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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt 
samarbete i fråga om beskattning
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2020)0314),

– med beaktande av artiklarna 113 och 115 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet 
(C9-0213/2020),

– med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 
från den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att 
väsentligt ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen har övervakat 
tillämpningen under de senaste åren och 
färdigställde 2019 en utvärdering av 
direktiv 2011/16/EU4. Stora förbättringar 
har gjorts på området för automatiskt 

(2) Kommissionen har övervakat 
tillämpningen under de senaste åren och 
färdigställde 2019 en utvärdering av 
direktiv 2011/16/EU4. Stora förbättringar 
har gjorts på området för automatiskt 
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utbyte av upplysningar, men det finns 
fortfarande ett behov av att förbättra de 
befintliga bestämmelserna om alla former 
av informationsutbyte och administrativt 
samarbete.

utbyte av upplysningar, men det finns 
fortfarande ett behov av att förbättra de 
befintliga bestämmelserna om alla former 
av informationsutbyte och administrativt 
samarbete. Dessutom bör 
medlemsstaternas kapacitet att bearbeta 
den mängd finansiella upplysningar som 
tagits emot förstärkas och 
skatteförvaltningarnas ekonomiska medel, 
personal och it-resurser ökas.

__________________ __________________
4 Europeiska kommissionen, 
arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar, Evaluation of the Council 
Directive 2011/16/EU on administrative 
cooperation in the field of taxation and 
repealing Directive 77/799/EEC, 
SWD(2019) 328 final (inte översatt till 
svenska).

4 Europeiska kommissionen, 
arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar, Evaluation of the Council 
Directive 2011/16/EU on administrative 
cooperation in the field of taxation and 
repealing Directive 77/799/EEC, 
SWD(2019) 328 final (inte översatt till 
svenska).

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt artikel 5 i direktiv 
2011/16/EU ska en anmodad myndighet på 
begäran av den begärande myndigheten till 
den begärande myndigheten lämna alla 
sådana upplysningar som den har tillgång 
till eller som den erhåller till följd av 
administrativa utredningar som kan antas 
vara relevanta för administration och 
verkställighet av medlemsstaternas 
nationella lagstiftningar i fråga om de 
skatter som omfattas av direktivet. För att 
säkerställa att utbytet av upplysningar är 
ändamålsenligt, förebygga omotiverade 
avslag på begäranden och skapa rättslig 
klarhet och säkerhet både för 
skatteförvaltningar och skattebetalare bör 
standarden ”kan antas vara relevant” 

(3) Enligt artikel 5 i direktiv 
2011/16/EU ska en anmodad myndighet på 
begäran av den begärande myndigheten till 
den begärande myndigheten lämna alla 
sådana upplysningar som den har tillgång 
till eller som den erhåller till följd av 
administrativa utredningar som kan antas 
vara relevanta för administration och 
verkställighet av medlemsstaternas 
nationella lagstiftningar i fråga om de 
skatter som omfattas av direktivet. För att 
säkerställa att utbytet av upplysningar är 
ändamålsenligt, förebygga omotiverade 
avslag på begäranden och skapa rättslig 
klarhet och säkerhet både för 
skatteförvaltningar och skattebetalare bör 
standarden ”kan antas vara relevant” 
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tydligt avgränsas. I detta sammanhang bör 
det också klargöras att standarden kan 
antas vara relevant inte bör vara tillämplig 
på begäranden om ytterligare upplysningar 
efter ett utbyte av upplysningar i enlighet 
med artikel 8a i direktiv 2011/16/EU i 
fråga om förhandsbesked i 
gränsöverskridande skattefrågor eller 
förhandsbesked om prissättning.

tydligt avgränsas i linje med rättspraxis 
från Europeiska unionens domstol, där 
det anges att begreppet ”kan antas vara 
relevant” syftar till ett utbyte av 
upplysningar i skatteärenden i vidast 
möjliga omfattning. I detta sammanhang 
bör det också klargöras att standarden kan 
antas vara relevant inte bör vara tillämplig 
på begäranden om ytterligare upplysningar 
efter ett utbyte av upplysningar i enlighet 
med artikel 8a i direktiv 2011/16/EU i 
fråga om förhandsbesked i 
gränsöverskridande skattefrågor eller 
förhandsbesked om prissättning.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att hålla skattebetalarna 
korrekt och fullständigt informerade bör 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ange de inkomstkategorier för vilka 
informationen automatiskt delas med 
behöriga myndigheter i andra 
medlemsstater och tredjeländer eller 
jurisdiktioner.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Den utvärdering av direktiv 
2011/16/EU som kommissionen har 
genomfört visar att det är nödvändigt att 

(16) Den utvärdering av direktiv 
2011/16/EU som kommissionen har 
genomfört visar att det är nödvändigt att 
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fortlöpande övervaka att direktivet och de 
nationella införlivandebestämmelserna för 
att genomföra direktivet tillämpas på ett 
ändamålsenligt sätt. För att kommissionen 
ska kunna fortsätta att på lämpligt sätt 
övervaka och utvärdera hur ändamålsenligt 
det automatiska utbytet av upplysningar 
enligt direktiv 2011/16/EU är bör 
medlemsstaterna vara skyldiga att årligen 
lämna in statistik över sådana utbyten till 
kommissionen.

fortlöpande övervaka att direktivet och de 
nationella införlivandebestämmelserna för 
att genomföra direktivet tillämpas på ett 
ändamålsenligt sätt. För att kommissionen 
ska kunna fortsätta att på lämpligt sätt 
övervaka och utvärdera hur ändamålsenligt 
det automatiska utbytet av upplysningar 
enligt direktiv 2011/16/EU är bör 
medlemsstaterna vara skyldiga att årligen 
lämna in statistik över sådana utbyten till 
kommissionen. De bör också årligen 
lämna relevanta upplysningar till 
kommissionen om hinder för ett korrekt 
genomförande av det direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Multilaterala kontroller som 
genomförs med stöd av Fiscalis 2020-
programmet som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1286/20135 har visat på fördelarna 
med samordnade kontroller av en eller 
flera skattebetalare som är av gemensamt 
eller kompletterande intresse för två eller 
flera skatteförvaltningar i unionen. 
Eftersom det inte finns någon uttrycklig 
rättslig grund för att utföra gemensamma 
revisioner vidtas sådana gemensamma 
åtgärder för närvarande på grundval av de 
kombinerade bestämmelserna i direktiv 
2011/16/EU om närvaro av tjänstemän från 
en medlemsstat på en annan medlemsstats 
territorium och samtidiga kontroller. Denna 
metod har dock i många fall visat sig vara 
otillräcklig och saknar rättslig klarhet och 
säkerhet.

(19) Multilaterala kontroller som 
genomförs med stöd av Fiscalis 2020-
programmet som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1286/20135 har visat på fördelarna 
med samordnade kontroller av en eller 
flera skattebetalare som är av gemensamt 
eller kompletterande intresse för två eller 
flera skatteförvaltningar i unionen. Därför 
bör inspektioner på plats och 
gemensamma revisioner ingå i unionens 
ram för samarbete mellan 
skatteförvaltningarna. Eftersom det inte 
finns någon uttrycklig rättslig grund för att 
utföra gemensamma revisioner vidtas 
sådana gemensamma åtgärder för 
närvarande på grundval av de kombinerade 
bestämmelserna i direktiv 2011/16/EU om 
närvaro av tjänstemän från en medlemsstat 
på en annan medlemsstats territorium och 
samtidiga kontroller. Denna metod har 
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dock i många fall visat sig vara otillräcklig 
och saknar rättslig klarhet och säkerhet.

__________________ __________________
5 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1286/2013 av den 
11 december 2013 om ett åtgärdsprogram 
för att förbättra skattesystemens 
funktionssätt i Europeiska unionen för 
perioden 2014–2020 (Fiscalis 2020) och 
om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 25).

5 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1286/2013 av den 
11 december 2013 om ett åtgärdsprogram 
för att förbättra skattesystemens 
funktionssätt i Europeiska unionen för 
perioden 2014–2020 (Fiscalis 2020) och 
om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 25).

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa att förfarandet är 
ändamålsenligt bör begäranden om 
gemensamma revisioner besvaras inom en 
given tidsram. Avslag på begäranden ska 
vederbörligen motiveras. De 
förfaranderegler som är tillämpliga på 
gemensamma revisioner bör vara 
förfarandereglerna i den medlemsstat där 
den berörda revisionen äger rum. Den 
bevisning som samlas in under den 
gemensamma revisionen ska därför 
erkännas ömsesidigt av alla deltagande 
medlemsstater. Det är även viktigt att de 
behöriga myndigheterna enas om fakta och 
omständigheter för ärendet och strävar 
efter att enas om hur den eller de granskade 
personernas skattesituation ska tolkas. För 
att säkerställa att resultatet av en 
gemensam revision kan genomföras i de 
deltagande medlemsstaterna bör 
slutrapporten ha samma rättsliga värde som 
de relevanta nationella instrument som 
utfärdas till följd av revisioner i de 
deltagande medlemsstaterna. Vid behov 

(21) För att säkerställa att förfarandet är 
ändamålsenligt bör begäranden om 
gemensamma revisioner besvaras inom en 
given tidsram. Avslag på begäranden ska 
vederbörligen motiveras och den 
begärande myndigheten bör ges rätt att 
svara. De förfaranderegler som är 
tillämpliga på gemensamma revisioner bör 
vara förfarandereglerna i den medlemsstat 
där den berörda revisionen äger rum. Den 
bevisning som samlas in under den 
gemensamma revisionen ska därför 
erkännas ömsesidigt av alla deltagande 
medlemsstater. Det är även viktigt att de 
behöriga myndigheterna enas om fakta och 
omständigheter för ärendet och strävar 
efter att enas om hur den eller de granskade 
personernas skattesituation ska tolkas. För 
att säkerställa att resultatet av en 
gemensam revision kan genomföras i de 
deltagande medlemsstaterna bör 
slutrapporten ha samma rättsliga värde som 
de relevanta nationella instrument som 
utfärdas till följd av revisioner i de 
deltagande medlemsstaterna. Vid behov 
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bör medlemsstaterna införa en rättslig ram 
för att göra motsvarande justeringar.

bör medlemsstaterna införa en rättslig ram 
för att göra motsvarande justeringar.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Det är lika viktigt att betona att 
inte bara informationsutbytet mellan 
skattemyndigheterna utan även utbytet av 
bästa praxis bidrar till en effektivare 
skatteuppbörd. I linje med Fiscalis 2020-
programmet bör medlemsstaterna 
prioritera utbytet av bästa praxis mellan 
skattemyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) All behandling av personuppgifter 
som utförs inom ramen för direktiv 
2011/16/EU bör även i fortsättningen vara 
förenlig med förordningarna 
(EU) 2016/679 och (EU) 2018/1725. Det 
enda syftet med den behandling av 
personuppgifter som föreskrivs i direktiv 
2011/16/EU är att tjäna allmänintresset 
på skatteområdet, det vill säga att 
bekämpa skattebedrägeri, 
skatteundandragande och skatteflykt, 
trygga skatteintäkterna och främja rättvis 
beskattning, vilket ökar möjligheterna till 
social, politisk och ekonomisk delaktighet 
i medlemsstaterna. Därför bör 
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hänvisningarna i direktiv 2011/16/EU till 
relevant unionsrätt på dataskyddsområdet 
uppdateras och utvidgas till att omfatta 
reglerna i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten i varje 
medlemsstat ska genom ett automatiskt 
utbyte av upplysningar till varje annan 
medlemsstats behöriga myndighet lämna 
alla tillgängliga upplysningar avseende 
personer bosatta i den andra medlemsstaten 
när det gäller följande specificerade 
kategorier av inkomst och kapital såsom de 
får förstås enligt den nationella 
lagstiftningen i den medlemsstat som 
lämnar upplysningarna:

Den behöriga myndigheten i varje 
medlemsstat ska genom ett automatiskt 
utbyte av upplysningar till varje annan 
medlemsstats behöriga myndighet lämna 
alla upplysningar som är tillgängliga, eller 
som rimligen skulle kunna göras 
tillgängliga, avseende personer bosatta i 
den andra medlemsstaten när det gäller 
följande specificerade kategorier av 
inkomst och kapital såsom de får förstås 
enligt den nationella lagstiftningen i den 
medlemsstat som lämnar upplysningarna:

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska årligen informera 
kommissionen om minst två av de 
kategorier av inkomst och kapital som 
anges i första stycket med avseende på 

Medlemsstaterna ska årligen informera 
kommissionen om alla de kategorier av 
inkomst och kapital som anges i första 
stycket med avseende på vilka de lämnar 
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vilka de lämnar upplysningar om personer 
som är bosatta i en annan medlemsstat.

upplysningar om personer som är bosatta i 
en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Före den 1 januari 2023 ska 
medlemsstaterna informera kommissionen 
om minst fyra av de kategorier som 
förtecknas i punkt 1, med avseende på 
vilka den behöriga myndigheten i varje 
medlemsstat genom automatiskt utbyte till 
den behöriga myndigheten i den andra 
medlemsstaten ska lämna upplysningar om 
personer som är bosatta i denna andra 
medlemsstat. Upplysningarna ska avse 
beskattningsbara perioder som inleds den 
1 januari 2024 eller därefter.”

2. Före den 1 januari 2023 ska 
medlemsstaterna informera kommissionen 
om alla de kategorier som förtecknas i 
punkt 1, med avseende på vilka den 
behöriga myndigheten i varje medlemsstat 
genom automatiskt utbyte till den behöriga 
myndigheten i den andra medlemsstaten 
ska lämna upplysningar om personer som 
är bosatta i denna andra medlemsstat. 
Upplysningarna ska avse beskattningsbara 
perioder som inleds den 1 januari 2024 
eller därefter.”

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led aa (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I punkt 3 ska första stycket utgå.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701


PR\1214608SV.docx 13/31 PE658.793v01-00

SV

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led ba (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 3a – stycke 2 – led a

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(ba) I punkt 3a andra stycket ska led a 
ersättas med följande:

a) Namn, adress, 
Skatteregistreringsnummer samt 
födelsedatum och födelseort (när det gäller 
fysiska personer) för varje 
Rapporteringsskyldig person som är 
Kontohavare av detta konto och, när det 
gäller Enheter som är Kontohavare och 
som efter tillämpning av reglerna om 
åtgärder för kundkännedom i enlighet med 
bilagorna fastställs ha en eller flera 
Personer med bestämmande inflytande som 
är Rapporteringsskyldiga personer, 
Enhetens namn, adress och 
Skatteregistreringsnummer samt varje 
Rapporteringskyldig persons namn, adress, 
Skatteregistreringsnummer samt 
födelsedatum och födelseort.

”a) Namn, adress, 
Skatteregistreringsnummer samt 
födelsedatum och födelseort (när det gäller 
fysiska personer) för varje 
Rapporteringsskyldig person som i 
egenskap av verklig huvudman är 
Kontohavare av detta konto och, när det 
gäller Enheter som är Kontohavare och 
som efter tillämpning av reglerna om 
åtgärder för kundkännedom i enlighet med 
bilagorna fastställs ha en eller flera 
Personer med bestämmande inflytande som 
är Rapporteringsskyldiga personer, 
Enhetens namn, adress och 
Skatteregistreringsnummer samt varje 
Rapporteringskyldig persons namn, adress, 
Skatteregistreringsnummer samt 
födelsedatum och födelseort.”

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led -a (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat där ett förhandsbesked i 
gränsöverskridande skattefrågor eller ett 
förhandsbesked om prissättning har 

”Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat där ett förhandsbesked i 
gränsöverskridande skattefrågor eller ett 
förhandsbesked om prissättning, eller 
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utfärdats, ändrats eller förnyats efter den 
31 december 2016 ska genom automatiskt 
utbyte lämna upplysningar om detta till de 
behöriga myndigheterna i samtliga övriga 
medlemsstater samt Europeiska 
kommissionen, med den begränsning av de 
fall som anges i punkt 8 i denna artikel, i 
enlighet med de tillämpliga praktiska 
arrangemang som antagits i enlighet med 
artikel 21.

någon annan typ av arrangemang av 
gränsöverskridande karaktär, har 
utfärdats, ändrats eller förnyats ska, 
förutsatt att detta förhandsbesked eller 
arrangemang fortfarande är i kraft och 
utan att bestämmelserna i punkt 4 
påverkas, genom automatiskt utbyte lämna 
upplysningar om detta till de behöriga 
myndigheterna i samtliga övriga 
medlemsstater samt Europeiska 
kommissionen, med den begränsning av de 
fall som anges i punkt 8 i denna artikel, i 
enlighet med de tillämpliga praktiska 
arrangemang som antagits i enlighet med 
artikel 21.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led -aa (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-aa) I punkt 2 ska fjärde stycket utgå.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led -ab (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-ab) Punkt 4 ska utgå.

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led -ac (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-ac) Följande punkt ska läggas till:
”4a. Utbytet av de upplysningar som 
anges i punkt 6 ska, när det gäller 
förhandsbesked i skattefrågor, såsom 
inhemska förhandsbesked i skattefrågor 
och andra informella arrangemang som 
undantas enligt punkt 1, ske i enlighet 
med bestämmelserna i punkterna 1 och 
2.”

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led aa (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 6 – led a

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(aa) I punkt 6 ska led a ersättas med 
följande:

a) Identiteten på personen, med 
undantag av fysiska personer, och när så 
är lämpligt den grupp av personer som den 
tillhör.

”a) Identiteten på personen, inbegripet 
fysiska personer, och när så är lämpligt den 
grupp av personer som den tillhör.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”b) En sammanfattning av 
förhandsbeskedet i gränsöverskridande 
skattefrågor eller förhandsbeskedet om 
prissättning, inbegripet en beskrivning av 
relevant affärsverksamhet eller relevanta 
transaktioner eller serier av transaktioner 
samt andra upplysningar som kan hjälpa 
den behöriga myndigheten att bedöma en 
potentiell skatterisk, utan att det leder till 
att det röjs någon affärshemlighet, 
företagshemlighet eller yrkeshemlighet 
eller ett i näringsverksamhet använt 
förfaringssätt eller upplysning vars 
lämnande skulle strida mot allmän 
ordning.”

”b) En sammanfattning av 
förhandsbeskedet i gränsöverskridande 
skattefrågor eller förhandsbeskedet om 
prissättning, inbegripet en beskrivning av 
relevant affärsverksamhet eller relevanta 
transaktioner eller serier av transaktioner, 
alla relevanta direkta och indirekta 
skattekonsekvenser, såsom de effektiva 
skattesatserna, samt andra upplysningar 
som kan hjälpa den behöriga myndigheten 
att bedöma en potentiell skatterisk, utan att 
det leder till att det röjs någon 
affärshemlighet, företagshemlighet eller 
yrkeshemlighet eller ett i 
näringsverksamhet använt förfaringssätt 
eller upplysning vars lämnande skulle 
strida mot allmän ordning.”

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ac – punkt 2 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Identifikationskod för det 
Finansiella konto till vilket Ersättning 
betalas eller krediteras, i den mån det finns 
tillgängligt för den Rapporteringsskyldiga 
plattformsoperatören, och om den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där Säljaren har sin hemvist inte har 
underrättat de behöriga myndigheterna i 
alla andra medlemsstater om att den inte 

h) Identifikationskod för det 
Finansiella konto till vilket Ersättning 
betalas eller krediteras, i den mån det finns 
tillgängligt för den Rapporteringsskyldiga 
plattformsoperatören.
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har för avsikt att använda 
Identifikationskoden för det Finansiella 
kontot för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Punkt 2 ska utgå. utgår

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led ba (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8b – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(ba) I artikel 8b ska punkt 2 ersättas 
med följande:

2. Före den 1 januari 2019 ska 
kommissionen lägga fram en rapport med 
en översyn över och bedömning av den 
statistik och information som mottagits i 
enlighet med punkt 1 i denna artikel 
angående frågor såsom administrativa och 
andra relevanta kostnader samt fördelar 
med det automatiska utbytet av 
upplysningar liksom praktiska aspekter i 
samband med detta. Om det bedöms som 
lämpligt ska kommissionen lägga fram ett 
förslag för rådet om kategorierna och 
villkoren i artikel 8.1, inbegripet villkoret 
att upplysningar om personer med hemvist 
i andra medlemsstater ska vara tillgängliga, 

”2. Före den 1 januari 2022 ska 
kommissionen lägga fram en rapport med 
en översyn över och bedömning av den 
statistik och information som mottagits i 
enlighet med punkt 1 i denna artikel 
angående frågor såsom en effektiv 
användning av de upplysningar som 
medlemsstaterna tagit emot för 
skatteändamål och andra ändamål, 
administrativa och andra relevanta 
kostnader samt fördelar med det 
automatiska utbytet av upplysningar 
liksom praktiska aspekter i samband med 
detta. Om det bedöms som lämpligt ska 
kommissionen lägga fram ett förslag för 
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eller de poster som anges i artikel 8.3a, 
eller båda.

rådet om kategorierna och villkoren i 
artikel 8.1, inbegripet villkoret att 
upplysningar om personer med hemvist i 
andra medlemsstater ska vara tillgängliga 
eller göras tillgängliga, eller de poster som 
anges i artikel 8.3a, inbegripet verkligt 
huvudmannaskap.

När rådet behandlar ett förslag från 
kommissionen ska det bedöma 
möjligheterna att ytterligare förstärka 
effektiviteten och funktionen av det 
automatiska utbytet av upplysningar och 
förbättra dess standard i syfte att uppnå 
följande:

När rådet behandlar ett förslag från 
kommissionen ska det bedöma 
möjligheterna att ytterligare förstärka 
effektiviteten och funktionen av det 
automatiska utbytet av upplysningar och 
förbättra dess standard i syfte att uppnå 
följande:

a) Den behöriga myndigheten i varje 
medlemsstat ska, genom automatiskt 
utbyte, till varje annan medlemsstats 
behöriga myndighet lämna upplysningar 
rörande beskattningsperioder från och 
med den 1 januari 2019 avseende 
personer med hemvist i den andra 
medlemsstaten när det gäller samtliga 
kategorier av inkomst och kapital i artikel 
8.1 såsom de ska förstås enligt den 
nationella lagstiftningen i den 
medlemsstat som lämnar upplysningarna.

a) Förteckningarna över kategorier 
av inkomst och kapital i artikel 8.1 ska, 
även om de för närvarande inte skulle 
vara tillgängliga, ställas till förfogande av 
medlemsstaterna och därmed utbytas.

b) Förteckningarna över kategorier 
och poster i artikel 8.1 och 8.3a ska 
utvidgas så att de omfattar andra 
kategorier och poster, däribland royalties. 

b) Förteckningarna över poster i 
artikel 8.3a ska utvidgas till att omfatta 
uppgifter om verkligt huvudmannaskap 
och för att motverka kringgående genom 
en andra eller flera skatterättsliga 
hemvister.
c) Medlemsstaterna ska i allmänhet 
ha rätt att använda den mottagna 
informationen för andra ändamål än dem 
som avses i artikel 16.1.
d) Den faktiska användningen av de 
mottagna uppgifterna ska utvärderas 
korrekt.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8 – led a
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att utbyta sådana upplysningar som 
avses i artikel 1.1 får den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat begära att 
den behöriga myndigheten i en annan 
medlemsstat tillåter tjänstemän som 
bemyndigats av den förstnämnda 
myndigheten, och på de villkor som 
fastställts av den sistnämnda myndigheten, 
att

I syfte att utbyta sådana upplysningar som 
avses i artikel 1.1 får den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat begära att 
den behöriga myndigheten i en annan 
medlemsstat tillåter tjänstemän som 
bemyndigats av den förstnämnda 
myndigheten, och på de villkor som 
fastställts av den sistnämnda myndigheten, 
att

a) närvara vid de kontor där 
förvaltningsmyndigheterna i den anmodade 
medlemsstaten utför sina arbetsuppgifter,

b) närvara vid de administrativa 
utredningar som utförs på den anmodade 
medlemsstatens territorium,

a) närvara vid de kontor där 
förvaltningsmyndigheterna i den anmodade 
medlemsstaten utför sina arbetsuppgifter,

b) närvara vid de administrativa 
utredningar som utförs på den anmodade 
medlemsstatens territorium,

c) i förekommande fall, delta via 
elektroniska kommunikationsmedel i de 
administrativa utredningar som utförs av 
den anmodade medlemsstaten.

c) i förekommande fall, delta via 
elektroniska kommunikationsmedel i de 
administrativa utredningar som utförs av 
den anmodade medlemsstaten.

En behörig myndighet ska besvara en 
sådan begäran i enlighet med första stycket 
inom 30 dagar för att meddela sitt 
samtycke eller en motiverad vägran.

En behörig myndighet ska besvara en 
sådan begäran i enlighet med första stycket 
inom 30 dagar för att meddela sitt 
samtycke eller en motiverad vägran.

I de fall där en motiverad vägran framförs 
får den begärande myndigheten på nytt 
kontakta den behöriga myndigheten med 
ytterligare uppgifter för att erhålla 
tillstånd för sin tjänsteman att utföra de 
uppgifter som avses i punkt 1 a, b eller c. 
Den behöriga myndigheten ska besvara 
begäran inom 30 dagar från mottagandet.

Om den begärda informationen finns i 
dokumentation som den anmodade 
myndighetens tjänstemän har tillgång till, 
ska tjänstemännen vid den begärande 
myndigheten få kopior av denna 
dokumentation.”

Om den begärda informationen finns i 
dokumentation som den anmodade 
myndighetens tjänstemän har tillgång till, 
ska tjänstemännen vid den begärande 
myndigheten få kopior av denna 
dokumentation.”
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Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 12a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en behörig myndighet i en 
medlemsstat begär att en behörig 
myndighet i en annan medlemsstat (eller i 
flera andra medlemsstater) ska utföra en 
gemensam revision av en eller flera 
personer som är av gemensamt eller 
kompletterande intresse för deras 
respektive medlemsstater ska de anmodade 
myndigheterna besvara begäran inom 
30 dagar från mottagandet.

2. Om en behörig myndighet i en eller 
flera medlemsstater begär att en behörig 
myndighet i en annan medlemsstat (eller i 
flera andra medlemsstater) ska utföra en 
gemensam revision av en eller flera 
personer som är av gemensamt eller 
kompletterande intresse för deras 
respektive medlemsstater ska de anmodade 
myndigheterna besvara begäran inom 
30 dagar från mottagandet.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 12a – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En begäran om gemensam revision 
från en medlemsstats behöriga myndighet 
kan avslås på motiverade grunder, och 
särskilt av något av följande skäl:

3. En begäran om gemensam revision 
från en medlemsstats behöriga myndighet 
kan avslås på motiverade grunder av 
följande skäl:

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en anmodad myndighet avslår begäran 
ska den informera den eller de anmodade 
personerna om skälen till avslaget.

Om en anmodad myndighet avslår begäran 
ska den informera den eller de anmodade 
personerna om på vilken av de två grunder 
som anges i punkt 3 som begäran avslås.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Upplysningar och dokument som 
tagits emot i enlighet med detta direktiv 
får med tillstånd av den behöriga 
myndighet i den medlemsstat som 
lämnade upplysningar i enlighet med detta 
direktiv, användas för andra ändamål än 
dem som avses i punkt 1, dock endast i den 
utsträckning som detta är tillåtet enligt 
lagstiftningen i den medlemsstat vars 
behöriga myndighet tagit emot 
upplysningarna. 

”2. Upplysningar och dokument som 
en medlemsstats behöriga myndighet tagit 
emot i enlighet med detta direktiv får 
användas för andra ändamål än dem som 
avses i punkt 1 endast om detta är tillåtet 
enligt lagstiftningen i den medlemsstat vars 
behöriga myndighet tagit emot 
upplysningarna.”

Den behöriga myndigheten i varje 
medlemsstat ska till de behöriga 
myndigheterna i samtliga övriga 
medlemsstater lämna en förteckning över 
de andra ändamål än de dem om avses i 
punkt 1 som upplysningar och handlingar 
får användas för enligt dess nationella 
lagstiftning. En behörig myndighet som 
tar emot upplysningar får använda 
mottagna upplysningar och handlingar 
utan det tillstånd som avses i första stycket 
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för de ändamål som har angetts av den 
medlemsstat som lämnade 
upplysningarna.”

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led ba (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Punkt 4 ska utgå.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Medlemsstaterna ska inom sina 
jurisdiktioner utreda och utvärdera hur 
ändamålsenligt det administrativa 
samarbetet enligt detta direktiv är för att 
bekämpa skatteundandragande och 
skatteflykt, och ska årligen meddela 
resultaten av sina utvärderingar till 
kommissionen.”

”2. Medlemsstaterna ska inom sina 
jurisdiktioner utreda och utvärdera hur 
ändamålsenligt det administrativa 
samarbetet enligt detta direktiv är för att 
bekämpa skatteundandragande och 
skatteflykt, och ska årligen meddela 
resultaten av sina utvärderingar till 
kommissionen. Dessa resultat ska 
offentliggöras med beaktande av 
skattebetalarnas rättigheter och rätt till 
sekretess. Upplysningarna får inte delas 
upp på en sådan nivå att de kan hänföras 
till en enda skattebetalare.”

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17a (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23a – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(17a) I artikel 23a ska punkt 1 ersättas 
med följande:

1. Upplysningar som har lämnats till 
kommissionen i enlighet med detta direktiv 
ska behandlas konfidentiellt av 
kommissionen i enlighet med de 
bestämmelser som gäller för 
unionsmyndigheter och får inte användas 
för andra ändamål än dem som krävs för 
att fastställa huruvida och i vilken 
utsträckning medlemsstater följer detta 
direktiv.

”1. Upplysningar som har lämnats till 
kommissionen i enlighet med detta direktiv 
ska behandlas konfidentiellt, i den mån 
dessa upplysningar kan hänföras till en 
enda skattebetalare och utlämnandet 
skulle inkräkta på skattebetalarnas 
rättigheter.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23a – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Upplysningar som har lämnats till 
kommissionen av en medlemsstat i enlighet 
med artikel 23, samt alla rapporter eller 
dokument som har utarbetats av 
kommissionen med användning av sådana 
upplysningar, får lämnas till övriga 
medlemsstater. Sådana inlämnade 
upplysningar ska omfattas av den sekretess 
och åtnjuta samma skydd som liknande 
upplysningar ges enligt nationell 

”2. Upplysningar som har lämnats till 
kommissionen av en medlemsstat i enlighet 
med artikel 23, samt alla rapporter eller 
dokument som har utarbetats av 
kommissionen med användning av sådana 
hänförbara upplysningar, får lämnas till 
övriga medlemsstater. Sådana inlämnade 
upplysningar ska omfattas av den sekretess 
och åtnjuta samma skydd som liknande 
upplysningar ges enligt nationell 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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lagstiftning i den mottagande 
medlemsstaten.

lagstiftning i den mottagande 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23a – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rapporter och dokument som 
utarbetats av kommissionen och som 
avses i första stycket får endast användas 
av medlemsstaterna för analysändamål 
och får inte offentliggöras eller göras 
tillgängliga för någon annan person eller 
något annat organ utan kommissionens 
uttryckliga samtycke.

utgår

Or. en

Motivering

Föredraganden betvivlar att bestämmelserna i denna punkt är förenliga med bestämmelserna 
i den befintliga Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 
30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens 
handlingar.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23a – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan hinder av vad som sägs i första och 
andra stycket får kommissionen 
offentliggöra årliga anonymiserade 
sammanfattningar av de statistiska 

Kommissionen ska offentliggöra årliga 
anonymiserade sammanfattningar av de 
statistiska uppgifter som medlemsstaterna 
lämnar in i enlighet med artikel 23.4.”



PR\1214608SV.docx 25/31 PE658.793v01-00

SV

uppgifter som medlemsstaterna lämnar in i 
enlighet med artikel 23.4.”

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
sanktioner för överträdelse av nationella 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
detta direktiv och vad avser artiklarna 8aa, 
8ab och 8ac och ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. 
Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
sanktioner för överträdelse av nationella 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
detta direktiv och vad avser artiklarna 8aa, 
8ab och 8ac och ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas i 
enlighet med bilaga V. Sanktionerna ska 
vara effektiva, proportionerliga och 
avskräckande.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 20a (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 25b
Översynsklausul
Två år efter det att detta direktiv har trätt i 
kraft ska kommissionen utvärdera 
genomförandet av rapporteringsskyldiga 
plattformsoperatörers skyldighet att 
rapportera och får, om det anses lämpligt, 
lägga fram lagstiftningsförslag om 
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inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet.”

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2011/16/EU
BILAGA V – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna bilaga anges också flera förslag 
till sanktioner som i enlighet med 
artikel 25a kan tillämpas av 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2011/16/EU
BILAGA V – avsnitt I – led A – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Undantagen rapporteringsskyldig 
plattformsoperatör: en 
rapporteringsskyldig plattformsoperatör 
vars inkomster inte överstiger 
100 000 EUR under en period på 3 år.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Bilaga
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Direktiv 2011/16/EU
BILAGA V – avsnitt I – led A – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Undantagen berörd verksamhet: 
alla utbyten av varor och tjänster som är 
icke-monetära och för vilka ingen 
ersättning utgår.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2011/16/EU
BILAGA V – avsnitt IV – led C – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom två år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft ska kommissionen utvärdera 
de administrativa förfarandenas 
effektivitet och kvaliteten på 
genomförandet av förfarandena för 
kundkännedom (due diligence) och 
rapporteringskraven. Denna utvärdering 
får åtföljas av lagstiftningsförslag om 
förbättringar skulle behövas.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2011/16/EU
BILAGA V – avsnitt IV – led Fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fa. Sanktioner för överträdelser
Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
sanktioner för rapporteringsskyldiga 
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plattformsoperatörers överträdelser av 
sina rapporteringsskyldigheter. 
Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna uppmanas att 
säkerställa införandet av en gemensam 
uppsättning sanktioner för att säkerställa 
liknande påföljder i unionen och undvika 
avsiktliga val av mest fördelaktiga 
registreringsplats på grundval av de 
tillämpade sanktionernas stränghet.
Medlemsstaterna uppmanas särskilt att 
som sanktionsalternativ beakta 
begränsningar av reglerade 
betalningsmedel eller uttag av ytterligare 
avgifter per transaktion.

Or. en
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MOTIVERING

Den 15 juli 2020 offentliggjorde kommissionen ett skattepaket som innehåller tre separata 
men kompletterande initiativ, inbegripet en handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till 
stöd för återhämtningen och ett lagstiftningsförslag om ändring av direktivet om 
administrativt samarbete (DAC7).

DAC7-förslaget syftar till att utvidga EU:s regler om skattetransparens till digitala 
plattformar. Om förslaget antas ska medlemsstaterna automatiskt utbyta upplysningar om 
inkomster som genereras av säljare på digitala plattformar. Detta kommer inte bara att göra 
det möjligt för nationella myndigheter att identifiera situationer där skatt bör betalas, utan 
kommer också att minska den administrativa bördan för plattformar som måste hantera olika 
nationella rapporteringskrav. Dessutom leder underrapportering av inkomster från digitala 
plattformar till illojal konkurrens mellan den traditionella ekonomin och den digitala 
plattformsekonomin. I förslaget föreslås vidare en rad justeringar av direktivet, bland annat 
bestämmelser om gemensamma revisioner mellan skattemyndigheter, en uttrycklig 
hänvisning till möjligheten för en medlemsstat att lämna in en gruppbegäran till en annan 
medlemsstat eller ett förtydligande av begreppet ”kan antas vara relevant”.

De utmaningar som digitaliseringen av ekonomin medför måste hanteras för att säkerställa att 
vinster och inkomster som genereras via digitala plattformar rapporteras korrekt till 
skattemyndigheterna. Endast med ett tillförlitligt system för rapporteringskrav och en 
möjlighet för skattemyndigheterna att spåra beskattningsbara händelser kan vi säkerställa att 
säljarnas vinster beskattas korrekt i respektive medlemsstat och bidra till att öka 
medlemsstaternas skatteinkomster. Covid-19-krisen har dessutom påmint oss om vikten av att 
skydda de offentliga finanserna och behovet av att öka inkomsterna för att hantera pandemins 
ekonomiska och sociala konsekvenser samt för att finansiera de nödvändiga framtida 
investeringarna i Europa.

Mot bakgrund av ovanstående är DAC7-förslaget ett viktigt steg för att fortsätta kampen mot 
skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt och stärka samarbetet och 
informationsutbytet mellan skattemyndigheterna i unionen. Kommissionens förslag bör därför 
välkomnas, eftersom det för oss ett steg närmare ett fullständigt utbyte av information om alla 
inkomster som genereras och tillgångar som innehas av skattebetalarna i EU. DAC7 utgör 
därför ytterligare ett steg mot en ekonomisk globalisering som förenas med rättvis och 
enhetlig beskattning av inkomster och förmögenhet. Medlemsstaterna kommer endast att 
återfå möjligheten att på ett effektivt, enhetligt och rättvist sätt beskatta alla inkomster och all 
förmögenhet som deras medborgare förvärvat eller äger över gränserna om informationen om 
inkomster och förmögenhet automatiskt flödar över gränserna. DAC och det globala systemet 
med en gemensam rapporteringsstandard har fört oss närmare detta mål. Men i synnerhet 
fastigheter, truster, aktier i företag under ägandetröskelvärdet på 25 %, vissa former av 
realisationsvinster och kryptotillgångar måste inom en nära framtid ingå fullt ut i det 
automatiska informationsutbytet. Därför måste den verkliga huvudmannen och inte endast 
den lagliga ägaren vara känd i praktiken. Medlemsstaterna måste också arbeta med tillgången 
till uppgifter och inte bara förlita sig på befintliga uppgifter.

Detta förslag kommer dock att kunna ändras på ett positivt sätt genom följande 
rekommendationer:
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 Inte bara tillgängliga upplysningar bör utbytas automatiskt enligt artikel 8, utan även 
upplysningar som medlemsstaten rimligen skulle kunna göra tillgängliga.

 Medlemsstaterna bör i allmänhet ha möjlighet att fritt att använda de mottagna 
upplysningarna för andra ändamål än för skatteändamål. Det tillstånd som krävs av 
den behöriga myndigheten i den sändande staten har därför strukits och den 
mottagande behöriga myndighetens medlemsstat kan använda upplysningarna i den 
mån detta är tillåtet enligt lagstiftningen i den mottagande behöriga myndighetens 
medlemsstat.

 Informationsutbytet om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och 
förhandsbesked om prissättning bör stärkas genom att tillämpningsområdet utvidgas 
till att omfatta informella och inhemska skattebeslut.

 Den utvärdering och analys som medlemsstaterna delar med kommissionen bör 
offentliggöras i den mån dessa utvärderingar inte avslöjar några upplysningar som kan 
hänföras till en specifik skattebetalare.

 En skyldighet för kommissionen att årligen offentliggöra anonymiserade 
sammanfattningar av de statistiska uppgifter som mottagits av medlemsstaterna bör 
införas.

 En definition av undantagna berörda verksamheter och rapporteringsskyldiga 
plattformsoperatörer bör inkluderas i syfte att minska den byråkratiska bördan för små 
plattformar och göra det möjligt att utesluta icke-monetär verksamhet och verksamhet 
för vilken ingen ersättning utgår.

 Man bör ta upp vissa typer av sanktioner som medlemsstaterna kan tillämpa om 
plattformarna inte uppfyller sina skyldigheter och efterlysa en harmonisering av 
sanktionerna mellan medlemsstaterna för att stödja ett enhetligt och effektivt 
genomförande från alla plattformars sida.

 En översynsklausul som gör det möjligt för kommissionen att bedöma effektiviteten i 
genomförandet av denna rapporteringsskyldighet bör införas och man bör överväga 
möjligheten att inrätta en europeisk tillsynsmyndighet med ansvar för genomförandet 
av direktivet, om det anses nödvändigt.

Det bör noteras att rådet har nått en överenskommelse på teknisk nivå, vilken stöds av 
ministrarna. Denna överenskommelse försvagar tyvärr DAC7-förslaget på vissa 
nyckelområden. Dessa nyckelområden, som räknas upp nedan, bör lämnas oförändrade i 
enlighet med kommissionens förslag:

 När det gäller gemensamma revisioner försvagar rådets överenskommelse allvarligt på 
olika punkter det förslag som lagts fram av kommissionen, inbegripet strykningen av 
de motiverade skäl som de behöriga myndigheterna måste ange för att avslå en 
gemensam revision, förlängningen av flera tidsfrister för svar, strykningen av 
möjligheten för personer att begära en gemensam revision och försvagandet av kraven 
på en slutrapport.
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 När det gäller ”rapporteringspliktiga säljare” föreslår rådet att man lägger till ett 
godtyckligt tak och en godtycklig tröskel för uthyrning av fast egendom.

 När det gäller tillämpningen av bestämmelserna i direktivet har rådet föreslagit att 
tidsfristen ska skjutas upp med ytterligare ett år. Kommissionen hade föreslagit att 
direktivet skulle tillämpas från och med januari 2022. Rådet föreslår nu 2023, och 
föreslår till och med ett undantag för bestämmelserna om gemensamma revisioner, 
dvs. dessa skulle endast vara tillämpliga från och med januari 2024.

Slutligen är det beklagligt att rådet tydligen inte kommer att beakta Europaparlamentets 
synpunkter. Detta agerande bör tolkas som att det strider mot principerna om lojalt samarbete 
och Europaparlamentets roll i en samrådsprocess i enlighet med artikel 115 i EUF-fördraget. I 
detta sammanhang är det värt att upprepa behovet av att övergå till kvalificerad majoritet i 
skattefrågor. Europaparlamentets roll i granskningen av utformningen och genomförandet av 
direktiven om administrativt samarbete i skattefrågor bör tas på allvar.


