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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7)  För att uppnå en effektivare 

användning av offentliga medel och 

minska den administrativa bördan för 

multinationella företagsgrupper bör kravet 

på rapportering endast gälla för 

multinationella företagsgrupper med en 

årlig konsoliderad inkomst på gruppnivå 

som överstiger ett visst belopp. Direktivet 

bör säkerställa att samma upplysningar 

samlas in och görs tillgängliga för 

skattemyndigheterna i god tid i hela 

unionen. 

(7)  För att uppnå en effektivare 

användning av offentliga medel och 

minska den administrativa bördan för 

multinationella företagsgrupper bör kravet 

på rapportering endast gälla för 

multinationella företagsgrupper med en 

årlig konsoliderad inkomst på gruppnivå 

som överstiger 40 miljoner EUR, i linje 

med definitionen av stora företag i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2013/34/EU om årsbokslut, 

koncernredovisning och rapporter i vissa 

typer av företag, och i överensstämmelse 

med föreslaget om landsspecifika 

rapporter i revideringen av direktiv 

2007/36/EG. Direktivet bör säkerställa att 

samma upplysningar samlas in och görs 

tillgängliga för skattemyndigheterna i god 

tid i hela unionen. 

Or. en 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Undantagen Multinationell 

företagsgrupp: med avseende på varje givet 

Räkenskapsår för företagsgruppen, en 

företagsgrupp med totala 

koncerninkomster på mindre än 750 000 

000 euro eller ett belopp i lokal valuta 

som från och med januari 2015 ungefär 

motsvarar 750 000 000 euro under det 

Räkenskapsår som omedelbart föregår det 

Rapporterade räkenskapsår som 

avspeglas i dess Koncernredovisning för 

ett sådant föregående Räkenskapsår. 

4. Undantagen multinationell 

företagsgrupp: med avseende på varje givet 

räkenskapsår för företagsgruppen, en 

företagsgrupp som inte har överskridit 

minst två av tre följande gränsvärden:  

 a) total balansomslutning: 20 000 000 

EUR,  

 b) nettoomsättning: 40 000 000 EUR,  

 c) genomsnittligt antal anställda under 

räkenskapsåret: 250,  

 från och med januari 2015 under det 

rapporterade räkenskapsåret eller det 

räkenskapsår som omedelbart föregår det 

rapporterade räkenskapsår som avspeglas 

i dess koncernredovisning för ett sådant 

föregående räkenskapsår. 

Or. en 

 

 


