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4.7.2016 A8-0223/1 

Ändringsförslag  1 

Jeppe Kofod 

för S&D-gruppen 

Michael Theurer 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl T 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

T. Vissa skattejurisdiktioner bidrar aktivt 

till utformningen av aggressiva 

skattepolicyer för multinationella företag, 

som på så sätt kan utnyttja dessa 

möjligheter för att undvika skatt. Trots 

dessa jurisdiktioners åtaganden om 

automatiskt utbyte av skatteupplysningar 

med andra länder ligger den lagstadgade 

eller effektiva bolagsskatten i vissa 

jurisdiktioner på noll procent, eller nära 

noll procent. Vissa av dessa jurisdiktioner 

finns med på flera medlemsstaters svarta 

listor. Specifika skattesystem i vissa 

jurisdiktioner har granskats av 

uppförandekodgruppen om 

bolagsbeskattning, vilket har lett till 

reformer i dessa länder. 

T. Vissa specifika skattejurisdiktioner 

bidrar aktivt till utformningen av 

aggressiva skattepolicyer å multinationella 

företags vägnar, som kan utnyttja dessa 

möjligheter för att undvika skatt. 

Bolagsskatten ligger i vissa jurisdiktioner 

på noll procent, eller nära noll procent. 

Den komplicerade situationen med många 

olika skattesystem leder till bristande 

transparens, vilket är skadligt för samtliga 

parter. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/2 

Ändringsförslag  2 

Jeppe Kofod 

för S&D-gruppen 

Michael Theurer 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att direktivet 

om administrativt samarbete bör nu, efter 

att ha genomgått två på varandra följande 

och ad hoc-ändringar om automatiskt 

informationsutbyte om skattebeslut och 

landspecifik rapportering, ses över i sin 

helhet, i synnerhet men inte enbart för att 

minska och slutligen eliminera de 

nuvarande undantagen till principen om 

informationsutbyte. 

5. Europaparlamentet anser att direktivet 

om administrativt samarbete bör nu, efter 

att ha genomgått flera på varandra följande 

och ad hoc-ändringar om automatiskt 

informationsutbyte om skattebeslut och 

landspecifik rapportering, omarbetas i sin 

helhet, i synnerhet men inte enbart för att 

minska och slutligen eliminera de 

nuvarande undantagen till principen om 

informationsutbyte. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 

Jeppe Kofod 

för S&D-gruppen 

Michael Theurer 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet efterlyser ett för 

skattemyndigheterna fritt tillgängligt 

internationellt register över samtliga 

tillgångar knutna till fysiska personer, 

företag och alla typer av förvaltningsfonder 

och stiftelser, som skulle inbegripa 

lämpliga skyddsmekanismer för att skydda 

den konfidentiella information som finns i 

detta. 

78. Europaparlamentet begär en 

undersökning av möjligheten att införa ett 

för skattemyndigheterna fritt tillgängligt 

internationellt register över samtliga 

tillgångar knutna till fysiska personer, 

företag och alla typer av förvaltningsfonder 

och stiftelser, som skulle inbegripa 

lämpliga skyddsmekanismer för att skydda 

den konfidentiella information som finns i 

detta. 

Or. en 

 

 


