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4.5.2016 A8-0157/38 

Ändringsförslag  38 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Vad gäller utbyte av upplysningar 

mellan medlemsstaterna föreskrivs redan i 

rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 

februari 2011 om administrativt samarbete 

i fråga om beskattning och om upphävande 

av direktiv 77/799/EEG obligatoriskt 

automatiskt utbyte av upplysningar på ett 

antal områden. Dess tillämpningsområde 

bör utvidgas till att omfatta obligatoriskt 

automatiskt utbyte av landsspecifika 

rapporter mellan medlemsstater. 

(11) Vad gäller utbyte av upplysningar 

mellan medlemsstaterna föreskrivs redan i 

rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 

februari 2011 om administrativt samarbete 

i fråga om beskattning och om upphävande 

av direktiv 77/799/EEG obligatoriskt 

automatiskt utbyte av upplysningar på ett 

antal områden. Dess tillämpningsområde 

bör utvidgas till att omfatta obligatoriskt 

automatiskt utbyte av landsspecifika 

rapporter mellan medlemsstater och de 

berörda upplysningarna bör 

offentliggöras. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/39 

Ändringsförslag  39 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Det obligatoriska automatiska 

utbytet av landsspecifika rapporter mellan 

medlemsstater bör i varje enskilt fall 

inbegripa lämnande av en definierad 

uppsättning grundläggande upplysningar 

som finns tillgängliga för de 

medlemsstater i vilka, på grundval av 

upplysningarna i den landsspecifika 

rapporten, en eller flera enheter i den 

multinationella företagsgruppen antingen 

har skattemässig hemvist eller är 

skattskyldiga med beaktande av den 

affärsverksamhet som bedrivs genom en 

multinationell företagsgrupps fasta 

etableringsställe. 

(12) Det obligatoriska automatiska 

utbytet av landsspecifika rapporter mellan 

medlemsstater bör i varje enskilt fall 

inbegripa lämnande av en definierad 

uppsättning grundläggande upplysningar 

som bör vara offentliga och transparenta i 

syfte att identifiera de medlemsstater i 

vilka, på grundval av upplysningarna i den 

landsspecifika rapporten, en eller flera 

enheter i den multinationella 

företagsgruppen antingen har skattemässig 

hemvist eller är skattskyldiga med 

beaktande av den affärsverksamhet som 

bedrivs genom en multinationell 

företagsgrupps fasta etableringsställe. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/40 

Ändringsförslag  40 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Förslag till direktiv 

Skäl 16 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Det är nödvändigt att specificera 

språkkrav för utbytet av upplysningar 

mellan medlemsstater om den 

landsspecifika rapporten. Det är också 

nödvändigt att anta de praktiska 

arrangemang som krävs för att uppgradera 

det gemensamma kommunikationsnätet 

(CCN-nätet). För att säkerställa enhetliga 

villkor för genomförandet av artiklarna 

20.6 och 21.7, bör kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 182/2011. 

(16) Det är nödvändigt att specificera 

språkkrav för utbytet av upplysningar 

mellan medlemsstater om den 

landsspecifika rapporten. Det är också 

nödvändigt att anta de praktiska 

arrangemang som krävs för att garantera 

största möjliga offentliggörande och 

transparens och uppgradera det 

gemensamma kommunikationsnätet (CCN-

nätet). För att säkerställa enhetliga villkor 

för genomförandet av artiklarna 20.6 och 

21.7, bör kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 182/2011. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/41 

Ändringsförslag  41 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Artikel 8aa – punkt 2  

Directive 2011/16/EG 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den behöriga myndigheten i en 

medlemsstat där den landsspecifika 

rapporten togs emot i enlighet med punkt 1 

ska, genom automatiskt utbyte och inom 

den tidsfrist som anges i punkt 4, lämna 

rapporten till varje annan medlemsstat i 

vilken, på grundval av upplysningarna i 

den landsspecifika rapporten, en eller flera 

Ingående enheter i den Multinationella 

företagsgrupp som den Rapporterande 

enheten är en del av antingen har 

skattemässig hemvist eller är skattskyldiga 

med beaktande av den affärsverksamhet 

som bedrivs genom ett fast 

etableringsställe. 

2. Den behöriga myndigheten i en 

medlemsstat där den landsspecifika 

rapporten togs emot i enlighet med punkt 1 

ska, genom automatiskt utbyte och inom 

den tidsfrist som anges i punkt 4, lämna 

rapporten till varje annan medlemsstat i 

vilken, på grundval av upplysningarna i 

den landsspecifika rapporten, en eller flera 

Ingående enheter i den Multinationella 

företagsgrupp som den Rapporterande 

enheten är en del av antingen har 

skattemässig hemvist eller är skattskyldiga 

med beaktande av den affärsverksamhet 

som bedrivs genom ett fast 

etableringsställe. Denna behöriga 

myndighet i medlemsstaten ska också 

översända den landsspecifika rapporten 

till kommissionen, som ska offentliggöra 

den och göra den tillgänglig. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/42 

Ändringsförslag  42 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Direktiv 2011/16/EG 

Artikel 8aa – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Dessa upplysningar bör 

offentliggöras genom att de görs 

tillgängliga online på den Multinationella 

företagsgruppens webbplats. 

Or. en 

 

 


