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Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar att den 
andra pelaren syftar till att åtgärda 
kvarstående BEPS-utmaningar, särskilt 
genom att säkerställa att stora 
multinationella företag, inbegripet 
digitaliserade sådana, betalar en effektiv 
minimiskattesats oavsett var de är belägna. 
Parlamentet anser att en effektiv 
minimisats bör fastställas på en rättvis och 
tillräcklig nivå för att motverka överföring 
av vinster och förhindra skadlig 
skattekonkurrens.

16. Europaparlamentet betonar att den 
andra pelaren syftar till att åtgärda 
kvarstående BEPS-utmaningar, särskilt 
genom att säkerställa att stora 
multinationella företag, inbegripet 
digitaliserade sådana, betalar en effektiv 
minimiskattesats oavsett var de är belägna. 
Parlamentet välkomnar den nya dynamik 
i förhandlingarna i G20:s och OECD:s 
inkluderande ramverk som skapades av 
den amerikanska regeringens nyligen 
framlagda förslag om ett starkt incitament 
för nationer att ansluta sig till ett globalt 
avtal om genomförande av 
minimiskatteregler i hela världen. 
Parlamentet noterar att dessa förslag 
omfattar en höjning av minimiskatten på 
lågbeskattade inkomster från immateriella 
tillgångar (GILTI) till 21 % och en 
SHIELD-sats (Stopping Harmful 
Inversions and Ending Low-tax 
Developments), som skulle motsvara 
GILTI-satsen om ingen global 
överenskommelse uppnås om den andra 
pelaren1. Parlamentet anser att en effektiv 
minimisats bör fastställas på en rättvis och 
tillräcklig nivå för att motverka överföring 
av vinster och förhindra skadlig 
skattekonkurrens.
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1 The Made In America Tax Plan, 2021, 
US Department of the Treasury, s. 12.
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Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att intensifiera 
dialogen med USA:s nya regering om 
digital skattepolitik i syfte att före juni 
2021 kunna utforma en gemensam strategi 
inom ramen för förhandlingarna i G20:s 
och OECD:s inkluderande ramverk. 
Parlamentet välkomnar förklaringen från 
USA:s nya regering om att den på nytt 
aktivt kommer att delta i OECD-
förhandlingarna med avseende på att nå en 
överenskommelse och överge safe harbour-
regeln. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att motsätta sig safe 
harbour-klausulen, som riskerar att 
allvarligt undergräva reformarbetet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
gå vidare med ett eget förslag för att 
åtgärda utmaningarna med en digitaliserad 
ekonomi om en safe harbour-klausul införs 
i den första pelaren av reformen. 
Parlamentet påminner i detta sammanhang 
om kommissionens långsiktiga förslag med 
fokus på en betydande digital närvaro.

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att intensifiera 
dialogen med USA:s nya regering om 
digital skattepolitik i syfte att före juni 
2021 kunna utforma en gemensam strategi 
inom ramen för förhandlingarna i G20:s 
och OECD:s inkluderande ramverk. 
Parlamentet välkomnar förklaringen från 
USA:s nya regering om att den på nytt 
aktivt kommer att delta i OECD-
förhandlingarna med avseende på att nå en 
överenskommelse och överge safe harbour-
regeln. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att noggrant utvärdera 
konsekvenserna av de nya föreslagna 
justeringarna som Förenta staterna gjort 
av den första pelaren. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att motsätta sig 
safe harbour-klausulen, som riskerar att 
allvarligt undergräva reformarbetet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
gå vidare med ett eget förslag för att 
åtgärda utmaningarna med en digitaliserad 
ekonomi om en safe harbour-klausul införs 
i den första pelaren av reformen. 
Parlamentet påminner i detta sammanhang 
om kommissionens långsiktiga förslag med 
fokus på en betydande digital närvaro.
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Förslag till resolution
Punkt 57

Förslag till resolution Ändringsförslag

57. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införliva parlamentets 
ståndpunkt vid utarbetandet av 
lagstiftningsförslagen om en digital skatt i 
EU som egna medel och det reviderade 
beslutet om egna medel, och uppmanar 
rådet att snabbt anta förslaget i linje med 
färdplanen. Parlamentet uppmanar 
institutionerna att snabbt och i en 
konstruktiv anda inleda den regelbundna 
dialog som föreskrivs i färdplanen för egna 
medel. Parlamentet uppmanar bestämt 
Europeiska rådet att ge EU en beslutsam 
ledarroll i den globala strävan mot att 
uppnå en mer rättvis beskattning genom att 
vidta snabba och beslutsamma åtgärder för 
att införa en digital skatt som en källa till 
egna medel under 2021.

57. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införliva parlamentets 
ståndpunkt vid utarbetandet av 
lagstiftningsförslagen om en digital skatt i 
EU som egna medel och det reviderade 
beslutet om egna medel, och uppmanar 
rådet att snabbt anta förslaget i linje med 
färdplanen. Parlamentet uppmanar 
institutionerna att snabbt och i en 
konstruktiv anda inleda den regelbundna 
dialog som föreskrivs i färdplanen för egna 
medel. Parlamentet uppmanar bestämt 
Europeiska rådet att ge EU en beslutsam 
ledarroll i den globala strävan mot att 
uppnå en mer rättvis beskattning genom att 
vidta snabba och beslutsamma åtgärder för 
att införa en digital skatt som en källa till 
egna medel under 2021. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende uttalandet av 
den 25 mars 2021 från Europeiska rådets 
medlemmar, där de understryker sitt 
engagemang för denna strävan.
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