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Förslag till resolution
Skäl Pa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 Pa. Parlamentet respekterar och stöder 
fördelarna med en sund skattekonkurrens 
mellan medlemsstaterna.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att 
skatteförvaltningarna måste genomföra och 
tillämpa bestämmelserna bättre för att 
minimera risken för att inkomster inte 
deklareras, och uppmanar därför 
kommissionen att garantera bättre 
efterlevnad av bestämmelserna. 
Parlamentet noterar dock att vissa typer av 
inkomster och tillgångar fortfarande är 
undantagna från tillämpningsområdet, 
vilket innebär en risk för att 
skatteskyldigheter kringgås. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att bedöma 
behovet av och det lämpligaste sättet att 
inkludera följande uppgifter om ägande, 
inkomsttyper och icke-finansiella tillgångar 
i det automatiska utbytet av upplysningar, 
samt att lägga fram konkreta förslag i 
detta avseende: a) Verkliga huvudmän av 
fast egendom och bolag. b) Kapitalvinster 
relaterade till fast egendom och till 
finansiella tillgångar, inbegripet 
valutahandel, särskilt för att hitta sätt för 
skattemyndigheterna att bli bättre 
informerade för att kunna identifiera 
realiserade kapitalvinster. c) Utdelningar 
ej kopplade till depåkonton. d) Icke-
finansiella tillgångar såsom kontanter, 
konst, guld eller andra värdeföremål som 
innehas i frihamnar, tullager eller 
bankfack. e) Ägande av fritidsbåtar och 
privata jetflygplan. Konton som innehas 

3. Europaparlamentet konstaterar att 
skatteförvaltningarna måste genomföra och 
tillämpa bestämmelserna bättre för att 
minimera risken för att inkomster inte 
deklareras, och uppmanar därför 
kommissionen att garantera bättre 
efterlevnad av bestämmelserna. 
Parlamentet noterar dock att vissa typer av 
inkomster och tillgångar fortfarande är 
undantagna från tillämpningsområdet, 
vilket innebär en risk för att 
skatteskyldigheter kringgås. Parlamentet 
ber kommissionen att bedöma behovet av 
att inkludera rimliga ytterligare uppgifter 
om ägande, inkomsttyper och icke-
finansiella tillgångar i det automatiska 
utbytet av upplysningar, utan att i 
oproportionerligt hög grad överbelasta 
medborgare och företag.
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av större plattformar för person-till-
person-lån, gräsrotsfinansiering och 
liknande plattformar.
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet konstaterar att 
DAC1:s effektivitet allvarligt begränsas av 
att medlemsstaterna endast är skyldiga att 
rapportera minst två inkomstkategorier. 
Parlamentet noterar den ändring som gjorts 
nyligen och som ålägger medlemsstaterna 
att utbyta alla tillgängliga upplysningar 
med andra medlemsstater för minst fyra 
inkomstkategorier för beskattningsperioder 
från och med 2024. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att, efter en 
konsekvensbedömning, göra det 
obligatoriskt att rapportera om alla 
kategorier av inkomster och tillgångar 
som omfattas av tillämpningsområdet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
ta fram effektiva och tillgängliga register 
för utbytet av upplysningar. Parlamentet 
konstaterar att sådana insatser också 
kommer att gynna den inhemska 
skatteuppbörden.

4. Europaparlamentet konstaterar att 
DAC1:s effektivitet allvarligt begränsas av 
att medlemsstaterna endast är skyldiga att 
rapportera minst två inkomstkategorier. 
Parlamentet noterar den ändring som gjorts 
nyligen och som ålägger medlemsstaterna 
att utbyta alla tillgängliga upplysningar 
med andra medlemsstater för minst fyra 
inkomstkategorier för beskattningsperioder 
från och med 2024. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ta fram effektiva och 
tillgängliga register för utbytet av 
upplysningar. Parlamentet konstaterar att 
sådana insatser också kommer att gynna 
den inhemska skatteuppbörden.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet påpekar att det 
inte finns några föreskrivna sanktioner för 
finansiella institut som antingen inte 
rapporterar eller som rapporterar falska 
eller felaktiga uppgifter, och att åtgärderna 
varierar avsevärt mellan medlemsstaterna. 
Parlamentet påminner om att 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 25a 
i DAC bör införa effektiva, proportionella 
och avskräckande sanktioner för 
rapporterande enheter. Parlamentet 
beklagar att kommissionen inte bedömer 
sanktionernas omfattning eller 
avskräckande effekt i varje medlemsstat 
och att kommissionen inte har erbjudit 
några riktmärken för jämförelse eller 
vägledning i detta avseende. Parlamentet 
efterlyser mer harmoniserade och 
effektiva sanktioner med avskräckande 
effekt vid underlåtelse att följa reglerna.

17. Europaparlamentet påpekar att det 
inte finns några föreskrivna sanktioner för 
finansiella institut som antingen inte 
rapporterar eller som rapporterar falska 
eller felaktiga uppgifter, och att åtgärderna 
varierar avsevärt mellan medlemsstaterna. 
Parlamentet påminner om att 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 25a 
i DAC bör införa effektiva, proportionella 
och avskräckande sanktioner för 
rapporterande enheter. Parlamentet 
beklagar att kommissionen inte bedömer 
sanktionernas omfattning eller 
avskräckande effekt i varje medlemsstat 
och att kommissionen inte har erbjudit 
några riktmärken för jämförelse eller 
vägledning i detta avseende. Parlamentet 
påminner om att den effektiva 
efterlevnaden omfattas av 
medlemsstaternas skatte-, förvaltnings-, 
bolags- och straffrätt.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Eugen Jurzyca
för ECR-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen övervakar genomförandet 
av DAC-lagstiftningen i medlemsstaterna. 
Parlamentet påpekar dock att 
kommissionen hittills varken har vidtagit 
direkta och effektiva åtgärder för att 
avhjälpa bristen på kvalitet på de uppgifter 
som skickas mellan medlemsstaterna eller 
genomfört besök i medlemsstaterna, och 
inte heller säkerställt effektiviteten i de 
sanktioner som medlemsstaterna har infört 
för överträdelser av DAC-
rapporteringsbestämmelserna. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen att 
intensifiera sina insatser i detta avseende 
och att vidta direkta och effektiva åtgärder 
för att ta itu med den bristande kvaliteten 
på de uppgifter som medlemsstaterna 
skickar in, vidareutveckla sin vägledning 
för medlemsstaterna om genomförandet av 
DAC-lagstiftningen, utföra riskanalyser 
och använda de mottagna 
skatteupplysningarna, samt inleda 
överträdelseförfaranden, bland annat med 
hjälp av det globala forumet21 och 
revisionerna från arbetsgruppen för 
finansiella åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att prioritera 
frågan om förbättring av uppgifternas 
kvalitet i kommande översyner av DAC-
ramen.

24. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen övervakar genomförandet 
av DAC-lagstiftningen i medlemsstaterna. 
Parlamentet påpekar dock att 
kommissionen hittills varken har vidtagit 
direkta och effektiva åtgärder för att 
avhjälpa bristen på kvalitet på de uppgifter 
som skickas mellan medlemsstaterna eller 
genomfört besök i medlemsstaterna, och 
inte heller säkerställt effektiviteten i de 
sanktioner som medlemsstaterna har infört 
för överträdelser av DAC-
rapporteringsbestämmelserna. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen att 
intensifiera sina insatser i detta avseende 
och att vidta direkta och effektiva åtgärder 
för att ta itu med den bristande kvaliteten 
på de uppgifter som medlemsstaterna 
skickar in, vidareutveckla sin vägledning 
för medlemsstaterna om genomförandet av 
DAC-lagstiftningen, utföra riskanalyser 
och använda de mottagna 
skatteupplysningarna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att prioritera 
frågan om förbättring av uppgifternas 
kvalitet i kommande översyner av DAC-
ramen.
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____________
21 Globala forumet för transparens och 
informationsutbyte på skatteområdet.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 52

Förslag till resolution Ändringsförslag

52. Europaparlamentet beklagar djupt 
att alla medlemsstater – med undantag för 
Finland och Sverige – har vägrat att ge 
parlamentet tillgång till relevanta uppgifter 
för att kunna bedöma genomförandet av 
DAC-bestämmelserna. Parlamentet 
beklagar att kommissionen nekade 
parlamentet tillgång till relevanta 
uppgifter som den förfogar över. 
Parlamentet anser att detta i praktiken 
innebär att parlamentet hindras från att 
utöva sin politiska kontroll över 
kommissionen i enlighet med både artikel 
14 och artikel 17.8 i EU-fördraget 
Parlamentet noterar att detta betänkande 
om genomförandet därför har betydande 
brister. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
inte längre vägra att utbyta relevanta 
dokument i enlighet med förordning (EG) 
nr 1049/200138, som är direkt tillämplig, 
och att respektera principen om lojalt 
samarbete i artikel 13.2 i EU-fördraget. 
Parlamentet uppmanas att använda alla 
rättsliga medel som står till dess 
förfogande för att säkerställa att det får 
alla handlingar som behövs för en 
fullständig bedömning av genomförandet 
av DAC.
____________
38 Europaparlamentets och rådets 

52. Europaparlamentet noterar att alla 
medlemsstater – med undantag för Finland 
och Sverige – har vägrat att ge parlamentet 
tillgång till relevanta uppgifter för att 
kunna bedöma genomförandet av DAC-
bestämmelserna. Parlamentet erkänner de 
risker som tillgång till känsliga uppgifter 
skulle utgöra när det gäller 
affärshemligheter, datasäkerhet och en 
eventuell ökning av parlamentets 
befogenheter och det administrativa 
systemet. Parlamentet är fortsatt försiktigt 
när det gäller åtkomsten till sådana 
uppgifter med hänsyn till deras juridiska 
och politiska känslighet. Parlamentet 
noterar att detta betänkande om 
genomförandet därför har betydande men 
acceptabla brister.



AM\1235463SV.docx PE694.493v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 
maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar (EGT L 145, 
31.5.2001, s. 43).

Or. en


