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Ändringsförslag 8
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Ihållande och betydande offentliga 
underskott är nära knutna till den 
nuvarande sociala, ekonomiska och 
finansiella krisen. Samtidigt är 
skattekonkurrensen mellan medlemsstater 
en viktig faktor som förhindrar en hållbar 
konsolidering av nationella budgetar. 
Därför bör kommissionen snarast lägga 
fram ett förslag om att det införs en 
minimisats för bolagsskatten, som bör 
fastställas till 25 procent. En sådan 
minimisats skulle minska 
skattekonkurrensen och därmed stärka 
medlemsstaternas frihet att beskatta 
bolag. Sålunda skulle 
subsidiaritetsprincipen inte beröras 
negativt.

Or. en

Ändringsförslag 9
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) På en inre marknad med samma särdrag 
som en nationell marknad bör transaktioner 
mellan bolag i olika medlemsstater inte 
vara underkastade mindre förmånliga 
skattevillkor än dem som gäller för samma 
transaktioner mellan bolag i samma 
medlemsstat.

(2) På en inre marknad med samma särdrag 
som en nationell marknad bör transaktioner 
mellan bolag i olika medlemsstater inte 
vara underkastade mindre förmånliga 
skattevillkor än dem som gäller för samma 
transaktioner mellan bolag i samma 
medlemsstat. Icke desto mindre innebär 
27 olika bolagsskattesystem att företag 
som verkar gränsöverskridande har en 
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avsevärd möjlighet till 
skatteundandragande och skatteflykt. 
Detta sakernas tillstånd lägger en 
betydande börda på statsbudgetarna.

Or. en

Ändringsförslag 10
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Att avskaffa beskattningen av 
betalningar av räntor och royaltyer i den 
medlemsstat där de uppstår, oberoende av 
om beskattningen sker vid källan eller 
genom taxering, är det lämpligaste sättet att 
eliminera de nyss nämnda formaliteterna 
och problemen och att säkerställa lika 
behandling i beskattningshänseende mellan 
nationella och gränsöverskridande 
transaktioner. Det är särskilt nödvändigt att 
avskaffa dessa skatter på sådana 
betalningar mellan närstående bolag i olika 
medlemsstater samt mellan sådana bolags 
fasta driftställen.

(4) Att ersätta all form av beskattning av 
betalningar av räntor och royaltyer i den 
medlemsstat där de uppstår, oberoende av 
om beskattningen sker vid källan eller 
genom taxering, med en på EU-nivå 
harmoniserad beskattning är det 
lämpligaste sättet att eliminera de nyss 
nämnda formaliteterna och problemen och 
att säkerställa lika behandling i 
beskattningshänseende mellan nationella 
och gränsöverskridande transaktioner. Det 
är särskilt nödvändigt att ersätta dessa 
skatter på sådana betalningar mellan 
närstående bolag i olika medlemsstater 
samt mellan sådana bolags fasta driftställen 
med ett harmoniserat skattesystem.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är dessutom nödvändigt att inte 
hindra medlemsstaterna från att vidta 

(12) Det är dessutom nödvändigt att vidta 
lämpliga åtgärder för att bekämpa 



AM\904092SV.doc 5/11 PE491.094v01-00

SV

lämpliga åtgärder för att bekämpa 
bedrägeri och missbruk.

bedrägeri, missbruk, skatteundandragande 
och skatteflykt på både EU- och 
medlemsstatsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 12
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är dessutom nödvändigt att inte 
hindra medlemsstaterna från att vidta 
lämpliga åtgärder för att bekämpa 
bedrägeri och missbruk.

(12) Det är dessutom nödvändigt att inte 
hindra medlemsstaterna från att vidta 
lämpliga åtgärder för att bekämpa 
skattebedrägeri, skatteflykt och missbruk.

Or. en

Ändringsförslag 13
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) För att garantera en smidig och 
kostnadseffektiv tillämpning av 
bestämmelserna i detta direktiv, bör 
företagen upprätta sina årsredovisningar 
och alla relevanta skatteuppgifter med 
hjälp av eXtensible Business Reporting 
Language (XBRL).

Or. de

Ändringsförslag 14
Liem Hoang Ngoc
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De betalningar av räntor eller royaltyer 
som uppkommer i en medlemsstat ska 
undantas från varje form av skatt som 
påförs sådana betalningar i denna 
medlems  stat, oavsett om den tas ut vid 
källan eller genom taxering, under 
förutsättning att den som har rätt till räntan 
eller royaltyn är ett bolag i en annan 
medlemsstat, eller ett fast driftställe som är 
beläget i en annan medlemsstat och tillhör 
ett bolag i en medlemsstat som faktiskt 
beskattas för inkomst som härrör från de 
nämnda betalningarna i den andra 
medlemsstaten.

1. De betalningar av räntor eller royaltyer 
som uppkommer i en medlemsstat ska 
undantas från varje form av skatt som 
påförs sådana betalningar i denna 
medlemsstat, oavsett om den tas ut vid 
källan eller genom taxering, under 
förutsättning att den som har rätt till räntan 
eller royaltyn är ett bolag i en annan 
medlemsstat, eller ett fast driftställe som är 
beläget i en annan medlemsstat och tillhör 
ett bolag i en medlemsstat som faktiskt 
beskattas för inkomst som härrör från de 
nämnda betalningarna i den andra 
medlemsstaten med en skattesats som inte 
är lägre än 70 procent av den 
genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesatsen i medlemsstaterna.
Räntor eller royaltyer ska inte undantas 
från skatt i den medlemsstat där de 
uppstår om betalningen inte är 
beskattningsbar enligt den nationella
skattelagstiftning som den som har rätt till 
räntan eller royaltyn omfattas av, till följd 
av att betalningen (hybridinstrument) 
eller betalaren eller mottagaren 
(hybridenheter) har en annan 
klassificering.

Or. en

Ändringsförslag 15
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De betalningar av räntor eller royaltyer 
som uppkommer i en medlemsstat ska 
undantas från varje form av skatt som 

1. De betalningar av räntor eller royaltyer 
som uppkommer i en medlemsstat ska 
undantas från varje form av skatt som 
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påförs sådana betalningar i denna 
medlems  stat, oavsett om den tas ut vid 
källan eller genom taxering, under 
förutsättning att den som har rätt till räntan 
eller royaltyn är ett bolag i en annan 
medlemsstat, eller ett fast driftställe som är 
beläget i en annan medlemsstat och tillhör 
ett bolag i en medlemsstat som faktiskt 
beskattas för inkomst som härrör från de 
nämnda betalningarna i den andra 
medlemsstaten.

påförs sådana betalningar i denna 
medlemsstat, oavsett om den tas ut vid 
källan eller genom taxering, under 
förutsättning att den som har rätt till räntan 
eller royaltyn är ett bolag i en annan 
medlemsstat, eller ett fast driftställe som är 
beläget i en annan medlemsstat och tillhör 
ett bolag i en medlemsstat som faktiskt 
beskattas för inkomst som härrör från de 
nämnda betalningarna i den andra 
medlemsstaten med en skattesats som inte 
är lägre än 70 procent av den 
genomsnittliga lagstadgade 
bolagsskattesatsen i medlemsstaterna..
Räntor eller royaltyer ska inte undantas 
från skatt i den medlemsstat där de 
uppstår om betalningen inte är 
beskattningsbar enligt den nationella 
skattelagstiftning som den som har rätt till 
räntan eller royaltyn omfattas av, till följd 
av att betalningen (hybridinstrument) 
eller betalaren eller mottagaren 
(hybridenheter) har en annan 
klassificering.

Or. en

Motivering

I syfte att undvika dubbel icke-beskattning till följd av oförenliga skattesystem i 
medlemsstaterna och vid inkomstbeskattning av företag, är det nödvändigt med en 
minimibeskattning, och medlemsstaterna måste kunna vägra att acceptera de förmåner som 
detta direktiv innebär, om hybridinstrument eller hybridenheter används av skattebetalarna 
för att undvika beskattning. Europaparlamentet har efterfrågat sådana åtgärder i sina senaste 
resolutioner om bolagsbeskattning: moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika 
medlemsstater, gemensamt system (omarbetning) och i uppmaningen om konkreta vägar för 
att bekämpa skattebedrägerier och skatteflykt.

Ändringsförslag 16
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om det är en skattebetalare i den 
mening som avses i artikel 4.1 i rådets 
direktiv om en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas.

Or. en

Ändringsförslag 17
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) det första bolaget innehar minst 10 % av 
kapitalet i det andra bolaget, eller om

i) det första bolaget innehar minst 25 % av 
kapitalet i det andra bolaget, eller om

Or. en

Ändringsförslag 18
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) det andra bolaget direkt innehar minst 
10 % av kapitalet i det första bolaget, eller 
om

ii) det andra bolaget direkt innehar minst 
25 % av kapitalet i det första bolaget, eller 
om

Or. en

Ändringsförslag 19
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) ett tredje bolag innehar minst 10 % av 
kapitalet både i det första och i det andra 
bolaget.

iii) ett tredje bolag innehar minst 25 % av 
kapitalet både i det första och i det andra 
bolaget.

Or. en

Ändringsförslag 20
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedrägeri och missbruk Skattebedrägeri, skatteflykt och missbruk

Or. en

Ändringsförslag 21
Ivo Strejček

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får, när det gäller 
transaktioner som har skatteflykt, 
skatteundandragande eller missbruk som 
huvudsakligt syfte eller som ett av 
huvudsyftena, återkalla de förmåner som 
detta direktiv innebär eller vägra att 
tillämpa direktivet.

2. Medlemsstaterna får, när det gäller 
transaktioner som har skattebedrägeri, 
skatteflykt eller skattemissbruk, inbegripet 
vissa former av skatteundandragande,
som huvudsakligt syfte eller som ett av 
huvudsyftena, återkalla de förmåner som 
detta direktiv innebär eller vägra att 
tillämpa direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 22
Wolf Klinz
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa artikel 1.1 och 1.3, artikel 2 c och d 
samt bilaga I del A senast den 
1 januari 2012. De ska genast till 
kommissionen överlämna texten till dessa 
bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa artikel 1.1 och 1.3, artikel 2 c och d 
samt bilaga I del A senast den 
31 december 2013. De ska genast till 
kommissionen överlämna texten till dessa 
bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 23
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Företagen ska upprätta sina 
årsredovisningar och alla relevanta 
skatteuppgifter med hjälp av eXtensible 
Business Reporting Language (XBRL).

Or. de

Ändringsförslag 24
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2016 överlämna en rapport 

Kommissionen ska senast den 
31 december 2015 överlämna en rapport 
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till rådet om de ekonomiska effekterna  av 
detta direktiv.

till Europaparlamentet och rådet om de 
ekonomiska effekterna av detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 25
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpningen av nationella eller 
avtalsgrundade bestämmelser som går 
utöver bestämmelserna i detta direktiv och 
är utformade för att avskaffa eller mildra 
dubbelbeskattning av räntor och royaltyer.

Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpningen av nationella eller 
avtalsgrundade bestämmelser som går 
utöver bestämmelserna i detta direktiv och 
är utformade för att avskaffa eller mildra 
dubbelbeskattning och dubbel icke-
beskattning av räntor och royaltyer.

Or. en


