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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].



PR\901671SV.doc 3/13 PE487.846v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................10

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR......................11



PE487.846v01-00 4/13 PR\901671SV.doc

SV



PR\901671SV.doc 5/13 PE487.846v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och 
royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (omarbetning)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2011)0714),

– med beaktande av artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet 
med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0516/2011),

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1,

– med beaktande av skrivelsen av den 6 mars 2012 från utskottet för rättsliga frågor till 
utskottet för ekonomi och valutafrågor i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-.../2012), 
och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges som sådana, och i fråga om 
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 
med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna 
som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till 
rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska 
avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och såsom ändrat av 
parlamentet nedan.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt;

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

                                               
1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Rådets direktiv 2003/49/EG av den 
3 juni 2003 om ett gemensamt system för 
beskattning av räntor och royaltyer som 
betalas mellan närstående bolag i olika 
medlemsstater* har ändrats flera gånger.
Med anledning av nya ändringar bör det av 
tydlighetsskäl omarbetas.

(1) Rådets direktiv 2003/49/EG av den 
3 juni 2003 om ett gemensamt system för 
beskattning av räntor och royaltyer som 
betalas mellan närstående bolag i olika 
medlemsstater1 har ändrats flera gånger.
Med anledning av nya ändringar bör det av 
tydlighetsskäl omarbetas. Den 
19 april 2012 uppmanade 
Europaparlamentet till konkreta åtgärder 
för att bekämpa skattefusk och skatteflykt, 
riktade uppmärksamhet på skatteflykt via 
hybrida finansiella instrument och 
uppmanade medlemsstaterna att se till att 
det finns ett smidigt samarbete och en 
smidig samordning mellan deras 
skattesystem för att undvika oavsiktlig 
utebliven beskattning och skatteflykt.

Or. en

Ändringsförslag 2

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 

(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 
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avskaffa dessa skatter på sådana 
betalningar mellan närstående bolag i olika 
medlemsstater samt mellan sådana bolags 
fasta driftställen.

avskaffa dessa skatter på sådana 
betalningar mellan närstående bolag i olika 
medlemsstater samt mellan sådana bolags 
fasta driftställen, i syfte att åstadkomma ett 
förenklat och mer transparent 
skattesystem.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är nödvändigt att se till att räntor 
och royaltyer beskattas en gång i en 
medlemsstat och att de förmåner som 
direktivet innebär endast är tillämpliga när 
inkomst som härrör från räntan eller 
royaltyn beskattas i den medlemsstat där 
det mottagande bolaget har sin hemvist 
eller i den medlemsstat där det mottagande 
fasta driftstället är beläget.

(5) Det är nödvändigt att se till att räntor 
och royaltyer beskattas en gång i en 
medlemsstat och att de förmåner som 
direktivet innebär endast är tillämpliga när 
inkomst som härrör från räntan eller 
royaltyn beskattas i den medlemsstat där 
det mottagande bolaget har sin hemvist 
eller i den medlemsstat där det mottagande 
fasta driftstället är beläget, utan att det 
finns en möjlighet till skattebefrielse eller 
en ersättning eller ett utbyte genom 
betalning av en annan skatt.

Or. hu

Ändringsförslag 4

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 
medlemsstat, oavsett om den tas ut vid 
källan eller genom taxering, under 

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 
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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.

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, utan att det finns en 
möjlighet till skattebefrielse eller en 
ersättning eller ett utbyte genom betalning 
av en annan skatt.

Or. hu

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett fast driftställe ska behandlas som 
betalare av räntor eller royaltyer endast i 
den mån dessa betalningar innebär en 
kostnad som uppstått för det fasta 
driftstället till följd av dess verksamhet.

3. Ett fast driftställe ska behandlas som 
betalare av räntor eller royaltyer endast i 
den mån dessa betalningar innebär en 
kostnad som uppstått för det fasta 
driftstället till följd av dess verksamhet.
Endast ett fast driftställe som uppfyllt sina 
skatteskyldigheter ska ha rätt till 
skattebefrielse eller skatteförmåner. 

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 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. 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 
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1 januari 2012. De ska genast till 
kommissionen överlämna texten till dessa 
bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

31 december 2014. De ska genast till 
kommissionen överlämna texten till dessa 
bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2016 överlämna en rapport 
till rådet om de ekonomiska effekterna av 
detta direktiv.

Kommissionen ska senast den 
31 december 2016 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet om de 
ekonomiska effekterna av detta direktiv.

Or. en
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MOTIVERING

Fyra år efter att den finansiella, ekonomiska och sociala krisen bröt ut är det av yttersta vikt 
att tydligt se vad medlemsstaterna avser att göra när det beaktar alla möjliga lösningar för att 
få Europa tillbaka på tillväxt- och utvecklingsspåret.

Å ena sedan är det mycket viktigt att skapa och vidta nya gemensamma åtgärder med vars 
hjälp vi kommer att stå tillräckligt eniga och starka för att undvika en kris i framtiden, men 
å andra sidan måste vi också, under de svåra tider som för närvarande råder, omforma våra 
befintliga åtgärder och åtaganden och vi behöver vid behov testa dem för att se om de 
fortfarande är tidsenliga och tillräckligt adekvata för att bemöta framtida utmaningar.

Rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas 
mellan närstående bolag i olika medlemsstater har ändrats flera gånger under de senaste åren, 
men det behöver fortfarande göras vissa tekniska finjusteringar, som är av mindre art och –
såsom det också framgår av kommissionens uttalande – i syfte att skapa tydlighet och klarhet 
samt ansvarsskyldighet.

Med beaktande av att den omarbetade versionen av direktivet om moderbolag och dotterbolag 
antogs i september 2011 och betänkandet om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
antogs i år av ECON-utskottet, med beaktande av att de senaste uppskattningarna visar på att 
skatteflykt och skatteundandragande kostar regeringarna i Europeiska unionen betydande 
belopp i uteblivna inkomster, med beaktande av att uteblivna inkomster ökar underskotts- och 
skuldnivåerna i de olika medlemsstaterna och med beaktande av att samarbetet mellan de 
olika medlemsstaternas skattesystem är alltmer önskvärt, är det nödvändigt att ändra 
direktivet för att ytterligare minska möjligheterna till oavsiktlig utebliven beskattning, 
dubbelbeskattning eller skatteundandragande eller skattefusk i medlemsstaterna, eftersom 
dessa förorsakar att den inre marknaden fungerar sämre, vilket hävdas i det nyligen antagna 
förslaget till resolution om ”begäran om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och 
skatteflykt”.

Bland föredragandens ändringsförslag syftar bestämmelserna om beskattning och fast 
driftställe till att utesluta möjligheten till skatteflykt, ersättning av skatter och eventuella 
olagliga skattebefrielser.

Frågan om kraven på innehav (10 procent) och övergångsperioder ändras inte 
i föredragandens förslag till betänkande men det är dock av vikt att betona 
Europaparlamentets roll i samband med kommissionens utvärdering av det omarbetade 
direktivets effekter.
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BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

Ref.: D(2012)12434

Sharon Bowles
Ordförande för utskottet för ekonomi och valutafrågor
ASP 10G201
Bryssel

Ärende: Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor 
och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater 
(omarbetning)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Utskottet för rättsliga frågor, vilket jag är ordförande för, har behandlat det ovan angivna 
förslaget i enlighet med artikel 87 om omarbetning i Europaparlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande: 

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra 
ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om 
detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de 
berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 156 
och 157.

Om emellertid det ansvariga utskottet i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet 
avser att även lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av förslaget, ska det 
omedelbart meddela rådet och kommissionen sin avsikt, och kommissionen bör före 
omröstningen i enlighet med artikel 54 meddela utskottet hur den ställer sig till 
ändringsförslagen och huruvida den avser att dra tillbaka sitt förslag till omarbetning eller 
inte.”

Företrädare för rättstjänsten deltog i det arbete som utfördes av den rådgivande grupp som 
behandlade omarbetningsförslaget. Efter deras yttrande och med hänsyn tagen till 
föredragandens rekommendationer anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte 
innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges som sådana, och i fråga 
om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 
med dessa ändringar, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som 
inte ändrar deras sakinnehåll.
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Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, med 22 röster för och 
inga nedlagda röster1 och efter att ha diskuterat förslaget vid sitt sammanträde den 
1 mars 2012, att ditt utskott, som är ansvarigt utskott, behandlar förslaget i enlighet med 
artikel 87.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen.

                                               
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Evelyn Regner 
(vice ordförande), Raffaele Baldassarre (vice ordförande), Françoise Castex (vice ordförande), 
Sebastian Valentin Bodu (vice ordförande), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Bușoi,
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, 
Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, 
Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV 
DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 16 januari 2012

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och 
royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (omarbetning)
COM(2011)0714 av den 11 november 2011 – 2011/0314(CNS)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 28 november 2011 för att bland annat 
granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet1 behandlade gruppen förslaget till rådets direktiv, som syftar till en 
omarbetning av rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för 
beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika 
medlemsstater. Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges som sådana. Gruppen konstaterade vidare, 
i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna 
tillsammans med dessa ändringar, att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga 
rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

C. Pennera H. Legal L. Romero Requena
Juridisk rådgivare Juridisk rådgivare Generaldirektör

                                               
1 Den rådgivande gruppen förfogade över de engelska, franska och tyska språkversionerna av förslaget och 
arbetade utifrån den engelska, som var textens originalversion.


