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18.11.2015 A8-0317/11 

Ändringsförslag  11 

Danuta Maria Hübner 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet noterar att samtidigt 

som efterlevnaden av olika skattesystem 

har blivit allt komplexare för företag som 

verkar över gränserna har globaliseringen 

och digitaliseringen gjort det enklare för 

dem att organisera sin verksamhet genom 

finansiella offshorecentrum och att skapa 

avancerade strukturer för att minska sin 

globala skattebörda. Parlamentet är 

bekymrat över att den ekonomiska krisen 

och budgetkonsolideringen har fått de 

flesta medlemsstater att dra ned betydligt 

på personalen i sina skatteförvaltningar. 

Parlamentet betonar att de nationella 

skatteförvaltningarna bör ha tillräckliga 

resurser, även personalmässigt, för att på 

ett verkningsfullt sätt kunna förhindra, 

upptäcka och bekämpa aggressiv 

skatteplanering, skattesflykt och 

skatteundandragande, som skapar en 

väsentlig urholkning av skattebasen, samt 

garantera bättre och mer rättvis 

skatteuppbörd och trovärdighet hos 

skattesystemet. Parlamentet noterar att 

studier har visat att kompetent personal på 

skattemyndigheterna drar in betydligt mer 

skatteintäkter till staten än de kostar, 

eftersom skattemyndighetens effektivitet 

har en direkt positiv inverkan på den 

nationella budgeten. 

3. Europaparlamentet noterar att samtidigt 

som efterlevnaden av olika skattesystem 

har blivit allt komplexare för företag som 

verkar över gränserna har globaliseringen 

och digitaliseringen gjort det enklare för 

dem att organisera sin verksamhet genom 

finansiella offshorecentrum och att skapa 

avancerade strukturer för att minska sin 

globala skattebörda. Parlamentet är 

bekymrat över att den ekonomiska krisen 

och budgetkonsolideringen har fått de 

flesta medlemsstater att dra ned betydligt 

på personalen i sina skatteförvaltningar. 

Parlamentet betonar att de nationella 

skatteförvaltningarna bör ha tillräckliga 

resurser, även personalmässigt, för att på 

ett verkningsfullt sätt kunna förhindra, 

upptäcka och bekämpa aggressiv 

skatteplanering, skattesflykt och 

skatteundandragande, som skapar en 

väsentlig urholkning av skattebasen, samt 

garantera bättre och mer rättvis 

skatteuppbörd och trovärdighet hos 

skattesystemet. Parlamentet noterar att 

studier har visat att kompetent personal på 

skattemyndigheterna drar in betydligt mer 

skatteintäkter till staten än de därmed 

förknippade kostnaderna, eftersom 

skattemyndighetens effektivitet har en 

direkt positiv inverkan på skatteintäkerna. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/12 

Ändringsförslag  12 

Danuta Maria Hübner 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 95a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 95a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna, särskilt dem som mottar 

finansiellt stöd, att genomföra 

strukturreformer, bekämpa 

skattebedrägeri och vidta åtgärder mot 

aggressiv skatteplanering. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/13 

Ändringsförslag  13 

Danuta Maria Hübner 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 135 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

135. Europaparlamentet anser att en ökad 

transparens när det gäller multinationella 

företags verksamheter är avgörande för att 

säkerställa att skatteförvaltningarna 

effektivt kan bekämpa urholkning av 

skattebasen och överföring av vinster. 

Parlamentet upprepar i linje med detta sin 

ståndpunkt att multinationella företag inom 

alla sektorer i sina årsredovisningar, 

uppdelat på varje medlemsstat och 

tredjeland där de har ett driftställe, klart 

och tydligt ska ange en rad aggregerade 

uppgifter, inbegripet vinst eller förlust före 

skatt, skatt på vinst eller förlust, antal 

anställda, tillgångar samt grundläggande 

uppgifter om skatteregler (landsspecifik 

rapportering). Parlamentet understryker 

vikten av att göra denna information 

offentlig, möjligen i ett centralt EU-

register. Vidare betonar parlamentet att 

små och medelstora företag som inte är 

multinationella företag ska undantas från 

en sådan skyldighet. Parlamentet uppmanar 

rådet att vid slutet av 2015 anta 

parlamentets ståndpunkt som röstades 

igenom i direktivet om aktieägares 

rättigheter i juli 2015. Parlamentet betonar 

vidare att kraven på transparens bör 

utformas och genomföras så att de inte 

leder till att europeiska företag utsätts för 

konkurrensnackdelar. 

135. Europaparlamentet anser att en ökad 

transparens när det gäller multinationella 

företags verksamheter är avgörande för att 

säkerställa att skatteförvaltningarna 

effektivt kan bekämpa urholkning av 

skattebasen och överföring av vinster. 

Parlamentet upprepar i linje med detta sin 

ståndpunkt att multinationella företag inom 

alla sektorer i sina årsredovisningar, 

uppdelat på varje medlemsstat och 

tredjeland där de har ett driftställe, klart 

och tydligt ska ange en rad aggregerade 

uppgifter, inbegripet vinst eller förlust före 

skatt, skatt på vinst eller förlust, antal 

anställda, tillgångar samt grundläggande 

uppgifter om skatteregler (landsspecifik 

rapportering). Parlamentet understryker 

vikten av att göra denna information 

offentlig, möjligen i ett centralt EU-

register. Vidare betonar parlamentet att 

små och medelstora företag och 

medelstora börsföretag som inte är 

multinationella företag ska undantas från 

en sådan skyldighet. Parlamentet uppmanar 

rådet att vid slutet av 2015 anta 

parlamentets ståndpunkt som röstades 

igenom i direktivet om aktieägares 

rättigheter i juli 2015. Parlamentet betonar 

vidare att kraven på transparens bör 

utformas och genomföras så att de inte 

leder till att europeiska företag utsätts för 
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konkurrensnackdelar. 

Or. en 

 

 


