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Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

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

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

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

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

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

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

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

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

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

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

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

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

slettes eller overstreges. 

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

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af 

visse digitale tjenester 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

(Særlig lovgivningsprocedure – høring) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0148), 

– der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 

danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0137/2018), 

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 

anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 

danske Folketinget, de irske Houses of the Oireachtas, det maltesiske parlament og det 

nederlandske parlament, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder 

nærhedsprincippet, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 78c, 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0000/2018), 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 

293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

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

Parlamentet har godkendt; 

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 

væsentlig grad; 

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

til de nationale parlamenter. 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) De nuværende selskabsskatteregler (2) De nuværende selskabsskatteregler 
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blev primært udformet i løbet af det 

20. århundrede til brug for traditionelle 

virksomheder. De er baseret på idéen om, 

at beskatningen finder sted der, hvor 

værdien skabes. Anvendelsen af de 

gældende regler på den digitale økonomi 

har imidlertid skabt en uoverensstemmelse 

mellem det sted, hvor overskuddene 

beskattes, og det sted, hvor værdien skabes, 

hvilket navnlig er tilfældet ved 

forretningsmodeller, som er stærkt 

afhængige af brugerdeltagelse. Det står 

derfor klart, at de eksisterende 

selskabsskatteregler er utilstrækkelige, når 

det drejer sig om beskatning af den digitale 

økonomis overskud, og at de bør revideres. 

blev primært udformet i løbet af det 

20. århundrede til brug for traditionelle 

virksomheder. De er baseret på idéen om, 

at beskatningen finder sted der, hvor 

værdien skabes. Anvendelsen af de 

gældende regler på den digitale økonomi 

har imidlertid skabt en uoverensstemmelse 

mellem det sted, hvor overskuddene 

beskattes, og det sted, hvor værdien skabes, 

hvilket navnlig er tilfældet ved 

forretningsmodeller, som er stærkt 

afhængige af brugerdeltagelse og 

immaterielle aktiver. Det står derfor klart, 

at de eksisterende selskabsskatteregler er 

utilstrækkelige, når det drejer sig om 

beskatning af den digitale økonomis 

overskud, og at de bør revideres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Denne revision er en vigtig del af 

det digitale indre marked24, eftersom det 

digitale indre marked har brug for en 

moderne og stabil skatteramme, så den 

digitale økonomi kan stimulere innovation, 

imødegå markedsfragmentering og give 

alle aktører mulighed for at udnytte de nye 

markedsdynamikker på retfærdige og 

afbalancerede vilkår. 

(3) Denne revision er en vigtig del af 

det digitale indre marked, eftersom det 

digitale indre marked har brug for en 

retfærdig, moderne og stabil skatteramme, 

så den digitale økonomi kan stimulere 

innovation og inklusiv vækst, imødegå 

markedsfragmentering og give alle aktører 

mulighed for at udnytte de nye 

markedsdynamikker på retfærdige og 

afbalancerede vilkår. 

__________________ __________________ 

24 Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget – En strategi 

for et digitalt indre marked i EU 

(COM(2015) 192 final af 6.5.2015). 

24 Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget – En strategi 

for et digitalt indre marked i EU 

(COM(2015) 192 final af 6.5.2015). 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Eftersom problemet med 

beskatning af den digitale økonomi er 

globalt, vil den optimale løsning være at 

finde multilaterale, internationale 

løsninger. Kommissionen deltager derfor 

aktivt i den internationale debat. Arbejdet i 

OECD fortsætter p.t. Det er imidlertid en 

udfordring at skabe fremskridt på 

internationalt niveau. Derfor træffes der 

foranstaltninger for at tilpasse 

selskabsskattereglerne på EU-niveau27 og 

fremme indgåelsen af aftaler med 

jurisdiktioner uden for Unionen28, så 

selskabsskatterammen kan tilpasses de nye 

digitale forretningsmodeller. 

(5) Eftersom problemet med 

beskatning af den digitale økonomi er 

globalt, vil den optimale løsning være at 

finde multilaterale, internationale 

løsninger. Kommissionen deltager derfor 

aktivt i den internationale debat. Arbejdet i 

OECD og platformen for samarbejde på 

skatteområdet er i gang. Det er imidlertid 

en udfordring at skabe fremskridt på 

internationalt niveau. Derfor træffes der 

foranstaltninger for at tilpasse 

selskabsskattereglerne på EU-niveau27 og 

fremme indgåelsen af aftaler med 

jurisdiktioner uden for Unionen, så 

selskabsskatterammen kan tilpasses de nye 

digitale forretningsmodeller og sikre et 

rimeligt bidrag fra alle virksomheder. 

__________________ __________________ 

27 Forslag til Rådets direktiv om regler 

vedrørende selskabsbeskatning af en 

væsentlig digital tilstedeværelse 

(COM(2018) 147 final). 

27 Forslag til Rådets direktiv om regler 

vedrørende selskabsbeskatning af en 

væsentlig digital tilstedeværelse 

(COM(2018) 147 final). 

28 Kommissionens henstilling om 

selskabsbeskatning af en væsentlig digital 

tilstedeværelse (C(2018) 1650 final). 

28 Kommissionens henstilling om 

selskabsbeskatning af en væsentlig digital 

tilstedeværelse (C(2018) 1650 final). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Denne midlertidige løsning bør 

fastsætte et fælles system for en skat på 

(7) Denne midlertidige løsning bør 

fastsætte et fælles system for en skat på 
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indtægter fra visse enheders levering af 

digitale tjenester ("SDT"). Det bør være en 

let gennemførlig foranstaltning målrettet 

indtægter fra levering af digitale tjenester, 

hvor brugerne bidrager betydeligt til 

værdiskabelsen. Denne faktor (brugernes 

værdiskabelse) ligger ligeledes til grund for 

tiltaget med hensyn til selskabsskatteregler 

som beskrevet i betragtning 5. 

indtægter fra visse enheders levering af 

digitale tjenester ("SDT"). Det bør være en 

let gennemførlig foranstaltning målrettet 

indtægter fra levering af digitale tjenester, 

onlineindhold og salg af varer og 

tjenesteydelser, som der indgås aftale om 

online via digitale grænseflader, hvor 

brugere eller immaterielle aktiver bidrager 

betydeligt til værdiskabelsen. Disse 

faktorer (brugernes værdiskabelse og 

bidrag fra immaterielle aktiver) ligger 

ligeledes til grund for tiltaget med hensyn 

til selskabsskatteregler som beskrevet i 

betragtning 5. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Skatten på digitale tjenester er en 

midlertidig foranstaltning, der tager sigte 

på både at finde en hurtig løsning for at 

sikre, at alle typer virksomheder bidrager 

med en rimelig andel af skatten til de 

europæiske økonomier, og at der skabes 

lige vilkår for traditionelle virksomheder. 

Der foreslås derfor et destinationsbaseret 

beskatningssystem for digitale tjenester, 

der går i samme retning som 

Kommissionens forslag om en permanent 

løsning, nemlig et rådsdirektiv om regler 

vedrørende selskabsbeskatning af en 

væsentlig digital tilstedeværelse eller et 

rådsdirektiv om et fælles 

selskabsskattegrundlag og et rådsdirektiv 

om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag, herunder en 

definition af fast digitalt driftssted, til 

vurdering af væsentlig digital 

tilstedeværelse, sådan som Parlamentet 

foreslog i sine lovgivningsmæssige 

beslutninger af 15. marts om forslaget til 
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Rådets direktiv om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag1 og forslaget til 

Rådets direktiv om et fælles 

selskabsskattegrundlag2.  
 __________________ 

 

 1 [EUT.../Endnu ikke offentliggjort i 

EUT] 

 2 [EUT.../Endnu ikke offentliggjort i 

EUT] 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Skat på digitale tjenester bør kun 

pålægges indtægter fra levering af visse 

digitale tjenester. Disse digitale tjenester 

bør være dem, som er stærkt afhængige af 

brugernes værdiskabelse, og hvor 

uoverensstemmelsen mellem det sted, hvor 

overskuddene beskattes, og det sted, hvor 

brugerne befinder sig, typisk er størst. Det 

er indtægter fra behandling af 

brugerinput, der bør beskattes, ikke selve 

brugerdeltagelsen. 

(9) Skat på digitale tjenester bør kun 

pålægges indtægter fra levering af digitale 

tjenester, som er stærkt afhængige af 

brugernes værdiskabelse, salg eller 

transmission af brugernes data og deres 

evne til at udøve aktiviteter og tilbyde 

fjerntjenester uden fysisk tilstedeværelse. 

I disse tilfælde er uoverensstemmelsen 

mellem det sted, hvor overskuddene 

beskattes, og det sted, hvor brugerne 

befinder sig, typisk størst. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Skattepligtige indtægter bør navnlig 

være dem, der stammer fra levering af 

følgende tjenester: i) placering på en digital 

grænseflade af reklame, der er målrettet 

(10) Skattepligtige indtægter bør navnlig 

være dem, der stammer fra levering af 

følgende tjenester: (i) placering på en 

digital grænseflade af reklame, der er 
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denne grænseflades brugere ii) 

tilrådighedsstillelse af flersidede digitale 

grænseflader, som gør det muligt for 

brugere at finde andre brugere og 

interagere med disse, og som også kan 

facilitere bagvedliggende handel med varer 

eller tjenester direkte mellem brugerne (af 

og til omtalt som "formidlingstjenester"), 

og iii) overførsel af data indsamlet om 

brugere, som stammer fra sådanne brugeres 

aktiviteter på digitale grænseflader. Hvis 

levering af sådanne tjenester ikke skaber 

indtægter, bør der ikke være nogen 

skattepligt, hvad angår SDT. Andre 

indtægter opnået af den enhed, der leverer 

sådanne tjenester, men som ikke stammer 

direkte herfra, bør ligeledes falde uden for 

skattens anvendelsesområde. 

målrettet denne grænseflades brugere, (ii) 

tilrådighedsstillelse af flersidede digitale 

grænseflader, som gør det muligt for 

brugere at finde andre brugere og 

interagere med disse, og som også kan 

facilitere bagvedliggende handel med varer 

eller tjenester direkte mellem brugerne (af 

og til omtalt som "formidlingstjenester"), 

(iii) overførsel af data indsamlet om 

brugere, som stammer fra sådanne brugeres 

aktiviteter på digitale grænseflader, (iv) 

levering af digitalt indhold såsom video, 

lyd eller tekst og (v) salg af varer eller 

tjenesteydelser, hvorom der er indgået 

kontrakt online via digitale grænseflader 

("e-handelsplatforme") . Hvis levering af 

et sådant indhold og sådanne varer og 

tjenester ikke skaber indtægter, bør der 

ikke være nogen skattepligt, hvad angår 

skat på digitale tjenester. Andre indtægter 

opnået af den enhed, der leverer sådanne 

tjenester, men som ikke stammer direkte 

herfra, bør ligeledes falde uden for skattens 

anvendelsesområde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Hvad angår flersidede digitale 

grænseflader, som faciliterer 

bagvedliggende levering af varer eller 

tjenester direkte mellem grænsefladens 

brugere, bør sådanne bagvedliggende 

transaktioner og de indtægter, som 

brugerne genererer, forblive uden for 

skattens anvendelsesområde. Indtægter fra 

detailaktiviteter, der består i salg af varer 

eller tjenester, som foregår online via 

webstedet for leverandøren af sådanne 

varer og tjenester, og hvor leverandøren 

ikke fungerer som formidler, bør ligeledes 

(13) Hvad angår flersidede digitale 

grænseflader, som letter bagvedliggende 

levering af varer eller tjenester direkte 

mellem grænsefladens brugere, bør 

sådanne bagvedliggende transaktioner og 

de indtægter, som brugerne genererer, 

forblive inden for skattens 

anvendelsesområde. Indtægter fra 

detailaktiviteter, der består i salg af varer 

eller tjenester, som foregår online via 

webstedet for leverandøren af sådanne 

varer og tjenester, og hvor leverandøren 

ikke fungerer som formidler, bør ligeledes 
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ikke være omfattet af skattens 

anvendelsesområde, fordi det for 

detailhandleren er de varer og tjenester, 

der leveres, som skaber værdi, og den 

digitale grænseflade udelukkende 

fungerer som kommunikationsmiddel. 

Hvorvidt en leverandør sælger varer eller 

tjenester online for egen regning eller 

yder formidlingstjenester vil skulle 

fastslås ved at tage højde for 

transaktionernes juridiske og økonomiske 

substans, som den fremgår af de relevante 

parters aftale. En leverandør af en digital 

grænseflade, hvor varer fra tredjemand 

gøres tilgængelige, kan siges at levere en 

formidlingstjeneste (med andre ord 

tilrådighedsstillelse af en flersidet digital 

grænseflade), hvor der ikke findes nogen 

lagerrisici af betydning, eller hvor det er 

tredjemand, som i praksis fastsætter 

prisen på sådanne varer. 

være omfattet af skattens 

anvendelsesområde, på baggrund af at det 

er muligt at behandle brugerdata via en 

digital grænseflade og dermed skabe 

yderligere værdi af transaktionen, foruden 

det forhold, at indtægter opnået online er 

udsatte for aggressiv skatteplanlægning 

på grund af manglende fysisk 

tilstedeværelse i de forskellige 

medlemsstater. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Tjenester, der består i en enheds 

levering af digitalt indhold gennem en 

digital grænseflade, bør udelukkes fra 

skattens anvendelsesområde, uanset om det 

digitale indhold ejes af denne enhed, eller 

om enheden har erhvervet rettighederne til 

at distribuere det. Om end en vis form for 

interaktion mellem modtagerne af sådant 

digitalt indhold kan tillades, og 

leverandøren af sådanne tjenester følgelig 

kan betragtes som stillende en flersidet 

digital grænseflade til rådighed, spiller 

brugerne en mindre central rolle i 

værdiskabelsen for den virksomhed, der 

leverer det digitale indhold. I stedet er 

fokus – set fra et værdiskabelsesperspektiv 

(14) Tjenesteydelser, der består i en 

enheds levering af digitalt indhold via en 

digital grænseflade, bør være omfattet af 

skattens anvendelsesområde, uanset om det 

digitale indhold ejes af denne enhed, eller 

om enheden har erhvervet rettighederne til 

at distribuere det, i betragtning af de 

muligheder, den digitale grænseflade 

giver for at behandle brugerdata og 

dermed skabe yderligere værdi fra 

transaktionen, ud over det forhold at 

indtægterne online er udsat for aggressiv 

skatteplanlægning som følge af 

manglende fysisk tilstedeværelse i de 

forskellige medlemsstater . 
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– på selve det digitale indhold, som leveres 

af enheden. Indtægter genereret fra 

sådanne leverancer bør følgelig falde 

uden for skattens anvendelsesområde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Digitalt indhold bør defineres, så 

det betyder data leveret i digital form, 

såsom computerprogrammer, 

applikationer, spil, musik, videoer eller 

tekster, uanset om de tilgås via 

downloading eller streaming, og andet end 

de data, der er gengivet på selve den 

digitale grænseflade. Dette er for at 

rumme de forskellige former, som digitalt 

indhold kan antage, når det erhverves af 

en bruger, hvilket ikke ændrer det faktum, 

at det eneste eller primære formål set fra 

brugerens synspunkt er erhvervelsen af 

det digitale indhold. 

(15) Digitalt indhold bør defineres, så 

det betyder data leveret i digital form, 

såsom computerprogrammer, 

applikationer, spil, musik, videoer eller 

tekster, uanset om de tilgås via 

downloading eller streaming, og andet end 

de data, der er gengivet på selve den 

digitale grænseflade. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Der bør skelnes mellem den 

tjeneste, der er beskrevet i betragtning 14, 

og en tjeneste, der består i 

tilrådighedsstillelse af en flersidet digital 

grænseflade, gennem hvilken brugere kan 

uploade og dele digitalt indhold med andre 

brugere, eller tilrådighedsstillelse af en 

(16) Der bør skelnes mellem den 

tjeneste, der er beskrevet i betragtning 14, 

og en tjeneste, der består i 

tilrådighedsstillelse af en flersidet digital 

grænseflade, gennem hvilken brugere kan 

uploade og dele digitalt indhold med andre 

brugere, eller tilrådighedsstillelse af en 
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grænseflade, som faciliterer 

bagvedliggende levering af digitalt indhold 

direkte fra en bruger til en anden. 

Sidstnævnte tjenester betragtes som en 

formidlingstjeneste og bør følgelig falde 

under skattens anvendelsesområde, uanset 

arten af de bagvedliggende transaktioner. 

grænseflade, som faciliterer 

bagvedliggende levering af digitalt indhold 

direkte fra en bruger til en anden. 

Sidstnævnte tjenester betragtes som en 

formidlingstjeneste og bør ligeledes falde 

ind under skattens anvendelsesområde, 

uanset arten af de bagvedliggende 

transaktioner. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Skattepligtige tjenester, der 

omfatter overførsel af data indsamlet om 

brugere, bør kun omfatte data genereret fra 

sådanne brugeres aktiviteter på digitale 

grænseflader, og ikke data genereret fra 

sensorer eller på anden vis og indsamlet 

digitalt. Dette skyldes, at de tjenester, som 

falder under skattens anvendelsesområde, 

bør være de tjenester, som benytter 
digitale grænseflader til at skabe 

brugerinput, som de monetiserer, og ikke 

de tjenester, der kun bruger grænseflader 

til overførsel af data genereret andetsteds. 

Skatten på digitale tjenester skal derfor 

ikke være en skat på indsamling af data 

eller brug af data indsamlet af 

virksomheder til disses interne formål eller 

vederlagsfri deling af data indsamlet af en 

virksomhed med andre. Det, som skatten 

bør være rettet mod, er generering af 

indtægter fra overførsel af data, der er 

indsamlet ved en meget specifik aktivitet 

(brugernes aktiviteter på digitale 

grænseflader). 

(17) En væsentlig del af de 

skattepligtige indtægter består i overførsel 

af data, der er indsamlet om brugerne. 

Dette bør omfatte data, der er genereret fra 

sådanne brugeres aktiviteter på digitale 

grænseflader. De tjenester, der er omfattet 

af skattens anvendelsesområde, bruger 

digitale grænseflader til at skabe 

brugerinput, som de monetiserer. Skatten 

på digitale tjenester er ikke en skat på 

indsamling af data eller brug af data 

indsamlet af virksomheder til disses interne 

formål eller vederlagsfri deling af data 

indsamlet af en virksomhed med andre. 

Det, som skatten bør være rettet mod, er 

generering af indtægter fra salg eller 

overførsel til tredjepart af disse data, der er 

indsamlet ved en meget specifik aktivitet 

(brugernes aktiviteter på digitale 

grænseflader). Udelukkelse af indtægter 

fra salg af data vil underminere formålet 

med dette direktiv, nemlig at beskatte 

indtægter fra brugeres værdiskabelse. 

Or. en 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Den første tærskel (samlede globale 

årlige indtægter) bør begrænse anvendelsen 

af skatten på digitale tjenester til 

virksomheder af en vis størrelse, hvilket er 

dem, som primært er i stand til at levere de 

digitale tjenester, hvor brugernes bidrag 

spiller en afgørende rolle, og som er stærkt 

afhængige af omfattende brugernetværk, 

stor brugertrafik og udnyttelse af en stærk 

markedsposition. Det er i sådanne 

forretningsmodeller, hvis indtægter 

afhænger af brugernes værdiskabelse og 

kun er levedygtige, hvis de anvendes af 

virksomheder af en vis størrelse, at man 

finder den største uoverensstemmelse 

mellem det sted, hvor overskuddene 

beskattes, og det sted, hvor værdien skabes. 

Det er desuden større virksomheder, der 

har mulighed for at deltage i aggressiv 

skatteplanlægning. Derfor er samme 

tærskel blevet foreslået i forbindelse med 

andre EU-initiativer30. Tærsklen skal efter 

hensigten også give retssikkerhed, idet den 

vil gøre det nemmere og billigere for 

virksomheder og skattemyndigheder at 

fastslå, hvorvidt en enhed skal betale SDT. 

Små og nystartede virksomheder, for 

hvilke overholdelsesbyrden i forbindelse 

med den nye skat sandsynligvis vil have en 

uforholdsmæssigt stor virkning, er også 

udelukket. 

(23) Den første tærskel (samlede globale 

årlige indtægter) bør begrænse anvendelsen 

af skatten på digitale tjenester til 

virksomheder af en vis størrelse, hvilket er 

dem, som primært er i stand til at levere de 

digitale tjenester, idet de er stærkt 

afhængige af mobile immaterielle og/eller 

digitale aktiver, hvor brugernes bidrag 

spiller en afgørende rolle, og som er stærkt 

afhængige af omfattende brugernetværk, 

stor brugertrafik og udnyttelse af en stærk 

markedsposition. Det er i sådanne 

forretningsmodeller, hvis indtægter 

afhænger af brugernes værdiskabelse og 

kun er levedygtige, hvis de anvendes af 

virksomheder af en vis størrelse, at man 

finder den største uoverensstemmelse 

mellem det sted, hvor overskuddene 

beskattes, og det sted, hvor værdien skabes. 

Det er desuden større virksomheder, der 

har mulighed for at deltage i aggressiv 

skatteplanlægning. Den foreslåede tærskel 

skal efter hensigten også give 

retssikkerhed, idet den vil gøre det 

nemmere og billigere for virksomheder og 

skattemyndigheder at fastslå, hvorvidt en 

enhed skal betale SDT. Små og nystartede 

virksomheder samt vækstvirksomheder, 

for hvilke overholdelsesbyrden i 

forbindelse med den nye skat sandsynligvis 

vil have en uforholdsmæssigt stor virkning, 

er også udelukket. 

__________________  

30 Jf. artikel 2 i forslag til Rådets direktiv 

om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag (FKSSG) 

(COM(2016) 683 final). 

 

Or. en 

 



 

PR\1163336DA.docx 15/25 PE627.911v01-00 

 DA 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) I tilfælde, hvor en skattepligtig 

tjeneste består i placering af reklamer på en 

digital grænseflade, bør der tages højde for 

det antal gange, en reklame har optrådt på 

brugernes udstyr i en skatteperiode i en 

medlemsstat med henblik på at fastslå 

andelen af skattepligtige indtægter, som 

skal fordeles til denne medlemsstat for den 

pågældende skatteperiode. 

(30) I tilfælde, hvor en skattepligtig 

tjeneste består i placering af reklamer eller 

supplerende indhold på en digital 

grænseflade, bør der tages højde for det 

antal gange, en reklame eller digitalt 

indhold har optrådt på brugernes udstyr i 

en skatteperiode i en medlemsstat med 

henblik på at fastslå andelen af 

skattepligtige indtægter, som skal fordeles 

til denne medlemsstat for den pågældende 

skatteperiode. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 31 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (31a) For så vidt angår salget af varer 

eller tjenesteydelser, der er omfattet af en 

kontrakt på e-handelsplatforme, bør 

fordelingen af de skattepligtige indtægter i 

en beskatningsperiode til en medlemsstat 

foretages på grundlag af indtægterne i 

den pågældende beskatningsperiode. 

Beskatningsrettigheder over indtægter fra 

omsætning af varer og tjenesteydelser 

online bør tildeles de medlemsstater, hvor 

varerne eller tjenesteydelserne leveres til 

køberen. 

Or. en 

 



 

PE627.911v01-00 16/25 PR\1163336DA.docx 

DA 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 35 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) De skattepligtige indtægter bør 

være lig med de samlede bruttoindtægter, 

som en skattepligtig person har opnået, 

fratrukket moms og lignende afgifter. 

Skattepligtige indtægter bør anses for at 

være opnået af en skattepligtig person på 

det tidspunkt, de forfalder, uanset om de 

faktisk er blevet betalt på det tidspunkt. 

SDT bør betales i en medlemsstat på 

grundlag af den andel af skattepligtige 

indtægter, som en skattepligtig person har 

opnået i en skatteperiode, og som betragtes 

som opnået i denne medlemsstat, og bør 

beregnes ved at anvendes SDT-satsen på 

denne andel. Der bør findes en fælles SDT-

sats på EU-niveau for at undgå 

forvridninger på det indre marked. SDT-

satsen bør fastsættes til 3 %, hvilket sikrer, 

at der er en passende balance mellem de 

indtægter, der genereres af skatten, og at 

der tages højde for de forskellige 

virkninger, SDT har på virksomheder med 

forskellige fortjenstmargener. 

(35) De skattepligtige indtægter bør 

være lig med de samlede bruttoindtægter, 

som en skattepligtig person har opnået, 

fratrukket moms og lignende afgifter. 

Skattepligtige indtægter bør anses for at 

være opnået af en skattepligtig person på 

det tidspunkt, de forfalder, uanset om de 

faktisk er blevet betalt på det tidspunkt. 

SDT bør betales i en medlemsstat på 

grundlag af den andel af skattepligtige 

indtægter, som en skattepligtig person har 

opnået i en skatteperiode, og som betragtes 

som opnået i denne medlemsstat, og bør 

beregnes ved at anvendes SDT-satsen på 

denne andel. Der bør findes en fælles SDT-

sats på EU-niveau for at undgå 

forvridninger på det indre marked. SDT-

satsen bør fastsættes til 5%, hvilket sikrer, 

at der er en passende balance mellem de 

indtægter, der genereres af skatten, og at 

der tages højde for de forskellige 

virkninger, SDT har på virksomheder med 

forskellige fortjenstmargener. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 38 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (38a) Hvis en skattepligtig person er 

DST-pligtig i mere end én medlemsstat, 

bør Kommissionen hvert tredje år revidere 

DST-angivelsen med 

identifikationsmedlemsstaten. 

Or. en 
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Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 40 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (40a) Skatten på digitale tjenester er en 

midlertidig foranstaltning, der venter på 

en permanent løsning og bør udløbe med 

vedtagelsen af det førnævnte rådsdirektiv 

om regler vedrørende selskabsbeskatning 

af en væsentlig digital tilstedeværelse eller 

rådsdirektivet om et fælles 

selskabsskattegrundlag og rådsdirektivet 

om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag, herunder fast 

digitalt driftssted, som Parlamentet 

foreslog i sine lovgivningsmæssige 

beslutninger af 15. marts om forslaget til 

Rådets direktiv om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag1 og forslaget til 

Rådets direktiv om et fælles 

selskabsskattegrundlag2.  

 __________________ 

 1 [EUT.../Endnu ikke offentliggjort i 

EUT] 

 2 [EUT.../Endnu ikke offentliggjort i 

EUT] 

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 40 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (40b) Tre år efter... [datoen for dette 

direktivs ikrafttræden] bør Kommissionen 

foretage en vurdering af anvendelsen af 

dette direktiv og forelægge en rapport for 

Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt 
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ledsaget af forslag til revision heraf i 

overensstemmelse med principperne om 

rimelig beskatning af den digitale sektor. I 

sin rapport bør Kommissionen navnlig 

vurdere de enheder, der var omfattet af 

DST's anvendelsesområde, størrelsen af 

den skat, der er betalt i hver medlemsstat, 

tærsklerne i DST med hensyn til 

størrelsen af enhederne og dens indtægter 

fra digitale tjenester, typen af digitale 

aktiviteter inden for dette direktivs 

anvendelsesområde og de former for 

skattepligtige indtægter, ud over den 

anvendte rente og den potentielle 

skatteplanlægningspraksis, der blev 

anvendt af enhederne for at undgå at 

betale DST. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) tilrådighedsstillelse for brugerne 

af indhold på en digital grænseflade som 

video, lyd eller tekst ved hjælp af en 

digital grænseflade 

Or. en 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) salg af varer eller tjenester, 

hvorom der er indgået kontrakt online via 

digitale grænseflader ("e-

handelsplatforme") . 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) tilrådighedsstillelse af en digital 

grænseflade, hvis det eneste eller primære 

formål med at gøre grænsefladen 

tilgængelig er, at enheden gør digitalt 

indhold tilgængeligt for brugere, leverer 

kommunikationstjenester til brugere eller 

leverer betalingstjenester til brugere 

a) tilrådighedsstillelse af en digital 

grænseflade, hvis det eneste eller primære 

formål med at gøre grænsefladen 

tilgængelig er, at enheden leverer 

kommunikationstjenester til brugere eller 

leverer betalingstjenester til brugere 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) er der tale om en tjeneste 

henhørende under artikel 3, stk. 1, litra 

ca), optræder indholdet på brugerens 

udstyr på et tidspunkt, hvor udstyret 

bruges i den medlemsstat i den 

skatteperiode til at tilgå en digital 

grænseflade 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 – litra c b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) er der tale om varer eller tjenester, 

der er omfattet af artikel 3, stk. 1, litra cb), 

leveres varerne eller tjenesterne i den 

pågældende medlemsstat i den 

pågældende skatteperiode til køberen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. De data, som kan indsamles fra 

brugerne med henblik på anvendelse af 

bestemmelserne i dette direktiv, skal 

begrænses til data, som angiver den 

medlemsstat, hvor brugerne befinder sig, 

uden mulighed for identifikation af disse 

brugere. 

6. De data, som kan indsamles fra 

brugerne med henblik på anvendelse af 

bestemmelserne i dette direktiv, skal 

begrænses til data, som angiver den 

medlemsstat, hvor brugerne befinder sig, 

uden mulighed for identifikation af disse 

brugere. Enhver behandling af 

personoplysninger gennemført i 

forbindelse med skatten på digitale 

tjenester foretages i overensstemmelse 

med forordning (EU) 2016/679, herunder 

behandling som kan være nødvendig med 

hensyn til internetprotokoladresser (IP-

adresser) eller andre metoder til 

geolokalisering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

DST-satsen er 3 %. DST-satsen er 5%. 
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Or. en 

Begrundelse 

The objective of the DST is to close the gap between corporate taxation on digital firms and 

traditional firms and create a level playing field between them. When setting the rate for this 

revenue based tax, we therefore should assess the implied profit tax rate. Therefore we need 

to do two things; set the target rate and a realistic estimate of the profit margins. In its staff 

working document the European Commission claims that large multinational groups with a 

digital business model, using tax aggressive tax planning, are not paying any corporate 

income taxes. The average corporate income tax rate in the EU is 21.3% in 2018, which 

should therefore be the target for the implied rate of profits of the EU-wide DST. When it 

comes to the profit margin it is clear from the data available for public traded companies that 

large multinational groups with a digital business model tend to have a high profit margin. 

For example Google and Facebook, have a profit margin of up to 40%. When setting the rate 

of the DST, the assumed profit margin of 15% taken by the European Commission is too 

conservative. An assumed profit margin of 25% for large digital firms is more in line with 

reality. When applying these two metrics to the DST, we arrive to a rate of 5% on digital 

turnover in order to tax the implied profits with a 20% tax rate. (5/25 = 20%). 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis litra b) i dette stykke finder 

anvendelse, foretager Kommissionen 

hvert tredje år en kontrol af den DST-

angivelse, der er indgivet til 

identifikationsmedlemsstaten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23a 

 Udløbsklausul på betingelse af, at der 

træffes permanente foranstaltninger 
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 DST er en midlertidig foranstaltning, der 

afventer en permanent løsning, og 

direktivet udløber derfor og vil bortfalde 

med vedtagelsen af: 

 a) Rådets direktiv om regler 

vedrørende selskabsbeskatning af en 

væsentlig digital tilstedeværelse  

  

 b) Rådets direktiv om et fælles 

selskabsskattegrundlag eller 

 c) Rådets direktiv om et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag, 

herunder fast digitalt driftssted som 

foreslået af Parlamentet i dets 

lovgivningsmæssige beslutninger af 15. 

marts 2018 om forslag til Rådets direktiv 

om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag1 og forslag til 

Rådets direktiv om et fælles 

selskabsskattegrundlag2, hvad der end 

måtte komme først. 

 __________________ 

 1 [EUT.../Endnu ikke offentliggjort i 

EUT] 

 2 [EUT.../Endnu ikke offentliggjort i 

EUT] 

Or. en 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 24a 

 Rapportering og gennemgang 

 Tre år efter... [datoen for dette direktivs 

ikrafttræden] foretager Kommissionen en 

vurdering af anvendelsen af dette direktiv 

og forelægge en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget 

af forslag til revision heraf i 



 

PR\1163336DA.docx 23/25 PE627.911v01-00 

 DA 

overensstemmelse med principperne om 

rimelig beskatning af den digitale sektor. I 

sin rapport vurderer Kommissionen 

navnlig de enheder, der var omfattet af 

DST's anvendelsesområde, størrelsen af 

den skat, der er betalt i hver medlemsstat, 

tærsklerne i DST med hensyn til 

størrelsen af enhederne og dens indtægter 

fra digitale tjenester, typen af digitale 

aktiviteter inden for dette direktivs 

anvendelsesområde og de former for 

skattepligtige indtægter, ud over den 

anvendte rente og den potentielle 

skatteplanlægningspraksis, der blev 

anvendt af enhederne for at undgå at 

betale DST. 

Or. en 
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BEGRUNDELSE 

De nuværende selskabsskattesystemer, der er udviklet til "fysiske" virksomheder med en klart 

identificerbar fysisk tilstedeværelse, er ikke egnet til realiteterne i det 21. århundredes 

økonomi. Den hurtige udvikling af nye digitale forretningsmodeller baseret på 

brugerdeltagelse og immaterielle aktiver har skabt ulige vilkår i forhold til traditionelle 

virksomheder. Disse digitale virksomheder bruger den manglende fysiske tilstedeværelse i 

medlemsstaterne til at flytte deres overskud og betaler kun en brøkdel af den selskabsskat, 

som deres konkurrenter betaler. Dette er uretfærdigt og strider mod de europæiske principper 

om fair konkurrence. 

I mangel af en international aftale om beskatning af den digitale økonomi er det af afgørende 

betydning at indføre nye regler for beskatning af de digitale forretningsmodeller, der opererer 

på EU's indre marked, for at sikre, at alle virksomheder betaler et rimeligt bidrag til de 

europæiske økonomier, og for at undgå, at medlemsstaterne træffer ensidige foranstaltninger. 

Selvom ordføreren mener, at beskatning af digitale aktiviteter bør bygge på en definition af et 

virtuelt fast driftssted, som Europa-Parlamentet opfordrede til i sine betænkninger om det 

fælles selskabsskattegrundlag og det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag fra marts 

2018, er han enig i, at det er nødvendigt med en midlertidig foranstaltning. 

Ordføreren støtter i det væsentlige Kommissionens forslag, navnlig tanken om, at denne skat 

bør begrænses til virksomheder over 750 mio. EUR i samlede indtægter på verdensplan for at 

begrænse en negativ indvirkning på udviklingen af små virksomheder, nystartede 

virksomheder og vækstvirksomheder i den digitale sektor.  

Ordføreren foreslår en række målrettede ændringer for at forbedre Kommissionens forslag, 

navnlig: 

 Skabelse af lige vilkår ved at forhøje skatten på digitale tjenester fra 3 % til 5 %. Som 

Kommissionen gjorde det klart i sit arbejdsdokument, betaler traditionelle 

indenlandske selskaber en effektiv gennemsnitlig skatteprocent på 20,9 % og digitale 

multinationale koncerner, der er involveret i skatteplanlægning har en negativ 

gennemsnitlig skattesats på -2,3 %. Kommissionen har baseret sin foreslåede sats på 

de digitale indtægter på idéen om en implicit beskatning af overskud. Når der sigtes 

mod at skabe lige vilkår, bør man bygge bro over denne forskel i beskatningen mellem 

traditionelle og digitale virksomheder. Størrelsen af de implicitte selskabsskatter bør 

derfor fastsættes til den gennemsnitlige skat på 20 %, der betales af de traditionelle 

virksomheder, i stedet for de 13 %, der indgår i forslaget. Desuden antages det, at der 

er en lav rentabilitet i de digitale forretningsmodeller på 15 %, mens en 

fortjenstmargen på 25 % er mere realistisk. Store digitale multinationale selskaber som 

Facebook og Google har tendens til at have en fortjenstmargen på op til 40 %. Hvis 

disse nye parametre fastsættes til 5 %, vil det skabe lige konkurrencevilkår for 

traditionelle og digitale virksomheder og give mulighed for et større skattebidrag fra 

en sektor, som hidtil har været underbeskattet. 

 Skattegrundlaget udvides til at omfatte levering af digitalt indhold, som f.eks. video, 

audio eller tekst, ved hjælp af en digital grænseflade og salg af varer eller 

tjenesteydelser, der indgås online via e-handelsplatforme. På grund af deres evne til at 
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behandle brugerdata og dermed skabe yderligere værdi fra transaktionen er digitale 

selskabers indtægter online også udsat for aggressiv skatteplanlægning som følge af 

manglende fysisk tilstedeværelse i de forskellige medlemsstater. Alle disse former for 

digitale indtægter inden for anvendelsesområdet for den destinationsbaserede DST går 

i samme retning som de skattereformer, som Kommissionen har foreslået i det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag. 

 Det skal præciseres, at DST også bør gælde for salg og overførsel af data, der er 

opnået gennem brugernes aktive deltagelse på digitale grænseflader. 

 Der skal indføres en udløbsklausul, som er betinget af de foreslåede permanente EU-

foranstaltninger, hvorved DST udløber med vedtagelsen af forslag om en væsentlig 

digital tilstedeværelse eller det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag, herunder 

Europa-Parlamentets holdning om det digitale faste driftssted. 

 Kommissionen anmodes om at revidere dette direktiv efter 3 år, navnlig med hensyn 

til enheder, der er omfattet af DST, det skattebeløb, der betales i hver medlemsstat, 

tærsklerne i DST med hensyn til størrelsen af enhederne og deres indtægter fra digitale 

tjenester, typen af digitale aktiviteter og arten af skattepligtige indtægter. 

 Der skal indføres en revisionsmekanisme, hvor DST-angivelsen, der sendes tilbage til 

identifikationsmedlemsstaten, revideres hvert tredje år. 

 


