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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 
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 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om udkast til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, 

der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde 

(COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS)) 

(Særlig lovgivningsprocedure – høring) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0026), 

– der henviser til artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 

danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0031/2016), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0000/2016), 

1. godkender Rådets udkast som ændret; 

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre sit udkast i væsentlig grad; 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Det er nødvendigt at fastsætte regler til 

bekæmpelse af udhuling af 

skattegrundlaget i det indre marked og af 

flytning af fortjeneste ud af det indre 

marked. For at opfylde dette mål er der 

behov for regler på følgende områder: en 

begrænsning af retten til fradrag for 

rentebetalinger, exitbeskatning, en switch 

over-klausul, en generel anti-

misbrugsregel, CFC-regler og en ramme 

for håndtering af hybride mismatch. Hvis 

anvendelsen af disse regler giver anledning 

(5) Det er nødvendigt at fastsætte regler til 

bekæmpelse af udhuling af 

skattegrundlaget i det indre marked og af 

flytning af fortjeneste ud af det indre 

marked. For at opfylde dette mål er der 

behov for regler på følgende områder: en 

begrænsning af retten til fradrag for 

rentebetalinger, exitbeskatning, en klar 

status for, hvad der er et fast driftssted, 

præcise regler for afregningspriser, en 

ramme for patentboksordninger, en switch 

over-klausul, en generel anti-
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til dobbeltbeskatning, bør skattesubjekterne 

indrømmes en skattelempelse i form af et 

fradrag for den skat, der er betalt i en 

anden medlemsstat eller i et tredjeland, alt 

efter omstændighederne. Reglerne bør 

derfor ikke alene sigte mod at bekæmpe 

skatteundgåelse, men også mod at undgå at 

skabe yderligere hindringer på markedet 

såsom dobbeltbeskatning. 

misbrugsregel, CFC-regler og en ramme 

for håndtering af hybride mismatch. Hvis 

anvendelsen af disse regler giver anledning 

til dobbeltbeskatning, bør skattesubjekterne 

indrømmes en skattelempelse i form af et 

fradrag for den skat, der er betalt i en 

anden medlemsstat eller i et tredjeland, alt 

efter omstændighederne. Reglerne bør 

derfor ikke alene sigte mod at bekæmpe 

skatteundgåelse, men også mod at undgå at 

skabe yderligere hindringer på markedet 

såsom dobbeltbeskatning. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Alt for ofte organiserer de 

multinationale selskaber sig for at flytte 

deres fortjeneste til skattely uden at have 

betalt nogen skat. Et fast driftssted 

muliggør en præcis og obligatorisk 

definition af de vilkår, der påviser, at et 

multinationalt selskab er vel etableret i et 

land. Dette vil forpligte de multinationale 

selskaber til at betale deres skatter på en 

bæredygtig måde. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7b) Afregningspriserne refererer til de 

betingelser og ordninger, som gælder for 

de transaktioner, der gennemføres i et 
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multinationalt selskab. Der er tale om 

priser, der opkræves mellem tilknyttede 

selskaber, der er etableret i forskellige 

lande, for deres transaktioner inden for 

koncernen, f.eks. overførsel af varer og 

tjenesteydelser. Eftersom priserne 

fastsættes af ikke-uafhængige associerede 

medlemmer i det multinationale selskab, 

afspejler disse måske ikke prisen på det 

uafhængige marked. Unionen skal sikre, 

at de multinationale selskabers 

skattepligtige fortjenester ikke kunstigt 

flyttes ud af deres jurisdiktion, og at de 

skattegrundlag, som de multinationale 

selskaber angiver i deres lande, afspejler 

den økonomiske aktivitet, der drives i 

disse lande. For skattesubjekterne er det 

afgørende at begrænse risikoen for 

økonomisk dobbeltbeskatning, der kan 

være resultatet af en tvist mellem to lande 

om fastsættelsen af armslængdeprisen for 

deres internationale transaktioner med 

tilknyttede selskaber. Denne ordning 

hindrer ikke en række kunstige metoder, 

navnlig når det gælder produkter, for 

hvilke der ikke eksisterer nogen 

markedspris (f.eks. afgiftsfritagelse eller 

tjenesteydelser til selskaber) 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7c) OCDE har udarbejdet den ændrede 

neksustilgang med henblik på at regulere 

patentboksordningen. Denne metode 

garanterer, inden for rammerne af 

patentboksordningen, at kun de 

indkomster, som kan kobles til forskning 

og udvikling, nyder godt af en privilegeret 

beskatning. Hvis medlemsstaterne i juni 

2016 stadig ikke anvender den ændrede 
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neksustilgang på en ensartet måde, bør 

Kommissionen fremsætte et nyt bindende 

lovforslag i overensstemmelse med artikel 

116 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Hybride mismatch skyldes forskelle i 

den retlige kvalificering af betalinger 

(finansielle instrumenter) eller enheder, og 

disse forskelle bliver synlige i samspillet 

mellem retssystemerne i to jurisdiktioner. 

Sådanne mismatch fører ofte til dobbelte 

fradrag (dvs. et fradrag i begge stater) eller 

til, at der gives et fradrag i den ene stat, 

mens indkomsten ikke medregnes i 

skattegrundlaget i den anden. For at 

forhindre dette bør der fastsættes regler, 

hvorved den ene af de to jurisdiktioner i en 

sådan situation bestemmer den retlige 

kvalificering af det hybride instrument eller 

den hybride enhed, som den anden 

jurisdiktion anerkender. Selv om 

medlemsstaterne inden for Gruppen 

vedrørende Adfærdskodeksen 

(erhvervsbeskatning) er blevet enige om 

retningslinjer for skattebehandlingen af 

hybride enheder
4
 og for hybride faste 

driftssteder
5
 i Unionen samt for 

skattebehandlingen af hybride enheder i 

forbindelse med tredjelande, bør der stadig 

vedtages bindende regler. Endelig er det 

nødvendigt at begrænse anvendelsen af 

disse regler til hybride mismatch mellem 

medlemsstater. Der skal stadig ses 

nærmere på hybride mismatch mellem 

medlemsstater og tredjelande. 

(11) Hybride mismatch skyldes forskelle i 

den retlige kvalificering af betalinger 

(finansielle instrumenter) eller enheder, og 

disse forskelle bliver synlige i samspillet 

mellem retssystemerne i to jurisdiktioner. 

Sådanne mismatch fører ofte til dobbelte 

fradrag (dvs. et fradrag i begge stater) eller 

til, at der gives et fradrag i den ene stat, 

mens indkomsten ikke medregnes i 

skattegrundlaget i den anden. For at 

forhindre dette bør der fastsættes regler, 

hvorved den ene af de to jurisdiktioner i en 

sådan situation bestemmer den retlige 

kvalificering af det hybride instrument eller 

den hybride enhed, som den anden 

jurisdiktion anerkender. Selv om 

medlemsstaterne inden for Gruppen 

vedrørende Adfærdskodeksen 

(erhvervsbeskatning) er blevet enige om 

retningslinjer for skattebehandlingen af 

hybride enheder
4
 og for hybride faste 

driftssteder
5
 i Unionen samt for 

skattebehandlingen af hybride enheder i 

forbindelse med tredjelande, bør der stadig 

vedtages bindende regler. 

__________________ __________________ 
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4
 Adfærdskodeks (erhvervsbeskatning) – 

Rapport til Rådet, 16553/14, FISC 225 af 

11.12.2014. 

4
Adfærdskodeks (erhvervsbeskatning) – 

Rapport til Rådet, 16553/14, FISC 225 af 

11.12.2014. 

5
 Adfærdskodeks (erhvervsbeskatning) – 

Rapport til Rådet, 9620/15, FISC 60 af 

11.6.2015. 

5
 Adfærdskodeks (erhvervsbeskatning) – 

Rapport til Rådet, 9620/15, FISC 60 af 

11.6.2015. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Der bør udarbejdes en udtømmende 

fælles "sort liste" for de 28 medlemsstater 

over skattely og lande, der forvrider 

konkurrencen med gunstige 

skatteforhold, herunder EU-lande. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) En af de primære vanskeligheder 

for skatteforvaltningerne er manglende 

adgang i god tid til fyldestgørende og 

relevante oplysninger om metoder til 

skatteplanlægning. Adgang til sådanne 

oplysninger, særlig i begyndelsen af 

processen, gør det muligt at reagere 

hurtigt på skattemæssige risici ved at 

evaluere disse risici bedre, målrette 

kontroltiltagene og foretage de 

nødvendige ændringer af den gældende 

lovgivning. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Kommissionen bør tre år efter 

ikrafttrædelsen af dette direktiv foretage en 

evaluering heraf og rapportere herom til 

Rådet. Medlemsstaterne bør meddele 

Kommissionen alle oplysninger, der er 

nødvendige for denne evaluering — 

(15) Kommissionen bør tre år efter 

ikrafttrædelsen af dette direktiv foretage en 

evaluering heraf og rapportere herom til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

Medlemsstaterne bør meddele Europa-

Parlamentet og Kommissionen alle 

oplysninger, der er nødvendige for denne 

evaluering — 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7a) "fast driftssted": en situation, hvor et 

skattesubjekt betaler skat i det land, hvor 

den økonomiske aktivitet foregår, og hvor 

værdien skabes; dette gælder ligeledes i 

situationer, hvor virksomheder, der 

beskæftiger sig med fuldstændig 

dematerialiserede digitale aktiviteter, 

betragtes som havende fast driftssted i en 

medlemsstat, hvis de opretholder en 

betydelig digital tilstedeværelse i det 

pågældende lands økonomi 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7b) "skattely": land, som vedtager 

skatteforanstaltninger, der medfører, at 

der ikke opkræves skatter eller kun meget 

lave effektive skattesatser, at der 

gennemføres foranstaltninger, der 

reducerer skattegrundlaget i en sådan 

grad, at den nominelle skatteprocent 

opkræves på et meget reduceret grudlag, 

hvor der ikke foregår effektiv udveksling 

af oplysninger med andre landes 

skattemyndigheder, og hvor der er 

manglende gennemsigtighed inden for 

lovgivningsmæssige, retlige eller 

administrative bestemmelser, eller som 

indrømmer fordele uden nogen egentlig 

reel økonomisk aktivitet eller egentlig 

økonomisk tilstedeværelse i det land, der 

tilbyder disse skattefordele 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7c) "laveste økonomiske substans": de 

elementer, også i forbindelse med den 

digitale økonomi, som kan anvendes til at 

definere et selskab på grundlag af 

faktuelle kriterier som eksistensen af 

menneskelige og materielle ressourcer i 

strukturen, dens forvaltningsmæssige 

autonomi, dens juridiske status og om 

nødvendigt arten af dens aktiver 

Or. fr 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7d) "skatteregistreringsnummer" eller 

"TIN": nummer som defineret i 

Kommissionens handlingsplan fra 2012 

til styrkelse af bekæmpelsen af svig og 

skatteunddragelse 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 e (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7e) "afregningspris" de priser, som et 

selskab benytter ved overførsel af fysiske 

varer eller immaterielle goder, eller ved 

levering af tjenesteydelser til tilknyttede 

selskaber  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 f (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7f) "patentboks": system til beregning af 

indkomst fra intellektuel ejendom (IP), 

der er berettiget til skattefordele, ved at 

etablere en forbindelse mellem de 

støtteberettigede udgifter, som opstod i 

forbindelse med dannelsen af IP-aktiver 

(udtrykt som en andel af de overordnede 

udgifter i forbindelse med dannelsen af 

IP-aktiver) og indkomsten fra disse IP-
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aktiver; dette system begrænser IP-

aktiverne til patenter eller til immaterielle 

goder med tilsvarende funktion og 

bidrager til definitionen af 

"støtteberettigede udgifter", "overordnede 

udgifter" og "udgifter fra IP-aktiver" 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 g (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7g) "skuffeselskab": enhver juridisk 

enhed uden økonomisk substans og 

oprettet med et rent skattemæssigt formål. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Overstigende låneomkostninger er 

fradragsberettigede i det skatteår, hvor de 

påløber, men kun op til 30 % af 

skattesubjektets indtægter før renter, skat 

og af- og nedskrivninger (EBITDA) eller 

op til et beløb på 1 000 000, alt efter 

hvilket beløb der er størst. EBITDA 

beregnes ved at lægge beløbene justeret for 

skat for nettorenteudgifter og andre 

udgifter svarende til renter samt beløbene 

justeret for skat for af- og nedskrivninger 

til den skattepligtige indkomst. 

2. Overstigende låneomkostninger er 

fradragsberettigede i det skatteår, hvor de 

påløber, men kun op til 10 % af 

skattesubjektets indtægter før renter, skat 

og af- og nedskrivninger (EBITDA) eller 

op til et beløb på 1 000 000, alt efter 

hvilket beløb der er størst. EBITDA 

beregnes ved at lægge beløbene justeret for 

skat for nettorenteudgifter og andre 

udgifter svarende til renter samt beløbene 

justeret for skat for af- og nedskrivninger 

til den skattepligtige indkomst. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. De EBITDA for et skatteår, der ikke 

anvendes til fulde til dækning af de 

låneomkostninger, som skattesubjektet har 

pådraget sig i det pågældende eller 

foregående skatteår, kan fremføres til 

kommende skatteår. 

4. De EBITDA for et skatteår, der ikke 

anvendes til fulde til dækning af de 

låneomkostninger, som skattesubjektet har 

pådraget sig i det pågældende eller 

foregående skatteår, kan fremføres til 

kommende skatteår i en periode på to år. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Låneomkostninger, som ikke kan 

fradrages i det indeværende skatteår efter 

stk. 2, er fradragsberettigede op til 30 % af 

EBITDA i de efterfølgende skatteår på 

samme måde som de låneomkostninger, 

der pådrages i de pågældende år. 

5. Låneomkostninger, som ikke kan 

fradrages i det indeværende skatteår efter 

stk. 2, er fradragsberettigede op til 10 % af 

EBITDA i de efterfølgende skatteår på 

samme måde som de låneomkostninger, 

der pådrages i de pågældende år. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Stk. 2 til 5 finder ikke anvendelse for 

finansielle selskaber. 

6. Stk. 2 til 5 finder ikke anvendelse for 

finansielle selskaber i en periode på to år 

fra den ... [dato for dette direktivs 

ikrafttræden]. Efter denne dato er 

Kommissionen ansvarlig for at påvise 

nødvendigheden af denne undtagelse ved 
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hjælp af en konsekvensanalyse. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5a 

 Fast driftssted 

 

 1. En fast forretningssted, der anvendes 

eller opretholdes af et skattesubjekt, anses 

for at udgøre et fast driftssted, hvis dette 

skattesubjekt eller en person med nær 

tilknytning driver erhvervsmæssig 

virksomhed på samme sted eller et andet 

sted i samme stat, og: 

 a) dette sted eller et andet sted udgør et 

fast driftssted for skattesubjektet eller 

personen med nær tilknytning i medfør af 

denne artikel, eller  

 b) den samlede aktivitet, der er resultatet 

af en kombination af de aktiviteter, som 

udøves af skattesubjektet og personen med 

nær tilknytning på samme sted, eller af 

det samme skattesubjekt eller personer 

med nær tilknytning på de to steder, ikke 

er af forberedende eller af hjælpende 

karakter, forudsat at de kommercielle 

aktiviteter, som udøves af skattesubjektet 

og personen med tæt tilknytning på 

samme sted, eller af det samme 

skattesubjekt eller personer med tæt 

tilknytning på to steder, udgør 

supplerende funktioner, der indgår i en 

sammenhængende 

forretningsvirksomhed. 

 2. Når en person handler på vegne af et 

skattesubjekt i en stat og i denne 

forbindelse sædvanligvis indgår 

kontrakter eller sædvanligvis spiller den 
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centrale rolle, der fører til indgåelsen af 

kontrakter, der systematisk indgås uden 

væsentlige ændringer fra skattesubjektets 

side, og disse kontrakter er: 

 a) på vegne af skattesubjektet, eller 

 b) bestemt til salg af ejendom, der tilhører 

dette skattesubjekt, eller som 

skattesubjektet har ret til at benytte, eller 

bestemt til bevilling af retten til at benytte 

denne ejendom, eller 

 c) bestemt til levering af tjenesteydelser 

fra dette skattesubjekt,  

anses dette skattesubjekt for at have et fast 

driftssted i denne stat for alle de 

aktiviteter, som denne person udøver for 

skattesubjektet, medmindre denne persons 

aktiviteter er af forberedende eller af 

hjælpende karakter, således at de, hvis de 

udøves på et fast forretningssted, ikke 

konverterer dette faste forretningssted til 

et fast driftssted i medfør af dette stykke. 

 3. Medlemsstaterne tilpasser de bilaterale 

traktater til denne definition. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5b 

 Afregningspris 

 I overensstemmelse med OECD's 

dokument fra 2010 med retningslinjer for 

afregningspriser for multinationale 

selskaber og skatteforvaltninger: 

 1. Når 

 a) et selskab i én kontraherende stat 

direkte eller indirekte har del i ledelsen af, 

kontrollen med eller kapitalen i et selskab 
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i den anden kontraherende stat, eller 

 b) samme personer direkte eller indirekte 

har del i ledelsen af, kontrollen med eller 

kapitalen i et selskab i én kontraherende 

stat og et selskab i den anden 

kontraherende stat, og 

c) der i begge tilfælde mellem de to 

selskaber er aftalt eller fastsat vilkår 

vedrørende deres kommercielle eller 

finansielle forbindelser, som afviger fra 

de vilkår, som ville være blevet aftalt 

mellem uafhængige selskaber,  

kan enhver fortjeneste, som, hvis disse 

vilkår ikke havde foreligget, ville være 

tilfaldet et af disse selskaber, men på 

grund af vilkårene ikke har kunne dette, 

medregnes til dette selskabs fortjeneste og 

beskattes i overensstemmelse hermed. 

 2. I tilfælde hvor en kontraherende stat til 

fortjenesten for et selskab i denne stat 

medregner – og i overensstemmelse 

hermed beskatter – fortjeneste, som et 

selskab i den anden kontraherende stat er 

blevet beskattet af i denne anden stat, og 

de således medregnede fortjenester er 

fortjenester, som ville være tilfaldet 

selskabet i den førstnævnte stat, hvis 

vilkårene mellem de to selskaber havde 

været de samme, som ville være blevet 

aftalt mellem uafhængige selskaber, skal 

denne anden stat foretage en dertil 

svarende regulering af det skattebeløb, 

som er beregnet der af fortjenesten. Ved 

reguleringen skal der tages hensyn til de 

øvrige bestemmelser i dette direktiv, og de 

kontraherende staters kompetente 

myndigheder rådfører sig om nødvendigt 

med hinanden. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 c (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5c 

 Patentboksordning: 

 1. Kommissionen præciserer, hvad der 

forstås ved investeringer i forskning og 

udvikling, for at sikre en effektiv 

mindstebeskatning på patentbokse. 

 2. Kommissionen fremsætter et lovforslag 

senest i juni 2016 på grundlag af artikel 

116 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, hvis 

medlemsstaterne stadig ikke anvender den 

ændrede neksustilgang på en ensartet 

måde, således som Gruppen vedrørende 

Adfærdskodeksen har truffet aftale om. 

 3. Inden for Unionen gør det 

konsoliderede skattegrundlag det muligt 

at bilægge spørgsmålet om flytning af 

fortjeneste ved hjælp af 

skatteplanlægning hvad angår intellektuel 

ejendom. 

 4. Denne ordning tager hensyn til, hvor 

fordelingen af overskud placeres. 

 5. Det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag (FKSSG) 

omfatter: 

 - et fælles selskabsskattegrundlag med 

anvendelse af et fælles regelsæt for 

beregningen af det skattepligtige 

overskud, der skal selskabsbeskattes, i alle 

medlemsstaterne. 

 - en konsolidering af 

koncernmedlemmernes overskud. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 d (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5d 

 "Skuffeselskab" 

 Medlemsstaterne kan ikke overføre 

aktiver eller indtægter til et 

"skuffeselskab". 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne fritager ikke et 

skattesubjekt for skat af udenlandsk 

indkomst, som skattesubjektet har 

modtaget i forbindelse med 

overskudsfordeling fra en enhed i et 

tredjeland, provenu ved afhændelse af 

andele i en enhed i et tredjeland eller 

indkomst fra et fast driftssted beliggende i 

et tredjeland, hvis enheden eller det faste 

driftssted i det land, hvor enheden er 

hjemmehørende eller det faste driftssted er 

beliggende, er skattepligtig af fortjeneste til 

en lovbestemt selskabsskattesats, der er 

mere end 40 % lavere end den lovbestemte 

sats, der ville være blevet anvendt i det 

gældende selskabsskattesystem i 

skattesubjektets medlemsstat. I disse 

tilfælde pålægges skattesubjektet skat af 

den udenlandske indkomst, idet det beløb, 

der er betalt i skat i tredjelandet, fradrages 

skattetilsvaret i det land, hvor 

skattesubjektet er skattemaessigt 

hjemmehørende. Fradraget må ikke 

overstige det skattebeløb, der blev beregnet 

inden fradraget, og som blev betalt af den 

indkomst, der kan beskattes. 

1. Medlemsstaterne fritager ikke et 

skattesubjekt for skat af udenlandsk 

indkomst, som skattesubjektet har 

modtaget i forbindelse med 

overskudsfordeling fra en enhed i et 

tredjeland eller i et andet EU-land, 

provenu ved afhændelse af andele i en 

enhed i et tredjeland eller i et andet EU-

land eller indkomst fra et fast driftssted 

beliggende i et tredjeland eller i et andet 

EU-land, hvis enheden eller det faste 

driftssted i det land, hvor enheden er 

hjemmehørende eller det faste driftssted er 

beliggende, er skattepligtig af fortjeneste til 

en effektiv selskabsskattesats på 25 %. 

Denne sats evalueres på grundlag af 

overskuddet inden gennemførelsen af de 

foranstaltninger, som disse lande har 

indført, for at mindske det skattegrundlag, 

der er genstand for satsen. Skattesatsen 

revideres hvert år på grundlag af 

økonomiske udvikling inden for 

verdenshandelen.  I disse tilfælde 

pålægges skattesubjektet skat af den 

udenlandske indkomst, idet det beløb, der 

er betalt i skat i tredjelandet, fradrages 

skattetilsvaret i det land, hvor 

skattesubjektet er skattemaessigt 
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hjemmehørende. Fradraget må ikke 

overstige det skattebeløb, der blev beregnet 

inden fradraget, og som blev betalt af den 

indkomst, der kan beskattes. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse i 

Unionen. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Med hensyn til stk. 1 betragtes 

arrangementer eller serier af 

arrangementer som værende ikke reelle, i 

det omfang de medfører en anderledes 

beskatning af visse typer af indkomst, 

f.eks. indkomst fra patenter. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Europa-Parlamentet kan kræve, at der 
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indledes en undersøgelse, hvis det mener, 

at der foregår skattemisbrug. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 3 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3c. Med henblik på at undgå special 

purpose-enheder som f.eks. 

"skuffeselskaber" eller tomme selskaber 

med lavere beskatning, skal selskaberne 

være i overensstemmelse med 

definitionerne om fast driftssted og 

minimal økonomisk substans som fastsat i 

artikel 2. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Et skattesubjekts skattegrundlag 

omfatter en enheds ikke-udloddede 

indkomst, når følgende betingelser er 

opfyldt: 

1. Et skattesubjekts skattegrundlag 

omfatter en enheds udloddede og ikke-

udloddede indkomst, når følgende 

betingelser er opfyldt: 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) under den almindelige ordning i 

enhedens land er fortjeneste underlagt en 

effektiv selskabsskattesats, der er mere 

end 40 % lavere end den effektive sats, der 

ville være blevet anvendt i det gældende 

selskabsskattesystem i skattesubjektets 

medlemsstat 

b) under den almindelige ordning i 

enhedens land er fortjeneste underlagt en 

effektiv selskabsskattesats på 25 %; denne 

sats evalueres på grundlag af overskuddet 

inden gennemførelsen af de 

foranstaltninger, som disse lande har 

indført, for at mindske det pågældende 

skattegrundlag. skattesatsen revideres 

hvert år på grundlag af den økonomiske 

udvikling inden for verdenshandelen 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – litra c – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) mere end 50 % af den indkomst, der 

tilfalder enheden, falder ind under en af 

følgende kategorier: 

c) mere end 25 % af den indkomst, der 

tilfalder enheden, falder ind under en af 

følgende kategorier: 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – litra c – nr. vii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

vii) indkomst fra levering af tjenester til 

skattesubjektet eller dets tilknyttede 

selskaber 

vii) indkomst fra levering af varer og 

tjenester til skattesubjektet eller dets 

tilknyttede selskaber 

Or. fr 
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Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – andet afsnit 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Litra c) Første afsnit, litra c), finder alene 

anvendelse for finansielle selskaber, hvis 

mere end 50 % af enhedens indkomst 

under disse kategorier stammer fra 

transaktioner med skattesubjektet eller dets 

tilknyttede selskaber. 

Litra c) Første afsnit, litra c), finder alene 

anvendelse for finansielle selskaber, hvis 

mere end 25 % af enhedens indkomst 

under disse kategorier stammer fra 

transaktioner med skattesubjektet eller dets 

tilknyttede selskaber. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – første afsnit 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne anvender ikke stk. 1, 

når en enhed er skattemæssigt 

hjemmehørende i en medlemsstat eller i et 

tredjeland, der er part i EØS-aftalen, eller i 

forbindelse med det faste driftssted for en 

enhed fra et tredjeland, der er beliggende i 

en medlemsstat, medmindre enhedens 

driftssted er rent kunstigt, eller i det 

omfang denne enhed som led i sin normale 

aktivitet giver sig af med arrangementer, 

der ikke er reelle og udelukkende er 

oprettet med det hovedformål at opnå en 

skattefordel. 

2. Medlemsstaterne anvender ikke stk. 1, 

når en enhed er skattemæssigt 

hjemmehørende i en medlemsstat eller i et 

tredjeland, der er part i EØS-aftalen, eller i 

forbindelse med det faste driftssted for en 

enhed fra et tredjeland, der er beliggende i 

en medlemsstat, medmindre enhedens 

driftssted ikke klarer en substanstest, eller 

i det omfang denne enhed som led i sin 

normale aktivitet giver sig af med 

arrangementer, der ikke er reelle og 

udelukkende er oprettet med det 

hovedformål at opnå en skattefordel. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – første afsnit 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis to medlemsstater retligt kvalificerer 

det samme skattesubjekt (en hybrid enhed) 

på forskellig vis, herunder dets faste 

driftssteder i en eller flere medlemsstater, 

og dette enten fører til en situation, hvor 

den samme betaling eller de samme 

udgifter eller tab fradrages i både den 

medlemsstat, som betalingen stammer fra, 

udgifterne er pådraget eller tabene er lidt, 

og fradrages i den anden medlemsstat, eller 

til en situation, hvor en betaling fradrages i 

den medlemsstat, som betalingen stammer 

fra, mens samme betaling ikke medregnes i 

skattegrundlaget i den anden medlemsstat, 

skal den retlige kvalificering af den 

hybride enhed i den medlemsstat, som 

betalingen stammer fra, udgifterne 

pådrages eller tabene lides, anvendes af 

den anden medlemsstat. 

Hvis to medlemsstater eller en 

medlemsstat og et tredjeland retligt 

kvalificerer det samme skattesubjekt (en 

hybrid enhed) på forskellig vis, herunder 

dets faste driftssteder i en eller flere 

medlemsstater eller tredjelande, og dette 

enten fører til en situation, hvor den samme 

betaling eller de samme udgifter eller tab 

fradrages i både den stat, som betalingen 

stammer fra, udgifterne er pådraget eller 

tabene er lidt, og fradrages i den anden 

stat, eller til en situation, hvor en betaling 

fradrages i den stat, som betalingen 

stammer fra, mens samme betaling ikke 

medregnes i skattegrundlaget i den anden 

stat, skal den retlige kvalificering af den 

hybride enhed i den stat, som betalingen 

stammer fra, udgifterne pådrages eller 

tabene lides, anvendes af den anden stat. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – andet afsnit 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis to medlemsstater retligt kvalificerer 

den samme betaling (et hybridt instrument) 

på forskellig vis, og dette leder til en 

situation, hvor der foretages et fradrag i 

den medlemsstat, som betalingen stammer 

fra, uden at den samme betaling medregnes 

i skattegrundlaget i den anden 

medlemsstat, skal den retlige kvalificering 

af det hybride instrument i den 

medlemsstat, som betalingen stammer fra, 

anvendes af den anden medlemsstat. 

Hvis to stater retligt kvalificerer den 

samme betaling (et hybridt instrument) på 

forskellig vis, og dette leder til en situation, 

hvor der foretages et fradrag i den stat, som 

betalingen stammer fra, uden at den samme 

betaling medregnes i skattegrundlaget i den 

anden stat, skal den retlige kvalificering af 

det hybride instrument i den stat, som 

betalingen stammer fra, anvendes af den 

anden stat. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Tre år efter ikrafttrædelsen af dette 

direktiv foretager Kommissionen en 

evaluering heraf og rapporterer herom til 

Rådet. 

1. Tre år efter ikrafttrædelsen af dette 

direktiv foretager Kommissionen en 

evaluering heraf og rapporterer herom til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne meddeler 

Kommissionen alle oplysninger, der er 

nødvendige for denne evaluering. 

2. Medlemsstaterne meddeler Europa-

Parlamentet og Kommissionen alle 

oplysninger, der er nødvendige for denne 

evaluering. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 11a. 

 Obligatorisk og automatisk udveksling af 

oplysninger om skatteanliggender 

 Med henblik på at garantere fuldstændig 

gennemsigtighed og en korrekt 

anvendelse af bestemmelserne i dette 

direktiv er udveksling af oplysninger om 

skatteanliggender automatisk og 

obligatorisk, således som det fastsættes i 
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Rådets direktiv2011/16/EU
1
. 

 _______________ 

 1
Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 

februar 2011 om administrativt 

samarbejde på beskatningsområdet og om 

ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT 

L 64 af 11.3.2011, s. 1).  
 

Or. fr 
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BEGRUNDELSE 

 

Ifølge en undersøgelse fra OECD bevirker multinationale selskabers aggressive 

skatteplanlægning et tab på mellem 100 og 240 milliarder dollars for statsbudgetterne i hele 

verden. Dette udgør mellem 4 og 10 % af de globale indtægter fra selskabsskatter. Det 

betyder især et stort tab af indtægter for staterne, der tilsvarende får svækket deres kapacitet 

til at investere for at fremme beskæftigelse, bekæmpe fattigdom og udvikle effektive 

sundhedssystemer for alle.  

 

Opbygningen af en økonomisk og monetær union forudsætter en harmonisering af 

beskatningen i EU. En retfærdig og effektiv beskatning af selskaber bør være hjørnestenen i 

det indre marked.  

 

Med henblik på at sikre et troværdigt indre marked må medlemsstaterne blive enige i 

spørgsmålet om beskatning. 

 

For at sikre et velfungerende indre marked og kapitalmarkedsunionens succes er det 

afgørende med en koordineret og harmoniseret strategi for implementeringen af 

skattesystemerne. 

 

Ordføreren hilser Kommissionens forslag velkomment som et positivt skridt i retning af at 

begrænse multinationale selskabers skatteundgåelse. Han mener dog, at de foreslåede 

ændringsforslag vil bidrage til at øge forslagets klarhed og effektivitet. 

 

Det primære formål med denne betænkning er at sikre, at selskaberne betaler deres skat der, 

hvor de skaber deres fortjeneste. 

 

For at opnå dette har ordføreren derfor besluttet at fastsætte præcise og obligatoriske 

definitioner af de vilkår, der påviser, at et multinationalt selskab er vel etableret i et land.  Det 

er den eneste måde, hvorpå man kan forpligte det til at betale skat på en bæredygtig måde. I 

dag organiserer de multinationale selskaber sig alt for ofte for at flytte deres fortjeneste til 

skattely uden at have betalt nogen skat.  

 

Ordføreren har præciseret og harmoniseret lovgivningen om patenter. Hidtil har de 

multinationale selskaber udnyttet incitamentet til at ansøge om patent for kunstigt at reducere 

beløbet af deres fortjenester. Dette har påvirket de virkelig innovative lande negativt. 

Parlamentet foreslår at pålægge disse multinationale selskaber en exitskat, når de hjemsender 

indtægten fra patenterne til lande med lav beskatning. 

   

Ordføreren har ligeledes styrket Europa-Parlamentets rolle. Europa-Parlamentet bør være det 

organ, der har til opgave at kontrollere den effektive gennemførelse af dette direktiv i de 28 

medlemsstater. Det bør også kunne foretage en uafhængig evaluering heraf for at måle sin 

effektivitet. 

 

Endelig beklager ordføreren, at Kommissionen endnu ikke har fremsat et lovforslag 

vedrørende FKSSG. Det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag bør rent faktisk give 

selskaberne mulighed for at anvende et system med en one-stop-shop for at udfylde deres 
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selvangivelser og konsolidere de fortjenester og tab, som de registrerer i hele Unionen 

 

 


