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Ændringsforslag   32 

Andreas Schwab 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 5 a (ny) 

 
Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 5a. Opfordrer Rådet til at overveje 

muligheden for en gradvis ophævelse af 

EU's konvention om ophævelse af 

dobbeltbeskatning i forbindelse med 

regulering af forbundne foretagenders 

overskud (90/436/EØF) efter vedtagelsen 

af dette direktiv, og derved styrke en 

koordineret EU-tilgang til tvistbilæggelse 

ved hjælp af dette direktiv.  

Or. de 

 

Ændringsforslag   33 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Henvisning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 under henvisning til protokol (nr. 1) i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde om de nationale 

parlamenters rolle i Den Europæiske 

Union, 

Or. el 

 

Ændringsforslag   34 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Henvisning 1 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 under henvisning til protokol (nr. 2) i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) om anvendelse af 

nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, 

Or. el 

 

Ændringsforslag   35 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning -1 (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. På grundlag af princippet om 

retfærdig og effektiv beskatning, skal alle 

virksomheder betale deres skat der, hvor 

overskuddet genereres. De bør imidlertid 

ikke være genstand for dobbeltbeskatning 

eller multibeskatning af samme overskud. 

Dette kan nås effektivt på et indre marked 

kun gennem fælles og koordinerede 

foranstaltninger. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   36 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Situationer, hvor forskellige 

medlemsstater beskatter den samme 

indkomst eller kapital to gange, kan skabe 

betydelige skattemæssige hindringer for 

virksomheder med grænseoverskridende 

aktiviteter. De skaber en urimelig 

skattebyrde for virksomhederne og 

medfører sandsynligvis økonomiske 

(1) Virksomheder skal betale deres del 

af skatten der, hvor de skaber deres 

fortjeneste, men dobbeltbeskatning og 

dobbelt ikke-beskatning undgås. 
Situationer, hvor forskellige medlemsstater 

beskatter den samme indkomst eller 

formue to gange kan skabe alvorlige 

skattemæssige hindringer for 
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forvridninger og ineffektivitet og kan have 

negativ virkning på investeringer og vækst 

på tværs af grænserne. 

virksomheder, der opererer på tværs af 

grænserne. De skaber en overdreven 

afgiftsbyrde for virksomhederne og er en af 

de største hindringer for det indre marked, 

da de kan forventes at forårsage 

økonomiske forvridninger og ineffektivitet 

og har en negativ virkning på 

grænseoverskridende investeringer og 

vækst. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   37 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Situationer, hvor forskellige 

medlemsstater beskatter den samme 

indkomst eller kapital to gange, kan skabe 

betydelige skattemæssige hindringer for 

virksomheder med grænseoverskridende 

aktiviteter. De skaber en urimelig 

skattebyrde for virksomhederne og 

medfører sandsynligvis økonomiske 

forvridninger og ineffektivitet og kan have 

negativ virkning på investeringer og vækst 

på tværs af grænserne. 

(1) Situationer, hvor forskellige 

medlemsstater beskatter den samme 

indkomst eller formue to gange, kan skabe 

alvorlige skattemæssige hindringer for 

virksomheder, der opererer på tværs af 

grænserne, og dermed have en negativ 

virkning på det indre markeds funktion. 

De skaber en uforholdsmæssigt stor 

afgiftsbyrde, manglende retssikkerhed og 

unødvendige omkostninger for 

virksomhederne og kan forventes at 

forårsage økonomiske fordrejninger og 

ineffektivitet; de har også en negativ 

indvirkning på grænseoverskridende 

investeringer og vækst. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   38 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Situationer, hvor forskellige 

medlemsstater beskatter den samme 

indkomst eller kapital to gange, kan skabe 

betydelige skattemæssige hindringer for 

virksomheder med grænseoverskridende 

aktiviteter. De skaber en urimelig 

skattebyrde for virksomhederne og 

medfører sandsynligvis økonomiske 

forvridninger og ineffektivitet og kan have 

negativ virkning på investeringer og vækst 

på tværs af grænserne. 

(1) Situationer, hvor forskellige 

medlemsstater beskatter den samme 

indkomst eller formue to gange kan skabe 

alvorlige skattemæssige hindringer for 

virksomheder, der opererer på tværs af 

grænserne. Selv om dobbeltbeskatning, 

men det forhold overskygges af 

problemer, som skyldes dobbelt ikke-

beskatning, som både skaber en 

overdreven afgiftsbyrde for 

virksomhederne og sandsynligvis 

forårsage økonomiske fordrejninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   39 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Situationer, hvor forskellige 

medlemsstater beskatter den samme 

indkomst eller kapital to gange, kan skabe 

betydelige skattemæssige hindringer for 

virksomheder med grænseoverskridende 

aktiviteter. De skaber en urimelig 

skattebyrde for virksomhederne og 

medfører sandsynligvis økonomiske 

forvridninger og ineffektivitet og kan have 

negativ virkning på investeringer og vækst 

på tværs af grænserne. 

(1) Situationer, hvor forskellige 

medlemsstater beskatter den samme 

indkomst eller formue to gange kan skabe 

alvorlige skattemæssige hindringer, 

navnlig for små og mellemstore 

virksomheder, der opererer på tværs af 

grænserne. De skaber en ekstra skattebyrde 

for SMV'er og kan forventes at forårsage 

økonomiske fordrejninger og ineffektivitet 

og har en negativ virkning på 

grænseoverskridende investeringer og 

vækst. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   40 

Barbara Kappel 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Situationer, hvor forskellige 

medlemsstater beskatter den samme 

indkomst eller kapital to gange, kan skabe 

betydelige skattemæssige hindringer for 

virksomheder med grænseoverskridende 

aktiviteter. De skaber en urimelig 

skattebyrde for virksomhederne og 

medfører sandsynligvis økonomiske 

forvridninger og ineffektivitet og kan have 

negativ virkning på investeringer og vækst 

på tværs af grænserne. 

(1) Situationer, hvor forskellige 

medlemsstater beskatter den samme 

indkomst eller formue to gange kan skabe 

alvorlige skattemæssige hindringer for 

virksomheder, der opererer på tværs af 

grænserne. De skaber en overdreven 

afgiftsbyrde for virksomhederne medfører 

økonomiske forvridninger og ineffektivitet, 

samt have en negativ virkning på 

grænseoverskridende investeringer og 

vækst. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   41 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) (1a) Den 16. december 2015 

vedtog Europa-Parlamentet en beslutning 

om større gennemsigtighed, samordning 

og konvergens i EU's 

selskabsbeskatningspolitik, hvor det 

opfordrede Kommissionen til at foreslå 

lovgivning til forbedring af 

grænseoverskridende uoverensstemmelser 

i Unionen og med fokus på tilfælde af 

ikke kun dobbeltbeskatning, men også 

dobbelt ikkebeskatning. Det slog ligeledes 

til lyd for en klarere regler og strengere 

tidsfrister og gennemsigtighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   42 
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Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) (1 a) Forsøg på at eliminere 

dobbeltbeskatning har ofte ført til en 

"dobbelt ikkebeskatning", hvor, i 

forbindelse med udhuling af 

skattegrundlaget og overførsel af 

overskud, som selskaber har formået at 

have deres overskud beskattet i disse 

medlemsstater, der har tæt på nul på 

selskabsskatteområdet. Denne 

igangværende praksis fordrejer 

konkurrencen, skader og undergraver 

beskatning, nationale virksomheder til 

skade for vækst og beskæftigelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   43 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Derfor er det nødvendigt, at 

mekanismerne i Unionen sikrer, at tvister 

om dobbeltbeskatning bilægges, og at 

dobbeltbeskatning ophæves på effektiv vis. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   44 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Derfor er det nødvendigt, at 

mekanismerne i Unionen sikrer, at tvister 

om dobbeltbeskatning bilægges, og at 

dobbeltbeskatning ophæves på effektiv vis. 

(2) Det er derfor nødvendigt at give 

myndighederne de nødvendige redskaber 

og den nødvendige tid til at undersøge og 

kontrollere ulovlige praksisser for 

udhuling af skattegrundlaget og flytning 

af fortjeneste. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   45 

Anneliese Dodds, Alfred Sant, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás 

Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Derfor er det nødvendigt, at 

mekanismerne i Unionen sikrer, at tvister 

om dobbeltbeskatning bilægges, og at 

dobbeltbeskatning ophæves på effektiv vis. 

(2) Nuværende 

tvistbilæggelsesprocedurer er for lang, 

kostbar og ofte ikke fører til en aftale med 

nogle tilfælde modtager ingen bekræftelse 

overhovedet. Nogle virksomheder 

accepterer dobbeltbeskatning snarere end 

at bruge penge og tid på besværlige 

procedurer for at undgå 

dobbeltbeskatning. Derfor er det 

nødvendigt at sikre mekanismer, som er til 

rådighed inden for bilæggelse af tvister 

om dobbeltbeskatning, som kan 

håndhæves, og effektiv og rettidig 

fjernelse af dobbeltbeskatning på spil med 

regelmæssig og effektiv kommunikation 

til skatteyderne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   46 

Markus Ferber 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Derfor er det nødvendigt, at 

mekanismerne i Unionen sikrer, at tvister 

om dobbeltbeskatning bilægges, og at 

dobbeltbeskatning ophæves på effektiv vis. 

(2) Derfor er det nødvendigt, at 

mekanismer, der er til rådighed i 

Unionen, sikre en hurtig, effektiv og 

retligt bindende bilæggelse af tvister om 

dobbeltbeskatning og en effektiv 

afskaffelse af dobbeltbeskatning på spil. 

Dette er i tråd med bestemmelserne i 

aktion 14 i OECD's handlingsplan "Base 

Erosion and Profit Shifting — BEPS". 

Or. de 

 

Ændringsforslag   47 

Pervenche Berès, Anneliese Dodds 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Derfor er det nødvendigt, at 

mekanismerne i Unionen sikrer, at tvister 

om dobbeltbeskatning bilægges, og at 

dobbeltbeskatning ophæves på effektiv vis. 

(2) Derfor er det nødvendigt, at 

mekanismer, der er til rådighed i Unionen, 

sikre en effektiv og rettidig bilæggelse af 

tvister om dobbeltbeskatning for at undgå 

alt for lange og dyre procedurer til 

bilæggelse af tvister, som ofte ikke fører 

til enighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   48 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Derfor er det nødvendigt, at 

mekanismerne i Unionen sikrer, at tvister 

(2) Derfor er det nødvendigt, at 

effektive og gennemførlige mekanismer, 
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om dobbeltbeskatning bilægges, og at 

dobbeltbeskatning ophæves på effektiv vis. 

der er til rådighed i Unionen, sikrer 

bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning 

og en effektiv afskaffelse af 

dobbeltbeskatning på spil. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   49 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Derfor er det nødvendigt, at 

mekanismerne i Unionen sikrer, at tvister 

om dobbeltbeskatning bilægges, og at 

dobbeltbeskatning ophæves på effektiv vis. 

2. Af den grund er det nødvendigt at 

sikre mekanismer, som er til rådighed 

inden for bilæggelse af tvister om 

dobbeltbeskatning og en effektiv 

afskaffelse af dobbeltbeskatning på spil. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   50 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) De nuværende mekanismer, som er 

fastsat i bilaterale skatteaftaler, giver ikke 

fuldstændig rettidig fritagelse for 

dobbeltbeskatning i alle tilfælde. Den 

eksisterende konvention om ophævelse af 

dobbeltbeskatning i forbindelse med 

regulering af forbundne foretagenders 

overskud (90/436/EØF)7 (EU-

voldgiftskonventionen) har et begrænset 

anvendelsesområde, idet den alene finder 

anvendelse på tvister om afregningspriser 

og henførslen af overskud til faste 

driftssteder. Den overvågning, der blev 

(3) De nuværende mekanismer, der er 

fastsat i bilaterale overenskomster om 

dobbeltbeskatning, ikke opnår en 

fuldstændig fritagelse for 

dobbeltbeskatning i tide i alle tilfælde. De 

mekanismer, der er fastsat i disse traktater 

er i mange tilfælde af langvarig og 

omkostningskrævende, svære at få 

adgang til og ikke altid fører til enighed. 

Den eksisterende konvention om 

ophævelse af dobbeltbeskatning i 

forbindelse med tilpasninger af forbundne 

foretagenders overskud (90/436/EØF) 7 
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foretaget som led i gennemførelsen af EU-

voldgiftskonventionen, har afsløret visse 

væsentlige mangler, navnlig med hensyn 

adgang til proceduren og procedurens 

varighed og effektive afslutning. 

("voldgiftskonventionen") har et begrænset 

anvendelsesområde, da den kun finder 

anvendelse på tvister om interne 

afregningspriser og fordelingen af 

overskud til faste driftssteder. Den 

overvågning, der foretages som led i 

gennemførelsen af EU's 

voldgiftskonvention har afsløret visse 

mangler, navnlig med hensyn til adgang til 

proceduren, manglende adgang til 

retsmidler i forbindelse med fortolkningen 

af bestemmelserne og længde og den 

faktiske afslutning af proceduren. 

_________________ _________________ 

7 EFT L 225 af 20.8.1990, s. 10. 7 EFT L 225 af 20.8.1990, s. 10. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   51 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) De nuværende mekanismer, som er 

fastsat i bilaterale skatteaftaler, giver ikke 

fuldstændig rettidig fritagelse for 

dobbeltbeskatning i alle tilfælde. Den 

eksisterende konvention om ophævelse af 

dobbeltbeskatning i forbindelse med 

regulering af forbundne foretagenders 

overskud (90/436/EØF)7 (EU-

voldgiftskonventionen) har et begrænset 

anvendelsesområde, idet den alene finder 

anvendelse på tvister om afregningspriser 

og henførslen af overskud til faste 

driftssteder. Den overvågning, der blev 

foretaget som led i gennemførelsen af EU-

voldgiftskonventionen, har afsløret visse 

væsentlige mangler, navnlig med hensyn 

adgang til proceduren og procedurens 

varighed og effektive afslutning. 

(3) Den nuværende globale 

skatteforvaltning er baseret på en 

mangelfuld netværk af bilaterale 

skatteaftaler. Blandt andre indbyggede 

problemer af denne ordning, er de 

nuværende mekanismer, der er fastsat i 

disse traktater ikke opnår en fuldstændig 

fritagelse for dobbeltbeskatning i tide i alle 

tilfælde. Den eksisterende konvention om 

ophævelse af dobbeltbeskatning i 

forbindelse med tilpasninger af forbundne 

foretagenders overskud (90/436/EØF) 7 

("voldgiftskonventionen") har et begrænset 

anvendelsesområde, da den kun finder 

anvendelse på tvister om interne 

afregningspriser og fordelingen af 

overskud til faste driftssteder. Den 

overvågning, der blev foretaget som led i 
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gennemførelsen af EU-

voldgiftskonventionen, har afsløret visse 

væsentlige mangler, navnlig med hensyn 

adgang til proceduren og procedurens 

varighed og effektive afslutning. 

_________________ _________________ 

7 L 225 af 20.8.1990, s. 10. 7 L 225 af 20.8.1990, s. 10. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   52 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) De nuværende mekanismer, som er 

fastsat i bilaterale skatteaftaler, giver ikke 

fuldstændig rettidig fritagelse for 

dobbeltbeskatning i alle tilfælde. Den 

eksisterende konvention om ophævelse af 

dobbeltbeskatning i forbindelse med 

regulering af forbundne foretagenders 

overskud (90/436/EØF)7 (EU-

voldgiftskonventionen) har et begrænset 

anvendelsesområde, idet den alene finder 

anvendelse på tvister om afregningspriser 

og henførslen af overskud til faste 

driftssteder. Den overvågning, der blev 

foretaget som led i gennemførelsen af EU-

voldgiftskonventionen, har afsløret visse 

væsentlige mangler, navnlig med hensyn 

adgang til proceduren og procedurens 

varighed og effektive afslutning. 

(3) De nuværende mekanismer, som er 

fastsat i bilaterale skatteaftaler, giver ikke 

fuldstændig rettidig fritagelse for 

dobbeltbeskatning i alle tilfælde. Den 

eksisterende konvention om ophævelse af 

dobbeltbeskatning i forbindelse med 

tilpasninger af forbundne foretagenders 

overskud (90/436/EØF) 7 

("voldgiftskonventionen") har et begrænset 

anvendelsesområde, da den kun finder 

anvendelse på tvister om interne 

afregningspriser og fordelingen af 

overskud til faste driftssteder. Den 

overvågning, der blev foretaget som led i 

gennemførelsen af EU-

voldgiftskonventionen, har afsløret visse 

væsentlige mangler, navnlig med hensyn 

adgang til proceduren og procedurens 

varighed og effektive afslutning. Disse 

mangler har samme virkning som en 

hindring for investering og bør fjernes. 

_________________ _________________ 

7 L 225 af 20.8.1990, s. 10. 7 EUT L 225 af 20.8.1990, s. 10. 

Or. de 
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Ændringsforslag   53 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) De nuværende mekanismer, som 

er fastsat i bilaterale skatteaftaler, giver 

ikke fuldstændig rettidig fritagelse for 

dobbeltbeskatning i alle tilfælde. Den 

eksisterende konvention om ophævelse af 

dobbeltbeskatning i forbindelse med 

regulering af forbundne foretagenders 

overskud (90/436/EØF)7 (EU-

voldgiftskonventionen) har et begrænset 

anvendelsesområde, idet den alene finder 

anvendelse på tvister om afregningspriser 

og henførslen af overskud til faste 

driftssteder. Den overvågning, der blev 

foretaget som led i gennemførelsen af EU-

voldgiftskonventionen, har afsløret visse 

væsentlige mangler, navnlig med hensyn 

adgang til proceduren og procedurens 

varighed og effektive afslutning. 

(3) Den eksisterende konvention om 

ophævelse af dobbeltbeskatning i 

forbindelse med tilpasninger af forbundne 

foretagenders overskud (90/436/EØF) 7 

("voldgiftskonventionen") gælder kun for 

tvister om interne afregningspriser og 

fordelingen af overskud til faste 

driftssteder. Den overvågning, der 

foretages som led i gennemførelsen af EU's 

voldgiftskonvention har afsløret en række 

udfordringer, navnlig med hensyn til 

adgang til proceduren og længde og den 

faktiske afslutning af proceduren. 

_________________ _________________ 

7 L 225 af 20.8.1990, s. 10. 7 L 225 af 20.8.1990, s. 10. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   54 

Pervenche Berès, Anneliese Dodds 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) (3 a) For at skabe et fair, tydelige 

og stabilt skattemæssigt miljø og til at 

mindske uoverensstemmelser i det indre 

marked, i det mindste nogle mindstekrav 

til konvergens i EU's 
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selskabsbeskatningspolitik, bl.a. med et 

fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag (FKSSG). 

Or. en 

 

Ændringsforslag   55 

Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) (3a) Den foreslåede indførelse af 

et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag (FKSSG) er den 

mest effektive måde at fjerne risikoen for 

dobbelt beskatning af virksomheder, samt 

dobbelt ikkebeskatning gennem 

harmonisering af de nationale systemer; 

Or. it 

 

Ændringsforslag   56 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) For at skabe et mere fair 

skattemiljø er der brug for at styrke 

reglerne om gennemsigtighed og 

foranstaltningerne mod skatteundgåelse. 

Samtidig er det i et fair skattesystems ånd 

at sikre, at skattesubjekter ikke beskattes to 

gange af den samme indkomst, og at 

mekanismerne til tvistbilæggelse er 

dækkende, effektive og bæredygtige. Det 

er også nødvendigt  at forbedre 

mekanismerne til bilæggelse af tvister om 

(4) Det er nødvendigt at sikre, at 

skatteyderne ikke bliver beskattet to gange 

af den samme indtægt, og at mekanismer 

for tvistbilæggelse er omfattende, effektive 

og bæredygtige. Det er også nødvendigt  at 

forbedre mekanismerne til bilæggelse af 

tvister om dobbeltbeskatning for at 

imødegå risikoen for et øget antal tvister 

om dobbelt- eller flerbeskatning 

vedrørende potentielt store beløb, der 

opstår i kølvandet på mere regelmæssige 
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dobbeltbeskatning for at imødegå risikoen 

for et øget antal tvister om dobbelt- eller 

flerbeskatning vedrørende potentielt store 

beløb, der opstår i kølvandet på mere 

regelmæssige og fokuserede 

revisionspraksisser i skatteforvaltningerne. 

og fokuserede revisionspraksisser i 

skatteforvaltningerne. På samme tid, med 

henblik på at skabe en mere retfærdig 

beskatning, bør der fastsættes supplerende 

bestemmelser om gennemsigtighed skal 

øges og foranstaltninger mod 

skatteundgåelse bør styrkes. Undgå 

dobbelt ikke-beskatning skal fortsat være 

en prioritet for EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   57 

Olle Ludvigsson 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) For at skabe et mere fair skattemiljø 

er der brug for at styrke reglerne om 

gennemsigtighed og foranstaltningerne 

mod skatteundgåelse. Samtidig er det i et 

fair skattesystems ånd at sikre, at 

skattesubjekter ikke beskattes to gange af 

den samme indkomst, og at mekanismerne 

til tvistbilæggelse er dækkende, effektive 

og bæredygtige. Det er også nødvendigt at 

forbedre mekanismerne til bilæggelse af 

tvister om dobbeltbeskatning for at 

imødegå risikoen for et øget antal tvister 

om dobbelt- eller flerbeskatning 

vedrørende potentielt store beløb, der 

opstår i kølvandet på mere regelmæssige 

og fokuserede revisionspraksisser i 

skatteforvaltningerne. 

(4) Med henblik på at skabe en mere 

retfærdig beskatning, så betales skat der, 

hvor fortjenesten genereres, regler om 

gennemsigtighed skal øges og 

foranstaltninger mod skatteundgåelse bør 

styrkes. Samtidig er det i et fair 

skattesystems ånd at sikre, at 

skattesubjekter ikke beskattes to gange af 

den samme indkomst, og at mekanismerne 

til tvistbilæggelse er dækkende, effektive 

og bæredygtige. Forbedringer af ordninger 

til løsning af tvister om dobbeltbeskatning 

er også afgørende for at imødegå en risiko 

for et øget antal dobbeltbeskatning eller 

multibeskatning tvister med potentielt store 

beløb på spil på grund af mere 

regelmæssige og koncentreret revision er 

fastsat af skattemyndighederne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   58 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) For at skabe et mere fair skattemiljø 

er der brug for at styrke reglerne om 

gennemsigtighed og foranstaltningerne 

mod skatteundgåelse. Samtidig er det i et 

fair skattesystems ånd at sikre, at 

skattesubjekter ikke beskattes to gange af 

den samme indkomst, og at mekanismerne 

til tvistbilæggelse er dækkende, effektive 

og bæredygtige. Det er også nødvendigt at 

forbedre mekanismerne til bilæggelse af 

tvister om dobbeltbeskatning for at 

imødegå risikoen for et øget antal tvister 

om dobbelt- eller flerbeskatning 

vedrørende potentielt store beløb, der 

opstår i kølvandet på mere regelmæssige 

og fokuserede revisionspraksisser i 

skatteforvaltningerne. 

(4) Med henblik på at skabe et mere 

retfærdige skatteforhold, regler om 

gennemsigtighed skal forbedres, og 

foranstaltninger mod skatteundgåelse bør 

styrkes på nationalt plan, på EU-plan og 

på globalt plan. Samtidig er det i et fair 

skattesystems ånd at sikre, at 

skattesubjekter ikke beskattes to gange af 

den samme indkomst, og at mekanismerne 

til tvistbilæggelse er dækkende, effektive 

og bæredygtige. Det er også nødvendigt  at 

forbedre mekanismerne til bilæggelse af 

tvister om dobbeltbeskatning for at 

imødegå risikoen for et øget antal tvister 

om dobbelt- eller flerbeskatning 

vedrørende potentielt store beløb, der 

opstår i kølvandet på mere regelmæssige 

og fokuserede revisionspraksisser i 

skatteforvaltningerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   59 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) For at skabe et mere fair skattemiljø 

er der brug for at styrke reglerne om 

gennemsigtighed og foranstaltningerne 

mod skatteundgåelse. Samtidig er det i et 

fair skattesystems ånd at sikre, at 

skattesubjekter ikke beskattes to gange af 

den samme indkomst, og at mekanismerne 

til tvistbilæggelse er dækkende, effektive 

og bæredygtige. Det er også nødvendigt at 

forbedre mekanismerne til bilæggelse af 

(4) Med henblik på at skabe et mere 

retfærdigt skattemæssigt miljø for 

virksomheder, der er aktive i EU, regler 

om gennemsigtighed skal øges og 

foranstaltninger mod skatteundgåelse bør 

styrkes. Samtidig er det i et fair 

skattesystems ånd at sikre, at 

skattesubjekter ikke beskattes to gange af 

den samme indkomst, og at mekanismerne 

til tvistbilæggelse er dækkende, effektive 
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tvister om dobbeltbeskatning for at 

imødegå risikoen for et øget antal tvister 

om dobbelt- eller flerbeskatning 

vedrørende potentielt store beløb, der 

opstår i kølvandet på mere regelmæssige 

og fokuserede revisionspraksisser i 

skatteforvaltningerne. 

og bæredygtige. Det er også nødvendigt  at 

forbedre mekanismerne til bilæggelse af 

tvister om dobbeltbeskatning for at 

imødegå risikoen for et øget antal tvister 

om dobbelt- eller flerbeskatning 

vedrørende potentielt store beløb, der 

opstår i kølvandet på mere regelmæssige 

og fokuserede revisionspraksisser i 

skatteforvaltningerne. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   60 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) For at skabe et mere fair skattemiljø 

er der brug for at styrke reglerne om 

gennemsigtighed og foranstaltningerne 

mod skatteundgåelse. Samtidig er det i et 

fair skattesystems ånd at sikre, at 

skattesubjekter ikke beskattes to gange af 

den samme indkomst, og at mekanismerne 

til tvistbilæggelse er dækkende, effektive 

og bæredygtige. Det er også nødvendigt at 

forbedre mekanismerne til bilæggelse af 

tvister om dobbeltbeskatning for at 

imødegå risikoen for et øget antal tvister 

om dobbelt- eller flerbeskatning 

vedrørende potentielt store beløb, der 

opstår i kølvandet på mere regelmæssige 

og fokuserede revisionspraksisser i 

skatteforvaltningerne. 

4. Med henblik på at skabe et mere 

retfærdige skatteforhold, regler om 

gennemsigtighed bør forbedres, og at der 

bør foranstaltninger til bekæmpelse af 

skatteundgåelse og skattesvig skal styrkes. 

På samme tid i en ånd af et retfærdigt 

skattesystem, er det nødvendigt i praksis at 

sikre, at skatteyderne ikke bliver beskattet 

to gange af den samme indtægt, og at 

mekanismer for tvistbilæggelse er 

omfattende, effektive og bæredygtige. Det 

er også nødvendigt  at forbedre 

mekanismerne til bilæggelse af tvister om 

dobbeltbeskatning for at imødegå risikoen 

for et øget antal tvister om dobbelt- eller 

flerbeskatning vedrørende potentielt store 

beløb, der opstår i kølvandet på mere 

regelmæssige og fokuserede 

revisionspraksisser i skatteforvaltningerne. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   61 

Ernest Urtasun 
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for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at opbygge et fair og effektivt 

selskabsskattesystem i Unionen er det 

derfor nødvendigt at indføre en effektiv og 

virkningsfuld retlig ramme for bilæggelse 

af tvister om skatteforhold, som sikrer 

retssikkerhed og et erhvervsvenligt 

investeringsklima. Mekanismerne til 

bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning 

bør også skabe en ensartet og gennemsigtig 

ramme for løsning af problemer 

vedrørende dobbeltbeskatning og som 

sådan give alle skattesubjekter fordele. 

(5) For at opbygge et fair og effektivt 

selskabsskattesystem i Unionen er det 

derfor nødvendigt at indføre en effektiv og 

virkningsfuld retlig ramme for bilæggelse 

af tvister om skatteforhold, som sikrer 

retssikkerhed og et erhvervsvenligt 

investeringsklima. Mekanismerne til 

bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning 

bør også skabe en ensartet og gennemsigtig 

ramme for løsning af problemer 

vedrørende dobbeltbeskatning og som 

sådan give alle skattesubjekter fordele. I 

sidste ende, indførelse af et fælles 

konsolideret grundlag for 

selskabsbeskatningen er en nødvendig 

reform for at sikre, at overskuddet 

beskattes der, hvor de genereres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   62 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at opbygge et fair og effektivt 

selskabsskattesystem i Unionen er det 

derfor nødvendigt at indføre en effektiv og 

virkningsfuld retlig ramme for bilæggelse 

af tvister om skatteforhold, som sikrer 

retssikkerhed og et erhvervsvenligt 

investeringsklima. Mekanismerne til 

bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning 

bør også skabe en ensartet og gennemsigtig 

ramme for løsning af problemer 

vedrørende dobbeltbeskatning og som 

(5) For at opbygge et fair og effektivt 

selskabsskattesystem i Unionen er det 

derfor nødvendigt at indføre en effektiv og 

virkningsfuld retlig ramme for bilæggelse 

af tvister om skatteforhold, som sikrer 

retssikkerhed og et erhvervsvenligt 

investeringsklima. De ordninger til løsning 

af tvister om dobbeltbeskatning også bør 

skabe en harmoniseret og gennemsigtig 

ramme for at løse spørgsmålene om 

dobbeltbeskatning og skabe fordele for alle 
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sådan give alle skattesubjekter fordele. skatteydere, uden at der stilles 

spørgsmålstegn ved medlemsstaternes 

enekompetencer, for så vidt angår 

skatteanliggender. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   63 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at opbygge et fair og effektivt 

selskabsskattesystem i Unionen er det 

derfor nødvendigt at indføre en effektiv og 

virkningsfuld retlig ramme for bilæggelse 

af tvister om skatteforhold, som sikrer 

retssikkerhed og et erhvervsvenligt 

investeringsklima. Mekanismerne til 

bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning 

bør også skabe en ensartet og gennemsigtig 

ramme for løsning af problemer 

vedrørende dobbeltbeskatning og som 

sådan give alle skattesubjekter fordele. 

(5) Indførelse af en effektiv ramme for 

løsning af tvister, som sikrer retssikkerhed 

og et erhvervsvenligt miljø for 

investeringer er derfor et afgørende tiltag 

for at nå et fair og effektivt system for 

selskabsbeskatning i Den Europæiske 

Union. Mekanismerne til bilæggelse af 

tvister om dobbeltbeskatning bør også 

skabe en ensartet og gennemsigtig ramme 

for løsning af problemer vedrørende 

dobbeltbeskatning og som sådan give alle 

skattesubjekter fordele. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   64 

Alfred Sant 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at opbygge et fair og effektivt 

selskabsskattesystem i Unionen er det 

derfor nødvendigt at indføre en effektiv og 

virkningsfuld retlig ramme for bilæggelse 

af tvister om skatteforhold, som sikrer 

retssikkerhed og et erhvervsvenligt 

(5) For at opbygge et fair og effektivt 

selskabsskattesystem i Unionen er det 

derfor nødvendigt at indføre en effektiv og 

virkningsfuld retlig ramme for bilæggelse 

af tvister om skatteforhold, som sikrer 

retssikkerhed og et erhvervsvenligt 
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investeringsklima. Mekanismerne til 

bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning 

bør også skabe en ensartet og 

gennemsigtig ramme for løsning af 

problemer vedrørende dobbeltbeskatning 

og som sådan give alle skattesubjekter 

fordele. 

investeringsklima. De ordninger til løsning 

af tvister om dobbeltbeskatning også bør 

skabe en gennemsigtig ramme for at løse 

spørgsmålene om dobbeltbeskatning og 

skabe fordele for alle skatteydere. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   65 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at opbygge et fair og effektivt 

selskabsskattesystem i Unionen er det 

derfor nødvendigt at indføre en effektiv og 

virkningsfuld retlig ramme for bilæggelse 

af tvister om skatteforhold, som sikrer 

retssikkerhed og et erhvervsvenligt 

investeringsklima. Mekanismerne til 

bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning 

bør også skabe en ensartet og gennemsigtig 

ramme for løsning af problemer 

vedrørende dobbeltbeskatning og som 

sådan give alle skattesubjekter fordele. 

(5) Indførelse af en effektiv ramme for 

løsning af tvister, som sikrer retssikkerhed 

og støtter investeringer er derfor et 

afgørende tiltag for at nå et fair og effektivt 

system for selskabsbeskatning i Den 

Europæiske Union. De ordninger til 

løsning af tvister om dobbeltbeskatning 

også bør skabe en harmoniseret og 

gennemsigtig ramme for at løse 

spørgsmålene om dobbeltbeskatning i tide 

og giver fordele for alle skatteydere. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   66 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) (5 a) Unionen har potentialet til at 

blive et forbillede og en global leder inden 
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for skattemæssig gennemsigtighed og 

koordinering. De ordninger til løsning af 

tvister om dobbeltbeskatning bør derfor 

også skabe en harmoniseret og 

gennemsigtig ramme for at løse 

spørgsmålene om dobbeltbeskatning og 

skabe fordele for alle skatteydere. Alle 

endelige afgørelser bør offentliggøres i 

deres helhed og stilles til rådighed for 

Kommissionen på et fælles dataformat 

også en centralt forvaltet webside. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   67 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) (5a) En effektiv ramme bør 

omfatte medlemsstaternes mulighed for at 

foreslå alternative 

tvistbilæggelsesmekanismer, der tager 

bedre hensyn til de særlige karakteristika 

ved SMV'er og kan føre til lavere 

omkostninger, mindre bureaukrati, større 

effektivitet og hurtigere fjernelse af 

dobbeltbeskatning. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   68 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Ophævelse af dobbeltbeskatning (6) Ophævelse af dobbeltbeskatning 



 

AM\1121685DA.docx 23/88 PE602.778v01-00 

 DA 

bør opnås gennem en procedure efter 

hvilken en sag i første omgang indbringes 

for skattemyndighederne i de berørte 

medlemsstater med henblik på at bilægge 

tvisten gennem en fælles aftaleprocedure. 

Hvis der ikke er opnået enighed inden for 

en vis frist, bør sagen overdrages til et 

rådgivende udvalg eller udvalget for 

alternativ tvistbilæggelse, der både består 

af repræsentanter for de berørte 

skattemyndigheder og af uafhængige 

personer. Skattemyndighederne bør træffe 

en endelig bindende afgørelse med 

henvisning til udtalelsen fra et rådgivende 

udvalg eller et udvalg for alternativ 

tvistbilæggelse. 

bør opnås gennem en procedure efter 

hvilken en sag i første omgang indbringes 

for skattemyndighederne i de berørte 

medlemsstater med henblik på at bilægge 

tvisten gennem en fælles aftaleprocedure. 

Hvis der ikke er opnået enighed inden for 

en vis frist, bør sagen overdrages til et 

rådgivende udvalg eller udvalget for 

alternativ tvistbilæggelse, der både består 

af repræsentanter for de berørte 

skattemyndigheder og af uafhængige 

personer. Skattemyndighederne bør træffe 

en endelig bindende afgørelse med 

henvisning til udtalelsen fra et rådgivende 

udvalg eller et udvalg for alternativ 

tvistbilæggelse. 

De beslutninger, som træffes af en af de 

ovennævnte organer bør gøres offentligt 

tilgængelige Hemmeligholdelse er 

uhensigtsmæssig i forbindelse med 

internationale tvister, og offentliggørelse 

er i den offentlige interesse. 

Offentliggørelse er også et incitament for 

de politiske beslutningstagere at sikre den 

afgørelse, der er forsvarligt og kan 

bidrage til en bedre forståelse af, hvordan 

reglerne skal fortolkes og anvendes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   69 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Ophævelse af dobbeltbeskatning 

bør opnås gennem en procedure efter 

hvilken en sag i første omgang indbringes 

for skattemyndighederne i de berørte 

medlemsstater med henblik på at bilægge 

tvisten gennem en fælles aftaleprocedure. 

Hvis der ikke er opnået enighed inden for 

en vis frist, bør sagen overdrages til et 

(6) Ophævelse af dobbeltbeskatning 

bør opnås gennem en procedure efter 

hvilken en sag i første omgang indbringes 

for skattemyndighederne i de berørte 

medlemsstater med henblik på at bilægge 

tvisten gennem en fælles aftaleprocedure. I 

mangel af en sådan aftale inden for en vis 

frist, skal sagen forelægges for en Advisory 



 

PE602.778v01-00 24/88 AM\1121685DA.docx 

DA 

rådgivende udvalg eller udvalget for 

alternativ tvistbilæggelse, der både består 

af repræsentanter for de berørte 

skattemyndigheder og af uafhængige 

personer. Skattemyndighederne bør træffe 

en endelig bindende afgørelse med 

henvisning til udtalelsen fra et rådgivende 

udvalg eller et udvalg for alternativ 

tvistbilæggelse. 

Commission eller alternativ 

tvistbilæggelse, der består af 

repræsentanter fra de enkelte landes 

afgiftsmyndigheder og af uafhængige 

personer optages i et offentligt tilgængeligt 

”register over uafhængige fremtrædende 

personer". Skattemyndighederne bør træffe 

en endelig bindende afgørelse med 

henvisning til udtalelsen fra et rådgivende 

udvalg eller et udvalg for alternativ 

tvistbilæggelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   70 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Ophævelse af dobbeltbeskatning 

bør opnås gennem en procedure efter 

hvilken en sag i første omgang indbringes 

for skattemyndighederne i de berørte 

medlemsstater med henblik på at bilægge 

tvisten gennem en fælles aftaleprocedure. 

Hvis der ikke er opnået enighed inden for 

en vis frist, bør sagen overdrages til et 

rådgivende udvalg eller udvalget for 

alternativ tvistbilæggelse, der både består 

af repræsentanter for de berørte 

skattemyndigheder og af uafhængige 

personer. Skattemyndighederne bør træffe 

en endelig bindende afgørelse med 

henvisning til udtalelsen fra et rådgivende 

udvalg eller et udvalg for alternativ 

tvistbilæggelse. 

(6) Ophævelse af dobbeltbeskatning 

bør opnås gennem en procedure efter 

hvilken en sag i første omgang indbringes 

for skattemyndighederne i de berørte 

medlemsstater med henblik på at bilægge 

tvisten gennem en fælles aftaleprocedure. I 

mangel af en sådan aftale inden for et vist 

tidsrum, bør sagen behandles inden for 

rammerne af et stående rådgivende 

Kommissionen eller en alternativ 

tvistbilæggelsesordning, der består både af 

repræsentanter for de berørte 

skattemyndigheder og uafhængige 

personer. Skattemyndighederne bør træffe 

en endelig bindende afgørelse under 

henvisning til udtalelse fra det stående 

rådgivende Kommissionen eller 

Kommissionen om alternativ 

tvistbilæggelse. 

Or. de 
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Ændringsforslag   71 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Ophævelse af dobbeltbeskatning 

bør opnås gennem en procedure efter 

hvilken en sag i første omgang indbringes 

for skattemyndighederne i de berørte 

medlemsstater med henblik på at bilægge 

tvisten gennem en fælles aftaleprocedure. 

Hvis der ikke er opnået enighed inden for 

en vis frist, bør sagen overdrages til et 

rådgivende udvalg eller udvalget for 

alternativ tvistbilæggelse, der både består 

af repræsentanter for de berørte 

skattemyndigheder og af uafhængige 

personer. Skattemyndighederne bør træffe 

en endelig bindende afgørelse med 

henvisning til udtalelsen fra et rådgivende 

udvalg eller et udvalg for alternativ 

tvistbilæggelse. 

(6) Afskaffelse af dobbeltbeskatning 

bør ske ved en procedure, som er let at 

anvende. Som et første trin, sagen 

forelægges de berørte medlemsstaters 

skattemyndigheder med henblik på at 

bilægge tvisten ved proceduren med 

gensidig aftale. Hvis der ikke er opnået 

enighed inden for en vis frist, bør sagen 

overdrages til et rådgivende udvalg eller 

udvalget for alternativ tvistbilæggelse, der 

både består af repræsentanter for de berørte 

skattemyndigheder og af uafhængige 

personer. Skattemyndighederne bør træffe 

en endelig bindende afgørelse med 

henvisning til udtalelsen fra et rådgivende 

udvalg eller et udvalg for alternativ 

tvistbilæggelse. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   72 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Ophævelse af dobbeltbeskatning 

bør opnås gennem en procedure efter 

hvilken en sag i første omgang indbringes 

for skattemyndighederne i de berørte 

medlemsstater med henblik på at bilægge 

tvisten gennem en fælles aftaleprocedure. 

Hvis der ikke er opnået enighed inden for 

en vis frist, bør sagen overdrages til et 

rådgivende udvalg eller udvalget for 

(6) Afskaffelse af dobbeltbeskatning 

bør ske ved hjælp af en objektiv procedure, 

hvorefter der som et første skridt sagen 

forelægges de berørte medlemsstaters 

skattemyndigheder med henblik på at 

bilægge tvisten ved proceduren med 

gensidig aftale. Hvis der ikke er opnået 

enighed inden for en vis frist, bør sagen 

overdrages til et rådgivende udvalg eller 
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alternativ tvistbilæggelse, der både består 

af repræsentanter for de berørte 

skattemyndigheder og af uafhængige 

personer. Skattemyndighederne bør træffe 

en endelig bindende afgørelse med 

henvisning til udtalelsen fra et rådgivende 

udvalg eller et udvalg for alternativ 

tvistbilæggelse. 

udvalget for alternativ tvistbilæggelse, der 

både består af repræsentanter for de berørte 

skattemyndigheder og af uafhængige 

personer. Skattemyndighederne bør træffe 

en endelig bindende afgørelse med 

henvisning til udtalelsen fra et rådgivende 

udvalg eller et udvalg for alternativ 

tvistbilæggelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   73 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Den forbedrede mekanisme til 

bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning 

bør bygge på eksisterende systemer i EU, 

herunder EU-voldgiftskonventionen. Dette 

direktiv bør imidlertid dække bredere end 

EU-voldgiftskonventionen, som er 

begrænset til alene at omfatte tvister om 

afregningspriser og henførsel af overskud 

til faste driftssteder. Dette direktiv bør 

finde anvendelse på alle skattesubjekter, 

som skal svare skat af indkomst fra 

virksomhedsoverskud, for så vidt angår 

deres grænseoverskridende transaktioner i 

Unionen. Desuden bør voldgiftsfasen 

styrkes. Det er især nødvendigt at fastsætte 

en tidsfrist for varigheden af procedurerne 

til bilæggelse af tvister om 

dobbeltbeskatning og at fastsætte vilkår og 

betingelser for tvistbilæggelsesproceduren 

for skattesubjekterne. 

(7) Den forbedrede mekanisme til 

bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning 

bør bygge på eksisterende systemer i EU, 

herunder EU-voldgiftskonventionen. Dette 

direktiv bør imidlertid dække bredere end 

EU-voldgiftskonventionen, som er 

begrænset til alene at omfatte tvister om 

afregningspriser og henførsel af overskud 

til faste driftssteder. Dette direktiv bør 

finde anvendelse på alle skattesubjekter, 

som skal svare skat af indkomst fra 

virksomhedsoverskud, for så vidt angår 

deres grænseoverskridende transaktioner i 

Unionen. Desuden bør voldgiftsfasen 

styrkes. Det er navnlig vigtigt at fastsætte 

en frist for varigheden af procedurer til 

løsning af tvister om dobbeltbeskatning og 

til at fastlægge vilkårene og betingelserne 

for tvistbilæggelsesproceduren for 

skatteyderne. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   74 

Cora van Nieuwenhuizen, Michael Theurer 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 7 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) (7a) Dette direktiv bør udvides 

snarest muligt. Direktivet blot fastsætter 

en ramme til løsning af tvister om 

dobbeltbeskatning af 

virksomhedsoverskud. Tvister om 

dobbeltbeskatning af indkomst (dvs. 

pensioner, lønninger) ikke er blevet stillet 

under direktivets anvendelsesområde, 

hvorimod indvirkningen på 

enkeltpersoners, kan være betydelig. En 

anden fortolkning af en aftale, som 

medlemsstaterne kan føre til (økonomisk) 

dobbeltbeskatning, f.eks. hvis en 

medlemsstat fortolker en indtægtskilde 

som løn, mens den anden medlemsstat 

fortolker samme indtægtskilde som 

overskud. Derfor bør fortolkning forskelle 

i beskatning af indkomst mellem 

medlemsstaterne bør også være omfattet 

af dette direktiv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   75 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) (7a) Proceduren for bilæggelse af 

tvister om dobbeltbeskatning, der er 

omhandlet i dette direktiv, bl.a. består i 

tvistbilæggelse for skatteyderne. Disse 

omfatter bilaterale procedurer med 

gensidig aftale i henhold til 

dobbeltbeskatningsoverenskomster eller 

under EU's konvention om afskaffelse af 

dobbeltbeskatning. Den nuværende 



 

PE602.778v01-00 28/88 AM\1121685DA.docx 

DA 

procedure for tvistbilæggelse bør 

prioriteres i forhold til de øvrige 

løsningsmodeller, da det giver mulighed 

for en koordineret tilgang i hele EU til 

tvistbilæggelse, som omfatter klare og 

bindende regler, en pligt til at fjerne 

dobbeltbeskatning og en fast tidsramme. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   76 

Cora van Nieuwenhuizen, Michael Theurer 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7b) (7 b) For øjeblikket er det uklart, 

hvordan dette direktiv vedrører 

eksisterende voldgift bestemmelser i 

bilaterale skatteaftaler og den 

eksisterende voldgiftskonvention. 

Kommissionen bør derfor afklare disse 

forbindelser med henblik på, at 

afgiftspligtige personer kan i givet fald 

vælge den procedure, der er bedst egnet til 

formålet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   77 

Cora van Nieuwenhuizen, Michael Theurer 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 c (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7c) Et stort antal tilfælde med 

dobbeltbeskatning omfatter tredjelande. 

Kommissionen bør derfor bestræbe sig på 

at skabe en global ramme, helst inden for 

rammerne af OECD. OECD's rammer, 
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indtil der er blevet gennemført, bør 

Kommissionen efter et obligatorisk, i 

stedet for det nuværende frivillige og 

bindende aftale proceduren for alle 

potentielle tilfælde af 

grænseoverskridende dobbeltbeskatning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   78 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Dette direktiv overholder de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, som bl.a. anerkendes i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Med dette 

direktiv søges det navnlig at sikre fuld 

respekt for retten til en retfærdig rettergang 

og retten til at drive virksomhed. 

(9) Dette direktiv overholder de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, som bl.a. anerkendes i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Direktivet 

sigter navnlig mod at sikre fuld 

overholdelse af retten til en retfærdig 

rettergang og retten til at drive virksomhed, 

samtidig med at medlemsstaternes 

enekompetencer vedrørende 

skattespørgsmål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   79 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Dette direktiv overholder de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, som bl.a. anerkendes i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Med dette 

(9) Dette direktiv overholder de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, som bl.a. anerkendes i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder.  Dette direktiv 
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direktiv søges det navnlig at sikre fuld 

respekt for retten til en retfærdig rettergang 

og retten til at drive virksomhed. 

bør også sikre fuld overholdelse af retten 

til en retfærdig rettergang og retten til at 

drive virksomhed 

Or. el 

 

Ændringsforslag   80 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Eftersom målet med dette direktiv, 

nemlig at sikre en effektiv og 

virkningsfuld procedure til bilæggelse af 

tvister om dobbeltbeskatning inden for 

rammerne af et velfungerende indre 

marked, ikke i tilstrækkelig grad kan 

opfyldes af medlemsstaterne, men på 

grund af foranstaltningens omfang og 

virkning bedre kan nås på Unionsplan, 

kan Unionen vedtage foranstaltninger i 

overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   81 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Kommissionen bør undersøge (11) (11) Kommissionen bør revidere 
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anvendelsen af direktivet efter en periode 

på fem år, og medlemsstaterne bør bistå 

Kommissionen ved at fremlægge relevant 

input til den pågældende revision 

anvendelsen af direktivet efter en periode 

på fem år, herunder en bestemmelse af, 

hvorvidt direktivet bør fortsat anvendes 

eller ændres. Medlemsstaterne bør give 

Kommissionen passende input til denne 

undersøgelse. Ved revisionens afslutning 

bør Kommissionen forelægge en rapport 

for Europa-Parlamentet og Rådet 

indeholdende en vurdering af udvidelsen 

af direktivets anvendelsesområde til at 

omfatte samtlige grænseoverskridende 

situationer, dobbeltbeskatning og dobbelt 

ikke-beskatning og, hvis dette er relevant, 

et forslag til ændring af lovgivningen, 

Or. en 

 

Ændringsforslag   82 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Kommissionen bør undersøge 

anvendelsen af direktivet efter en periode 

på fem år, og medlemsstaterne bør bistå 

Kommissionen ved at fremlægge relevant 

input til den pågældende revision — 

(11) (11) Kommissionen bør revidere 

anvendelsen af direktivet efter en periode 

på fem år, og medlemsstaterne bør støtte 

Kommissionen med passende input til 

denne undersøgelse. Kommissionen bør 

regelmæssigt underrette Europa-

Parlamentet og medlemsstaterne om 

resultaterne af denne gennemgang. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   83 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(11) Kommissionen bør undersøge 

anvendelsen af direktivet efter en periode 

på fem år, og medlemsstaterne bør bistå 

Kommissionen ved at fremlægge relevant 

input til den pågældende revision — 

(11) (Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. el 

 

Ændringsforslag   84 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) (11a) Dette direktiv vil kun kunne 

udnyttes fuldt ud, hvis tilsvarende regler 

anvendes ligeledes i tredjelande. I 

overensstemmelse hermed bør 

Kommissionen også fremme oprettelsen 

af bindende tvistbilæggelsesprocedurer på 

internationalt plan. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   85 

Olle Ludvigsson 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette direktiv er ikke til hinder for 

anvendelsen af national lovgivning eller 

bestemmelser i internationale aftaler i 

tilfælde, hvor det er nødvendigt for at 

hindre skatteunddragelse, skattesvig eller 

misbrug. 

Dette direktiv er ikke til hinder for 

anvendelsen af nationale bestemmelser 

eller bestemmelser i internationale aftaler, 

hvor det er nødvendigt for at forebygge 

skatteunddragelse, skatteundgåelse, 

skattesvig eller misbrug. 

Or. en 
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Ændringsforslag   86 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ethvert skattesubjekt, der 

dobbeltbeskattes, har ret til at indgive en 

klage med anmodning om ophævelse af 

dobbeltbeskatningen til hver af de 

kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater senest tre år efter 

modtagelsen af den første meddelelse om 

det forhold, der giver anledning til 

dobbeltbeskatning, hvad enten 

skattesubjektet anvender retsmidlerne i den 

berørte medlemsstats nationale lovgivning 

eller ej. I sin klage til hver af de 

kompetente myndigheder angiver 

skattesubjektet, hvilke andre 

medlemsstater, der er berørt. 

1. Enhver skatteyder beskattes to 

gange har ret til at indgive en klage og 

anmode om løsning af dobbeltbeskatning 

til hver af de kompetente myndigheder i de 

berørte medlemsstater senest et år efter 

modtagelsen af den første meddelelse om 

den handling, der fører til 

dobbeltbeskatning, uanset om den 

anvender de retsmidler, der findes i den 

nationale lovgivning i en af de berørte 

medlemsstater. I sin klage til hver af de 

kompetente myndigheder angiver 

skattesubjektet, hvilke andre 

medlemsstater, der er berørt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   87 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ethvert skattesubjekt, der 

dobbeltbeskattes, har ret til at indgive en 

klage med anmodning om ophævelse af 

dobbeltbeskatningen til hver af de 

kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater senest tre år efter 

modtagelsen af den første meddelelse om 

det forhold, der giver anledning til 

dobbeltbeskatning, hvad enten 

skattesubjektet anvender retsmidlerne i den 

1. Enhver skatteyder beskattes to 

gange har ret til at indgive en klage og 

anmode om løsning af dobbeltbeskatning 

til hver af de kompetente myndigheder i de 

berørte medlemsstater senest to år efter 

modtagelsen af den første meddelelse om 

den handling, der fører til 

dobbeltbeskatning, uanset om den 

anvender de retsmidler, der findes i den 

nationale lovgivning i en af de berørte 
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berørte medlemsstats nationale lovgivning 

eller ej. I sin klage til hver af de 

kompetente myndigheder angiver 

skattesubjektet, hvilke andre 

medlemsstater, der er berørt. 

medlemsstater. I sin klage til hver af de 

kompetente myndigheder angiver 

skattesubjektet, hvilke andre 

medlemsstater, der er berørt. 

Or. en 

Begrundelse 

En frist på to år efter meddelelsen af foranstaltningen, som fører til dobbeltbeskatning, er 

tilstrækkelig med henblik på at sikre maksimale sikkerhed. 

 

Ændringsforslag   88 

Anneliese Dodds, Pervenche Berès, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, 

Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ethvert skattesubjekt, der 

dobbeltbeskattes, har ret til at indgive en 

klage med anmodning om ophævelse af 

dobbeltbeskatningen til hver af de 

kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater senest tre år efter 

modtagelsen af den første meddelelse om 

det forhold, der giver anledning til 

dobbeltbeskatning, hvad enten 

skattesubjektet anvender retsmidlerne i den 

berørte medlemsstats nationale lovgivning 

eller ej. I sin klage til hver af de 

kompetente myndigheder angiver 

skattesubjektet, hvilke andre 

medlemsstater, der er berørt. 

1. Ethvert skattesubjekt, der 

dobbeltbeskattes, har ret til at indgive en 

klage med anmodning om ophævelse af 

dobbeltbeskatningen til hver af de 

kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater senest tre år efter 

modtagelsen af den første meddelelse om 

det forhold, der giver anledning til 

dobbeltbeskatning, hvad enten 

skattesubjektet anvender retsmidlerne i den 

berørte medlemsstats nationale lovgivning 

eller ej. I sin klage til hver af de 

kompetente myndigheder angiver 

skattesubjektet, hvilke andre 

medlemsstater, der er berørt. 

Kommissionen skal arrangere et centralt 

kontaktpunkt på alle EU-sprog, som er let 

tilgængelige for offentligheden med 

følgende oplysninger: 

Or. en 
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Ændringsforslag   89 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ethvert skattesubjekt, der 

dobbeltbeskattes, har ret til at indgive en 

klage med anmodning om ophævelse af 

dobbeltbeskatningen til hver af de 

kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater senest tre år efter 

modtagelsen af den første meddelelse om 

det forhold, der giver anledning til 

dobbeltbeskatning, hvad enten 

skattesubjektet anvender retsmidlerne i den 

berørte medlemsstats nationale lovgivning 

eller ej. I sin klage til hver af de 

kompetente myndigheder angiver 

skattesubjektet, hvilke andre 

medlemsstater, der er berørt. 

1. Ethvert skattesubjekt, der 

dobbeltbeskattes, har ret til at indgive en 

klage med anmodning om ophævelse af 

dobbeltbeskatningen til hver af de 

kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater senest tre år efter 

modtagelsen af den første meddelelse om 

det forhold, der giver anledning til 

dobbeltbeskatning, hvad enten 

skattesubjektet anvender retsmidlerne i den 

berørte medlemsstats nationale lovgivning 

eller ej. Den skattepligtige skal indgive den 

klage, både for kompetente myndigheder i 

de berørte medlemsstater på samme tid og 
angiver i sin klage til de respektive 

kompetente myndigheder, som andre 

medlemsstater. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   90 

Anneliese Dodds, Pervenche Berès, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, 

Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – litra a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 a) (a) kontaktoplysninger for hver 

kompetent myndighed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   91 
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Anneliese Dodds, Pervenche Berès, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, 

Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b) (b) en fuldstændig oversigt over 

gældende EU-lovgivning og 

beskatningsaftaler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   92 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De kompetente myndigheder 

bekræfter modtagelsen af klagen senest en 

måned efter at have modtaget den. De 

oplyser desuden de kompetente 

myndigheder i de øvrige berørte 

medlemsstater om modtagelse af klagen. 

2. De kompetente myndigheder 

bekræfter modtagelsen af klagen senest en 

måned efter at have modtaget den. De 

underretter også de kompetente 

myndigheder i de andre berørte 

medlemsstater om modtagelsen af klagen 

inden to uger fra modtagelsen af klagen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   93 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De kompetente myndigheder 

bekræfter modtagelsen af klagen senest en 

måned efter at have modtaget den. De 

oplyser desuden de kompetente 

myndigheder i de øvrige berørte 

2. Hver kompetent myndighed skal 

bekræfte modtagelsen af klagen og 

underrette de kompetente myndigheder i 

de øvrige berørte medlemsstater senest en 
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medlemsstater om modtagelse af klagen. måned efter modtagelse af klagen.  

Or. de 

 

Ændringsforslag   94 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De kompetente myndigheder 

bekræfter modtagelsen af klagen senest en 

måned efter at have modtaget den. De 

oplyser desuden de kompetente 

myndigheder i de øvrige berørte 

medlemsstater om modtagelse af klagen. 

2. De kompetente myndigheder skal 

anerkende modtagelsen af klagen inden for 

en frist på to måneder regnet fra 

modtagelsen af klagen. De oplyser desuden 

de kompetente myndigheder i de øvrige 

berørte medlemsstater om modtagelse af 

klagen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   95 

Olle Ludvigsson 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De kompetente myndigheder 

bekræfter modtagelsen af klagen senest en 

måned efter at have modtaget den. De 

oplyser desuden de kompetente 

myndigheder i de øvrige berørte 

medlemsstater om modtagelse af klagen. 

2. De kompetente myndigheder 

bekræfter modtagelsen af klagen senest en 

måned efter at have modtaget den. De 

underretter også de kompetente 

myndigheder i de andre berørte 

medlemsstater om modtagelsen af klagen 

inden for en rimelig frist. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   96 
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Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De kompetente myndigheder 

bekræfter modtagelsen af klagen senest en 

måned efter at have modtaget den. De 

oplyser desuden de kompetente 

myndigheder i de øvrige berørte 

medlemsstater om modtagelse af klagen. 

2. De kompetente myndigheder skal 

anerkende modtagelsen af klagen skriftligt 

inden for en måned fra modtagelsen af 

klagen. De oplyser desuden de kompetente 

myndigheder i de øvrige berørte 

medlemsstater om modtagelse af klagen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   97 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De kompetente myndigheder 

bekræfter modtagelsen af klagen senest en 

måned efter at have modtaget den. De 

oplyser desuden de kompetente 

myndigheder i de øvrige berørte 

medlemsstater om modtagelse af klagen. 

2. De kompetente myndigheder 

bekræfter modtagelsen af klagen senest en 

måned efter at have modtaget den. De 

underretter også omgående de kompetente 

myndigheder i de øvrige berørte 

medlemsstater om modtagelsen af klagen. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   98 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Klagen kan antages til 

realitetsbehandling, hvis skattesubjektet 

3. Klagen antages til 

realitetsbehandling, hvis den skattepligtige 
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giver de kompetente myndigheder i hver af 

de berørte medlemsstater følgende 

oplysninger 

fremlægger de kompetente myndigheder i 

hver af de berørte medlemsstater på et af 

Unionens officielle sprog med følgende 

oplysninger: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   99 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Klagen kan antages til 

realitetsbehandling, hvis skattesubjektet 

giver de kompetente myndigheder i hver af 

de berørte medlemsstater følgende 

oplysninger 

3. Klagen antages til 

realitetsbehandling, når den skattepligtige 

fremlægger de kompetente myndigheder i 

alle de berørte medlemsstater om følgende 

oplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   100 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) navn, adresse, 

skatteidentifikationsnummer og andre 

oplysninger, der er nødvendige for at 

identificere den eller de skattesubjekter, 

der indgiver klagen til de kompetente 

myndigheder, og ethvert andet 

skattesubjekt, der er direkte berørt 

a) A) navn, adresse, 

skatteidentifikationsnummer og andre 

oplysninger, der er nødvendige for at 

identificere den eller de skattesubjekter, 

der indgiver klagen til de kompetente 

myndigheder, og ethvert andet 

skattesubjekt, der er direkte berørt, såvidt 

klageren ved; 

Or. en 
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Ændringsforslag   101 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) nationale bestemmelser og 

dobbeltbeskatningsoverenskomster, der 

finder anvendelse 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   102 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 – litra e – nr. iii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) skattesubjektets tilsagn om at svare 

så fuldstændigt og hurtigt som muligt på 

alle relevante anmodninger fra en 

kompetent myndighed og om at indgive 

dokumentation som anmodet af de 

kompetente myndigheder 

iii) III) en forpligtelse for den 

skattepligtige til at svare så komplet og 

hurtigt som muligt på alle relevante 

anmodninger fra en kompetent myndighed 

og fremlægge al dokumentation på 

anmodning af de kompetente myndigheder 

under behørig hensyntagen til de 

kompetente myndigheder for 

begrænsninger af adgangen til 

dokumenter og eksterne forsinkelser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   103 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) særlige supplerende oplysninger, 

som de kompetente myndigheder måtte 

f) (f) særlige supplerende oplysninger, 

som de kompetente myndigheder måtte 
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udbede sig. udbede sig, og som er relevante for 

skattesagen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   104 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. De berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder kan anmode om 

de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, 

litra f), inden for en periode på to måneder 

fra modtagelse af klagen. 

4. De kompetente myndigheder i de 

berørte medlemsstater kan anmode om de 

oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, litra 

f), inden for en frist på seks måneder 

regnet fra modtagelsen af klagen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   105 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder træffer afgørelse 

om, hvorvidt et skattesubjekts klage kan 

antages til realitetsbehandling, og om 

hvorvidt der kan gives medhold i klagen 

senest seks måneder efter dens 

modtagelse. De kompetente myndigheder 

oplyser skattesubjektet og de kompetente 

myndigheder i de øvrige medlemsstater om 

deres afgørelse, 

5. De kompetente myndigheder i de 

berørte medlemsstater træffer afgørelse om 

accept og anerkendelse af et skattesubjekt 

inden tre måneder efter modtagelsen af 

klagen og  oplyser skattesubjektet og de 

kompetente myndigheder i de øvrige 

medlemsstater om deres afgørelse,. 

Or. de 
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Ændringsforslag   106 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder træffer afgørelse 

om, hvorvidt et skattesubjekts klage kan 

antages til realitetsbehandling, og om 

hvorvidt der kan gives medhold i klagen 

senest seks måneder efter dens modtagelse. 

De kompetente myndigheder oplyser 

skattesubjektet og de kompetente 

myndigheder i de øvrige medlemsstater om 

deres afgørelse, 

5. De kompetente myndigheder i de 

berørte medlemsstater træffer afgørelse om 

accept og anerkendelse af et skattesubjekt 

inden tre måneder efter modtagelsen heraf. 

De kompetente myndigheder skal 

informere skatteborgerne og de kompetente 

myndigheder i de andre medlemsstater 

herom inden for en frist på to uger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   107 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder træffer afgørelse 

om, hvorvidt et skattesubjekts klage kan 

antages til realitetsbehandling, og om 

hvorvidt der kan gives medhold i klagen 

senest seks måneder efter dens modtagelse. 

De kompetente myndigheder oplyser 

skattesubjektet og de kompetente 

myndigheder i de øvrige medlemsstater om 

deres afgørelse, 

5. De berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder træffer afgørelse 

om, hvorvidt et skattesubjekts klage kan 

antages til realitetsbehandling, og om 

hvorvidt der kan gives medhold i klagen 

senest seks måneder efter dens modtagelse. 

De kompetente myndigheder underretter 

skriftligt den skattepligtige og de øvrige 

medlemsstaters kompetente myndigheder 

skriftligt om deres afgørelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   108 



 

AM\1121685DA.docx 43/88 PE602.778v01-00 

 DA 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder træffer afgørelse 

om, hvorvidt et skattesubjekts klage kan 

antages til realitetsbehandling, og om 

hvorvidt der kan gives medhold i klagen 

senest seks måneder efter dens modtagelse. 

De kompetente myndigheder oplyser 

skattesubjektet og de kompetente 

myndigheder i de øvrige medlemsstater om 

deres afgørelse, 

5. De kompetente myndigheder i de 

berørte medlemsstater træffer afgørelse om 

accept og anerkendelse af et skattesubjekt 

hurtigst muligt og  senest seks måneder 

efter modtagelsen heraf. De kompetente 

myndigheder oplyser skattesubjektet og de 

kompetente myndigheder i de øvrige 

medlemsstater om deres afgørelse, 

Or. en 

 

Ændringsforslag   109 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder træffer afgørelse 

om, hvorvidt et skattesubjekts klage kan 

antages til realitetsbehandling, og om 

hvorvidt der kan gives medhold i klagen 

senest seks måneder efter dens modtagelse. 

De kompetente myndigheder oplyser 

skattesubjektet og de kompetente 

myndigheder i de øvrige medlemsstater om 

deres afgørelse, 

5. De berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder træffer afgørelse 

om, hvorvidt et skattesubjekts klage kan 

antages til realitetsbehandling, og om 

hvorvidt der kan gives medhold i klagen 

senest seks måneder efter dens modtagelse. 

De kompetente myndigheder skal 

omgående informere skatteborgerne og de 

kompetente myndigheder i de øvrige 

medlemsstater herom. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   110 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 
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Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder træffer afgørelse 

om at give medhold i klagen, jf. artikel 3, 

stk. 5, skal de bestræbe sig på at ophæve 

dobbeltbeskatningen gennem en gensidig 

aftaleprocedure inden for to år fra den 

seneste meddelelse om en af 

medlemsstaternes afgørelse om at give 

medhold i klagen. 

Hvis de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder beslutter at 

antage en klage i henhold til artikel 3, 

stk. 5, skal de bestræbe sig på at afskaffe 

dobbeltbeskatning af proceduren med 

gensidig aftale senest et år efter den sidste 

notifikation af en af medlemsstaternes 

afgørelse om accept af klagen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   111 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder træffer afgørelse 

om at give medhold i klagen, jf. artikel 3, 

stk. 5, skal de bestræbe sig på at ophæve 

dobbeltbeskatningen gennem en gensidig 

aftaleprocedure inden for to år fra den 

seneste meddelelse om en af 

medlemsstaternes afgørelse om at give 

medhold i klagen. 

Hvis de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder beslutter at 

antage en klage i henhold til artikel 3, 

stk. 5, skal de bestræbe sig på at afskaffe 

dobbeltbeskatning af proceduren med 

gensidig aftale senest et år fra den sidste 

anmeldelse af en af medlemsstaternes 

afgørelse om accept af klagen. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   112 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder træffer afgørelse 

om at give medhold i klagen, jf. artikel 3, 

stk. 5, skal de bestræbe sig på at ophæve 

dobbeltbeskatningen gennem en gensidig 

aftaleprocedure inden for to år fra den 

seneste meddelelse om en af 

medlemsstaternes afgørelse om at give 

medhold i klagen. 

Hvis de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder beslutter at 

antage en klage i henhold til artikel 3, 

stk. 5, skal de bestræbe sig på at afskaffe 

dobbeltbeskatning, ved anvendelse af 

proceduren med gensidig aftale, inden for 

18 måneder at regne fra den sidste 

meddelelse af en medlemsstats afgørelse 

om accept af klagen. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   113 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den periode på to år, der er omhandlet i 

første afsnit, kan forlænges med op til seks 

måneder efter anmodning fra en kompetent 

myndighed i en berørt medlemsstat, hvis 

den anmodende kompetente myndighed 

fremlægger skriftlig begrundelse herfor. 

Forlængelse sker med forbehold af 

skattesubjekternes og de øvrige 

kompetente myndigheders samtykke. 

Den periode på et år, der er omhandlet i 

første afsnit, kan forlænges med op til tre 

måneder på anmodning af en kompetent 

myndighed i en medlemsstat, såfremt den 

anmodende kompetente myndighed 

begrunder det skriftligt. Forlængelse sker 

med forbehold af skattesubjekternes og de 

øvrige kompetente myndigheders 

samtykke. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   114 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den periode på to år, der er omhandlet i 

første afsnit, kan forlænges med op til seks 

Den periode på et år, der er omhandlet i 

første afsnit, kan forlænges med op til seks 
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måneder efter anmodning fra en kompetent 

myndighed i en berørt medlemsstat, hvis 

den anmodende kompetente myndighed 

fremlægger skriftlig begrundelse herfor. 

Forlængelse sker med forbehold af 

skattesubjekternes og de øvrige 

kompetente myndigheders samtykke. 

måneder på anmodning af en kompetent 

myndighed i en medlemsstat, såfremt den 

anmodende kompetente myndighed 

begrunder det skriftligt. Forlængelse sker 

med forbehold af skattesubjekternes og de 

øvrige kompetente myndigheders 

samtykke. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   115 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den periode på to år, der er omhandlet i 

første afsnit, kan forlænges med op til seks 

måneder efter anmodning fra en kompetent 

myndighed i en berørt medlemsstat, hvis 

den anmodende kompetente myndighed 

fremlægger skriftlig begrundelse herfor. 

Forlængelse sker med forbehold af 

skattesubjekternes og de øvrige 

kompetente myndigheders samtykke. 

Den periode på 18 måneder, der er 

omhandlet i første afsnit, kan forlænges 

med op til seks måneder på anmodning af 

en kompetent myndighed i en medlemsstat, 

såfremt den anmodende kompetente 

myndighed begrunder det skriftligt. 

Forlængelse sker med forbehold af 

skattesubjekternes og de øvrige 

kompetente myndigheders samtykke. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   116 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den skat, der pålægges denne 

indkomst i én medlemsstat, reduceres med 

et beløb svarende til den skat, der pålægges 

den i enhver af de øvrige berørte 

medlemsstater. 

b) B) den skat, der opkræves på denne 

indkomst i én medlemsstat, nedsættes med 

et beløb svarende til den skat, der 

opkræves på det i enhver anden berørt 

medlemsstat. og 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   117 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra b a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) Eventuelle overskydende skat 

godtgøres skatteyderen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   118 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Når medlemsstaternes kompetente 

myndigheder har indgået en aftale om at 

ophæve dobbeltbeskatningen inden for den 

i stk. 1 anførte periode, giver de 

kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater meddelelse herom til 

skattesubjektet i form af en afgørelse, som 

er bindende for myndigheden og kan 

håndhæves af skattesubjektet, forudsat at 

skattesubjektet giver afkald på retten til at 

benytte nationale retsmidler. Denne 

afgørelse fuldbyrdes uanset de tidsfrister, 

der er fastsat i de berørte medlemsstaters 

nationale lovgivning. 

3. Når de kompetente myndigheder i 

medlemsstaterne har indgået en aftale om 

at ophæve dobbeltbeskatningen inden for 

den frist, der er omhandlet i stk. 1, hver 

kompetent myndighed i de berørte 

medlemsstater skal senest fem dage efter 

denne aftale til skatteyderen som en 

afgørelse, der er bindende og kan 

håndhæves af den skattepligtige, forudsat 

at den skattepligtige giver afkald på retten 

til alle nationale retsmidler. Denne 

afgørelse skal gennemføres omgående, 

uanset eventuelle tidsfrister, der er fastsat 

af den nationale lovgivning i de berørte 

medlemsstater. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   119 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 
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Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Når medlemsstaternes kompetente 

myndigheder har indgået en aftale om at 

ophæve dobbeltbeskatningen inden for den 

i stk. 1 anførte periode, giver de 

kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater meddelelse herom til 

skattesubjektet i form af en afgørelse, som 

er bindende for myndigheden og kan 

håndhæves af skattesubjektet, forudsat at 

skattesubjektet giver afkald på retten til at 

benytte nationale retsmidler. Denne 

afgørelse fuldbyrdes uanset de tidsfrister, 

der er fastsat i de berørte medlemsstaters 

nationale lovgivning. 

3. Når de kompetente myndigheder i 

medlemsstaterne har indgået en aftale om 

at ophæve dobbeltbeskatningen inden for 

den frist, der er omhandlet i stk. 1, hver 

kompetent myndighed i de berørte 

medlemsstater fremsender omgående 

denne aftale til det skattepligtige selskab 

umiddelbart som en beslutning, der er 

bindende for de skattepligtige og kan 

håndhæves af den myndighed, den 

skattepligtige giver afkald på retten til alle 

nationale retsmidler. Denne afgørelse 

fuldbyrdes uanset de tidsfrister, der er 

fastsat i de berørte medlemsstaters 

nationale lovgivning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   120 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder ikke har indgået 

en aftale om at ophæve 

dobbeltbeskatningen inden for den i stk. 1 

anførte periode, oplyser de berørte 

medlemsstaters kompetente myndigheder 

skattesubjekterne om årsagerne hertil. 

4. Når de kompetente myndigheder i 

de berørte medlemsstater ikke har indgået 

en aftale om at ophæve 

dobbeltbeskatningen inden for den frist, 

der er omhandlet i stk. 1, de kompetente 

myndigheder i de berørte medlemsstater 

underretter inden for to uger efter den 

skattepligtige med angivelse af årsagerne 

til den manglende enighed og informere 

den afgiftspligtige om deres muligheder 

for at klage, med relevante 

kontaktoplysninger for klageinstanser. 

Or. en 
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Ændringsforslag   121 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder kan træffe 

afgørelse om at afvise klagen, hvis klagen 

ikke kan antages til realitetsbehandling, 

hvis der ikke forekommer 

dobbeltbeskatning, eller hvis fristen på tre 

år, som er fastsat i artikel 3, stk. 1, ikke er 

overholdt. 

1. De kompetente myndigheder i de 

berørte medlemsstater kan beslutte at 

afvise klagen, hvis klagen afvises, eller der 

ikke er tale om dobbelt beskatning, eller 

hvis den periode på et år, der er fastsat i 

artikel 3, stk. 1, ikke er overholdt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   122 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder kan træffe 

afgørelse om at afvise klagen, hvis klagen 

ikke kan antages til realitetsbehandling, 

hvis der ikke forekommer 

dobbeltbeskatning, eller hvis fristen på tre 

år, som er fastsat i artikel 3, stk. 1, ikke er 

overholdt. 

1. De berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder kan træffe 

afgørelse om at afvise klagen, hvis klagen 

ikke kan antages til realitetsbehandling, 

hvis der ikke forekommer 

dobbeltbeskatning, eller hvis fristen på tre 

år, som er fastsat i artikel 3, stk. 1, ikke er 

overholdt. De kompetente myndigheder 

skal underrette skatteyderen om 

årsagerne til afvisningen. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   123 
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Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder ikke har truffet 

afgørelse om et skattesubjekts klage senest 

seks måneder efter modtagelsen, betragtes 

klagen som afvist. 

2. Når de kompetente myndigheder i 

de berørte medlemsstater ikke har truffet 

afgørelse inden for en frist på tre måneder 

efter modtagelse af en klage fra en 

skatteyder, anses klagen for at være afvist, 

og den skattepligtige skal underrettes 

inden for en frist på en måned efter denne 

beslutning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   124 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder ikke har truffet 

afgørelse om et skattesubjekts klage senest 

seks måneder efter modtagelsen, betragtes 

klagen som afvist. 

2. Når de kompetente myndigheder i 

de berørte medlemsstater ikke har truffet 

afgørelse inden for en frist på tre måneder 

efter modtagelse af en klage fra en 

skatteyder, anses klagen for at være afvist. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   125 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder ikke har truffet 

2. Når de kompetente myndigheder i 

de berørte medlemsstater ikke har truffet 
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afgørelse om et skattesubjekts klage senest 

seks måneder efter modtagelsen, betragtes 

klagen som afvist. 

en beslutning vedrørende klagen hurtigst 

muligt og senest seks måneder efter 

modtagelse af en klage fra en skatteyder, 

anses klagen for at være afvist. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   126 

Anneliese Dodds, Alfred Sant, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás 

Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved afvisning af klagen har 

skattesubjektet ret til at påklage 

afvisningen over de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheders afgørelse i 

overensstemmelse med de nationale 

bestemmelser. 

3. Ved afvisning af klagen har 

skattesubjektet ret til at påklage 

afvisningen over de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheders afgørelse i 

overensstemmelse med de nationale 

bestemmelser. Skattesubjektet har ret til at 

fremsætte klage til den kompetente 

myndighed. Den kompetente myndighed, 

over for hvem der er rejst klage, 

underretter straks den anden kompetente 

myndighed om eksistensen af såvel som 

de to kompetente myndigheder 

koordinerer i forbindelse med 

behandlingen af klagen. I tilfælde af 

SMV'er, den finansielle byrde skal bæres 

af den kompetente myndighed, når den i 

første omgang afslag appelsag er 

vellykket. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   127 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – overskrift 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Tvistbilæggelse ved det rådgivende udvalg Stående rådgivende Kommissionen 

tvistbilæggelse 

Or. de 

Begrundelse 

Begrundelse: Den Rådgivende Kommission bør være et permanent organ for at sikre en 

hurtigere og mere gnidningsløs tvistbilæggelsesprocedure. 

 

Ændringsforslag   128 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis klagen efter artikel 5, stk. 1, 

alene afvises af den ene af de berørte 

medlemsstaters kompetente myndigheder, 

nedsætter de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder et rådgivende 

udvalg i overensstemmelse med artikel 8. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag   129 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest seks måneder efter datoen for 

meddelelse af den seneste afgørelse fra de 

berørte medlemsstaters kompetente 

myndigheders om afvisning af klagen efter 

artikel 5, stk. 1, træffer det rådgivende 

udvalg afgørelse om, hvorvidt klagen kan 

antages til realitetsbehandling, og hvorvidt 

der kan gives medhold i klagen. Hvis der 

Hvis klagen afvises, der er omhandlet i 

artikel 5, stk. 1, kun en af de kompetente 

myndigheder i de pågældende 

medlemsstater, det stående rådgivende 

vedtager Kommissionen en afgørelse om 

antagelighed og anerkendelse inden for en 

frist på tre måneder fra datoen for 

meddelelsen af den sidste afgørelse om 
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ikke meddeles en afgørelse inden for seks 

måneder, betragtes klagen som afvist. 

afvisning af klagen i henhold til artikel 5, 

stk. 1, som de kompetente myndigheder i 

de berørte medlemsstater. I mangel af 

enhver beslutning meddelt i perioden på tre 

måneder, anses klagen for at være afvist. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   130 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest seks måneder efter datoen for 

meddelelse af den seneste afgørelse fra de 

berørte medlemsstaters kompetente 

myndigheders om afvisning af klagen efter 

artikel 5, stk. 1, træffer det rådgivende 

udvalg afgørelse om, hvorvidt klagen kan 

antages til realitetsbehandling, og hvorvidt 

der kan gives medhold i klagen. Hvis der 

ikke meddeles en afgørelse inden for seks 

måneder, betragtes klagen som afvist. 

Det Rådgivende vedtager Kommissionen 

en afgørelse om antagelighed og 

anerkendelse inden for en frist på tre 

måneder fra datoen for meddelelsen af den 

sidste afgørelse om afvisning af klagen i 

henhold til artikel 5, stk. 1, som de 

kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater. I mangel af enhver 

beslutning meddelt i perioden på tre 

måneder, anses klagen for at være afvist, 

og den skattepligtige skal underrettes 

inden for en frist på to uger efter 

modtagelsen af nævnte beslutning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   131 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest seks måneder efter datoen for 

meddelelse af den seneste afgørelse fra de 

berørte medlemsstaters kompetente 

Det Rådgivende vedtager Kommissionen 

en afgørelse om antagelighed og 

anerkendelse af klagen hurtigst muligt 
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myndigheders om afvisning af klagen efter 

artikel 5, stk. 1, træffer det rådgivende 

udvalg afgørelse om, hvorvidt klagen kan 

antages til realitetsbehandling, og hvorvidt 

der kan gives medhold i klagen. Hvis der 

ikke meddeles en afgørelse inden for seks 

måneder, betragtes klagen som afvist. 

inden seks måneder fra datoen for 

meddelelsen af den sidste afgørelse om 

afvisning af klagen i henhold til artikel 5, 

stk. 1, som de kompetente myndigheder i 

de berørte medlemsstater. I mangel af en 

afgørelse inden for seks måneder, anses 

klagen for at være afvist. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   132 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis det rådgivende udvalg bekræfter, at 

der er tale om dobbeltbeskatning, og at 

klagen kan antages til realitetsbehandling, 

indledes den gensidige aftaleprocedure, jf. 

artikel 4, efter anmodning af en af de 

kompetente myndigheder. De pågældende 

kompetente myndigheder giver det 

rådgivende udvalg, de øvrige berørte 

kompetente myndigheder og 

skattesubjekterne meddelelse om denne 

anmodning. Den periode på to år, som er 

fastsat i artikel 4, stk. 1, starter fra den 

dato, hvor det rådgivende udvalg træffer 

afgørelse om, hvorvidt klagen kan antages 

til realitetsbehandling, og hvorvidt der kan 

gives medhold i sagen. 

Hvis det rådgivende udvalg bekræfter, at 

der er tale om dobbeltbeskatning, og at 

klagen kan antages til realitetsbehandling, 

indledes den gensidige aftaleprocedure, jf. 

artikel 4, efter anmodning af en af de 

kompetente myndigheder. De pågældende 

kompetente myndigheder giver det 

rådgivende udvalg, de øvrige berørte 

kompetente myndigheder og 

skattesubjekterne meddelelse om denne 

anmodning. Den periode på et år der er 

fastsat i artikel 4, stk. 1, løber fra datoen 

for afgørelsen, der er truffet af den 

rådgivende Kommission om accept og 

anerkendelse af klagen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   133 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis det rådgivende udvalg bekræfter, at 

der er tale om dobbeltbeskatning, og at 

klagen kan antages til realitetsbehandling, 

indledes den gensidige aftaleprocedure, jf. 

artikel 4, efter anmodning af en af de 

kompetente myndigheder. De pågældende 

kompetente myndigheder giver det 

rådgivende udvalg, de øvrige berørte 

kompetente myndigheder og 

skattesubjekterne meddelelse om denne 

anmodning. Den periode på to år, som er 

fastsat i artikel 4, stk. 1, starter fra den 

dato, hvor det rådgivende udvalg træffer 

afgørelse om, hvorvidt klagen kan antages 

til realitetsbehandling, og hvorvidt der kan 

gives medhold i sagen. 

Hvis det rådgivende udvalg bekræfter, at 

der er tale om dobbeltbeskatning, og at 

klagen kan antages til realitetsbehandling, 

indledes den gensidige aftaleprocedure, jf. 

artikel 4, efter anmodning af en af de 

kompetente myndigheder. De pågældende 

kompetente myndigheder giver det 

rådgivende udvalg, de øvrige berørte 

kompetente myndigheder og 

skattesubjekterne meddelelse om denne 

anmodning. Den periode på et år, der er 

fastsat i artikel 4, stk. 1, løber fra datoen 

for afgørelsen, der er truffet af den 

rådgivende Kommission om accept og 

anerkendelse af klagen. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   134 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis det rådgivende udvalg bekræfter, at 

der er tale om dobbeltbeskatning, og at 

klagen kan antages til realitetsbehandling, 

indledes den gensidige aftaleprocedure, jf. 

artikel 4, efter anmodning af en af de 

kompetente myndigheder. De pågældende 

kompetente myndigheder giver det 

rådgivende udvalg, de øvrige berørte 

kompetente myndigheder og 

skattesubjekterne meddelelse om denne 

anmodning. Den periode på to år, som er 

fastsat i artikel 4, stk. 1, starter fra den 

dato, hvor det rådgivende udvalg træffer 

afgørelse om, hvorvidt klagen kan antages 

til realitetsbehandling, og hvorvidt der kan 

gives medhold i sagen. 

Hvis det rådgivende udvalg bekræfter, at 

der er tale om dobbeltbeskatning, og at 

klagen kan antages til realitetsbehandling, 

indledes den gensidige aftaleprocedure, jf. 

artikel 4, efter anmodning af en af de 

kompetente myndigheder. De pågældende 

kompetente myndigheder giver det 

rådgivende udvalg, de øvrige berørte 

kompetente myndigheder og 

skattesubjekterne meddelelse om denne 

anmodning. Den periode på 18 måneder, 

der er fastsat i artikel 4, stk. 1, løber fra 

datoen for afgørelsen, der er truffet af den 

rådgivende Kommission om accept og 

anerkendelse af klagen. 
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Or. de 

 

Ændringsforslag   135 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det rådgivende udvalg nedsættes af 
kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater, når de ikke har kunnet nå 

frem til en aftale om ophævelse af 

dobbeltbeskatningen gennem den gensidige 

aftaleprocedure inden for den frist, der er 

fastsat i artikel 4, stk. 1. 

Hvis de kompetente myndigheder i de 

berørte medlemsstater ikke har indgået en 

aftale om at ophæve dobbeltbeskatningen 

under proceduren med gensidig aftale 

inden for den frist, der er fastsat i artikel 4, 

stk. 1, afgiver Det Rådgivende Udvalg 

udtalelse om ophævelse af 

dobbeltbeskatning i henhold til artikel 13, 

stk. 1. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   136 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det rådgivende udvalg nedsættes i 

overensstemmelse med artikel 8 og afgiver 

udtalelse om ophævelse af 

dobbeltbeskatningen i overensstemmelse 

med artikel 13, stk. 1. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag   137 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Det rådgivende udvalg nedsættes 

senest 50 kalenderdage regnet fra udløbet 

af perioden på seks måneder, som er 

fastsat i artikel 3, stk. 5, hvis det 

rådgivende udvalg er nedsat efter stk. 1. 

udgår 

Det rådgivende udvalg nedsættes senest 

50 kalenderdage regnet fra udløbet af den 

i artikel 4, stk. 1, fastsatte periode, hvis det 

rådgivende udvalg er nedsat efter stk. 2. 

 

Or. de 

Begrundelse 

Den Rådgivende Kommission bør være et permanent organ for at sikre en hurtigere og mere 

gnidningsløs tvistbilæggelsesprocedure. 

 

Ændringsforslag   138 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det rådgivende udvalg nedsættes senest 50 

kalenderdage regnet fra udløbet af perioden 

på seks måneder, som er fastsat i artikel 3, 

stk. 5, hvis det rådgivende udvalg er nedsat 

efter stk. 1. 

Det Rådgivende Kommissionen oprettes 

senest 90 kalenderdage efter udløbet af den 

periode på seks måneder, der er fastsat i 

artikel 3, stk. 5, hvis Advisory Commission 

er oprettet i overensstemmelse med stk. 1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   139 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det rådgivende udvalg nedsættes senest 50 

kalenderdage regnet fra udløbet af den i 

artikel 4, stk. 1, fastsatte periode, hvis det 

rådgivende udvalg er nedsat efter stk. 2. 

Det Rådgivende Kommissionen oprettes 

senest 90 kalenderdage efter udløbet af den 

frist, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, 

hvis den Rådgivende Kommission er 

oprettet i overensstemmelse med stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   140 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Den Rådgivende Kommissionen ville være en permanent institution, der ikke skulle være 

etableret i en bestemt periode, ikke behov for nogen yderligere håndhævelsesprocedure. 

 

Ændringsforslag   141 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstats kompetente 

myndigheder ikke har kunnet udpege 

mindst én uafhængig person og dennes 

stedfortræder, kan skattesubjektet anmode 

den kompetente domstol i den pågældende 

medlemsstat om at udpege en uafhængig 

person og dennes stedfortræder fra den 

liste, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4. 

Når den kompetente myndighed i en 

medlemsstat, der ikke har udpeget mindst 

én uafhængig person og dennes 

stedfortræder, den skattepligtige kan 

anmode den kompetente ret i denne 

medlemsstat, til at udpege en uafhængig 

person og dennes stedfortræder fra den 

liste, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, 
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inden for en frist på tre måneder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   142 

Anneliese Dodds, Pervenche Berès, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, 

Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis de kompetente myndigheder i alle de 

berørte medlemsstater ikke har kunnet 

udpege mindst én uafhængig person og 

dennes stedfortræder, kan skattesubjektet 

anmode de kompetente domstole i hver 

medlemsstat om at udpege de to 

uafhængige personer i overensstemmelse 

med stk. 2 og stk. 3. De således udpegede 

uafhængige personer udpeger formanden 

ved lodtrækning fra listen over uafhængige 

personer, der kan komme i betragtning til 

formandsposten, jf. artikel 8, stk. 4. 

Hvis de kompetente myndigheder i alle de 

berørte medlemsstater ikke har kunnet 

udpege mindst én uafhængig person og 

dennes stedfortræder, kan skattesubjektet 

anmode de kompetente domstole i hver 

medlemsstat om at udpege de to 

uafhængige personer i overensstemmelse 

med stk. 2 og stk. 3. Kommissionen 

offentliggør kontaktoplysninger for de 

kompetente retter i hver medlemsstat klart 

til rådighed i et centralt 

informationspunkt på sit websted på alle 

Unionens officielle sprog. De således 

udpegede uafhængige personer udpeger 

formanden ved lodtrækning fra listen over 

uafhængige personer, der kan komme i 

betragtning til formandsposten, jf. artikel 8, 

stk. 4. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   143 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De kompetente myndigheder 

træffer en afgørelse efter stk. 1 og giver 

3. Den kompetente ret træffer en 

afgørelse i henhold til stk. 1, og meddeler 
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ansøgeren meddelelse herom. Den 

procedure, som finder anvendelse, når den 

kompetente domstol udpeger de 

uafhængige personer, hvis 

medlemsstaterne ikke har kunnet gøre det, 

er den samme, som den, der finder 

anvendelse efter de nationale bestemmelser 

om civil og handelsmæssig voldgift, når 

domstole udpeger voldgiftsmænd i sager, 

hvor parterne ikke kan blive enige herom. 

Den kompetente domstol meddeler 

desuden sin afgørelse til de kompetente 

myndigheder, som ikke kunne nedsætte det 

rådgivende udvalg. Den pågældende 

medlemsstat har ret til at påklage 

domstolens afgørelse, forudsat at dette er 

muligt efter national lov. Såfremt klagen 

afvises, har klageren ret til at påklage 

domstolens afgørelse i overensstemmelse 

med de nationale bestemmelser. 

dette til ansøgeren inden for en måned. 

Den procedure, som finder anvendelse, når 

den kompetente domstol udpeger de 

uafhængige personer, hvis 

medlemsstaterne ikke har kunnet gøre det, 

er den samme, som den, der finder 

anvendelse efter de nationale bestemmelser 

om civil og handelsmæssig voldgift, når 

domstole udpeger voldgiftsmænd i sager, 

hvor parterne ikke kan blive enige herom. 

Den kompetente domstol meddeler 

desuden sin afgørelse til de kompetente 

myndigheder, som ikke kunne nedsætte det 

rådgivende udvalg. Den pågældende 

medlemsstat har ret til at påklage 

domstolens afgørelse, forudsat at dette er 

muligt efter national lov. Såfremt klagen 

afvises, har klageren ret til at påklage 

domstolens afgørelse i overensstemmelse 

med de nationale bestemmelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   144 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det rådgivende udvalg Det stående rådgivende udvalg 

Or. de 

Begrundelse 

Det Rådgivende Kommissionen et permanent organ, da dette vil medvirke til en hurtigere og 

mere gnidningsløs tvistbilæggelsesprocedure. 

 

Ændringsforslag   145 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det i artikel 6 omhandlede rådgivende 

udvalg består af: 

Det stående rådgivende udvalg som 

omhandlet i artikel 6 skal have følgende 

sammensætning: 

Or. de 

 

Ændringsforslag   146 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) to repræsentanter for hver af de 

berørte kompetente myndigheder 

b) (b) at to permanente repræsentanter 

for hver af de pågældende kompetente 

myndigheder udpeget af medlemsstaterne; 

Or. de 

 

Ændringsforslag   147 

Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) to repræsentanter for hver af de 

berørte kompetente myndigheder 

b) en repræsentant for hver af de 

berørte kompetente myndigheder 

Or. it 

 

Ændringsforslag   148 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) en eller to uafhængige personer, 

som udpeges af hver af de kompetente 

myndigheder fra listen over personer, der 

er omhandlet i stk. 4. 

c) en eller to uafhængige personer, 

som udpeges af Kommissionen fra listen 

over personer, der er omhandlet i stk. 4. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   149 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

Miguel Urbán Crespo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) en eller to uafhængige personer, 

som udpeges af hver af de kompetente 

myndigheder fra listen over personer, der 

er omhandlet i stk. 4. 

c) en eller to uafhængige personer, 

som udpeges af hver af de kompetente 

myndigheder fra listen over personer, der 

er omhandlet i stk. 4. med undtagelse af de 

personer, som i deres egen medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   150 

Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) en eller to uafhængige personer, 

som udpeges af hver af de kompetente 

myndigheder fra listen over personer, der 

er omhandlet i stk. 4. 

c) to uafhængige og uvildige personer, 

som udpeges af hver af de kompetente 

myndigheder fra listen over personer, der 

er omhandlet i stk. 4. 

Or. it 
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Ændringsforslag   151 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Antallet af repræsentanter, der er 

omhandlet i første afsnit, litra b), kan 

reduceres til én efter aftale mellem de 

kompetente myndigheder. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag   152 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De personer, der er omhandlet i første 

afsnit, litra c), udpeges af hver af de 

kompetente myndigheder fra listen over 

personer, der er omhandlet i stk. 4. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag   153 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Såfremt udpegningen sker ved 

lodtrækning, kan hver af de kompetente 

myndigheder gøre indsigelse mod 

udpegningen af en uafhængig person i 

tilfælde, som de pågældende kompetente 

myndigheder på forhånd er blevet enige 

om ved gensidig aftale, eller i følgende 

udgår 
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tilfælde: 

a) såfremt denne person er ansat i en af 

de pågældende skattemyndigheder eller 

udøver virksomhed på en af disse 

myndigheders vegne 

 

b) såfremt denne person besidder eller har 

besiddet betydelige interesser i den ene 

eller i begge de pågældende 

skattesubjekter, eller er eller har været 

ansat heri eller rådgiver herfor 

 

c) såfremt denne person ikke giver 

tilstrækkelig garanti for upartiskhed ved 

afgørelsen af den eller de forelagte tvister. 

 

Or. de 

 

Ændringsforslag   154 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 3 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) såfremt denne person besidder eller 

har besiddet betydelige interesser i den ene 

eller i begge de pågældende 

skattesubjekter, eller er eller har været 

ansat heri eller rådgiver herfor 

b) B) Når den pågældende person eller 

en person i vedkommendes familie har 

eller har haft en betydelig kapitalandel i 

eller er eller har været ansat hos eller 

rådgiver for en eller alle skatteydere; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   155 

Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Listen over uafhængige personer udgøres 

af alle de uafhængige personer, som 

medlemsstaterne har udpeget. Hver 

Listen over uafhængige personer omfatter 

alle de uafhængige personer, der udvælges 

på grundlag af offentlige indkaldelser af 
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medlemsstat udpeger fem personer. ansøgninger. 

Or. it 

 

Ændringsforslag   156 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

Miguel Urbán Crespo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uafhængige personer skal være 

statsborgere i en medlemsstat og have 

bopæl i Unionen. De skal være kompetente 

og uafhængige. 

Uafhængige personer skal være 

statsborgere i en medlemsstat og bosat 

inden for Unionen, fortrinsvis 

tjenestemænd og ansatte, som arbejder på 

det skatteretlige område eller en 

forvaltningsdomstol. De skal være 

kompetente, uafhængige, upartiske, og af 

høj integritet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   157 

Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uafhængige personer skal være 

statsborgere i en medlemsstat og have 

bopæl i Unionen. De skal være kompetente 

og uafhængige. 

Uafhængige og upartiske personer skal 

være statsborgere i en medlemsstat og have 

bopæl i Unionen. De skal have 

dokumenterede kvalifikationer og 

erfaring og handle i fuld uafhængighed 

og upartiskhed, uden interessekonflikter 

eller forhold, der kan kompromittere 

deres integritet. 

Or. it 
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Ændringsforslag   158 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uafhængige personer skal være 

statsborgere i en medlemsstat og have 

bopæl i Unionen. De skal være kompetente 

og uafhængige. 

Uafhængige personer skal være 

statsborgere i en medlemsstat og have 

bopæl i Unionen. De skal være objektive 

og uafhængige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   159 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 

navnene på de uafhængige personer, som 

de har udpeget. Medlemsstaterne kan i 

meddelelsen specificere, hvilke af de fem 

udpegede personer, der kan udpeges som 

formand. De giver desuden Kommissionen 

fuldstændige og ajourførte oplysninger om 

deres faglige og akademiske 

kvalifikationer, kompetenceområder, 

sagkundskab og interessekonflikter. 

Medlemsstaterne underretter uden ophold 

Kommissionen om enhver ændring af 

listen over uafhængige personer. 

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 

navnene på de uafhængige personer, som 

de har udpeget. Medlemsstaterne 

specificerer i meddelelsen, hvilke af de fem 

udpegede personer, der kan udpeges som 

formand. De giver desuden Kommissionen 

fuldstændige og ajourførte oplysninger om 

deres faglige og akademiske 

kvalifikationer, kompetenceområder, 

sagkundskab og interessekonflikter. Disse 

oplysninger skal ajourføres i tilfælde af 

ændringer i et curriculum vitae for den 

uafhængige personer. Medlemsstaterne 

underretter uden ophold Kommissionen om 

enhver ændring af listen over uafhængige 

personer. 

Or. en 
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Ændringsforslag   160 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen tillægges beføjelser til at 

kontrollere de uafhængige personer 

udpeget af medlemsstaterne. En sådan 

kontrol skal foretages senest tre måneder 

efter at have modtaget oplysninger fra 

medlemsstaten. Hvis Kommissionen er i 

tvivl om uafhængigheden af de indstillede 

personer, kan det anmode en medlemsstat 

om at give yderligere oplysninger og, hvis 

der fortsat hersker tvivl, kan den anmode 

medlemsstaten om at fjerne den 

pågældende fra listen og udpege en anden 

person. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   161 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Listen over uafhængige personer med 

løbende skal være offentligt tilgængelige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   162 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder kan træffe aftale 

om i stedet for det rådgivende udvalg at 

nedsætte et udvalg for alternativ 

tvistbilæggelse, der skal afgive udtalelse 

om ophævelse af dobbeltbeskatningen i 

overensstemmelse med artikel 13. 

1. De berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder kan træffe aftale 

om i stedet for det rådgivende udvalg at 

nedsætte et udvalg for alternativ 

tvistbilæggelse, der skal afgive udtalelse 

om ophævelse af dobbeltbeskatningen i 

overensstemmelse med artikel 13. 

Anvendelsen af det alternative 

tvistbilæggelsesudvqalg bør dog forblive 

så ekstraordinært som muligt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   163 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Udvalget for alternativ 

tvistbilæggelse kan med hensyn til dets 

sammensætning og form afvige fra det 

rådgivende udvalg og benytte sig af forlig, 

mægling, ekspertskøn, domsafgørelse eller 

andre tvistbilæggelsesprocedurer eller -

metoder til at bilægge tvisten. 

2. Kommissionen kan om alternativ 

tvistbilæggelse om dets sammensætning og 

form varierer fra Advisory Commission og 

anvende forlig, mægling, ekspertise, 

behandling eller andre effektive og 

anerkendte konfliktløsning eller teknikker 

til at løse tvisten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   164 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 2a. 2 a. listen over medlemmerne af 

Kommissionen om alternativ 

tvistbilæggelse skal også være offentligt 

tilgængelige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   165 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Artikel 11-15 finder anvendelse på 

udvalget for alternativ tvistbilæggelse, 

undtagen reglerne om flertal, som er 

fastlagt i artikel 13, stk. 3. De berørte 

medlemsstaters kompetente myndigheder 

kan træffe aftale om andre regler om flertal 

i reglerne for det alternative udvalg for 

tvistbilæggelses funktion. 

4. Artikel 11-15 finder anvendelse på 

udvalget for alternativ tvistbilæggelse, 

undtagen reglerne om flertal, som er 

fastlagt i artikel 13, stk. 3. De berørte 

medlemsstaters kompetente myndigheder 

kan træffe aftale om andre regler om flertal 

i reglerne for det alternative udvalg for 

tvistbilæggelses funktion,  men de 

udpegede personer til at løse tvister og 

fravær af interessekonflikter skal 

garanteres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   166 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sørger for, at hver 

kompetent myndighed i de berørte 

medlemsstater inden for perioden på 50 

kalenderdage som fastsat i artikel 6, stk. 4, 

giver skattesubjekterne meddelelse om 

følgende: 

Medlemsstaterne sørger for, at hver 

kompetent myndighed i de berørte 

medlemsstater inden for perioden på 30 

kalenderdage som fastsat i artikel 6, stk. 4, 

giver skattesubjekterne meddelelse om 

følgende: 
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Or. de 

 

Ændringsforslag   167 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sørger for, at hver 

kompetent myndighed i de berørte 

medlemsstater inden for perioden på 50 

kalenderdage som fastsat i artikel 6, stk. 4, 

giver skattesubjekterne meddelelse om 

følgende: 

Medlemsstaterne fastsætter, at inden for en 

periode på 90 kalenderdage som omhandlet 

i artikel 6, stk. 4, hver kompetent 

myndighed i de berørte medlemsstater 

underretter den skattepligtige således: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   168 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den i første afsnit, litra b), omhandlede 

dato fastsættes senest seks måneder efter 

nedsættelsen af det rådgivende udvalg eller 

af udvalget for alternativ tvistbilæggelse. 

Den i første afsnit, litra b), omhandlede 

dato fastsættes senest tre måneder efter 

nedsættelsen af det rådgivende udvalg eller 

af udvalget for alternativ tvistbilæggelse. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   169 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den i første afsnit, litra b), omhandlede 

dato fastsættes senest seks måneder efter 

nedsættelsen af det rådgivende udvalg eller 

af udvalget for alternativ tvistbilæggelse. 

Den dato, der er omhandlet i litra b) i første 

afsnit, skal fastsættes senest et år efter 

oprettelsen af Den Rådgivende 

Kommissionen eller Kommissionen om 

alternativ tvistbilæggelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   170 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis det rådgivende udvalg er nedsat med 

henblik på at afgive udtalelse om en klages 

afvisning eller antagelighed, jf. artikel 6, 

stk. 1, fastlægges alene oplysningerne i 

andet afsnit, litra a), d) e) og f), i reglerne 

for udvalgets funktion. 

Hvis Det Rådgivende Kommission har til 

opgave at afgive en udtalelse om den 

anfægtede afvisning eller antagelse af 

klagen som omhandlet i artikel 6, stk. 1, 

må der kun anvendes de oplysninger, der er 

omhandlet i litra a), e) og f), som er fastsat 

i TEUF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   171 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis reglerne for udvalget funktion 

ikke meddeles skattesubjektet eller ikke 

meddeles i deres helhed, sørger 

medlemsstaterne for, at de uafhængige 

personer og formanden færdiggør reglerne 

for udvalgets funktion i overensstemmelse 

med bilag II og sender dem til 

3. Manglende eller ufuldstændige i 

meddelelsen, at skatteyderne 

funktionsmåde, foreskriver 

medlemsstaterne, at de uafhængige 

personer og formanden funktionsmåde skal 

udfylde det i henhold til bilag II og sender 

det til den skattepligtige inden for to uger 
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skattesubjektet senest to uger efter udløbet 

af den periode på 50 kalenderdage, der er 

fastsat i artikel 6, stk. 4. Såfremt de 

uafhængige personer og formanden ikke 

kan nå til enighed om reglerne for 

udvalgets funktion eller ikke meddeler dem 

til skattesubjekterne, kan disse indbringe 

sagen for den kompetente domstol i den 

medlemsstat, hvor de har bopæl eller har 

driftssted, så alle retlige konsekvenser 

drages, og reglerne for udvalgets funktion 

gennemføres. 

fra udløbet af 90 kalenderdage, der er 

omhandlet i artikel 6, stk. 4. Såfremt de 

uafhængige personer og formanden ikke 

kan nå til enighed om reglerne for 

udvalgets funktion eller ikke meddeler dem 

til skattesubjekterne, kan disse indbringe 

sagen for den kompetente domstol i den 

medlemsstat, hvor de har bopæl eller har 

driftssted, så alle retlige konsekvenser 

drages, og reglerne for udvalgets funktion 

gennemføres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   172 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Omkostningerne ved proceduren for det 

rådgivende udvalg eller for udvalget for 

alternativ tvistbilæggelse, der ikke skal 

afholdes af skattesubjekterne, fordeles 

ligeligt mellem medlemsstaterne. 

Omkostningerne ved proceduren for det 

rådgivende udvalg eller for udvalget for 

alternativ tvistbilæggelse, der ikke skal 

afholdes af skattesubjekterne, fordeles 

forholdsmæssigt mellem medlemsstaterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   173 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den eller de berørte skattesubjekter 

kan med hensyn til den procedure, der er 

omhandlet i artikel 6, indgive enhver 

oplysning, dokumentation eller ethvert 

1. Den eller de berørte skattesubjekter 

indgiver med hensyn til den procedure, der 

er omhandlet i artikel 6, enhver oplysning, 

dokumentation eller ethvert dokument, der 



 

AM\1121685DA.docx 73/88 PE602.778v01-00 

 DA 

dokument, der måtte være relevante for 

afgørelsen, til det rådgivende udvalg eller 

til udvalget for alternativ tvistbilæggelse. 

Skattesubjektet/-erne og de berørte 

medlemsstaters kompetente myndigheder 

indgiver efter anmodning herom enhver 

oplysning, dokumentation eller ethvert 

dokument til det rådgivende udvalg eller 

udvalget for alternativ tvistbilæggelse. De 

kompetente myndigheder i hver af disse 

medlemsstater kan nægte at indgive 

oplysninger til det rådgivende udvalg i 

følgende tilfælde: 

måtte være relevante for afgørelsen, til det 

rådgivende udvalg eller til udvalget for 

alternativ tvistbilæggelse. Skattesubjektet/-

erne og de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder indgiver efter 

anmodning herom enhver oplysning, 

dokumentation eller ethvert dokument til 

det rådgivende udvalg eller udvalget for 

alternativ tvistbilæggelse. De kompetente 

myndigheder i hver af disse medlemsstater 

kan nægte at indgive oplysninger til det 

rådgivende udvalg i følgende tilfælde: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   174 

Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den eller de berørte skattesubjekter 

kan med hensyn til den procedure, der er 

omhandlet i artikel 6, indgive enhver 

oplysning, dokumentation eller ethvert 

dokument, der måtte være relevante for 

afgørelsen, til det rådgivende udvalg eller 

til udvalget for alternativ tvistbilæggelse. 

Skattesubjektet/-erne og de berørte 

medlemsstaters kompetente myndigheder 

indgiver efter anmodning herom enhver 

oplysning, dokumentation eller ethvert 

dokument til det rådgivende udvalg eller 

udvalget for alternativ tvistbilæggelse. De 

kompetente myndigheder i hver af disse 

medlemsstater kan nægte at indgive 

oplysninger til det rådgivende udvalg i 

følgende tilfælde: 

1. Den eller de berørte skattesubjekter 

indgiver med hensyn til den procedure, der 

er omhandlet i artikel 6, enhver oplysning, 

dokumentation eller ethvert dokument, der 

måtte være relevante for afgørelsen, til det 

rådgivende udvalg eller til udvalget for 

alternativ tvistbilæggelse. Skattesubjektet/-

erne og de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder indgiver efter 

anmodning herom enhver oplysning, 

dokumentation eller ethvert dokument til 

det rådgivende udvalg eller udvalget for 

alternativ tvistbilæggelse. De kompetente 

myndigheder i hver af disse medlemsstater 

kan nægte at indgive oplysninger til det 

rådgivende udvalg i følgende tilfælde: 

Or. it 
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Ændringsforslag   175 

Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) oplysningerne vedrører handels-, 

erhvervs- eller industrihemmeligheder 

eller handelsprocedurer eller er underlagt 

tjenstlig tavshedspligt 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag   176 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) oplysningerne vedrører handels-, 

erhvervs- eller industrihemmeligheder 

eller handelsprocedurer eller er underlagt 

tjenstlig tavshedspligt 

c) ikke gives oplysninger i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2016/943 af 8. juni 2016 om beskyttelse af 

fortrolig knowhow og fortrolige 

forretningsoplysninger 

(forretningshemmeligheder) mod ulovlig 

erhvervelse, brug og videregivelse, og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/680 af 27. april 2016 om 

beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med kompetente 

myndigheders behandling af 

personoplysninger med henblik på at 

forebygge, efterforske, opdage eller 

retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 

fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om 

fri udveksling af sådanne oplysninger og 

om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 

2008/977/JHA, og al anden relevant 

lovgivning; 

Or. en 
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Ændringsforslag   177 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) oplysningerne vedrører handels-, 

erhvervs- eller industrihemmeligheder eller 

handelsprocedurer eller er underlagt 

tjenstlig tavshedspligt 

c) oplysningerne vedrører handels-, 

erhvervs- eller industrihemmeligheder eller 

handelsprocedurer eller er underlagt 

tjenstlig tavshedspligt, i hvilket tilfælde de 

juridiske årsager hertil skal anføres 

tydeligt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   178 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) videregivelsen af oplysningerne 

strider mod grundlæggende 

retsprincipper. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   179 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det rådgivende udvalg eller 

udvalget for alternativ tvistbilæggelse 

afgiver udtalelse senest seks måneder efter 

1. Det rådgivende udvalg eller 

udvalget for alternativ tvistbilæggelse 

afgiver udtalelse senest tre måneder efter 
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den dato, hvor det blev nedsat af de berørte 

medlemsstaters kompetente myndigheder. 

den dato, hvor det blev nedsat af de berørte 

medlemsstaters kompetente myndigheder. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   180 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det rådgivende udvalg eller 

udvalget for alternativ tvistbilæggelse 

afgiver udtalelse senest seks måneder efter 

den dato, hvor det blev nedsat af de berørte 

medlemsstaters kompetente myndigheder. 

1. Det rådgivende udvalg eller 

udvalget for alternativ tvistbilæggelse 

afgiver udtalelse så hurtigt som muligt og 

senest seks måneder efter den dato, hvor 

det blev nedsat af de berørte 

medlemsstaters kompetente myndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   181 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det rådgivende udvalg eller 

udvalget for alternativ tvistbilæggelse 

afgiver udtalelse senest seks måneder efter 

den dato, hvor det blev nedsat af de berørte 

medlemsstaters kompetente myndigheder. 

1. Det rådgivende udvalg eller 

udvalget for alternativ tvistbilæggelse 

afgiver udtalelse senest et år efter den dato, 

hvor det blev nedsat af de berørte 

medlemsstaters kompetente myndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   182 

Pirkko Ruohonen-Lerner 
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for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ved udarbejdelsen af sin udtalelse 

tager det rådgivende udvalg eller udvalget 

for alternativ tvistbilæggelse hensyn til 

gældende nationale regler og 

dobbeltbeskatningsoverenskomster. Findes 

der ikke en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst eller -

aftale mellem de berørte medlemsstater, 

kan det rådgivende udvalg eller udvalget 

for alternativ tvistbilæggelse ved 

udarbejdelsen af sin udtalelse henvise til 

international praksis på skatteområdet 

såsom OECD's seneste 

modeloverenskomst. 

2. Ved udarbejdelsen af sin udtalelse 

tager det rådgivende udvalg eller udvalget 

for alternativ tvistbilæggelse hensyn til 

gældende nationale regler og 

dobbeltbeskatningsoverenskomster. Findes 

der ikke en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst eller -

aftale mellem de berørte medlemsstater, 

kan det rådgivende udvalg eller udvalget 

for alternativ tvistbilæggelse ved 

udarbejdelsen af sin udtalelse henvise til 

international praksis på skatteområdet 

såsom OECD's seneste 

modeloverenskomst såvel som den seneste 

FN's model 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   183 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Det rådgivende udvalg eller 

udvalget for alternativ tvistbilæggelse 

vedtager sin udtalelse ved simpelt flertal 

blandt dets medlemmer. Hvis der ikke kan 

opnås flertal, afgør formandens stemme 

den endelige udtalelse. Formanden 

meddeler udtalelsen fra det rådgivende 

udvalg eller fra udvalget for alternativ 

tvistbilæggelse til de kompetente 

myndigheder. 

3. Den Rådgivende Kommissionen for 

alternativ tvistbilæggelse eller 

Kommissionen vedtager sine udtalelser 

med konsensus. Hvis der ikke blev opnået, 

vil aftalen træffes med simpelt flertal. Hvis 

der ikke kan opnås flertal, afgør 

formandens stemme den endelige udtalelse. 

Formanden meddeler udtalelsen fra det 

rådgivende udvalg eller fra udvalget for 

alternativ tvistbilæggelse til de kompetente 

myndigheder. Deltagerne vil kunne 
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indgive en mindretalsudtalelse også til de 

kompetente myndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   184 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De kompetente myndigheder 

træffer senest seks måneder efter 

meddelelse af udtalelsen fra det rådgivende 

udvalg eller fra udvalget for alternativ 

tvistbilæggelse aftale om ophævelse af 

dobbeltbeskatningen. 

1. Godkender de kompetente 

myndigheder senest tre måneder efter 

meddelelsen af den begrundede udtalelse 

til Det Rådgivende Kommissionen eller 

alternativ tvistbilæggelse Kommissionen 

om afskaffelse af dobbeltbeskatning. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   185 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De kompetente myndigheder 

træffer senest seks måneder efter 

meddelelse af udtalelsen fra det rådgivende 

udvalg eller fra udvalget for alternativ 

tvistbilæggelse aftale om ophævelse af 

dobbeltbeskatningen. 

1. Godkender de kompetente 

myndigheder hurtigst muligt og senest 

seks måneder efter meddelelsen af den 

begrundede udtalelse til Det Rådgivende 

Kommissionen eller alternativ 

tvistbilæggelse Kommissionen om 

afskaffelse af dobbeltbeskatning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   186 
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Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De kompetente myndigheder 

træffer senest seks måneder efter 

meddelelse af udtalelsen fra det rådgivende 

udvalg eller fra udvalget for alternativ 

tvistbilæggelse aftale om ophævelse af 

dobbeltbeskatningen. 

1. De kompetente myndigheder 

træffer senest senest et år efter meddelelse 

af udtalelsen fra det rådgivende udvalg 

eller fra udvalget for alternativ 

tvistbilæggelse aftale om ophævelse af 

dobbeltbeskatningen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   187 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sørger for, at hver 

af de kompetente myndigheder meddeler 

skattesubjekterne den endelige afgørelse 

om at ophæve dobbeltbeskatningen inden 

for 30 kalenderdage efter vedtagelsen. Hvis 

skattesubjekterne ikke meddeles 

afgørelsen inden for perioden på 30 

kalenderdage, kan de klage i den 

medlemsstat, hvor de har bopæl eller har 

fast driftssted, i overensstemmelse med de 

nationale regler. 

3. Medlemsstaterne sørger for, at hver 

af de kompetente myndigheder meddeler 

skattesubjekterne den endelige afgørelse 

om at ophæve dobbeltbeskatningen inden 

for 30 kalenderdage efter vedtagelsen. Hvis 

skattesubjektet ikke meddeles afgørelsen 

inden for perioden på 30 kalenderdage, kan 

de klage i den medlemsstat, hvor de har 

bopæl eller har fast driftssted, i 

overensstemmelse med de nationale regler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   188 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 15 – stk. 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) seks måneder i de tilfælde, der er 

omhandlet i artikel 3, stk. 5 

a) tre måneder i de tilfælde, der er 

omhandlet i artikel 3, stk. 5 

Or. de 

 

Ændringsforslag   189 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 3 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) to år i de tilfælde, der er omhandlet 

i artikel 4, stk. 1. 

b) et år i de tilfælde, der er omhandlet 

i artikel 4, stk. 1 

Or. en 

 

Ændringsforslag   190 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 3 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) to år i de tilfælde, der er omhandlet 

i artikel 4, stk. 1. 

b) et år i de tilfælde, der er omhandlet 

i artikel 4, stk. 1. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   191 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 3 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 



 

AM\1121685DA.docx 81/88 PE602.778v01-00 

 DA 

b) to år i de tilfælde, der er omhandlet 

i artikel 4, stk. 1. 

b) 18 måneder i de tilfælde, der er 

omhandlet i artikel 4, stk. 1 

Or. de 

 

Ændringsforslag   192 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Uanset artikel 6 kan berørte 

medlemsstater nægte adgang til 

tvistbilæggelsesproceduren i sager om 

skattesvig, forsætlig forsømmelse og grov 

uagtsomhed. 

6. Uanset artikel 6 kan de berørte 

medlemsstater nægter adgang til 

tvistbilæggelsesproceduren i tilfælde af 

skattesvig ved en retsgyldig dom i 

administrative eller strafferetlige sager og 

grov forsømmelse, forsætlig misligholdelse 

i den samme sag. 

Or. de 

 

Ændringsforslag   193 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De kompetente myndigheder 

offentliggør den i artikel 14 omhandlede 

endelige afgørelse, med forbehold af hver 

af de berørte skattesubjekters samtykke. 

2. De kompetente myndigheder 

offentliggør den i artikel 14 omhandlede 

endelige afgørelse, med forbehold af hver 

af de berørte skattesubjekters samtykke, 

fuldt ud. I tilfælde, hvor de skattepligtige 

gør gældende, at nogle specifikke punkter 

i beslutningen er følsomme 

handelsmæssige, industrielle eller 

erhvervsmæssige oplysninger, bør de 

kompetente myndigheder tage stilling til 

disse argumenter og offentliggøre så 

mange oplysninger som muligt om at 
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udelade ømtålelige dele. Målet bør altid 

være den størst mulige grad af 

gennemsigtighed og samtidig beskytte 

oplysninger, hvis offentliggørelsen af disse 

ville klart og åbenbart afsløre kommercielt 

følsomme oplysninger til konkurrenter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   194 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De kompetente myndigheder 

offentliggør den i artikel 14 omhandlede 

endelige afgørelse, med forbehold af hver 

af de berørte skattesubjekters samtykke. 

2. De kompetente myndigheder 

offentliggør den i artikel 14 omhandlede 

fuldstændige og endelige og endelige 

afgørelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   195 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De kompetente myndigheder 

offentliggør den i artikel 14 omhandlede 

endelige afgørelse, med forbehold af hver 

af de berørte skattesubjekters samtykke. 

2. De kompetente myndigheder 

offentliggør den i artikel 14. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   196 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 
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Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis et berørt skattesubjekt ikke giver sit 

samtykke til offentliggørelse af den 

endelige afgørelse i sin helhed, 

offentliggør de kompetente myndigheder 

et kortfattet sammendrag af den endelige 

afgørelse med beskrivelse af problemet og 

emnet, dato, de relevante skatteperioder, 

retsgrundlaget, erhvervssektoren og en 

kortfattet beskrivelse af sagens udkomme. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   197 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis et berørt skattesubjekt ikke giver sit 

samtykke til offentliggørelse af den 

endelige afgørelse i sin helhed, 

offentliggør de kompetente myndigheder 

et kortfattet sammendrag af den endelige 

afgørelse med beskrivelse af problemet og 

emnet, dato, de relevante skatteperioder, 

retsgrundlaget, erhvervssektoren og en 

kortfattet beskrivelse af sagens udkomme. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   198 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis et berørt skattesubjekt ikke giver sit 

samtykke til offentliggørelse af den 

endelige afgørelse i sin helhed, offentliggør 

de kompetente myndigheder et kortfattet 

sammendrag af den endelige afgørelse med 

beskrivelse af problemet og emnet, dato, 

de relevante skatteperioder, 

retsgrundlaget, erhvervssektoren og en 

kortfattet beskrivelse af sagens udkomme. 

Hvis et berørt skattesubjekt ikke giver sit 

samtykke til offentliggørelse af den 

endelige afgørelse i sin helhed, offentliggør 

de kompetente myndigheder et kortfattet 

sammendrag af den endelige afgørelse i 

henhold til stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   199 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Inden offentliggørelsen sender de 

kompetente myndigheder de oplysninger, 

der tænkes offentliggjort efter første afsnit 

til skattesubjekterne. Såfremt et 

skattesubjekt anmoder herom, må de 

kompetente myndigheder ikke 

offentliggøre oplysninger, der vedrører 

handels-, forretnings- eller 

industrihemmeligheder, eller som er 

underlagt tjenstlig tavshedspligt eller 

strider mod almindelige retsprincipper. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   200 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Inden offentliggørelsen sender de 

kompetente myndigheder de oplysninger, 

der tænkes offentliggjort efter første afsnit 

til skattesubjekterne. Såfremt et 

skattesubjekt anmoder herom, må de 

kompetente myndigheder ikke 

offentliggøre oplysninger, der vedrører 

handels-, forretnings- eller 

industrihemmeligheder, eller som er 

underlagt tjenstlig tavshedspligt eller 

strider mod almindelige retsprincipper. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   201 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Inden offentliggørelsen sender de 

kompetente myndigheder de oplysninger, 

der tænkes offentliggjort efter første afsnit 

til skattesubjekterne. Såfremt et 

skattesubjekt anmoder herom, må de 

kompetente myndigheder ikke 

offentliggøre oplysninger, der vedrører 

handels-, forretnings- eller 

industrihemmeligheder, eller som er 

underlagt tjenstlig tavshedspligt eller 

strider mod almindelige retsprincipper. 

Inden offentliggørelsen sender de 

kompetente myndigheder de oplysninger, 

der tænkes offentliggjort efter første afsnit 

til skattesubjekterne. Efter anmodning fra 

en skattepligtig skal de kompetente 

myndigheder ikke offentliggøre 

oplysninger, der vedrører personlige 

oplysninger,eller strider mod almindelige 

retsprincipper 

Or. en 

 

Ændringsforslag   202 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 16 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen fastlægger ved 

hjælp af gennemførelsesretsakter 

standardformularer for meddelelse af de 

oplysninger, der er omhandlet i stk. 2 og 

3. Gennemførelsesretsakterne vedtages 

efter proceduren i artikel 18, stk. 2. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   203 

Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De kompetente myndigheder 

meddeler i overensstemmelse med stk. 3 

uden ophold de oplysninger, der tænkes 

offentliggjort, til Kommissionen. 

5. De kompetente myndigheder 

meddeler i overensstemmelse med stk. 3 

uden ophold de oplysninger, der tænkes 

offentliggjort, til Kommissionen. 

Kommissionen offentliggør de 

oplysninger centralt, og stiller den til 

rådighed på sit websted; 

Or. it 

 

Ændringsforslag   204 

Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen offentliggør og 

ajourfører listen over de uafhængige 

personer, der er omhandlet i artikel 8, stk. 

4, online og angiver, hvilke af disse 

personer der kan blive udpeget som 

formand. Listen skal alene indeholde 

1. Kommissionen offentliggør og 

ajourfører listen over de uafhængige 

personer, der er omhandlet i artikel 8, stk. 

4, online og angiver, hvilke af disse 

personer der kan blive udpeget som 

formand. Denne liste skal indeholde 
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navnene på disse personer. navnene på disse personer og oplysninger 

om deres kvalifikationer og praktiske 

erfaringer, ledsaget af erklæringer om 

interessekonflikter. 

Or. it 

 

Ændringsforslag   205 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen offentliggør og 

ajourfører listen over de uafhængige 

personer, der er omhandlet i artikel 8, stk. 

4, online og angiver, hvilke af disse 

personer der kan blive udpeget som 

formand. Listen skal alene indeholde 

navnene på disse personer. 

1. Kommissionen stiller til rådighed 

online i et åbent dataformat og ajourfører 

listen over de uafhængige personer, der er 

omhandlet i artikel 8, stk. 4, med angivelse 

af, hvilke af disse personer kan udpeges 

som formand. Denne liste skal indeholde 

navne og tilhørsforhold og cv'er for disse 

personer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   206 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen offentliggør og 

ajourfører listen over de uafhængige 

personer, der er omhandlet i artikel 8, stk. 

4, online og angiver, hvilke af disse 

personer der kan blive udpeget som 

formand. Listen skal alene indeholde 

navnene på disse personer. 

1. Kommissionen offentliggør og 

ajourfører listen over de uafhængige 

personer, der er omhandlet i artikel 8, stk. 

4, online og angiver, hvilke af disse 

personer der kan blive udpeget som 

formand. Denne liste skal desuden 

indeholde en kort biografi af disse 

personer. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   207 

Anneliese Dodds, Jakob von Weizsäcker, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 21a  

 Revision 

 Efter en periode på fem år, aflægger 

Kommissionen efter en offentlig høring 

og på baggrund af drøftelser med de 

kompetente myndigheder en revision af 

anvendelsen af og anvendelsesområdet 

for dette direktiv, herunder en 

bestemmelse af, hvorvidt direktivet bør 

fortsat anvendes eller ændres. 

 Kommissionen forelægger en rapport for 

Europa-Parlamentet og Rådet, herunder, 

hvis det er relevant, et forslag til ændring 

af lovgivningen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   208 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – stk. 16 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Erhvervsskat 

Or. de 

 


