnaren, och till 
andra hälften av koncernföretagets antal 
anställda i täljaren och koncernens antal 
anställda i nämnaren. När en enskild 
anställd inbegrips i arbetskraftsfaktorn för 
ett koncernföretag ska lönekostnaden för 
den personen också hänföras till 
arbetskraftsfaktorn för det 
koncernföretaget.

1. Arbetskraftsfaktorn ska bestå av ett 
koncernföretags totala lönekostnader i 
täljaren och koncernens totala 
lönekostnader i nämnaren. När en enskild 
anställd inbegrips i arbetskraftsfaktorn för 
ett koncernföretag ska lönekostnaden för 
den personen också hänföras till 
arbetskraftsfaktorn för det 
koncernföretaget.

Or. pt

Ändringsförslag 297
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 90 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Antalet anställda ska beräknas vid 
utgången av beskattningsåret.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 90 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Definitionen av begreppet ”anställd” ska 
bestämmas av den nationella 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
arbetet utförs.

3. Definitionen av begreppet ”anställd” ska 
bestämmas på EU-nivå.

Or. de

Ändringsförslag 299
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 91

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 utgår
Fördelning av anställda och 

lönekostnader
1. Anställda ska inbegripas i 
arbetskraftsfaktorn för det koncernföretag 
som avlönar dem.
2. Trots vad som sägs i punkt 1 ska i de 
fall anställda fysiskt utför sitt arbete 
under kontroll av ett annat 
koncernföretag än det som avlönar dem 
och under det förstnämnda 
koncernföretagets ansvar, ska dessa 
anställda och lönekostnaderna för dem 
inbegripas i arbetskraftsfaktorn för det 
förstnämnda koncernföretaget.
Denna regel ska bara tillämpas när 
följande villkor är uppfyllda:
a) Denna typ av anställning varar 
kontinuerligt för en period av minst tre 
månader.
b) Denna typ av anställda utgör minst 5 % 
av det totala antalet anställda för det 
koncernföretag som avlönar dem.
3. Trots vad som sägs i punkt 1 ska 
begreppet ”anställda” innefatta personer 
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som även om de inte är anställda direkt av 
ett koncernföretag ändå utför 
arbetsuppgifter som liknar de anställdas 
arbetsuppgifter.
4. Begreppet ”lönekostnader” ska 
innefatta löner, bonusar och alla andra 
ersättningar till anställda, inklusive 
relaterade pensionskostnader och sociala 
kostnader som bärs av arbetsgivaren.
5. Lönekostnaderna ska anses motsvara 
de utgifter för löner som arbetsgivaren 
behandlar som avdragsgilla under ett 
beskattningsår.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 300
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 91 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Anställda ska inbegripas i 
arbetskraftsfaktorn för det koncernföretag 
som avlönar dem.

1. Lönerna för de anställda ska inbegripas 
i arbetskraftsfaktorn för det koncernföretag 
som avlönar dem.

Or. pt

Ändringsförslag 301
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 91 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Trots vad som sägs i punkt 1 ska i de fall 2. Trots vad som sägs i punkt 1 ska i de fall 



PE478.376v01-00 152/234 AM\885627SV.doc

SV

anställda fysiskt utför sitt arbete under 
kontroll av ett annat koncernföretag än det 
som avlönar dem och under det 
förstnämnda koncernföretagets ansvar, ska 
dessa anställda och lönekostnaderna för 
dem inbegripas i arbetskraftsfaktorn för det 
förstnämnda koncernföretaget.

anställda fysiskt utför sitt arbete under 
kontroll av ett annat koncernföretag än det 
som avlönar dem och under det 
förstnämnda koncernföretagets ansvar, ska 
lönekostnaderna för dem inbegripas i 
arbetskraftsfaktorn för det förstnämnda 
koncernföretaget.

Or. pt

Ändringsförslag 302
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 91 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Denna typ av anställda utgör minst 5 % 
av det totala antalet anställda för det 
koncernföretag som avlönar dem.

b) Lönerna för denna typ av anställda 
utgör minst 5 % av den totala 
lönesumman för det koncernföretag som 
avlönar dem.

Or. pt

Ändringsförslag 303
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 91a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91a
Begränsningar för lagstadgade 

bolagsskattesatser
De lagstadgade bolagsskattesatserna 
enligt det allmänna systemet ska vara 
mellan 25 och 35 procent i samtliga 
medlemsstater.

Or. pt
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Ändringsförslag 304
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 92

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 92 utgår
Tillgångsfaktorns sammansättning

1. Tillgångsfaktorn ska utgöras av 
genomsnittsvärdet av alla materiella 
anläggningstillgångar som ägs, hyrs eller 
leasas av ett koncernföretag (täljaren) och 
genomsnittsvärdet för alla materiella 
anläggningstillgångar som ägs, hyrs eller 
leasas av koncernen (nämnaren).
2. Under de följande fem åren efter att en 
skattebetalare trätt in i en befintlig eller 
ny koncern ska i dennes tillgångsfaktor 
även ingå skattebetalarens totala 
kostnader för forskning, utveckling, 
marknadsföring och annonsering under 
de sex åren före det att denne trädde in i 
koncernen.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 305
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 93 utgår
Fördelning av tillgångar
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1. En tillgång ska ingå i den ekonomiska 
ägarens tillgångsfaktor. Kan den 
ekonomiska ägaren inte fastställas ska 
tillgången ingå i den rättsliga ägarens 
tillgångsfaktor.
2. En tillgång som faktiskt inte används 
av den ekonomiska ägaren ska, trots vad 
som sägs i punkt 1, ingå i det 
koncernföretags faktor som faktiskt 
använder tillgången. Denna regel ska 
emellertid enbart gälla för tillgångar som 
utgör mer än 5 % av det skattemässiga 
värdet av det koncernföretags materiella 
anläggningstillgångar som faktiskt 
använder tillgången.
3. Förutom tillgångar som leasas mellan 
koncernföretag ska leasade tillgångar 
ingå i det koncernföretags tillgångsfaktor 
som är leasegivare eller leasetagare av 
tillgången. Detsamma ska gälla för hyrda 
tillgångar.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 306
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 94 utgår
Värdering

1. Mark och andra icke-avskrivningsbara 
materiella anläggningstillgångar ska 
värderas till anskaffningsvärdet.
2. En individuellt avskrivningsbar 
materiell anläggningstillgång ska 
värderas till genomsnittet av det 
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skattemässiga värdet vid början och vid 
utgången av ett beskattningsår.
Om en individuell avskrivningsbar 
materiell anläggningstillgång, på grund 
av en eller flera koncerninterna 
transaktioner, inkluderas i ett 
koncernföretags tillgångsfaktor under 
kortare tid än ett beskattningsår ska 
värdet beräknas med avseende på antalet 
hela månader.
3. En grupp anläggningstillgångar ska 
värderas till genomsnittet av det 
skattemässiga värdet vid början och vid 
utgången av ett beskattningsår.
4. Om den som hyr eller leasar en tillgång 
inte är den ekonomiska ägaren ska hyrda 
eller leasade tillgångar värderas till 
åtta gånger nettoårshyran eller 
åtta gånger den årliga 
leaseingbetalningen netto efter avdrag för 
alla intäkter för andrahandsuthyrning 
eller leasing i andra hand.
Om ett koncernföretag hyr ut eller leasar 
en tillgång men inte är dess ekonomiska 
ägare ska den uthyrda eller leasade 
tillgångens värde beräknas till åtta gånger 
nettoårshyran eller åtta gånger den årliga 
leaseingbetalningen netto.
5. Om ett koncernföretag säljer en 
tillgång utanför koncernen efter en 
koncernintern överföring under samma 
eller föregående beskattningsår ska 
tillgången ingå i det överförande 
koncernföretagets tillgångsfaktor för 
perioden mellan den koncerninterna 
överföringen och försäljningen utanför 
koncernen. Detta gäller inte om de 
berörda koncernföretagen visar att den 
koncerninterna överföringen utförts av 
verkliga kommersiella skäl.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.
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Ändringsförslag 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 94 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mark och andra icke-avskrivningsbara 
materiella anläggningstillgångar ska 
värderas till anskaffningsvärdet.

1. Mark och andra icke-avskrivningsbara 
materiella anläggningstillgångar ska 
värderas till det verkliga värdet.

Or. de

Ändringsförslag 308
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 94 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mark och andra icke-avskrivningsbara 
materiella anläggningstillgångar ska 
värderas till anskaffningsvärdet.

1. Mark och andra icke-avskrivningsbara 
materiella anläggningstillgångar ska 
värderas till det bokförda värdet netto.

Or. fr

Ändringsförslag 309
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 95

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 95 utgår
Försäljningsfaktorns sammansättning

1. Försäljningsfaktorn ska bestå av ett 
koncernföretags totala försäljning 
(inkluderat fast driftsställe enligt 
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artikel 70.2 andra stycket) som täljare och 
koncernens totala försäljning som 
nämnare.
2. Med försäljning avses inkomster från 
all försäljning av varor och allt 
tillhandahållande av tjänster efter avdrag 
för rabatter och returer, exklusive 
mervärdesskatt, andra skatter och 
avgifter. Undantagna intäkter, räntor, 
utdelningar, royaltyer och inkomster från 
avyttring av anläggningstillgångar ska 
inte ingå i försäljningsfaktorn såvida det 
inte rör sig om intäkter som förvärvats 
inom ramen för den löpande 
verksamheten. Koncernintern försäljning 
av varor och koncerninternt 
tillhandahållande av tjänster ska inte 
ingå.
3. Försäljning ska värderas enligt 
artikel 22.

Or. en

Motivering

Fördelningsnyckeln bör vara så enkel, rättvis, och så svår att manipulera som möjligt.
Försäljningsfaktorn skapar omfattande problem, och försäljningsformeln bör utgå.
Försäljning per destination skulle innebära ett skifte från den rådande principen att ge 
källstaten den slutgiltiga beskattningsrätten, vilken har varit vägledande för OECD:s arbete 
avseende internationell beskattning. En försäljningsfaktor baserad på destination skulle vara 
relativt enkel att manipulera och skulle förmodligen kräva komplexa bestämmelser mot 
undvikande av skatt.

Ändringsförslag 310
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 95

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 95 utgår
Försäljningsfaktorns sammansättning

1. Försäljningsfaktorn ska bestå av ett 
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koncernföretags totala försäljning 
(inkluderat fast driftsställe enligt 
artikel 70.2 andra stycket) som täljare och 
koncernens totala försäljning som 
nämnare.
2. Med försäljning avses inkomster från 
all försäljning av varor och allt 
tillhandahållande av tjänster efter avdrag 
för rabatter och returer, exklusive 
mervärdesskatt, andra skatter och 
avgifter. Undantagna intäkter, räntor, 
utdelningar, royaltyer och inkomster från 
avyttring av anläggningstillgångar ska 
inte ingå i försäljningsfaktorn såvida det 
inte rör sig om intäkter som förvärvats 
inom ramen för den löpande 
verksamheten. Koncernintern försäljning 
av varor och koncerninternt 
tillhandahållande av tjänster ska inte 
ingå.
3. Försäljning ska värderas enligt 
artikel 22.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 311
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 96

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 96 utgår
Försäljning enligt destinationsort

1. Försäljning av varor ska ingå i 
försäljningsfaktorn för det 
koncernföretag som är beläget i den 
medlemsstat dit varorna slutgiltigt 
försänds eller transporteras till 
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förvärvaren. Om denna plats inte kan 
fastställas ska försäljningen av varorna 
tilldelas det koncernföretag som är 
beläget i den medlemsstat där varorna 
senast lokaliserades.
2. Tillhandhållandet av tjänster ska ingå i 
försäljningsfaktorn för det 
koncernföretag som är beläget i den 
medlemsstat där tjänsterna fysiskt 
tillhandahålls.
3. Undantagna intäkter, räntor, 
utdelningar, royaltyer och inkomster från 
avyttring av tillgångar som ingår i 
försäljningsfaktorn ska tilldelas 
mottagaren.
4. Om det inte finns något koncernföretag 
i den medlemsstat dit varorna skickas 
eller där tjänsterna tillhandahålls, eller 
om varorna skickas till eller tjänsterna 
tillhandahålls i ett tredjeland ska
försäljningen ingå i försäljningsfaktorn 
för alla koncernföretag i förhållande till 
deras arbetskrafts- och tillgångsfaktor.
5. Om det finns flera koncernföretag i den 
medlemsstat dit varorna skickas eller där 
tjänsterna tillhandahålls ska 
försäljningarna ingå i försäljningsfaktorn 
för alla koncernföretag som är belägna i 
den medlemsstaten i förhållande till deras 
arbetskrafts- och tillgångsfaktor.

Or. en

Motivering

Försäljningsfaktorn skapar omfattande problem, och försäljningsformeln bör utgå.
Försäljning per destination skulle innebära ett skifte från den rådande principen att ge 
källstaten den slutgiltiga beskattningsrätten, vilken har varit vägledande för OECD:s arbete 
avseende internationell beskattning. En försäljningsfaktor baserad på destination skulle vara 
relativt enkel att manipulera och skulle förmodligen kräva komplexa bestämmelser mot 
undvikande av skatt. Ibland är det svårt eller t.o.m. omöjlig för en säljare att bekräfta 
destinationen för en försäljning.
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Ändringsförslag 312
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 96

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 96 utgår
Försäljning enligt destinationsort

1. Försäljning av varor ska ingå i 
försäljningsfaktorn för det 
koncernföretag som är beläget i den 
medlemsstat dit varorna slutgiltigt 
försänds eller transporteras till 
förvärvaren. Om denna plats inte kan 
fastställas ska försäljningen av varorna 
tilldelas det koncernföretag som är 
beläget i den medlemsstat där varorna 
senast lokaliserades.
2. Tillhandhållandet av tjänster ska ingå i 
försäljningsfaktorn för det 
koncernföretag som är beläget i den 
medlemsstat där tjänsterna fysiskt 
tillhandahålls.
3. Undantagna intäkter, räntor, 
utdelningar, royaltyer och inkomster från 
avyttring av tillgångar som ingår i 
försäljningsfaktorn ska tilldelas 
mottagaren.
4. Om det inte finns något koncernföretag 
i den medlemsstat dit varorna skickas 
eller där tjänsterna tillhandahålls, eller 
om varorna skickas till eller tjänsterna 
tillhandahålls i ett tredjeland ska 
försäljningen ingå i försäljningsfaktorn 
för alla koncernföretag i förhållande till 
deras arbetskrafts- och tillgångsfaktor.
5. Om det finns flera koncernföretag i den 
medlemsstat dit varorna skickas eller där 
tjänsterna tillhandahålls ska 
försäljningarna ingå i försäljningsfaktorn 
för alla koncernföretag som är belägna i 
den medlemsstaten i förhållande till deras 
arbetskrafts- och tillgångsfaktor.
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Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 313
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 97 utgår
Regler för beräkning av faktorer

Kommissionen får anta 
genomförandeakter som fastställer regler 
för beräkning av faktorerna arbetskraft, 
tillgångar och försäljning, fördelningen 
av anställda och lönekostnader, tillgångar 
och försäljning till respektive faktor samt 
värderingen av tillgångar. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 131.2.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 314
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta genomförandeakter 
som fastställer regler för beräkning av 
faktorerna arbetskraft, tillgångar och 

Kommissionen får anta genomförandeakter 
som fastställer regler för beräkning av 
faktorerna arbetskraft och tillgångar, 
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försäljning, fördelningen av anställda och 
lönekostnader, tillgångar och försäljning
till respektive faktor samt värderingen av 
tillgångar. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 131.2.

fördelningen av anställda och 
lönekostnader, tillgångar till respektive 
faktor samt värderingen av tillgångar. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 131.2.

Or. en

Ändringsförslag 315
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 98

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 98 utgår
Finansinstitut

1. Följande enheter ska betraktas som 
finansinstitut:
a) Kreditinstitut som har fått 
auktorisation att bedriva verksamhet i 
unionen i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/48/EG.
b) Enheter, med undantag för 
försäkringsföretag enligt artikel 99, som 
har finansiella tillgångar som uppgår till 
minst 80 % av deras totala 
anläggningstillgångar, värderade enligt 
bestämmelserna i det här direktivet.
2. Finansinstituts tillgångsfaktor ska 
inkludera 10 % av värdet av finansiella 
tillgångar, med undantag för 
ägarintressen och egna aktier. Finansiella
tillgångar ska ingå i tillgångsfaktorn för 
det koncernföretag i vars bokföring de var 
registrerade när företaget blev 
koncernföretag.
3. Ett finansinstituts försäljningsfaktor 
ska inkludera 10 % av dess intäkter i form 
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av räntor, avgifter, provisioner och 
intäkter från värdepapper efter avdrag för 
mervärdesskatt, andra skatter och 
avgifter. Vid tillämpning av artikel 96.2 
ska, när det gäller ett lån med säkerhet, 
finansiella tjänster anses ha 
tillhandahållits i den medlemsstat där 
säkerheten är belägen eller, om den 
medlemsstaten inte kan fastställas, den 
medlemsstat i vilken säkerheten är 
registrerad. Övriga finansiella tjänster ska 
anses ha tillhandahållits i den 
medlemsstat där låntagaren eller den 
person som betalar avgifter, provisioner 
eller andra intäkter befinner sig. Om 
låntagaren eller den person som betalar 
avgifter, provisioner eller andra intäkter 
inte kan fastställas eller om den 
medlemsstat där säkerheten är belägen 
eller registrerad inte kan fastställas ska 
försäljningarna tilldelas alla 
koncernföretag i förhållande till deras 
arbetskrafts- och tillgångsfaktor.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 316
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 99

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 99 utgår
Försäkringsföretag

1. Begreppet försäkringsföretag ska avse 
de företag som har fått auktorisation att 
bedriva verksamhet i medlemsstaterna i 
enlighet med direktiv 73/239/EEG när det 
gäller direkt försäkring annan än 
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livförsäkring, direktiv 2002/83/EG när det 
gäller livförsäkring samt direktiv 
2005/68/EG när det gäller återförsäkring.
2. Tillgångsfaktorn för försäkringsföretag 
ska inkludera 10 % av värdet av 
finansiella tillgångar enligt artikel 98.2.
3. Försäkringsföretags försäljningsfaktor 
ska inkludera 10 % av alla 
premieintäkter, efter avdrag för 
återförsäkring, för delad avkastning på 
placeringstillgångar överförd från den 
icke-tekniska redovisningen, övriga 
tekniska intäkter, efter avdrag för 
återförsäkring, intäkter från 
investeringar, avgifter och provisioner, 
med undantag för mervärdesskatt, andra 
skatter och avgifter. Vid tillämpning av 
artikel 96.2 ska försäkringstjänster anses 
tillhandahållas i försäkringstagarens 
medlemsstat. Övrig försäljning ska 
tilldelas alla koncernföretag i förhållande 
till deras arbetskrafts- och tillgångsfaktor.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 317
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 100

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100 utgår
Olja och gas

Trots vad som sägs i artikel 96.1, 96.2 och 
96.3 ska ett koncernföretags försäljning 
vars verksamhet i huvudsak bedrivs inom 
området prospektering eller produktion av 
olja eller gas tilldelas koncernföretaget i 
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den medlemsstat där oljan eller gasen 
utvinns eller produceras.
Om det inte finns något koncernföretag i 
den medlemsstat där oljan och gasen 
prospekteras eller produceras eller om 
prospekteringen eller produktionen sker i 
ett tredjeland där det koncernföretag som 
utför prospekteringen eller produktionen 
av oljan eller gasen inte har ett fast 
driftsställe, ska försäljningen trots vad 
som sägs i artikel 96.4 och 96.5, tilldelas 
det koncernföretaget.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 318
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 101

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101 utgår
Sjöfart, transport på inre vattenvägar och 

lufttransport
Intäkter, utgifter och andra avdragsgilla 
poster för ett koncernföretag, vars 
huvudsakliga verksamhet består i att 
utföra sjö- eller lufttransporter i 
internationell trafik eller bedriva sjöfart 
på inre vattenvägar, ska inte fördelas 
enligt formeln i artikel 86 utan ska 
tilldelas det koncernföretaget. 
Fördelningsnyckeln ska inte tillämpas på 
ett sådant koncernföretag.

Or. en
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Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 319
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 102

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 102 utgår
Poster som kan dras av mot den tilldelade 

andelen
Den tilldelade andelen ska justeras med 
följande poster:
a) Förluster som inte dragits av och som 
skattebetalaren ådragit sig innan denne 
trädde in i det system som föreskrivs i 
detta direktiv, enligt artikel 64.
b) Förluster som inte dragits av och som 
koncernen åtdragit sig, enligt artikel 64 
jämförd med artikel 66 b och artikel 71.
c) Belopp som avser avyttring av 
anläggningstillgångar enligt artikel 61, 
intäkter och utgifter för långfristiga 
kontrakt enligt artikel 62 och framtida 
utgifter enligt artikel 63.
d) När det gäller försäkringsföretag, 
frivilliga tekniska avsättningar enligt 
artikel 30 c.
e) Skatter som förtecknas i bilaga III då 
avdrag föreskrivs enligt nationell 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.
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Ändringsförslag 320
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 103

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103 utgår
Skatteskuld

Skatteskulden för ett koncernföretag ska 
fastställas genom att den nationella 
skattesatsen tillämpas på 
koncernföretagets tilldelade andel, 
justerad enligt artikel 102 och reducerad 
med de avdrag som avses i artikel 76.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 321
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 104

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 104 utgår
Meddelande om att ingå i systemet

1. En enskild skattebetalare väljer det 
system som föreskrivs i detta direktiv 
genom anmälan till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
skattebetalaren har hemvist eller, när det 
gäller ett fast driftsställe som tillhör en 
skattebetalare utan hemvist, där 
driftsstället är beläget. När det gäller en 
koncern ska huvudskattebetalaren göra 
anmälan till huvudskattemyndigheten för 
koncernens räkning.
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Sådan anmälan ska göras minst 
tre månader före det att det 
beskattningsår inleds under vilket 
skattebetalaren eller koncernen önskar 
börja tillämpa systemet.
2. Meddelandet om att ingå i systemet ska 
omfatta samtliga koncernföretag. 
Rederier som omfattas av en särskild 
skatteordning kan undantas från 
koncernen.
3. Huvudskattemyndigheten ska 
omedelbart vidarebefordra meddelandet 
om att ingå i systemet till behöriga 
myndigheter i alla medlemsstater där 
koncernföretag har hemvist eller är 
etablerade. De behöriga myndigheterna 
kan, inom en månad efter att meddelandet 
vidarebefordrats, till 
huvudskattemyndigheten lämna 
synpunkter och relevanta upplysningar 
när det gäller giltigheten för och 
omfattningen av meddelandet om att ingå 
i systemet.

Or. fr

Ändringsförslag 322
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 104

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 104 utgår
Meddelande om att ingå i systemet

1. En enskild skattebetalare väljer det 
system som föreskrivs i detta direktiv 
genom anmälan till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
skattebetalaren har hemvist eller, när det 
gäller ett fast driftsställe som tillhör en 
skattebetalare utan hemvist, där 
driftsstället är beläget. När det gäller en 
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koncern ska huvudskattebetalaren göra 
anmälan till huvudskattemyndigheten för 
koncernens räkning.
Sådan anmälan ska göras minst 
tre månader före det att det 
beskattningsår inleds under vilket 
skattebetalaren eller koncernen önskar 
börja tillämpa systemet.
2. Meddelandet om att ingå i systemet ska 
omfatta samtliga koncernföretag. 
Rederier som omfattas av en särskild 
skatteordning kan undantas från 
koncernen.
3. Huvudskattemyndigheten ska 
omedelbart vidarebefordra meddelandet 
om att ingå i systemet till behöriga 
myndigheter i alla medlemsstater där 
koncernföretag har hemvist eller är 
etablerade. De behöriga myndigheterna 
kan, inom en månad efter att meddelandet 
vidarebefordrats, till 
huvudskattemyndigheten lämna 
synpunkter och relevanta upplysningar 
när det gäller giltigheten för och 
omfattningen av meddelandet om att ingå 
i systemet.

Or. fr

Motivering

I ett obligatoriskt system finns det ingen grund för dessa meddelanden.

Ändringsförslag 323
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 104

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 104 utgår
Meddelande om att ingå i systemet

1. En enskild skattebetalare väljer det 
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system som föreskrivs i detta direktiv 
genom anmälan till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
skattebetalaren har hemvist eller, när det 
gäller ett fast driftsställe som tillhör en 
skattebetalare utan hemvist, där 
driftsstället är beläget. När det gäller en 
koncern ska huvudskattebetalaren göra 
anmälan till huvudskattemyndigheten för 
koncernens räkning.
Sådan anmälan ska göras minst 
tre månader före det att det 
beskattningsår inleds under vilket 
skattebetalaren eller koncernen önskar 
börja tillämpa systemet.
2. Meddelandet om att ingå i systemet ska 
omfatta samtliga koncernföretag. 
Rederier som omfattas av en särskild 
skatteordning kan undantas från 
koncernen.
3. Huvudskattemyndigheten ska 
omedelbart vidarebefordra meddelandet 
om att ingå i systemet till behöriga 
myndigheter i alla medlemsstater där 
koncernföretag har hemvist eller är 
etablerade. De behöriga myndigheterna 
kan, inom en månad efter att meddelandet 
vidarebefordrats, till 
huvudskattemyndigheten lämna 
synpunkter och relevanta upplysningar 
när det gäller giltigheten för och 
omfattningen av meddelandet om att ingå 
i systemet.

Or. pt

Ändringsförslag 324
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 104
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 104 utgår
Meddelande om att ingå i systemet

1. En enskild skattebetalare väljer det
system som föreskrivs i detta direktiv 
genom anmälan till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
skattebetalaren har hemvist eller, när det 
gäller ett fast driftsställe som tillhör en 
skattebetalare utan hemvist, där 
driftsstället är beläget. När det gäller en 
koncern ska huvudskattebetalaren göra 
anmälan till huvudskattemyndigheten för 
koncernens räkning.
Sådan anmälan ska göras minst tre 
månader före det att det beskattningsår 
inleds under vilket skattebetalaren eller 
koncernen önskar börja tillämpa systemet.
2. Meddelandet om att ingå i systemet ska 
omfatta samtliga koncernföretag. 
Rederier som omfattas av en särskild 
skatteordning kan undantas från 
koncernen.
3. Huvudskattemyndigheten ska 
omedelbart vidarebefordra meddelandet 
om att ingå i systemet till behöriga 
myndigheter i alla medlemsstater där 
koncernföretag har hemvist eller är 
etablerade. De behöriga myndigheterna 
kan, inom en månad efter att meddelandet 
vidarebefordrats, till 
huvudskattemyndigheten lämna 
synpunkter och relevanta upplysningar 
när det gäller giltigheten för och 
omfattningen av meddelandet om att ingå 
i systemet.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.
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Ändringsförslag 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 104 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Meddelande om att ingå i systemet Meddelande om systemets tillämplighet

Or. de

Ändringsförslag 326
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 104 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En enskild skattebetalare väljer det 
system som föreskrivs i detta direktiv 
genom anmälan till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
skattebetalaren har hemvist eller, när det 
gäller ett fast driftsställe som tillhör en 
skattebetalare utan hemvist, där 
driftsstället är beläget. När det gäller en 
koncern ska huvudskattebetalaren göra 
anmälan till huvudskattemyndigheten för 
koncernens räkning.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 104 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En enskild skattebetalare väljer det 
system som föreskrivs i detta direktiv 

1. En enskild skattebetalare omfattas av det 
system som föreskrivs i detta direktiv 
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genom anmälan till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
skattebetalaren har hemvist eller, när det 
gäller ett fast driftsställe som tillhör en 
skattebetalare utan hemvist, där driftsstället 
är beläget. När det gäller en koncern ska 
huvudskattebetalaren göra anmälan till 
huvudskattemyndigheten för koncernens 
räkning.

genom att den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där skattebetalaren har 
hemvist eller, när det gäller ett fast 
driftsställe som tillhör en skattebetalare 
utan hemvist, där driftsstället är beläget, 
meddelar detta. När det gäller en koncern 
ska huvudskattemyndigheten meddela 
detta.

Or. de

Ändringsförslag 328
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 104 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådan anmälan ska göras minst 
tre månader före det att det 
beskattningsår inleds under vilket 
skattebetalaren eller koncernen önskar 
börja tillämpa systemet.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 104 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådan anmälan ska göras minst 
tre månader före det att det beskattningsår 
inleds under vilket skattebetalaren eller 
koncernen önskar börja tillämpa systemet.

Sådan anmälan ska göras minst 
tre månader före det att det beskattningsår 
inleds under vilket skattebetalaren eller 
koncernen måste börja tillämpa systemet.

Or. de
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Ändringsförslag 330
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 104 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Meddelandet om att ingå i systemet ska 
omfatta samtliga koncernföretag. 
Rederier som omfattas av en särskild 
skatteordning kan undantas från 
koncernen.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 104 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Meddelandet om att ingå i systemet ska 
omfatta samtliga koncernföretag. Rederier 
som omfattas av en särskild skatteordning 
kan undantas från koncernen.

2. Meddelandet ska omfatta samtliga 
koncernföretag. Rederier som omfattas av 
en särskild skatteordning kan undantas från 
koncernen.

Or. de

Ändringsförslag 332
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 104 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Huvudskattemyndigheten ska 
omedelbart vidarebefordra meddelandet 
om att ingå i systemet till behöriga 
myndigheter i alla medlemsstater där 
koncernföretag har hemvist eller är 

utgår
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etablerade. De behöriga myndigheterna 
kan, inom en månad efter att meddelandet 
vidarebefordrats, till 
huvudskattemyndigheten lämna 
synpunkter och relevanta upplysningar 
när det gäller giltigheten för och 
omfattningen av meddelandet om att ingå 
i systemet.

Or. pt

Ändringsförslag 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 104 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Huvudskattemyndigheten ska 
omedelbart vidarebefordra meddelandet 
om att ingå i systemet till behöriga 
myndigheter i alla medlemsstater där 
koncernföretag har hemvist eller är 
etablerade. De behöriga myndigheterna 
kan, inom en månad efter att meddelandet 
vidarebefordrats, till 
huvudskattemyndigheten lämna synpunkter 
och relevanta upplysningar när det gäller 
giltigheten för och omfattningen av 
meddelandet om att ingå i systemet.

3. Huvudskattemyndigheten ska 
omedelbart vidarebefordra meddelandet till 
behöriga myndigheter i alla medlemsstater 
där koncernföretag har hemvist eller är 
etablerade. De behöriga myndigheterna 
kan, inom en månad efter att meddelandet 
vidarebefordrats, till 
huvudskattemyndigheten lämna synpunkter 
och relevanta upplysningar när det gäller 
giltigheten för och omfattningen av 
meddelandet.

Or. de

Ändringsförslag 334
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 105

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105 utgår
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Tidsperiod under vilken en koncern 
tillämpar systemet (bindningstid)

1. När meddelandet om att ingå i systemet 
godkänts ska en enskild skattebetalare 
eller en koncern under 
fem beskattningsår tillämpa det system 
som föreskrivs i detta direktiv. Då den 
första bindningstiden löpt ut ska den 
enskilde skattebetalaren eller koncernen 
fortsätta att tillämpa systemet under 
bindningstider på tre beskattningsår 
såvida inte anmälan görs om att 
tillämpningen upphör. En anmälan om 
att tillämpningen upphör kan göras av 
skattebetalaren till behörig myndighet 
eller, om det rör sig om en koncern, av 
huvudskattebetalaren till 
huvudskattemyndigheten under de 
tre månaderna före det att den första eller 
efterföljande bindningstiden löper ut.
2. Koncernens bindningstid ska inte 
påverkas av att en skattebetalare eller en 
skattebetalare utanför systemet träder in i 
en koncern. Om en koncern träder in i en 
annan koncern eller två eller flera 
koncerner fusioneras ska den utvidgade 
koncernen fortsätta att tillämpa systemet 
till och med det att koncernens sista 
bindningstid löpt ut, såvida exceptionella 
omständigheter inte motiverar en kortare 
tidsperiod.
3. Om en skattebetalare träder ut ur en 
koncern eller om en koncern upphör ska 
skattebetalaren eller skattebetalarna 
fortsätta att tillämpa systemet under 
koncernens återstående bindningstid.

Or. fr

Ändringsförslag 335
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 105
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105 utgår
Tidsperiod under vilken en koncern 

tillämpar systemet (bindningstid)
1. När meddelandet om att ingå i systemet 
godkänts ska en enskild skattebetalare 
eller en koncern under 
fem beskattningsår tillämpa det system 
som föreskrivs i detta direktiv. Då den 
första bindningstiden löpt ut ska den 
enskilde skattebetalaren eller koncernen 
fortsätta att tillämpa systemet under 
bindningstider på tre beskattningsår 
såvida inte anmälan görs om att 
tillämpningen upphör. En anmälan om 
att tillämpningen upphör kan göras av 
skattebetalaren till behörig myndighet 
eller, om det rör sig om en koncern, av 
huvudskattebetalaren till 
huvudskattemyndigheten under de 
tre månaderna före det att den första eller 
efterföljande bindningstiden löper ut.
2. Koncernens bindningstid ska inte 
påverkas av att en skattebetalare eller en 
skattebetalare utanför systemet träder in i 
en koncern. Om en koncern träder in i en 
annan koncern eller två eller flera 
koncerner fusioneras ska den utvidgade 
koncernen fortsätta att tillämpa systemet 
till och med det att koncernens sista 
bindningstid löpt ut, såvida exceptionella 
omständigheter inte motiverar en kortare 
tidsperiod.
3. Om en skattebetalare träder ut ur en 
koncern eller om en koncern upphör ska 
skattebetalaren eller skattebetalarna 
fortsätta att tillämpa systemet under 
koncernens återstående bindningstid.

Or. fr

Motivering

I ett obligatoriskt system finns det ingen grund för dessa meddelanden.



PE478.376v01-00 178/234 AM\885627SV.doc

SV

Ändringsförslag 336
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 105

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105 utgår
Tidsperiod under vilken en koncern 

tillämpar systemet (bindningstid)
1. När meddelandet om att ingå i systemet 
godkänts ska en enskild skattebetalare 
eller en koncern under 
fem beskattningsår tillämpa det system 
som föreskrivs i detta direktiv. Då den 
första bindningstiden löpt ut ska den 
enskilde skattebetalaren eller koncernen 
fortsätta att tillämpa systemet under 
bindningstider på tre beskattningsår 
såvida inte anmälan görs om att 
tillämpningen upphör. En anmälan om 
att tillämpningen upphör kan göras av 
skattebetalaren till behörig myndighet 
eller, om det rör sig om en koncern, av 
huvudskattebetalaren till 
huvudskattemyndigheten under de 
tre månaderna före det att den första eller 
efterföljande bindningstiden löper ut.
2. Koncernens bindningstid ska inte 
påverkas av att en skattebetalare eller en 
skattebetalare utanför systemet träder in i 
en koncern. Om en koncern träder in i en 
annan koncern eller två eller flera 
koncerner fusioneras ska den utvidgade 
koncernen fortsätta att tillämpa systemet 
till och med det att koncernens sista 
bindningstid löpt ut, såvida exceptionella 
omständigheter inte motiverar en kortare 
tidsperiod.
3. Om en skattebetalare träder ut ur en 
koncern eller om en koncern upphör ska 
skattebetalaren eller skattebetalarna 
fortsätta att tillämpa systemet under 
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koncernens återstående bindningstid.

Or. pt

Ändringsförslag 337
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 105

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105 utgår
Tidsperiod under vilken en koncern 

tillämpar systemet (bindningstid)
1. När meddelandet om att ingå i systemet 
godkänts ska en enskild skattebetalare 
eller en koncern under
fem beskattningsår tillämpa det system 
som föreskrivs i detta direktiv. Då den 
första bindningstiden löpt ut ska den 
enskilde skattebetalaren eller koncernen 
fortsätta att tillämpa systemet under 
bindningstider på tre beskattningsår 
såvida inte anmälan görs om att 
tillämpningen upphör. En anmälan om 
att tillämpningen upphör kan göras av 
skattebetalaren till behörig myndighet 
eller, om det rör sig om en koncern, av 
huvudskattebetalaren till 
huvudskattemyndigheten under de 
tre månaderna före det att den första eller 
efterföljande bindningstiden löper ut.
2. Koncernens bindningstid ska inte 
påverkas av att en skattebetalare eller en 
skattebetalare utanför systemet träder in i 
en koncern. Om en koncern träder in i en 
annan koncern eller två eller flera 
koncerner fusioneras ska den utvidgade 
koncernen fortsätta att tillämpa systemet 
till och med det att koncernens sista 
bindningstid löpt ut, såvida exceptionella 
omständigheter inte motiverar en kortare 
tidsperiod.
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3. Om en skattebetalare träder ut ur en 
koncern eller om en koncern upphör ska 
skattebetalaren eller skattebetalarna 
fortsätta att tillämpa systemet under 
koncernens återstående bindningstid.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 338
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 105 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När meddelandet om att ingå i systemet 
godkänts ska en enskild skattebetalare 
eller en koncern under 
fem beskattningsår tillämpa det system 
som föreskrivs i detta direktiv. Då den 
första bindningstiden löpt ut ska den 
enskilde skattebetalaren eller koncernen 
fortsätta att tillämpa systemet under 
bindningstider på tre beskattningsår 
såvida inte anmälan görs om att 
tillämpningen upphör. En anmälan om 
att tillämpningen upphör kan göras av 
skattebetalaren till behörig myndighet 
eller, om det rör sig om en koncern, av 
huvudskattebetalaren till 
huvudskattemyndigheten under de 
tre månaderna före det att den första eller 
efterföljande bindningstiden löper ut.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 339
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Förslag till direktiv
Artikel 105 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När meddelandet om att ingå i systemet
godkänts ska en enskild skattebetalare eller 
en koncern under fem beskattningsår 
tillämpa det system som föreskrivs i detta 
direktiv. Då den första bindningstiden löpt 
ut ska den enskilde skattebetalaren eller 
koncernen fortsätta att tillämpa systemet 
under bindningstider på tre beskattningsår 
såvida inte anmälan görs om att 
tillämpningen upphör. En anmälan om att
tillämpningen upphör kan göras av 
skattebetalaren till behörig myndighet
eller, om det rör sig om en koncern, av 
huvudskattebetalaren till
huvudskattemyndigheten under de 
tre månaderna före det att den första eller 
efterföljande bindningstiden löper ut.

1. När meddelandet delgivits ska en enskild 
skattebetalare eller en koncern under 
fem beskattningsår tillämpa det system 
som föreskrivs i detta direktiv. Då den 
första bindningstiden löpt ut ska den 
enskilde skattebetalaren eller koncernen 
fortsätta att tillämpa systemet under 
bindningstider på tre beskattningsår såvida 
inte skattemyndigheten meddelar att 
tillämpningen upphör. Ett upphörande av
tillämpningen kan meddelas av 
skattemyndigheten eller, om det rör sig om 
en koncern, av huvudskattemyndigheten 
under de tre månaderna före det att den 
första eller efterföljande bindningstiden 
löper ut.

Or. de

Ändringsförslag 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Artikel 105 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När meddelandet om att ingå i systemet 
godkänts ska en enskild skattebetalare eller 
en koncern under fem beskattningsår 
tillämpa det system som föreskrivs i detta 
direktiv. Då den första bindningstiden löpt 
ut ska den enskilde skattebetalaren eller 
koncernen fortsätta att tillämpa systemet 
under bindningstider på tre beskattningsår 
såvida inte anmälan görs om att 
tillämpningen upphör. En anmälan om att 
tillämpningen upphör kan göras av 
skattebetalaren till behörig myndighet eller, 
om det rör sig om en koncern, av 

1. När meddelandet om att ingå i systemet 
godkänts ska en enskild skattebetalare eller 
en koncern under tre beskattningsår 
tillämpa det system som föreskrivs i detta 
direktiv. Då den första bindningstiden löpt 
ut ska den enskilde skattebetalaren eller 
koncernen fortsätta att tillämpa systemet 
under bindningstider på tre beskattningsår 
såvida inte anmälan görs om att 
tillämpningen upphör. En anmälan om att 
tillämpningen upphör kan göras av 
skattebetalaren till behörig myndighet eller, 
om det rör sig om en koncern, av 
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huvudskattebetalaren till 
huvudskattemyndigheten under de 
tre månaderna före det att den första eller 
efterföljande bindningstiden löper ut.

huvudskattebetalaren till 
huvudskattemyndigheten under de 
tre månaderna före det att den första eller 
efterföljande bindningstiden löper ut.

Or. en

Ändringsförslag 341
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 105 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När meddelandet om att ingå i systemet 
godkänts ska en enskild skattebetalare eller 
en koncern under fem beskattningsår 
tillämpa det system som föreskrivs i detta 
direktiv. Då den första bindningstiden löpt 
ut ska den enskilde skattebetalaren eller 
koncernen fortsätta att tillämpa systemet 
under bindningstider på tre beskattningsår 
såvida inte anmälan görs om att 
tillämpningen upphör. En anmälan om att 
tillämpningen upphör kan göras av 
skattebetalaren till behörig myndighet eller, 
om det rör sig om en koncern, av 
huvudskattebetalaren till 
huvudskattemyndigheten under de 
tre månaderna före det att den första eller 
efterföljande bindningstiden löper ut.

1. När meddelandet om att ingå i systemet 
godkänts ska en enskild skattebetalare eller 
en koncern under tre beskattningsår 
tillämpa det system som föreskrivs i detta 
direktiv. Då den första bindningstiden löpt 
ut ska den enskilde skattebetalaren eller 
koncernen fortsätta att tillämpa systemet 
under bindningstider på tre beskattningsår 
såvida inte anmälan görs om att 
tillämpningen upphör. En anmälan om att 
tillämpningen upphör kan göras av 
skattebetalaren till behörig myndighet eller, 
om det rör sig om en koncern, av 
huvudskattebetalaren till 
huvudskattemyndigheten under de 
tre månaderna före det att den första eller 
efterföljande bindningstiden löper ut.

Or. en

Ändringsförslag 342
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 105 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Koncernens bindningstid ska inte utgår
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påverkas av att en skattebetalare eller en 
skattebetalare utanför systemet träder in i 
en koncern. Om en koncern träder in i en 
annan koncern eller två eller flera 
koncerner fusioneras ska den utvidgade 
koncernen fortsätta att tillämpa systemet 
till och med det att koncernens sista 
bindningstid löpt ut, såvida exceptionella 
omständigheter inte motiverar en kortare 
tidsperiod.

Or. pt

Ändringsförslag 343
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 105 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Koncernens bindningstid ska inte 
påverkas av att en skattebetalare eller en 
skattebetalare utanför systemet träder in i 
en koncern. Om en koncern träder in i en 
annan koncern eller två eller flera 
koncerner fusioneras ska den utvidgade 
koncernen fortsätta att tillämpa systemet 
till och med det att koncernens sista 
bindningstid löpt ut, såvida exceptionella 
omständigheter inte motiverar en kortare 
tidsperiod.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 344
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 105 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en skattebetalare träder ut ur en utgår
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koncern eller om en koncern upphör ska 
skattebetalaren eller skattebetalarna 
fortsätta att tillämpa systemet under 
koncernens återstående bindningstid.

Or. pt

Ändringsförslag 345
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 106

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106 utgår
Information i meddelandet om att ingå i 

systemet
Följande uppgifter ska ingå i 
meddelandet:
a) Skattebetalarens eller 
koncernföretagens identitet.
b) När det gäller en koncern – bevis på att 
kriterierna i artiklarna 54 och 55 uppfylls.
c) Eventuella närstående företags identitet 
enligt artikel 78.
d) Skattebetalarnas rättsliga form, säte 
och plats för den verkliga ledningen.
e) Tillämpligt beskattningsår.
Kommissionen kan anta en akt som 
fastställer ett standardformulär för 
meddelandet om att ingå i systemet. 
Denna genomförandeakt ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 131.2.

Or. fr

Ändringsförslag 346
Sylvie Goulard
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Förslag till direktiv
Artikel 106

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106 utgår
Information i meddelandet om att ingå i 

systemet
Följande uppgifter ska ingå i 
meddelandet:
a) Skattebetalarens eller 
koncernföretagens identitet.
b) När det gäller en koncern – bevis på att 
kriterierna i artiklarna 54 och 55 uppfylls.
c) Eventuella närstående företags identitet 
enligt artikel 78.
d) Skattebetalarnas rättsliga form, säte 
och plats för den verkliga ledningen.
e) Tillämpligt beskattningsår.
Kommissionen kan anta en akt som 
fastställer ett standardformulär för 
meddelandet om att ingå i systemet. 
Denna genomförandeakt ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 131.2.

Or. fr

Motivering

I ett obligatoriskt system finns det ingen grund för dessa meddelanden.

Ändringsförslag 347
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 106

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106 utgår
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Information i meddelandet om att ingå i 
systemet

Följande uppgifter ska ingå i 
meddelandet:
a) Skattebetalarens eller 
koncernföretagens identitet.
b) När det gäller en koncern – bevis på att 
kriterierna i artiklarna 54 och 55 uppfylls.
c) Eventuella närstående företags identitet 
enligt artikel 78.
d) Skattebetalarnas rättsliga form, säte 
och plats för den verkliga ledningen.
e) Tillämpligt beskattningsår.
Kommissionen kan anta en akt som 
fastställer ett standardformulär för 
meddelandet om att ingå i systemet. 
Denna genomförandeakt ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 131.2.

Or. pt

Ändringsförslag 348
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 106

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106 utgår
Information i meddelandet om att ingå i 

systemet
Följande uppgifter ska ingå i 
meddelandet:
a) Skattebetalarens eller 
koncernföretagens identitet.
b) När det gäller en koncern – bevis på att 
kriterierna i artiklarna 54 och 55 uppfylls.
c) Eventuella närstående företags identitet 
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enligt artikel 78.
d) Skattebetalarnas rättsliga form, säte 
och plats för den verkliga ledningen.
e) Tillämpligt beskattningsår.
Kommissionen kan anta en akt som 
fastställer ett standardformulär för 
meddelandet om att ingå i systemet. 
Denna genomförandeakt ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 131.2.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 106 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information i meddelandet om att ingå i 
systemet

Information i meddelandet

Or. de

Ändringsförslag 350
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 106 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande uppgifter ska ingå i 
meddelandet:

utgår

a) Skattebetalarens eller 
koncernföretagens identitet.
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b) När det gäller en koncern – bevis på att 
kriterierna i artiklarna 54 och 55 uppfylls.
c) Eventuella närstående företags identitet 
enligt artikel 78.
d) Skattebetalarnas rättsliga form, säte 
och plats för den verkliga ledningen.
e) Tillämpligt beskattningsår.

Or. pt

Ändringsförslag 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 106 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande uppgifter ska ingå i meddelandet: (Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 352
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 106 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Skattebetalarens eller 
koncernföretagens identitet.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 353
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 106 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När det gäller en koncern – bevis på att 
kriterierna i artiklarna 54 och 55 uppfylls.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 354
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 106 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Eventuella närstående företags identitet 
enligt artikel 78.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 355
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 106 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Skattebetalarnas rättsliga form, säte 
och plats för den verkliga ledningen.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 356
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 106 – stycke 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Tillämpligt beskattningsår. utgår

Or. pt

Ändringsförslag 357
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 106 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan anta en akt som 
fastställer ett standardformulär för 
meddelandet om att ingå i systemet. 
Denna genomförandeakt ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 131.2.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 106 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan anta en akt som 
fastställer ett standardformulär för 
meddelandet om att ingå i systemet. Denna 
genomförandeakt ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 131.2.

Kommissionen ska anta en akt som 
fastställer ett standardformulär för 
meddelandet. Denna genomförandeakt ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 131.2.

Or. de
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Ändringsförslag 359
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 107 utgår
Kontroll av meddelandet om att ingå i 

systemet
1. Den behöriga myndighet till vilken 
meddelandet om att ingå i systemet 
lämnas ska, på grundval av de 
upplysningar som anges i meddelandet, 
fastställa huruvida koncernen uppfyller 
kraven i detta direktiv. Om inte 
meddelandet avslås inom tre månader 
efter att det tagits emot ska det betraktas 
som godkänt.
2. Om det vid en senare tidpunkt 
konstateras att den inlämnade 
förteckningen över koncernföretag är 
felaktig ska detta inte leda till att 
meddelandet om att ingå i systemet 
ogiltigförklaras, förutsatt att 
skattebetalaren lämnat alla nödvändiga 
upplysningar enligt artikel 106. 
Meddelandet ska korrigeras och alla 
nödvändiga åtgärder ska vidtas från och 
med början av det beskattningsår då detta 
konstaterande gjordes. Om inte alla 
nödvändiga upplysningar lämnats kan 
huvudskattemyndigheten, i samförstånd 
med övriga berörda behöriga 
myndigheter, ogiltigförklara det 
ursprungliga meddelandet om att ingå i 
systemet.

Or. fr

Ändringsförslag 360
Sylvie Goulard
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Förslag till direktiv
Artikel 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 107 utgår
Kontroll av meddelandet om att ingå i 

systemet
1. Den behöriga myndighet till vilken 
meddelandet om att ingå i systemet 
lämnas ska, på grundval av de 
upplysningar som anges i meddelandet, 
fastställa huruvida koncernen uppfyller 
kraven i detta direktiv. Om inte 
meddelandet avslås inom tre månader 
efter att det tagits emot ska det betraktas 
som godkänt.
2. Om det vid en senare tidpunkt 
konstateras att den inlämnade
förteckningen över koncernföretag är 
felaktig ska detta inte leda till att 
meddelandet om att ingå i systemet 
ogiltigförklaras, förutsatt att 
skattebetalaren lämnat alla nödvändiga 
upplysningar enligt artikel 106. 
Meddelandet ska korrigeras och alla 
nödvändiga åtgärder ska vidtas från och 
med början av det beskattningsår då detta 
konstaterande gjordes. Om inte alla 
nödvändiga upplysningar lämnats kan 
huvudskattemyndigheten, i samförstånd 
med övriga berörda behöriga 
myndigheter, ogiltigförklara det 
ursprungliga meddelandet om att ingå i 
systemet.

Or. fr

Motivering

I ett obligatoriskt system finns det ingen grund för dessa meddelanden.

Ändringsförslag 361
Miguel Portas
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Förslag till direktiv
Artikel 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 107 utgår
Kontroll av meddelandet om att ingå i 

systemet
1. Den behöriga myndighet till vilken 
meddelandet om att ingå i systemet 
lämnas ska, på grundval av de 
upplysningar som anges i meddelandet, 
fastställa huruvida koncernen uppfyller 
kraven i detta direktiv. Om inte 
meddelandet avslås inom tre månader 
efter att det tagits emot ska det betraktas 
som godkänt.
2. Om det vid en senare tidpunkt 
konstateras att den inlämnade 
förteckningen över koncernföretag är 
felaktig ska detta inte leda till att 
meddelandet om att ingå i systemet 
ogiltigförklaras, förutsatt att 
skattebetalaren lämnat alla nödvändiga 
upplysningar enligt artikel 106. 
Meddelandet ska korrigeras och alla 
nödvändiga åtgärder ska vidtas från och 
med början av det beskattningsår då detta 
konstaterande gjordes. Om inte alla 
nödvändiga upplysningar lämnats kan 
huvudskattemyndigheten, i samförstånd 
med övriga berörda behöriga 
myndigheter, ogiltigförklara det 
ursprungliga meddelandet om att ingå i 
systemet.

Or. pt

Ändringsförslag 362
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 107
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 107 utgår
Kontroll av meddelandet om att ingå i 

systemet
1. Den behöriga myndighet till vilken 
meddelandet om att ingå i systemet 
lämnas ska, på grundval av de 
upplysningar som anges i meddelandet, 
fastställa huruvida koncernen uppfyller 
kraven i detta direktiv. Om inte 
meddelandet avslås inom tre månader 
efter att det tagits emot ska det betraktas 
som godkänt.
2. Om det vid en senare tidpunkt 
konstateras att den inlämnade 
förteckningen över koncernföretag är 
felaktig ska detta inte leda till att 
meddelandet om att ingå i systemet 
ogiltigförklaras, förutsatt att 
skattebetalaren lämnat alla nödvändiga 
upplysningar enligt artikel 106. 
Meddelandet ska korrigeras och alla 
nödvändiga åtgärder ska vidtas från och 
med början av det beskattningsår då detta 
konstaterande gjordes. Om inte alla 
nödvändiga upplysningar lämnats kan 
huvudskattemyndigheten, i samförstånd 
med övriga berörda behöriga 
myndigheter, ogiltigförklara det 
ursprungliga meddelandet om att ingå i 
systemet.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 107 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontroll av meddelandet om att ingå i 
systemet

Kontroll av meddelandet

Or. de

Ändringsförslag 364
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 107 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndighet till vilken 
meddelandet om att ingå i systemet 
lämnas ska, på grundval av de 
upplysningar som anges i meddelandet, 
fastställa huruvida koncernen uppfyller 
kraven i detta direktiv. Om inte 
meddelandet avslås inom tre månader 
efter att det tagits emot ska det betraktas 
som godkänt.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 107 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndighet till vilken 
meddelandet om att ingå i systemet lämnas 
ska, på grundval av de upplysningar som 
anges i meddelandet, fastställa huruvida 
koncernen uppfyller kraven i detta direktiv. 
Om inte meddelandet avslås inom 
tre månader efter att det tagits emot ska det 
betraktas som godkänt.

1. Den behöriga myndighet till vilken 
meddelandet lämnas ska, på grundval av de 
upplysningar som anges i meddelandet, 
fastställa huruvida koncernen uppfyller 
kraven i detta direktiv. Om inte 
meddelandet avslås inom tre månader efter 
att det tagits emot ska det betraktas som 
godkänt.
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Or. de

Ändringsförslag 366
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 107 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det vid en senare tidpunkt 
konstateras att den inlämnade 
förteckningen över koncernföretag är 
felaktig ska detta inte leda till att 
meddelandet om att ingå i systemet 
ogiltigförklaras, förutsatt att 
skattebetalaren lämnat alla nödvändiga 
upplysningar enligt artikel 106. 
Meddelandet ska korrigeras och alla 
nödvändiga åtgärder ska vidtas från och 
med början av det beskattningsår då detta 
konstaterande gjordes. Om inte alla 
nödvändiga upplysningar lämnats kan 
huvudskattemyndigheten, i samförstånd 
med övriga berörda behöriga 
myndigheter, ogiltigförklara det 
ursprungliga meddelandet om att ingå i 
systemet.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 107 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det vid en senare tidpunkt 
konstateras att den inlämnade 
förteckningen över koncernföretag är 
felaktig ska detta inte leda till att 
meddelandet om att ingå i systemet

2. Om det vid en senare tidpunkt 
konstateras att den inlämnade 
förteckningen över koncernföretag är 
felaktig ska detta inte leda till att 
meddelandet ogiltigförklaras, förutsatt att 
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ogiltigförklaras, förutsatt att 
skattebetalaren lämnat alla nödvändiga 
upplysningar enligt artikel 106. 
Meddelandet ska korrigeras och alla 
nödvändiga åtgärder ska vidtas från och 
med början av det beskattningsår då detta 
konstaterande gjordes. Om inte alla 
nödvändiga upplysningar lämnats kan 
huvudskattemyndigheten, i samförstånd 
med övriga berörda behöriga myndigheter, 
ogiltigförklara det ursprungliga 
meddelandet om att ingå i systemet.

skattebetalaren lämnat alla nödvändiga
upplysningar enligt artikel 106. 
Meddelandet ska korrigeras och alla 
nödvändiga åtgärder ska vidtas från och 
med början av det beskattningsår då detta 
konstaterande gjordes. Om inte alla 
nödvändiga upplysningar lämnats kan 
huvudskattemyndigheten, i samförstånd 
med övriga berörda behöriga myndigheter, 
ogiltigförklara det ursprungliga 
meddelandet.

Or. de

Ändringsförslag 368
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 108

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 108 utgår
Beskattningsår

1. Samma beskattningsår ska gälla för 
samtliga koncernföretag.
2. En skattebetalare ska under det år som 
denne träder in i en befintlig koncern 
anpassa sitt beskattningsår till 
koncernens beskattningsår. 
Skattebetalarens tilldelade andel för 
beskattningsåret ska beräknas 
proportionellt med beaktande av det antal 
kalendermånader under vilka företaget 
tillhört koncernen.
3. Skattebetalarens tilldelade andel för det 
år under vilket denne träder ut ur 
koncernen ska beräknas proportionellt 
med beaktande av det antal 
kalendermånader under vilka företaget 
tillhört koncernen.
4. Enskilda skattebetalare som träder in i 
en koncern ska behandlas som om deras 
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beskattningsår avslutades dagen före det 
att de trädde in i koncernen.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 108 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En skattebetalare ska under det år som 
denne träder in i en befintlig koncern 
anpassa sitt beskattningsår till koncernens 
beskattningsår. Skattebetalarens tilldelade 
andel för beskattningsåret ska beräknas 
proportionellt med beaktande av det antal 
kalendermånader under vilka företaget 
tillhört koncernen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 108 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Enskilda skattebetalare som träder in i 
en koncern ska behandlas som om deras 
beskattningsår avslutades dagen före det att 
de trädde in i koncernen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de
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Ändringsförslag 371
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 109

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 109 utgår
Självdeklaration

1. En enskild skattebetalare ska lämna in 
självdeklaration till behörig myndighet.
Huvudskattebetalaren ska för en 
koncerns räkning lämna in en 
konsoliderad självdeklaration till 
huvudskattemyndigheten.
2. Självdeklarationen ska betraktas som 
en beräkning av varje enskilt 
koncernföretags skatteskuld. Om en 
medlemsstats lagstiftning föreskriver att 
en självdeklaration har rättslig kraft som 
taxeringsunderlag och ska behandlas som 
ett instrument för att driva in 
skattefordringar ska en konsoliderad 
självdeklaration ha samma verkan i fråga 
om ett koncernföretag som är 
skattskyldigt i den medlemsstaten.
3. Om den konsoliderade 
självdeklarationen inte har rättslig kraft 
som taxeringsunderlag för att driva in 
skattefordringar kan en medlemsstats 
behöriga myndigheter utfärda ett 
nationellt instrument som kan tillämpas i 
medlemsstaten på ett koncernföretag som 
har hemvist eller är etablerat i den 
medlemsstaten. Ett sådant instrument ska 
innehålla de upplysningar som finns i det 
koncernföretagets konsoliderade 
självdeklaration. Överklaganden ska 
enbart kunna göras på formella grunder 
och inte vad gäller själva 
taxeringsbeslutet. Den berörda 
medlemsstatens lagstiftning ska tillämpas 
vid förfarandet.
4. Om ett fast driftsställe anses existera 
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enligt artikel 61 tredje stycket, ska 
huvudskattebetalaren bära ansvaret för 
alla förfarandemässiga skyldigheter som 
avser beskattningen av ett sådant fast 
driftsställe.
5. En enskild skattebetalares 
självdeklaration ska lämnas in inom den 
tidsfrist som föreskrivs i den medlemsstats 
lagstiftning där skattebetalaren har 
hemvist eller där denne har ett fast 
driftsställe. Den konsoliderade 
självdeklarationen ska lämnas inom nio 
månader efter det att beskattningsåret löpt 
ut.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 372
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110 utgår
Självdeklarationens innehåll

1. En enskild skattebetalares 
självdeklaration ska innehålla följande 
uppgifter:
a) Skattebetalarens identitet.
b) Det beskattningsår som 
självdeklarationen avser.
c) Beräkning av skattebasen.
d) Eventuella närstående företags 
identitet enligt artikel 78.
2. En konsoliderad självdeklaration ska 
innehålla följande uppgifter:
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a) Huvudskattebetalarens identitet.
b) Samtliga koncernföretags identitet.
c) Eventuella närstående företags identitet 
enligt artikel 78.
d) Det beskattningsår som 
självdeklarationen avser.
e) Beräkning av skattebasen för varje 
enskilt koncernföretag.
f) Beräkning av den konsoliderade 
skattebasen.
g) Beräkning av den tilldelade andelen för 
varje enskilt koncernföretag.
h) Beräkning av skatteskulden för varje 
enskilt koncernföretag.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 373
Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Artikel 110 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den enhetliga modellen för 
självdeklaration ska utformas av 
kommissionen i samarbete med 
medlemsstaternas skattemyndigheter.

Or. lv

Ändringsförslag 374
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 111
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 111 utgår
Meddelande om fel i självdeklaration

Huvudskattebetalaren ska till 
huvudskattemyndigheten anmäla fel i den 
konsoliderade självdeklarationen. 
Huvudskattemyndigheten ska vid behov 
utfärda ett ändrat taxeringsbeslut enligt 
artikel 114.3.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 375
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 112 utgår
Underlåtelse att lämna in självdeklaration
Om en huvudskattebetalare inte lämnar in 
en konsoliderad självdeklaration ska 
huvudskattemyndigheten inom tre 
månader utfärda ett taxeringsbeslut som 
grundar sig på en uppskattning, med 
beaktande av tillgängliga upplysningar. 
Huvudskattebetalaren får överklaga ett 
sådant taxeringsbeslut.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.
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Ändringsförslag 376
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 113

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 113 utgår
Regler för elektronisk inlämning, 
självdeklarationer och styrkande 

handlingar
Kommissionen får anta akter som 
fastställer regler för elektronisk 
inlämning, formulär för 
självdeklarationer och konsoliderade 
självdeklarationer samt nödvändiga 
styrkande handlingar. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 131.2.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 377
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 114

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 114 utgår
Ändrat taxeringsbeslut

1. När det gäller enskilda skattebetalares 
självdeklaration ska revisioner och 
taxeringar göras enligt den medlemsstats 
lagstiftning där skattebetalaren har 
hemvist eller ett fast driftsställe.
2. Huvudskattemyndigheten ska 
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kontrollera att den konsoliderade 
självdeklarationen har upprättats i 
enlighet med artikel 110.2.
3. Huvudskattemyndigheten får utfärda 
ett ändrat taxeringsbeslut senast tre år 
efter sista inlämningsdagen för den 
konsoliderade självdeklarationen eller, 
om ingen självdeklaration inlämnats före 
den dagen, senast tre år efter det att ett 
taxeringsbeslut utfärdats i enlighet med 
artikel 112.
Ett ändrat taxeringsbeslut får utfärdas 
enbart en gång under en 
tolvmånadersperiod.
4. Punkt 3 ska inte tillämpas om ett ändrat 
taxeringsbeslut utfärdas enligt 
domstolsbeslut fattat i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat i 
enlighet med artikel 123 eller genom 
ömsesidig överenskommelse eller 
skiljedomsförfarande med tredjeland. 
Ändrade taxeringsbeslut ska utfärdas 
inom tolv månader efter ett domstolsbeslut 
som fattats i huvudskattemyndighetens 
medlemsstat eller efter slutförandet av 
förfarandet.
5. Trots vad som sägs i punkt 3 kan ett 
ändrat taxeringsbeslut utfärdas inom 
sex år efter sista inlämningsdagen för en 
konsoliderad självdeklaration om detta 
motiveras av att skattebetalaren begått ett 
uppsåtligt fel eller varit grovt vårdslös, 
eller inom tolv år om felaktigheten är 
föremål för ett straffrättsligt förfarande. 
Ett ändrat taxeringsbeslut ska utfärdas 
inom tolv månader efter det att 
felaktigheten konstaterats såvida en 
längre tidsperiod inte är objektivt sett 
motiverad av ett behov av att utföra 
ytterligare undersökningar eller 
utredningar. Sådana ändrade beslut ska 
enbart avse själva felaktigheten.
6. Huvudskattemyndigheten ska innan ett 
ändrat taxeringsbeslut utfärdas samråda 
med behöriga myndigheter i de 
medlemsstater där koncernföretaget har 
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hemvist eller är etablerat. Myndigheterna 
kan lämna synpunkter inom en månad.
De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där ett koncernföretag har 
hemvist eller är etablerat kan begära att 
huvudskattemyndigheten utfärdar ett 
ändrat taxeringsbeslut. Om inget ändrat 
taxeringsbeslut utfärdas inom tre 
månader ska detta tolkas som ett avslag.
7. Ett ändrat taxeringsbeslut ska inte 
utfärdas för att justera den konsoliderade 
skattebasen om skillnaden mellan den 
deklarerade inkomsten och den 
korrigerade inkomsten inte uppgår till 
minst 5 000 euro eller 1 % av den 
konsoliderade skattebasen.
Ett ändrat taxeringsbeslut ska inte 
utfärdas för att justera beräkningen av 
tilldelade andelar om den totala tilldelade 
andelen för de koncernföretag som har 
hemvist eller är etablerade i en 
medlemsstat kommer att justeras med 
mindre än 0,5 %.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 378
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 115

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 115 utgår
Central databas

Konsoliderade självdeklarationer och 
styrkande handlingar som lämnas av 
huvudskattebetalare ska lagras i en 
central databas som alla behöriga 
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myndigheter har tillgång till. Den 
centrala databasen ska uppdateras 
fortlöpande med alla ytterligare 
upplysningar, handlingar, beslut och 
meddelanden som 
huvudskattemyndigheten utfärdat.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 379
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 115 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Central databas Central myndighet för samordningen och 
upprätthållandet av en central databas

Or. de

Ändringsförslag 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 115 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En central skattemyndighet för 
Europeiska unionen ska inrättas. Denna 
centrala skattemyndighet ska samordna 
de verksamheter som bedrivs av 
medlemsstaternas skattemyndigheter i 
enlighet med detta direktiv samt 
upprätthålla en central databas. 

Or. de
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Ändringsförslag 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 115

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsoliderade självdeklarationer och 
styrkande handlingar som lämnas av 
huvudskattebetalare ska lagras i en central
databas som alla behöriga myndigheter har 
tillgång till. Den centrala databasen ska 
uppdateras fortlöpande med alla ytterligare 
upplysningar, handlingar, beslut och 
meddelanden som 
huvudskattemyndigheten utfärdat.

Konsoliderade självdeklarationer och 
styrkande handlingar som lämnas av 
huvudskattebetalare ska lagras i denna
centrala databas som alla behöriga 
myndigheter har tillgång till. Den centrala 
databasen ska uppdateras fortlöpande med 
alla ytterligare upplysningar, handlingar, 
beslut och meddelanden som 
huvudskattemyndigheten utfärdat.

Or. de

Ändringsförslag 382
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 116

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 116 utgår
Hur huvudskattebetalaren utses

En huvudskattebetalare som utses i 
enlighet med artikel 4.6 får inte ändras i 
efterhand. Om huvudskattebetalaren inte 
längre uppfyller kraven i artikel 4.6 ska 
dock en ny huvudskattebetalare utses av 
koncernen.
Under exceptionella omständigheter kan 
behöriga skattemyndigheter i de 
medlemsstater där ett koncernföretag har 
hemvist eller ett fast driftsställe, inom 
sex månader från ett meddelande om att 
ingå i systemet eller efter en 
omstrukturering som omfattar 
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huvudskattebetalaren, besluta genom 
gemensam överenskommelse att en annan 
skattebetalare än den skattebetalare som 
utsetts av koncernen ska vara 
huvudskattebetalare.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 383
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 116 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under exceptionella omständigheter kan 
behöriga skattemyndigheter i de 
medlemsstater där ett koncernföretag har 
hemvist eller ett fast driftsställe, inom sex 
månader från ett meddelande om att ingå i 
systemet eller efter en omstrukturering som 
omfattar huvudskattebetalaren, besluta 
genom gemensam överenskommelse att en 
annan skattebetalare än den skattebetalare 
som utsetts av koncernen ska vara 
huvudskattebetalare.

Under exceptionella omständigheter kan 
behöriga skattemyndigheter i de 
medlemsstater där ett koncernföretag har 
hemvist eller ett fast driftsställe, inom sex 
månader från ett meddelande eller efter en 
omstrukturering som omfattar 
huvudskattebetalaren, besluta genom 
gemensam överenskommelse att en annan 
skattebetalare än den skattebetalare som 
utsetts av koncernen ska vara 
huvudskattebetalare.

Or. de

Ändringsförslag 384
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 117

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 117 utgår
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Bokföring
En enskild skattebetalare och varje 
koncernföretag, om det gäller en koncern, 
ska hålla bokföring och bevara styrkande 
handlingar i tillräcklig utsträckning för 
att detta direktiv ska kunna genomföras 
på ett korrekt sätt och för att revisioner 
ska kunna utföras.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 385
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 118

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118 utgår
Tillhandahållande av upplysningar till 

behöriga myndigheter
En skattebetalare ska på begäran av de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där denne har hemvist eller 
ett fast driftsställe tillhandahålla alla 
upplysningar som är nödvändiga för att 
fastställa skattebetalarens skatteskuld. 
Huvudskattebetalaren ska på begäran av 
huvudskattemyndigheten tillhandahålla 
alla upplysningar som är nödvändiga för 
att fastställa den konsoliderade 
skattebasen eller ett koncernföretags 
skatteskuld.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.
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Ändringsförslag 386
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 119

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 119 utgår
Begäran om yttrande från behörig 

myndighet
1. En skattebetalare kan begära ett 
yttrande från den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där denne har hemvist 
eller ett fast driftsställe beträffande 
tillämpningen av detta direktiv när det 
gäller särskilda transaktioner eller en hel 
serie med transaktioner som ska utföras. 
En skattebetalare kan även begära ett 
yttrande i fråga om en koncerns 
föreslagna sammansättning. Den 
behöriga myndigheten ska vidta alla 
möjliga åtgärder för att inom rimlig tid 
svara på denna begäran.
Yttrandet från den behöriga myndigheten 
ska vara bindande, förutsatt att alla 
relevanta upplysningar om den planerade 
transaktionen eller den planerade serien 
med transaktioner tillhandahållits, såvida 
inte domstolarna i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat 
senare beslutar något annat enligt 
artikel 123. Skattebetalaren kan agera 
enligt egen uppfattning om denne inte är 
ense med yttrandet men måste i så fall 
uppmärksamma detta faktum i sin 
självdeklaration eller konsoliderade 
självdeklaration.
2. Om två eller flera koncernföretag i 
olika medlemsstater är direkt inblandade i 
en särskild transaktion eller en hel serie 
med transaktioner, eller om begäran avser 
ett förslag till en koncerns 
sammansättning, ska de behöriga 
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myndigheterna i dessa medlemsstater 
enas om ett gemensamt yttrande.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 387
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 120

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 120 utgår
Kommunikation mellan behöriga 

myndigheter
1. Information som tillhandahålls i 
enlighet med detta direktiv ska i 
möjligaste mån lämnas på elektronisk väg 
med hjälp av Gemensamma 
kommunikationsnätet/Gemensamma 
systemgränssnittet (CCN/CSI).
2. Om en behörig myndighet får en 
begäran om samarbete eller utbyte av 
upplysningar om ett koncernföretag, i 
enlighet med direktiv 2011/16/EU, ska 
svar ges inom tre månader efter att 
begäran erhållits.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 388
Danuta Jazłowiecka
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Förslag till direktiv
Artikel 121

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 121 utgår
Sekretessklausul

1. Alla upplysningar som en medlemsstat 
får kännedom om enligt detta direktiv ska 
hållas hemliga i den medlemsstaten på 
samma sätt som upplysningar som tagits 
emot enligt landets egen lagstiftning. 
Under alla omständigheter ska följande 
gälla för sådana upplysningar:
a) De får göras tillgängliga endast för 
dem som direkt medverkar i 
taxeringsarbetet eller den administrativa 
kontrollen härav.
b) De får därutöver yppas endast i 
samband med rättsliga eller 
administrativa förfaranden som innefattar 
sanktioner som genomförs för eller i 
samband med taxeringsarbetet eller 
granskningen härav och bara till dem 
som direkt medverkar i sådana 
förfaranden; sådana upplysningar får 
dock yppas under offentliga förhör eller i 
domar, om den medlemsstats behöriga 
myndighet som tillhandahåller 
upplysningarna inte reser några 
invändningar.
c) De får under inga omständigheter 
användas för annat än skatteändamål 
eller i samband med rättsliga eller 
administrativa förfaranden som innefattar 
sanktioner som genomförs för eller i 
samband med taxeringsarbetet eller 
granskningen härav.
Medlemsstaterna får därutöver föreskriva 
att de upplysningar som avses i första 
stycket får användas för att fastställa 
andra avgifter, tullar och skatter som 
omfattas av artikel 2 i rådets 
direktiv 2008/55/EG.
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2. Trots vad som sägs i punkt 1 får den 
medlemsstats behöriga myndighet som 
tillhandahåller upplysningarna tillåta att 
dessa används för andra ändamål i den 
stat som begär dem, om de enligt 
lagstiftningen i den upplysande staten 
under liknande omständigheter skulle få 
användas i den upplysande staten för 
liknande ändamål.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 389
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 122

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 122 utgår
Revision

1. Huvudskattemyndigheten kan inleda 
och samordna revisioner av 
koncernföretag. En revision kan även 
inledas på begäran av en behörig 
myndighet.
Huvudskattemyndigheten och övriga 
berörda behöriga myndigheter ska 
gemensamt besluta om omfattningen av 
och innehållet i en revision och vilka 
koncernföretag som ska granskas.
2. Revisionen ska genomföras i enlighet 
med gällande lagstiftning i den 
medlemsstat där revisionen genomförs, 
med nödvändiga anpassningar för att 
detta direktiv ska kunna tillämpas på rätt 
sätt.
3. Huvudskattemyndigheten ska 
sammanställa resultaten av samtliga 
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revisioner.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 122 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Huvudskattemyndigheten kan inleda och 
samordna revisioner av koncernföretag. En 
revision kan även inledas på begäran av en 
behörig myndighet.

1. Huvudskattemyndigheten kan inleda 
revisioner av koncernföretag. Dessa ska 
samordnas av den europeiska 
skattemyndigheten. En revision kan även 
inledas på begäran av en behörig 
myndighet eller av den europeiska 
skattemyndigheten.

Or. de

Ändringsförslag 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 122 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Huvudskattemyndigheten ska 
sammanställa resultaten av samtliga 
revisioner.

3. Den europeiska skattemyndigheten ska 
sammanställa resultaten av samtliga 
revisioner.

Or. de

Ändringsförslag 392
Danuta Jazłowiecka
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Förslag till direktiv
Artikel 123

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 123 utgår
Oenighet mellan medlemsstater

1. Om den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där ett koncernföretag har 
hemvist eller ett fast driftställe inte är 
införstådd med ett beslut som 
huvudskattemyndigheten fattat enligt 
artikel 107 eller artikel 114.3, 114.5 och 
114.6 andra stycket, kan myndigheten 
överklaga det beslutet hos domstol i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat 
inom tre månader.
2. När det gäller överklaganden av ett 
beslut som fattats av 
huvudskattemyndigheten ska den 
behöriga myndigheten ha samma 
processuella rättigheter som en 
skattebetalare enligt gällande lagstiftning 
i den medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 393
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 123 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där ett koncernföretag har 
hemvist eller ett fast driftställe inte är 
införstådd med ett beslut som 
huvudskattemyndigheten fattat enligt 

1. Om den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där ett koncernföretag har 
hemvist eller ett fast driftställe inte är 
införstådd med ett beslut som 
huvudskattemyndigheten fattat enligt 
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artikel 107 eller artikel 114.3, 114.5 och 
114.6 andra stycket, kan myndigheten 
överklaga det beslutet hos domstol i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat 
inom tre månader.

artikel 107 eller artikel 114.3, 114.5 och 
114.6 andra stycket, kan myndigheten 
överklaga det beslutet i första hand hos 
den europeiska skattemyndigheten och 
därefter hos EU-domstolen.

Or. de

Ändringsförslag 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 123 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller överklaganden av ett 
beslut som fattats av 
huvudskattemyndigheten ska den 
behöriga myndigheten ha samma 
processuella rättigheter som en 
skattebetalare enligt gällande lagstiftning 
i den medlemsstaten.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 395
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 124

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 124 utgår
Överklaganden

1. En huvudskattebetalare kan överklaga 
följande:
a) Ett beslut om att avslå ett meddelande 
om att ingå i systemet.
b) En begäran om att tillhandahålla 
handlingar eller upplysningar.
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c) Ett ändrat taxeringsbeslut.
d) Ett taxeringsbeslut till följd av att en 
konsoliderad självdeklaration inte 
inlämnats.
Ett överklagande ska göras inom 60 dagar 
från det att den handling som överklagas 
erhållits.
2. Ett överklagande ska inte hindra 
verkställigheten av skattebetalarens 
skatteskuld.
3. Trots vad som sägs i artikel 114.3 kan 
ett ändrat taxeringsbeslut utfärdas för att 
ge verkställighet åt resultatet av ett 
överklagande.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 396
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 124 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett beslut om att avslå ett meddelande 
om att ingå i systemet.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 397
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 124 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett beslut om att avslå ett meddelande 
om att ingå i systemet.

utgår

Or. fr

Motivering

I ett obligatoriskt system finns det ingen grund för dessa meddelanden.

Ändringsförslag 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 124 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett beslut om att avslå ett meddelande 
om att ingå i systemet.

a) Ett beslut om att avslå ett meddelande.

Or. de

Ändringsförslag 399
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 125

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 125 utgår
Administrativa överklaganden

1. Överklaganden av ändrade 
taxeringsbeslut eller taxeringsbeslut som 
fattats enligt artikel 112 ska handläggas 
av ett administrativt organ som är 
behörigt att behandla överklaganden i 
första instans enligt lagstiftningen i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat. 
Om det inte finns något sådant behörigt 
administrativt organ i den medlemsstaten 
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kan huvudskattebetalaren överklaga 
direkt hos domstol.
2. Huvudskattemyndigheten ska när den 
lämnar inlagor till det administrativa 
organet agera i nära samråd med övriga 
behöriga myndigheter.
3. Ett administrativt organ kan vid behov 
begära att huvudskattebetalaren och 
huvudskattemyndigheten lämnar 
styrkande handlingar beträffande 
koncernföretags eller andra närstående 
företags skattefrågor eller andra berörda 
medlemsstaters lagstiftning och praxis. 
Behöriga myndigheter i berörda övriga 
medlemsstater ska på alla sätt bistå 
huvudskattemyndigheten.
4. Om det administrativa organet ändrar 
huvudskattemyndighetens beslut ska det 
ändrade beslutet ersätta det tidigare 
beslutet och betraktas som 
huvudskattemyndighetens beslut.
5. Det administrativa organet ska inom 
sex månader fatta beslut om 
överklagandet. Om inget beslut mottas av 
huvudskattebetalaren inom den 
tidsperioden ska 
huvudskattemyndighetens beslut anses 
vara bekräftat.
6. Om ett beslut bekräftats eller ändrats 
ska huvudskattebetalaren ha rätt att 
överklaga direkt hos domstol i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat 
inom 60 dagar efter att beslutet från det 
administrativa överklagandeorganet 
mottagits.
7. Om beslutet upphävs ska det 
administrativa organet överlämna ärendet 
till huvudskattemyndigheten som ska fatta 
ett nytt beslut inom 60 dagar från och 
med den dag då det administrativa 
organets beslut delgavs myndigheten. 
Huvudskattebetalaren kan överklaga ett 
sådant nytt beslut antingen enligt punkt 1 
eller direkt hos domstol i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat 
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inom 60 dagar från det att beslutet 
mottogs. Om huvudskattemyndigheten 
inte fattar något nytt beslut inom 60 dagar 
kan huvudskattebetalaren överklaga 
huvudskattemyndighetens ursprungliga 
beslut hos domstol i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat.

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 400
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 126

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 126 utgår
Överklaganden hos domstol

1. Överklaganden hos domstol av en 
huvudskattemyndighets beslut ska 
regleras av gällande lagstiftning i 
huvudskattemyndighetens medlemsstat, 
om inte annat sägs i punkt 3.
2. Huvudskattemyndigheten ska när den 
lämnar inlagor till domstolen agera i nära 
samråd med övriga behöriga myndigheter.
3. En nationell domstol kan vid behov 
begära att huvudskattebetalaren och 
huvudskattemyndigheten lämnar 
styrkande handlingar beträffande 
koncernföretags eller andra närstående 
företags skattefrågor eller andra berörda 
medlemsstaters lagstiftning och praxis. 
Behöriga myndigheter i berörda övriga 
medlemsstater ska på alla sätt bistå 
huvudskattemyndigheten.

Or. en
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Motivering

Teknisk justering på grund av att ”konsolidering” har utgått.

Ändringsförslag 401
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 126a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL XVIIA
MINIMINIVÅ FÖR 

BOLAGSSKATTESATSER
Artikel 126a

Regler om fastställande av 
bolagsskattesatser

Medlemsstaterna ska fastställa sina 
nationella bolagsskattesatser så att de inte 
understiger den genomsnittliga 
lagstadgade bolagsskattesatsen i 
medlemsstaterna med mer än 3 procent.  
Den genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesats som gäller i 
medlemsstaterna ska årligen 
offentliggöras av kommissionen. Den ska 
beräknas som ett aritmetiskt medelvärde.

Or. fr

Ändringsförslag 402
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 126b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 126b
Skyddsklausul avseende den effektiva 
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bolagsskattesatsen
Medlemsstaterna får inte anta åtgärder 
som leder till att den effektiva 
bolagsskattesatsen sänks.

Or. fr

Ändringsförslag 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 127 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den anmäla det till
rådet.

2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt, ska kommissionen delge
Europaparlamentet och rådet denna.

Or. de

Ändringsförslag 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 128 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 2, 14, 34 och 42 kan när 
som helst återkallas av rådet.

1. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 2, 14, 34 och 42 kan när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet.

Or. de

Ändringsförslag 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 129 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådet får invända mot en delegerad akt 
inom tre månader från delgivningsdagen.

1. Europaparlamentet och rådet kan
invända mot den delegerade akten inom en 
period på tre månader från 
delgivningsdagen.

Or. de

Ändringsförslag 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 129 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om rådet vid utgången av denna period 
inte har invänt mot den delegerade akten 
ska akten offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning och träda i kraft 
den dag som anges i denna.

2. Om varken Europaparlamentet eller
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten ska den 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft den dag 
som anges där.

Or. de

Ändringsförslag 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 129 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den delegerade akten får offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning och 
träda i kraft före utgången av denna period 
om rådet har underrättat kommissionen om 
att det inte avser att göra invändningar.

Den delegerade akten kan offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning och 
träda i kraft före utgången av denna period 
om både Europaparlamentet och rådet har 
underrättat kommissionen om att de inte 
avser att göra invändningar.

Or. de
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Ändringsförslag 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 130

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130 utgår
Information till Europaparlamentet

Europaparlamentet ska informeras om 
kommissionens antagande av delegerade 
akter, invändningar mot dessa eller 
återkallandet från rådets sida av en 
delegering av befogenheter.

Or. de

Ändringsförslag 409
Iliana Ivanova

Förslag till direktiv
Artikel 130

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet ska informeras om 
kommissionens antagande av delegerade 
akter, invändningar mot dessa eller 
återkallandet från rådets sida av en 
delegering av befogenheter.

Europaparlamentet ska informeras om 
kommissionens antagande av delegerade 
akter, invändningar mot dessa eller 
återkallandet från rådets sida av en 
delegering av befogenheter. Varje framtida 
utvärdering av instrumentet bör meddelas 
ledamöterna av Europaparlamentets 
behöriga utskott.

Or. en

Motivering

Motivering överflödig.
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Ändringsförslag 410
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Artikel 133 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Översyn (Berör inte den svenska versionen.)

Or. pt

Motivering

Detta är bara en portugisisk språklig rättelse. Jag tror att den korrekta översättningen av 
översynsklausul är ”Cláusula de Revisão”.

Ändringsförslag 411
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.

Mot bakgrund av resultaten av den 
oberoende konsekvensbedömningen och 
eventuella pilotprojekt som ska 
genomföras innan detta direktiv träder i 
kraft i EU för första gången samt mot 
bakgrund av senare analyser i enlighet 
med översynsklausulen i detta direktiv ska 
kommissionen, fem år efter att detta 
direktiv för första gången trätt i kraft, se 
över hur det genomförts och rapportera till 
rådet om hur det fungerar i de 
medlemsstater som frivilligt har infört det, 
innan rådet fattar beslut om att eventuell 
förlänga eller återkalla detta direktiv. 
Kommissionens rapport till rådet ska 
särskilt innehålla en analys av effekterna 
av den mekanism som inrättas enligt 
kapitel XVI i detta direktiv om 
fördelningen av skattebaserna mellan 
medlemsstaterna, utnyttjandet av detta 
instrument av de små och medelstora 
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företag som frivilligt har valt det och hur 
praktiskt det är för dem, direktivets 
effekter för skatteuppbörden och 
skatteinkomsterna i de EU-medlemsstater 
som frivilligt har valt att införliva det i sin 
nationella lagstiftning samt för kampen 
mot skatteflykt, skattebedrägerier och 
dubbelbeskattning.

Or. en

Ändringsförslag 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.

Kommissionen ska tre år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet och 
Europaparlamentet om hur det fungerar. 
Rapporten ska framför allt innehålla en 
analys av effekterna av den mekanism som 
inrättas enligt kapitel XVI i detta direktiv 
om fördelningen av skattebaserna mellan 
medlemsstaterna. Rapporten ska innehålla 
en analys av direktivets effekter för 
medlemsstaternas skattebaser på 
nationell, regional och lokal nivå. 
Kommissionen ska också analysera de 
ekonomiska effekter som den 
gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen har för flytten av 
ekonomisk verksamhet och arbetstillfällen 
inom EU. Denna konsekvensanalys ska 
också innehålla en analys av fördelarna 
respektive nackdelarna med att eventuellt 
göra systemet obligatoriskt, och med hjälp 
av statistiska uppgifter skingra den oro 
som flera medlemsstater tidigare har gett 
uttryck för ( t.ex. att införandet av en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
skulle dämpa den ekonomiska tillväxten 
och därigenom göra de enskilda 



AM\885627SV.doc 227/234 PE478.376v01-00

SV

medlemsstaternas skattesystem mindre 
konkurrenskraftiga).

Or. en

Ändringsförslag 413
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.

Kommissionen ska tre år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om hur det 
fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.
Rapporten ska innehålla en analys av 
direktivets effekter för medlemsstaternas 
skattebaser på nationell, regional och 
lokal nivå. Kommissionen ska också 
analysera de socioekonomiska effekter 
som den gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen har för flytten av 
ekonomisk verksamhet och arbetstillfällen 
inom EU. Kommissionen ska också 
bedöma möjligheten att beskatta 
partnerskap som om de vore företag, och 
inte som icke-transparenta enheter. 
Rapporten ska även innehålla en analys 
av för- och nackdelarna med att göra 
systemet obligatoriskt. Rapporten ska vid 
behov åtföljas av lämpliga 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Motivering

Bedömning av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasens effekter vid översynen av 
direktivet: Kommissionen ska efter tre år bedöma för- och nackdelarna med inrättandet av ett 
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obligatoriskt system för en gemensam konsoliderad bolagsskattebas i EU. Kommissionen ska 
också analysera direktivets effekter för medlemsstaternas skattebaser på nationell, regional 
och lokal nivå, inbegripet de socioekonomiska effekterna av flytt av ekonomisk verksamhet 
och arbetstillfällen inom EU.

Ändringsförslag 414
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.

Kommissionen ska tre år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om hur det 
fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna och 
konsolideringsbestämmelserna.

Or. de

Ändringsförslag 415
Gay Mitchell

Förslag till direktiv
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.
Frågor som inte faller inom direktivets 
räckvidd, särskilt undersökningen av 
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effekterna av icke-harmoniserade 
skattesatser, behöver inte utredas.

Or. en

Ändringsförslag 416
Iliana Ivanova

Förslag till direktiv
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet och 
Europaparlamentet om hur det fungerar. 
Rapporten ska innehålla en analys av 
effekterna av den mekanism som inrättas 
enligt kapitel XVI i detta direktiv om 
fördelningen av skattebaserna mellan 
medlemsstaterna. Rapporten ska också 
innehålla en analys av mekanismens 
effekter för de nationella ekonomierna 
och skattesystemen.

Or. en

Ändringsförslag 417
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna. När 
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detta direktiv ses över bör man särskilt 
överväga möjligheten att införa ett 
obligatoriskt system med en gemensam 
bolagsskattebas.

Or. en

Motivering

Om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen fick en obligatorisk karaktär skulle 
det hjälpa till att minska överdriven administration och motverka skattebedrägerier. Det är 
dock nödvändigt att utvärdera hur den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen 
fungerar och hur den påverkar Europas företag innan den görs obligatorisk.

Ändringsförslag 418
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.

Kommissionen ska tre år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om hur det 
fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.
Rapporten bör också fokusera på 
effekterna av detta direktiv för tillväxt och 
skapande av arbetstillfällen, dess 
konsekvenser för EU-företagens globala 
verksamhet samt dess effektivitet när det 
gäller att motverka skatteflykt och 
skattebedrägerier.

Or. en

Ändringsförslag 419
Miguel Portas
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Förslag till direktiv
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv och av de nationella 
skattesatser som tillämpas för 
fördelningen av skattebaserna mellan 
medlemsstaterna.

Or. pt

Ändringsförslag 420
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 133 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vartannat år ska kommissionen lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet om de nationella 
skattemyndigheternas tillämpning av 
artikel 85.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att se till att bedömningen av transparensen hos enheter från tredjeländer är 
relativt enhetlig bland de deltagande medlemsstaterna.

Ändringsförslag 421
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 133 – stycke 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Två år efter detta direktivs ikraftträdande 
ska kommissionen lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet om de 
möjliga konsekvenserna av detta direktiv 
för den inre marknaden och i synnerhet 
om möjliga snedvridningar av 
konkurrensen mellan de företag som 
ingår i det system som föreskrivs i detta 
direktiv och de företag som inte uppfyller 
kriterierna för konsolidering.

Or. fr

Motivering

Konsekvenserna av ett sådant system för den inre marknaden är oundvikliga men det är ändå 
nödvändigt att utvärdera dem, och om de är negativa, att mildra dem eller att kompensera för 
dem så att inte för stora snedvridningar skapas.

Ändringsförslag 422
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 134 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den [datum] 
anta och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

1. Medlemsstater som frivilligt väljer att 
införliva detta direktiv ska senast den 
[datum] anta och offentliggöra de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 423
Ivo Strejček
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Förslag till direktiv
Artikel 135 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ikraftträdande Frivilligt valt ikraftträdande

Or. en

Ändringsförslag 424
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 135

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv träder i kraft den […] dagen 
efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft i de 
medlemsstater som frivilligt väljer att 
införliva det den [...] dagen efter det att det 
har offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 425
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Bilaga III – rad 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Försäkringsskatt utgår

Or. de

Motivering

Det är allmänt vedertaget att en bolagsskatt eller liknande skatter inte ska räknas som 
avdragsgilla driftsutgifter. I annat fall skulle skatten minska sin egen beräkningsgrund. När 
det gäller Tyskland är till exempel försäkringsskatten en transfereringsskatt och därför inte 
jämförbar med en inkomstskatt. Försäkringsskatten bör därmed vara avdragsgill.
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