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KORT BEGRUNDELSE 

I. Indledning 

 

Dette forslag sammen med forslaget til Rådets direktiv om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag (2016/0336 (CNS)) er en relancering af Kommissionens initiativ fra 

2011 om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag for EU. Formålet med de to forslag er 

at levere EU-lovgivning på området, der er egnet til et økonomisk miljø, der er blevet mere 

globaliseret, mobilt og digitalt, hvor medlemsstaterne i stigende grad finder det vanskeligt 

gennem ensidige foranstaltninger at bekæmpe former for aggressiv skatteplanlægning for at 

forhindre udhuling af deres skattegrundlag og overførsel af overskud. 

 

II. En effektiv gennemførelse af konsolideringen 

 

Gennemførelsen af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag er afgørende i 

bestræbelserne på at opnå retfærdighed mellem virksomheder i og uden for EU fra et 

skattemæssigt synspunkt. Én af de største trusler mod skattemæssig retfærdighed er den 

udbredte metode for overførsel af overskud. Når den er fuldt ud gennemført, vil det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag gøre det muligt at henføre indkomst til det sted, hvor 

værdien skabes, ved hjælp af en formel, der er baseret på tre ligeligt vægtede faktorer, som er 

mere modstandsdygtige over for former for aggressiv skatteplanlægning end fastsættelse af 

interne afregningspriser. På den måde kunne smuthuller mellem nationale skattesystemer, i 

særdeleshed fastsættelse af interne afregningspriser, som beløber sig til ca. 70 % af al 

overførsel af overskud i EU, blive fjernet, og et stort skridt frem mod et fair, effektivt og 

gennemsigtigt skattesystem kunne blive taget. De to forslag bør derfor ses som en pakke og 

bør gennemføres side om side for at kunne opnå øget skattemæssig retfærdighed. Det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag bør være iværksat inden udgangen af 2020. 

 

I forbindelse med den generelle retfærdighed i vores skattesystemer skal selskaber bære deres 

del af byrden, og det er derfor afgørende, at nye fritagelser for beskatning ikke udhuler 

skattegrundlaget. Foranstaltninger, der skaber incitament for private virksomheder til at 

investere i realøkonomien, skal understøttes, idet det aktuelle investeringsunderskud i EU er 

én af de vigtigste kilder til dens økonomiske svagheder. Skattelettelser for virksomheder skal 

dog opstilles omhyggeligt og kun gennemføres, hvor deres positive indvirkning på 

arbejdspladser og vækst er indlysende, og enhver risiko for, at de skaber smuthuller i 

skattesystemet, er udelukket. Fremme af innovation og investeringer bør derfor udføres 

gennem offentlige tilskud og ikke gennem skattefritagelser. 

 

For effektivt at kunne bekæmpe aggressive skatteplanlægningsstrukturer samt for at kunne 

undgå to parallelle skatteordninger bør det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag være 

obligatorisk for alle virksomheder bortset fra små og mellemstore virksomheder som defineret 

i det fjerde selskabsdirektiv fra 1978. Derfor er slagteren ved siden af eller små nystartede 

virksomheder, som er særligt innovative, ikke forpligtet til at indføre det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag. Eftersom små og mellemstore virksomheder ikke har ressourcerne til 

at investere i skuffeselskabsstrukturer for kunstigt at overføre overskud, bliver de presset ud i 

en konkurrencemæssigt ugunstig situation i forhold til de multinationale selskaber. For at 

sikre et sundt indre marked er det afgørende at etablere et fair, effektivt, gennemsigtigt og 
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vækstfremmende fælles selskabsskattegrundlag, der er baseret på princippet om, at overskud 

bør beskattes i det land, hvor det skabes. 

 

Det er nødvendigt at definere konceptet for en digital virksomhed, mens der tages hensyn til 

den digitale forandring i erhvervsklimaet. Virksomheder, som skaber indtægter i en 

medlemsstat uden at have et fysisk driftssted i medlemsstaten, skal behandles på samme måde 

som virksomheder med et fysisk driftssted. Det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag 

skal derfor også gælde for digitale selskaber. 

 

III. Indførelse af en minimumssats for selskabsskat i forslaget 

 

En fælles og lige minimumssats for selskabsskat er den eneste måde, hvorpå der kan oprettes 

lige og fair behandling af forskellige enheder, som driver forretning i EU, og i det store 

fællesskab for skattepligtige enheder. Fastlægges der ikke en minimumssats, vil det blot føre 

til en situation, hvor kapløbet mod skattesatsernes bund intensiveres. Tilstedeværelsen af et 

fælles konsolideret selskabsskattegrundlag vil betyde, at medlemsstaterne ikke længere vil 

kunne konkurrere gennem skattegrundlag, og de økonomiske incitamenter til at konkurrere 

gennem skattegrundlag vil derfor øges. I gennemsnit er selskabsskatten i EU faldet fra 35 % i 

1990’erne til 22,5 % i dag. For at gøre en ende på kapløbet mod bunden for selskabsskattens 

satser på EU-plan skal en minimumssats for selskabsskat på 25 % indføres. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Som fremhævet i forslaget til 

Rådets direktiv om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag fra den 16. marts 

20111 vil et selskabsskattesystem, der 

behandler Unionen som et indre marked i 

forbindelse med beregning af selskabernes 

selskabsskattegrundlag, lette den 

grænseoverskridende aktivitet for 

selskaber, der er hjemmehørende i 

Unionen, og fremme målet om at gøre 

Unionen til et mere konkurrencedygtigt 

sted for internationale investeringer. 

Forslaget om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag fra 2011 fokuserede 

på målet om at gøre det lettere for 

(3) Som fremhævet i forslaget til 

Rådets direktiv om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag fra den 16. marts 

20111 vil et selskabsskattesystem, der 

behandler Unionen som et indre marked i 

forbindelse med beregning af selskabernes 

selskabsskattegrundlag, lette den 

grænseoverskridende aktivitet for 

selskaber, der er hjemmehørende i 

Unionen, og fremme målet om at gøre 

Unionen til et mere konkurrencedygtigt 

sted for internationale investeringer. 

Forslaget om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag fra 2011 fokuserede 

på målet om at gøre det lettere for 
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virksomheder at udvide deres 

erhvervsaktivitet inden for Unionen. 

Foruden det nævnte mål bør det også tages 

i betragtning, at det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag kan være et 

særdeles effektivt redskab til at skabe et 

mere velfungerende indre marked ved at 

bekæmpe ordninger for skatteundgåelse. 

Initiativet om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag bør derfor lanceres 

på ny for på den ene side at tage hensyn til 

aspektet om erhvervsfremme og på den 

anden side initiativets bidrag til 

bekæmpelse af skatteundgåelse. Denne 

tilgang vil være den bedst egnede til at 

opfylde målet om at få bugt med 

forvridningerne af det indre markeds 

funktion. 

virksomheder at udvide deres 

erhvervsaktivitet inden for Unionen. 

Foruden det nævnte mål bør det også tages 

i betragtning, at det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag kan være et 

særdeles effektivt redskab til at skabe et 

mere velfungerende indre marked ved at 

bekæmpe ordninger for skatteundgåelse. 

Initiativet om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag bør derfor lanceres 

på ny for på den ene side at tage hensyn til 

aspektet om erhvervsfremme og på den 

anden side initiativets bidrag til 

bekæmpelse af skatteundgåelse. Når det 

fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag først er 

gennemført i alle medlemsstater, vil det 

sørge for, at der betales skat, hvor 

overskuddet opstår. Denne tilgang vil være 

den bedst egnede til at opfylde målet om at 

få bugt med forvridningerne af det indre 

markeds funktion. 

________________ ________________ 

1 Forslag til Rådets direktiv om et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag 

(COM(2011) 121 endelig/2 af 3.10.2011). 

1 Forslag til Rådets direktiv om et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag 

(COM(2011) 121 endelig/2 af 3.10.2011). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) På grund af behovet for at træffe 

hurtige foranstaltninger for at garantere det 

indre markeds rette funktion ved på den 

ene side at gøre det mere indbydende over 

for handel og investeringer og på den 

anden side mere modstandsdygtigt over for 

ordninger for skatteundgåelse, er det 

nødvendigt at opdele det ambitiøse initiativ 

om et fælles konsolideret 

(4) På grund af behovet for at træffe 

hurtige foranstaltninger for at garantere det 

indre markeds rette funktion ved på den 

ene side at gøre det mere indbydende over 

for handel og investeringer og på den 

anden side mere modstandsdygtigt over for 

ordninger for skatteundgåelse, er det 

nødvendigt at opdele det ambitiøse initiativ 

om et fælles konsolideret 
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selskabsskattegrundlag i to særskilte 

forslag. Der bør i første omgang indføres 

regler om et fælles selskabsskattegrundlag, 

før opmærksomheden på det senere stadie 

rettes mod konsolidering. 

selskabsskattegrundlag i to særskilte 

forslag. Der bør i første omgang indføres 

regler om et fælles selskabsskattegrundlag, 

før opmærksomheden på det senere stadie 

rettes mod konsolidering. En 

gennemførelse af det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag uden en 

konsolidering ville dog ikke klare 

problemet vedrørende overførsel af 

overskud. Det er derfor afgørende, at 

konsolidering anvendes i alle 

medlemsstater pr. 1. januar 2021. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Mange ordninger for aggressiv 

skatteplanlægning foregår ofte i en 

grænseoverskridende kontekst, hvilket 

betyder, at de deltagende 

selskabskoncerner må besidde et 

minimum af ressourcer. Ud fra den 

forudsætning og af hensyn til 

proportionaliteten bør reglerne for et 

fælles selskabsskattegrundlag kun være 

obligatoriske for selskaber, der indgår i en 

koncern af betydelig størrelse. Der bør 

derfor fastsættes en størrelsesrelateret 

tærskel, som tager udgangspunkt i de 

samlede konsoliderede indtægter i en 

koncern, der udarbejder konsoliderede 

regnskaber. For at sikre sammenhæng 

mellem de to trin i initiativet om et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag bør 

reglerne om et fælles 

selskabsskattegrundlag være obligatoriske 

for selskaber, som ville blive betragtet som 

en koncern, hvis hele initiativet 

gennemføres. For bedre at fremme målet 

om at lette handelen og investeringerne i 

(5) For effektivt at kunne bekæmpe 

aggressive skatteplanlægningsstrukturer 

samt for at kunne undgå to parallelle 

skatteordninger bør reglerne om et fælles 

grundlag være obligatorisk for alle 

virksomheder bortset fra små og 

mellemstore virksomheder. Tærsklerne 

for mikrovirksomheder, små, mellemstore 

og store virksomheder har længe været 

defineret i Rådets fjerde direktiv 

78/660/EØF (det fjerde 

selskabsdirektiv).1a Eftersom små og 

mellemstore virksomheder ikke har 

ressourcerne til at investere i 

skuffeselskabsstrukturer for kunstigt at 

overføre overskud, bliver de presset ud i 

en konkurrencemæssigt ugunstig 

situation i forhold til de multinationale 

selskaber. For at sikre et sundt indre 

marked er det afgørende at etablere et 

fair, effektivt, gennemsigtigt og 

vækstfremmende fælles 

selskabsskattegrundlag baseret på 

princippet om, at overskud bør beskattes i 
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det indre marked bør reglerne om et fælles 

selskabsskattegrundlag også være (valgfrit) 

tilgængelige for selskaber, der ikke 

opfylder disse betingelser. 

det land, hvor de skabes. For at sikre 

sammenhæng mellem de to trin i initiativet 

om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag bør reglerne om et 

fælles selskabsskattegrundlag være 

obligatoriske for selskaber, som ville blive 

betragtet som en koncern, hvis hele 

initiativet gennemføres. For bedre at 

fremme målet om at lette handelen og 

investeringerne i det indre marked bør 

reglerne om et fælles 

selskabsskattegrundlag også være (valgfrit) 

tilgængelige for selskaber, der ikke 

opfylder disse betingelser. 

 ______________ 

 1a Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 

25. juli 1978 på grundlag af traktatens 

artikel 54, stk. 3, litra g, om 

årsregnskaberne for visse selskabsformer, 

EFT L 222, 14.8.1978. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Det er nødvendigt at definere 

begrebet fast driftssted, som er beliggende i 

Unionen og tilhører et skattesubjekt, der er 

skattemæssigt hjemhørende i Unionen. 

Formålet er at sikre, at alle berørte 

skattesubjekter har samme forståelse heraf, 

og at udelukke muligheden for 

uoverensstemmelser som følge af 

divergerende definitioner. Derimod bør det 

ikke være afgørende at have en fælles 

definition af faste driftssteder, som er 

beliggende i et tredjeland, eller faste 

driftssteder, som er beliggende i Unionen, 

men som ejes af et skattesubjekt, der er 

skattemæssigt hjemmehørende i et 

(6) Det er nødvendigt at definere 

begrebet fast driftssted, som er beliggende i 

Unionen og tilhører et skattesubjekt, der er 

skattemæssigt hjemhørende i Unionen. 

Formålet er at sikre, at alle berørte 

skattesubjekter har samme forståelse heraf, 

og at udelukke muligheden for 

uoverensstemmelser som følge af 

divergerende definitioner. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=celex:31978L0660


 

PE602.948v04-00 8/19 PA\1122803DA.docx 

DA 

tredjeland. Det er bedre at overlade denne 

dimension til bilaterale 

skatteoverenskomster og nationale regler 

på grund af den komplicerede interaktion 

med internationale konventioner. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Det er nødvendigt at definere 

konceptet for en digital virksomhed, mens 

der tages hensyn til den digitale 

forandring i erhvervsklimaet. 

Virksomheder, som genererer indtægter i 

en medlemsstat uden at have et fysisk 

driftssted i medlemsstaten, bør behandles 

på samme måde som virksomheder, der 

har et fysisk driftssted. Det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag bør 

derfor også gælde for digitale selskaber. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) De skattepligtige indtægter bør 

fratrækkes driftsomkostninger og visse 

andre poster. Fradragsberettigede 

driftsomkostninger bør normalt omfatte 

alle omkostninger i forbindelse med salg 

og udgifter i tilknytning til produktion, 

vedligeholdelse og sikring af indkomst. 

(8) Foranstaltninger, der skaber 

incitament for private virksomheder til at 

investere i realøkonomien, bør 

understøttes, idet det aktuelle 

investeringsunderskud i Unionen er én af 

de vigtigste kilder til dens økonomiske 

svagheder. Samtidig skal skattelettelser 
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For at fremme innovation i økonomien og 

modernisere det indre marked bør der 

gives fradrag for omkostninger til 

forskning og udvikling, herunder 

bonusfradrag, som bør bogføres til fulde i 

det år, de pådrages (med undtagelse af 

fast ejendom). Små nystartede 

virksomheder uden tilknyttede selskaber, 

som er særligt innovative (en kategori, der 

især vil omfatte opstartsvirksomheder), 

bør også støttes ved hjælp af øgede 

bonusfradrag for omkostninger til 

forskning og udvikling. Af hensyn til 

retssikkerheden bør der også fastlægges 

en liste over ikke-fradragsberettigede 

udgifter. 

for virksomheder opstilles omhyggeligt og 

kun gennemføres, hvor deres positive 

indvirkning på arbejdspladser og vækst er 

indlysende, og enhver risiko for, at de 

skaber smuthuller i skattesystemet, er 

udelukket. Fremme af innovation og 

investeringer bør derfor udføres gennem 

offentlige tilskud og ikke gennem 

skattefritagelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det forhold, at rentebetalinger på 

lån kan fradrages i skattesubjektets 

skattegrundlag, mens dette ikke er muligt 

ved udbytteudlodninger, skaber et klart 

incitament til at finansiere med gæld i 

stedet for med egenkapital. På grund af 

den risiko, det indebærer for selskabernes 

gældsætning, er det afgørende at træffe 

foranstaltninger til at neutralisere den 

aktuelle tilbøjelighed til ikke at anvende 

egenkapitalfinansiering. Det påtænkes 

derfor at give skattesubjekter et fradrag 

for vækst og investering, hvorved 

udvidelser af et skattesubjekts egenkapital 

på visse betingelser kan fradrages i dets 

skattegrundlag. Det vil derfor være 

afgørende at sikre, at ordningen ikke 

medfører kaskadevirkninger, og i den 

forbindelse er det nødvendigt at udelukke 

den skattemæssige værdi af et 

udgår 
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skattesubjekts interesser i tilknyttede 

selskaber. Endelig vil det for at sikre, at 

fradragsordningen er tilstrækkelig robust, 

være nødvendigt at fastlægge regler for 

bekæmpelse af skatteundgåelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) For at gøre en ende på kapløbet 

mod bunden for selskabsskattens satser på 

unionsplan er en minimumssats for 

selskabsskat nødvendig. I gennemsnit er 

satserne for selskabsskat i Unionen faldet 

fra 35 % i 1990’erne til 22,5 % i dag. 

Vedtages det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag, vil 

medlemsstaterne ikke længere kunne 

konkurrere gennem yderligere 

reduceringer i satserne for selskabsskat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Reglerne i dette direktiv anvendes 

for et selskab, som er oprettet i henhold til 

lovene i en medlemsstat, herunder dets 

faste driftssteder i andre medlemsstater, 

hvor selskabet opfylder alle følgende 

betingelser: 

(1) Reglerne i dette direktiv anvendes 

for et selskab, som er oprettet i henhold til 

lovene i en medlemsstat, herunder dets 

faste og digitale driftssteder i andre 

medlemsstater, hvor selskabet opfylder alle 

følgende betingelser: 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 - stk. 1 - litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) det er i regnskabsmæssig henseende 

en del af en konsolideret koncern med 

samlede konsoliderede indtægter på over 

EUR 750 000 000 i det regnskabsår, der 

går forud for det relevante regnskabsår 

(c) det er i regnskabsmæssig henseende 

en del af en konsolideret koncern med 

samlede konsoliderede indtægter på over 

EUR 40 000 000 i det regnskabsår, der går 

forud for det relevante regnskabsår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette direktiv finder også anvendelse for 

en virksomhed, der er oprettet i henhold til 

lovene i et tredjeland, for så vidt angår dets 

faste driftssteder i en eller flere 

medlemsstater, hvor selskabet opfylder 

betingelserne i stk. 1, litra b) til d). 

Dette direktiv anvendes også for en 

virksomhed, der er oprettet i henhold til 

lovene i et tredjeland, for så vidt angår dets 

faste driftssteder i en eller flere 

medlemsstater og i forbindelse med 

indtægter, som på anden vis er optjent i en 

medlemsstat, hvor selskabet opfylder 

betingelserne i stk. 1, litra b) til d).  

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Dette direktiv anvendes også for en 

virksomhed, der er oprettet i henhold til 

lovene i et tredjeland, for så vidt angår 

dets digitale virksomhed, som er specifikt 

målrettet forbrugere eller forretninger i 

en medlemsstat, eller som hovedsageligt 

modtager indtægt fra aktiviteter i en 

medlemsstat, hvor selskabet opfylder 

betingelserne i stk. 1, litra b) til d). Når 

det skal fastsættes, hvorvidt en digital 

virksomhed er specifikt målrettet 

forbrugere eller forretninger i en 

medlemsstat, skal der tages hensyn til, 

hvorvidt virksomheden udfører sin 

forretning i henhold til medlemsstatens 

eller Unionens topdomæne, eller om 

virksomheden i forbindelse med 

forretninger, der er baseret på mobile 

applikationer, fordeler sin applikation via 

medlemsstatens specifikke del af et 

fordelingscenter for mobile applikationer.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 33 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (33a) ”digital virksomhed” betyder en 

virksomhed, som er specifikt målrettet 

forbrugere eller forretninger i en 

medlemsstat, og i den hensigt skal der 

tages hensyn til, hvorvidt virksomheden 

udfører sin forretning i henhold til 

medlemsstatens eller Unionens 

topdomæne, eller om virksomheden i 

forbindelse med forretninger, der er 

baseret på mobile applikationer, fordeler 

sin applikation via medlemsstatens 

specifikke del af et fordelingscenter for 
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mobile applikationer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 33 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (33b) ”en effektiv selskabsskattesats” 

betyder en selskabsskat, der betales i 

forbindelse med indtægter og overskud i 

et selskabs regnskaber. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 – litra f a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (fa) en digital virksomhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Foruden de beløb, der er 

fradragsberettigede som omkostninger til 

forskning og udvikling, jf. stk. 2, kan 

skattesubjektet også for hvert skatteår 

udgår 
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fradrage yderligere 50 % af sådanne 

omkostninger, som det har pådraget sig i 

løbet af det pågældende år, undtagen 

omkostninger til flytbare materielle 

anlægsaktiver. Hvis omkostningerne til 

forskning og udvikling overstiger EUR 20 

000 000, kan skattesubjektet fradrage 25 

% af det overskydende beløb. 

Uanset første afsnit kan skattesubjektet 

fradrage yderligere 100 % af sine 

omkostninger til forskning og udvikling 

op til EUR 20 000 000, forudsat at 

skattesubjektet opfylder alle følgende 

betingelser: 

 

(a) det er en ikke-børsnoteret 

virksomhed med mindre end 50 ansatte og 

en årlig omsætning og/eller et samlet 

årligt resultat på højst EUR 10 000 000 

 

(b) det har ikke været registreret i 

mere end fem år. Hvis skattesubjektet ikke 

er underlagt registrering, kan 

begyndelsen af perioden på fem år regnes 

fra det tidspunkt, hvor virksomheden 

enten påbegynder eller skal svare skat af 

sin økonomiske aktivitet 

 

(c) det er ikke blevet dannet ved en 

fusion 

 

(d) det har ikke nogen tilknyttede 

selskaber. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10a 

 Forbud mod fradrag 

 Ingen fradrag er tilladte i det omfang, de 

ville resultere i en effektiv 
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selskabsskattesats på mindre end 20 % af 

indtægterne minus skattefrie indtægter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår  

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 – litra j a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ja) udgifter til modtagere i lande, der 

er nævnt på den europæiske liste over 

usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner 

(skattelylande)1a 

 ______________ 

 1a Jf. den europæiske liste over 

usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, 

som Rådet er ved at udarbejde: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-14166-2016-INIT/en/pdf 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 42 – stk. 4 a (nyt) 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/en/pdf
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Der finder ingen yderligere 

fradrag af tab, som henvist til i stk. 1, sted, 

for så vidt angår tab pådraget efter 31. 

december 2020. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 53 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Uanset artikel 8, litra c) og d), er et 

skattesubjekt ikke fritaget for skat af 

udenlandsk indkomst, som skattesubjektet 

har modtaget i forbindelse med 

udbytteudlodning fra en enhed i et 

tredjeland eller i provenu ved afhændelse 

af andele i en enhed i et tredjeland, hvis 

den pågældende enhed i det land, hvor den 

er skattemæssigt hjemmehørende, er 

underlagt en lovbestemt selskabsskattesats, 

som er lavere end halvdelen af den 

lovbestemte skattesats, som skattesubjektet 

ville være underlagt i forbindelse med en 

sådan udenlandsk indkomst i den 

medlemsstat, det er skattemæssigt 

hjemmehørende i. 

(1) Uanset artikel 8, litra c) og d), er et 

skattesubjekt ikke fritaget for skat af 

udenlandsk indkomst, som skattesubjektet 

har modtaget i forbindelse med 

udbytteudlodning fra en enhed i et 

tredjeland eller i provenu ved afhændelse 

af andele i en enhed i et tredjeland, hvis 

den pågældende enhed i det land, hvor den 

er skattemæssigt hjemmehørende, er 

underlagt en lovbestemt selskabsskattesats, 

som er lavere end 25 %. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 58 – stk. 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Anvendelse af en lovbestemt 

selskabsskattesats på mindre end 25 % 

antages at udgøre misbrug. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 59 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Hvis en enhed eller et fast driftssted 

behandles som et kontrolleret udenlandsk 

selskab efter stk. 1, skal enheden eller det 

faste driftssted svare skat af ikke-udloddet 

indkomst, i det omfang den hidrører fra 

følgende kategorier: 

(2) Hvis en enhed eller et fast driftssted 

behandles som et kontrolleret udenlandsk 

selskab efter stk. 1, skal enheden eller det 

faste driftssted svare skat af ikke-udloddet 

indkomst. 

(a) renter eller anden indkomst fra 

finansielle aktiver 

 

(b) royalties eller anden indkomst fra 

intellektuel ejendomsret 

 

(c) dividende og indkomst fra 

afhændelse af andele 

 

(d) indkomst fra finansiel leasing  

(e) indkomst fra forsikrings- og 

bankvirksomhed samt anden finansiel 

virksomhed 

 

(f) indkomst fra 

faktureringsselskaber, der opnår 

indkomst fra salg og tjenesteydelser, der 

købes af og sælges af tilknyttede 

selskaber, og som bidrager med ingen 

eller ringe økonomisk værdi. 

 

Første afsnit anvendes ikke på et 

kontrolleret udenlandsk selskab, der er 

hjemmehørende eller beliggende i en 

medlemsstat eller et i tredjeland, der er part 

i EØS-aftalen, forudsat at det kontrollerede 

Første afsnit anvendes ikke på et 

kontrolleret udenlandsk selskab, der er 

hjemmehørende eller beliggende i en 

medlemsstat eller et i tredjeland, der er part 

i EØS-aftalen, forudsat at det kontrollerede 
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udenlandske selskab er blevet oprettet af 

velbegrundede økonomiske årsager, der 

afspejler den økonomiske virkelighed. I 

forbindelse med denne artikel anses det 

kontrollerede udenlandske selskabs 

aktiviteter for at afspejle den økonomiske 

virkelighed, for så vidt som denne aktivitet 

understøttes af passende personale, udstyr, 

aktiver og lokaler. 

udenlandske selskab er blevet oprettet af 

velbegrundede økonomiske årsager, der 

afspejler den økonomiske virkelighed. I 

forbindelse med denne artikel anses det 

kontrollerede udenlandske selskabs 

aktiviteter for at afspejle den økonomiske 

virkelighed, for så vidt som denne aktivitet 

understøttes af passende personale, udstyr, 

aktiver og lokaler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 59 – stk. 3 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) En enhed eller et fast driftssted 

behandles ikke som et kontrolleret 

udenlandsk selskab efter stk. 1, hvis højst 

en tredjedel af den indkomst, der optjenes 

af enheden eller det faste driftssted, falder 

ind under kategorierne i stk. 2, litra a) til 

f). 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 59 – stk. 3 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Finansielle selskaber behandles ikke som 

kontrollerede udenlandske selskaber efter 

stk. 1, hvis højst en tredjedel af den 

indkomst under stk. 2, litra a) til f), der 

optjenes af enheden eller det faste 

driftssted, stammer fra transaktioner med 

skattesubjektet eller dets tilknyttede 

Finansielle selskaber behandles ikke som 

kontrollerede udenlandske selskaber efter 

stk. 1, hvis højst en tredjedel af den 

indkomst under stk. 2, litra a) til f), der 

optjenes af enheden, det faste driftssted 

eller den digitale virksomhed, stammer fra 

transaktioner med skattesubjektet eller dets 
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selskaber. tilknyttede selskaber. 

Or. en 

 

 

 

 


