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Förslag till resolution Ändringsförslag

A. EU konfronteras med orättvisa eller 
aggressiva skattemetoder, t.ex. förlorar 
EU:s medlemsstater mellan 160–190 
miljarder euro per år12 till följd av 
skatteundandragande och överföring av 
vinster från multinationella företags sida. 
Denna förlust är betydande med tanke på 
den sanitära, sociala och ekonomiska kris 
som unionen för närvarande brottas med. 
EU:s skattebetalare innehade 1,5 biljoner 
euro i offshore-centrum 2016, vilket ledde 
till en genomsnittlig förlust av 
skatteintäkter på 46 miljarder euro i EU 
till följd av enskilda personers 
skatteundandragande13. Dessa belopp är 
endast en del av det generella problemet 
med enskilda personers och företags 
skatteflykt, och detta värde dras olagligt 
från nationella budgetar och utgör därför 
en extra börda för laglydiga skattebetalare.

_________________
12 Dover, R. et al: Bringing transparency, 
coordination and convergence to corporate 
tax policies in the European Union, Part I: 
Assessment of the magnitude of aggressive 
corporate tax planning, 
Europaparlamentet, generaldirektoratet för 
parlamentarisk utredning och analys, 
enheten för europeiskt mervärde, 
september 2015.
13 Europeiska kommissionen, 
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därför en extra börda för laglydiga 
skattebetalare.

_________________
12 Dover, R. et al: Bringing transparency, 
coordination and convergence to corporate 
tax policies in the European Union, Part I: 
Assessment of the magnitude of aggressive 
corporate tax planning, 
Europaparlamentet, generaldirektoratet för 
parlamentarisk utredning och analys, 
enheten för europeiskt mervärde, 
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generaldirektoratet för skatter och tullar, 
beskattningshandlingar, arbetsdokument nr 
76, Estimating International Tax Evasion 
by Individuals, september 2019, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/
taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf 

september 2015.
13 Europeiska kommissionen, 
generaldirektoratet för skatter och tullar, 
beskattningshandlingar, arbetsdokument nr 
76, Estimating International Tax Evasion 
by Individuals, september 2019, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/
taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf

Or. en
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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 
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behovet av och det lämpligaste sättet att 
inkludera följande uppgifter om ägande, 
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bankfack. e) Ägande av fritidsbåtar och 
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privata jetflygplan. f) Konton som innehas 
av större plattformar för person-till-person-
lån, gräsrotsfinansiering och liknande 
plattformar.

privata jetflygplan. f) Konton som innehas 
av större plattformar för person-till-person-
lån, gräsrotsfinansiering och liknande 
plattformar. g) Överföring av tillgångar 
till truster, stiftelser och ideella 
organisationer.
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