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Ændringsforslag  26 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Selskaber, som søger at drive 

erhvervsmæssig virksomhed på tværs af 

grænserne inden for Unionen, støder på 

store forhindringer og 

markedsforvridninger, som følge af at der 

findes 28 forskellige 

selskabsskattesystemer, der interagerer 

med hinanden. Samtidig er 

skatteplanlægningsstrukturerne med tiden 

blevet stadig mere sofistikerede, 

efterhånden som de udvikler sig over 

forskellige jurisdiktioner og på effektiv vis 

udnytter teknikaliteterne i et skattesystem 

eller uforeneligheder mellem to eller flere 

skattesystemer med henblik på at reducere 

selskabernes skattetilsvar. Selv om 

sådanne situationer afdækker mangler, 

der er vidt forskellige i deres natur, er de 

med til at skabe hindringer for det indre 

markeds rette funktion. Tiltag for at løse 

disse problemer bør derfor være rettet 

mod begge disse former for markedssvigt. 

(1) Selskaber, som søger at drive 

erhvervsmæssig virksomhed på tværs af 

grænserne inden for Unionen, kan under 

visse omstændigheder støde på 

administrative hindringer, men 

selskabsbeskatning i medlemsstaterne er 

et anliggende, som medlemsstaterne selv 

skal fastlægge. Understreger i denne 

forbindelse vigtigheden af respekt for 

nærhedsprincippet på skatteområdet og 

henleder opmærksomheden på de 

formelle indsigelser fra flere nationale 

parlamenter, herunder Irland, Sverige, 

Danmark, Malta, Nederlandene og 

Luxembourg om overtrædelse af 

nærhedsprincippet i forbindelse med 

harmonisering af selskabsbeskatningen i 

EU.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Daniel Buda 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Selskaber, som søger at drive 

erhvervsmæssig virksomhed på tværs af 

grænserne inden for Unionen, støder på 

store forhindringer og 

markedsforvridninger, som følge af at der 

(1) Selskaber, som søger at drive 

erhvervsmæssig virksomhed på tværs af 

grænserne inden for Unionen, støder på 

store forhindringer og 

markedsforvridninger, som følge af at der 
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findes 28 forskellige 

selskabsskattesystemer, der interagerer 

med hinanden. Samtidig er 

skatteplanlægningsstrukturerne med tiden 

blevet stadig mere sofistikerede, 

efterhånden som de udvikler sig over 

forskellige jurisdiktioner og på effektiv vis 

udnytter teknikaliteterne i et skattesystem 

eller uforeneligheder mellem to eller flere 

skattesystemer med henblik på at reducere 

selskabernes skattetilsvar. Selv om sådanne 

situationer afdækker mangler, der er vidt 

forskellige i deres natur, er de med til at 

skabe hindringer for det indre markeds 

rette funktion. Tiltag for at løse disse 

problemer bør derfor være rettet mod 

begge disse former for markedssvigt. 

findes 28 forskellige 

selskabsskattesystemer, der interagerer 

med hinanden. Samtidig er 

skatteplanlægningsstrukturerne med tiden 

blevet stadig mere sofistikerede, 

efterhånden som de udvikler sig over 

forskellige jurisdiktioner og på effektiv vis 

udnytter teknikaliteterne i et skattesystem 

eller uforeneligheder mellem to eller flere 

skattesystemer med henblik på at reducere 

selskabernes skattetilsvar. Selv om sådanne 

situationer afdækker mangler, der er vidt 

forskellige i deres natur, er de med til at 

skabe hindringer for det indre markeds 

rette funktion. I en mere globaliseret, 

mobil og digital økonomisk ramme bør 

tiltag for at løse disse problemer derfor 

være rettet mod begge disse former for 

markedssvigt gennem tilpasning af 

selskabsbeskatningen i EU og skabelsen 

af mere rimelige og sammenhængende 

skattemæssige rammer, inden for hvilket 

virksomhederne kan operere. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  28 

Jane Collins 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Selskaber, som søger at drive 

erhvervsmæssig virksomhed på tværs af 

grænserne inden for Unionen, støder på 

store forhindringer og 

markedsforvridninger, som følge af at der 

findes 28 forskellige 

selskabsskattesystemer, der interagerer 

med hinanden. Samtidig er 

skatteplanlægningsstrukturerne med tiden 

blevet stadig mere sofistikerede, 

efterhånden som de udvikler sig over 

forskellige jurisdiktioner og på effektiv vis 

udnytter teknikaliteterne i et skattesystem 

(1) Selskaber, som søger at drive 

erhvervsmæssig virksomhed på tværs af 

grænserne inden for Unionen, støder på 

store forhindringer og 

markedsforvridninger, som følge af at der 

findes 28 forskellige 

selskabsskattesystemer, der interagerer 

med hinanden. Samtidig er 

skatteplanlægningsstrukturerne med tiden 

blevet stadig mere sofistikerede, 

efterhånden som de udvikler sig over 

forskellige jurisdiktioner og på effektiv vis 

udnytter teknikaliteterne i et skattesystem 
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eller uforeneligheder mellem to eller flere 

skattesystemer med henblik på at reducere 

selskabernes skattetilsvar. Selv om sådanne 

situationer afdækker mangler, der er vidt 

forskellige i deres natur, er de med til at 

skabe hindringer for det indre markeds 

rette funktion. Tiltag for at løse disse 

problemer bør derfor være rettet mod 

begge disse former for markedssvigt. 

eller uforeneligheder mellem to eller flere 

skattesystemer med henblik på at reducere 

selskabernes skattetilsvar. Selv om sådanne 

situationer afdækker mangler, der er vidt 

forskellige i deres natur, er de med til at 

skabe hindringer for det indre markeds 

rette funktion. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  29 

Pascal Durand 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Selskaber, som søger at drive 

erhvervsmæssig virksomhed på tværs af 

grænserne inden for Unionen, støder på 

store forhindringer og 

markedsforvridninger, som følge af at der 

findes 28 forskellige 

selskabsskattesystemer, der interagerer 

med hinanden. Samtidig er 

skatteplanlægningsstrukturerne med tiden 

blevet stadig mere sofistikerede, 

efterhånden som de udvikler sig over 

forskellige jurisdiktioner og på effektiv vis 

udnytter teknikaliteterne i et skattesystem 

eller uforeneligheder mellem to eller flere 

skattesystemer med henblik på at reducere 

selskabernes skattetilsvar. Selv om sådanne 

situationer afdækker mangler, der er vidt 

forskellige i deres natur, er de med til at 

skabe hindringer for det indre markeds 

rette funktion. Tiltag for at løse disse 

problemer bør derfor være rettet mod 

begge disse former for markedssvigt. 

(1) Selskaber, som søger at drive 

erhvervsmæssig virksomhed på tværs af 

grænserne inden for Unionen, støder på 

store forhindringer og 

markedsforvridninger, som følge af at der 

findes 28 forskellige 

selskabsskattesystemer, der interagerer 

med hinanden. Samtidig er 

skatteplanlægningsstrukturerne med tiden 

blevet stadig mere aggressive og 

sofistikerede, efterhånden som de udvikler 

sig over forskellige jurisdiktioner og på 

effektiv vis udnytter teknikaliteterne i et 

skattesystem eller uforeneligheder mellem 

to eller flere skattesystemer med henblik på 

at reducere selskabernes skattetilsvar. Selv 

om sådanne situationer afdækker mangler, 

der er vidt forskellige i deres natur, er de 

med til at skabe hindringer for det indre 

markeds rette funktion. Tiltag for at løse 

disse problemer bør derfor være rettet mod 

begge disse former for markedssvigt. 

Or. en 
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Ændringsforslag  30 

Pascal Durand 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) For at fremme et velfungerende 

indre marked bør selskabsskattemiljøet i 

Unionen formes i overensstemmelse med 

princippet om, at selskaberne skal betale 

deres fair del af skatten i den eller de 

jurisdiktioner, hvor de generer deres 

overskud. Der bør derfor indføres 

mekanismer til at afskrække selskaber fra 

at udnytte uoverensstemmelser mellem 

nationale skattesystemer med henblik på at 

nedbringe deres skattetilsvar. Det er 

ligeledes vigtigt også at stimulere vækst og 

økonomisk udvikling i det indre marked 

ved at lette grænseoverskridende handel og 

selskabsinvesteringer. Det er derfor 

nødvendigt at fjerne risikoen for både 

dobbelt beskatning og dobbelt ikke-

beskatning i Unionen ved at udrydde 

uoverensstemmelserne i samspillet mellem 

de nationale selskabsskattesystemer. 

Selskaberne har samtidig brug for let 

anvendelige skatteregler, så de kan udvikle 

deres erhvervsaktivitet og udvide på tværs 

af grænserne i Unionen. I den forbindelse 

bør der også gøres op med de 

tilbageværende tilfælde af diskrimination. 

(2) For at fremme et velfungerende 

indre marked bør selskabsskattemiljøet i 

Unionen formes i overensstemmelse med 

princippet om, at selskaberne skal betale 

deres fair del af skatten i den eller de 

jurisdiktioner, hvor de generer deres 

overskud. Et system for 

selskabsbeskatning, som betragter 

Unionen som et indre marked med 

henblik på at beregne 

selskabsskattegrundlaget for 

virksomheder, vil øge gennemsigtigheden 

af multinationale virksomheders 

aktiviteter og give offentligheden 

mulighed for at vurdere disses virkning på 

økonomien. Der bør derfor indføres 

mekanismer til at forhindre selskaber i at 

udnytte uoverensstemmelser mellem 

nationale skattesystemer med henblik på at 

nedbringe deres skattetilsvar. Koncerner 

med virksomheder inden for Unionen bør 

støtte EU's principper om god forvaltning. 

Det er ligeledes vigtigt også at stimulere 

vækst og økonomisk udvikling i det indre 

marked ved at lette grænseoverskridende 

handel og selskabsinvesteringer. Det er 

derfor nødvendigt at fjerne risikoen for 

både dobbelt beskatning og dobbelt ikke-

beskatning i Unionen ved at udrydde 

uoverensstemmelserne i samspillet mellem 

de nationale selskabsskattesystemer. 

Selskaberne har samtidig brug for let 

anvendelige skatteregler, så de kan udvikle 

deres erhvervsaktivitet og udvide på tværs 

af grænserne i Unionen. I den forbindelse 

bør der også gøres op med de 

tilbageværende tilfælde af diskrimination. 

Or. en 
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Ændringsforslag  31 

Daniel Buda 

 

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 

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. 

(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 følge en trinvis tilgang til 

det ambitiøse initiativ om et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag før det 

opdeles i to særskilte forslag. Der bør i 

første omgang vedtages regler om et fælles 

selskabsskattegrundlag, dvs. regler om 

beregning af skattegrundlaget for 

selskaber, herunder bestemmelser til 

bekæmpelse af skatteundgåelse og om den 

internationale dimension af det foreslåede 

skattesystem, før opmærksomheden på det 

senere stadie rettes mod konsolidering. 

 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  32 

Daniel Buda 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) På denne måde er det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag i 

overensstemmelse med Kommissionens 

bestræbelser på at opnå en mere effektiv 

beskatning, der i vid udstrækning 

supplerer EU's selskabsret. Det er også 

stort set i overensstemmelse med projekter 

som kapitalmarkedsunionen og 
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bestræbelser på at sikre skattemæssig 

gennemsigtighed, fremme udveksling af 

oplysninger og bekæmpe hvidvaskning af 

penge. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  33 

Pascal Durand 

 

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 

det indre marked bør reglerne om et fælles 

selskabsskattegrundlag også være (valgfrit) 

tilgængelige for selskaber, der ikke 

opfylder disse betingelser. 

(5) Der bør 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 det indre marked bør 

reglerne om et fælles 

selskabsskattegrundlag også være (valgfrit) 

tilgængelige for selskaber, der ikke 

opfylder disse betingelser. 

Or. en 
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Ændringsforslag  34 

Daniel Buda 

 

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 

det indre marked bør reglerne om et fælles 

selskabsskattegrundlag også være (valgfrit) 

tilgængelige for selskaber, der ikke 

opfylder disse betingelser. 

(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, og ikke 

gælde for mikrovirksomheder og SMV'er. 

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 det indre marked bør 

reglerne om et fælles 

selskabsskattegrundlag også være (valgfrit) 

tilgængelige for selskaber, der ikke 

opfylder disse betingelser. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  35 

Daniel Buda 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 
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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 

tredjeland. Det er bedre at overlade denne 

dimension til bilaterale 

skatteoverenskomster og nationale regler 

på grund af den komplicerede interaktion 

med internationale konventioner. 

(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. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  36 

Constance Le Grip 

 

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, 

(6) Det er nødvendigt at definere 

begrebet fast driftssted, som er beliggende i 

Unionen og tilhører et skattesubjekt, der er 

skattemæssigt hjemhørende i Unionen, og 

at udvide det til at omfatte begrebet 

"virtuel driftssted", således at ikke-

hjemmehørende skatteydere i EU, hvis 

omsætning helt eller delvist skabes fast i 

en eller flere medlemsstater, og som ikke 

har et fysisk forretningssted, omfattes 

heraf. Formålet er at sikre, at alle berørte 

skattesubjekter har samme forståelse heraf, 

og at udelukke muligheden for 
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men som ejes af et skattesubjekt, der er 

skattemæssigt hjemmehørende i et 

tredjeland. Det er bedre at overlade denne 

dimension til bilaterale 

skatteoverenskomster og nationale regler 

på grund af den komplicerede interaktion 

med internationale konventioner. 

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 

tredjeland. Det er bedre at overlade denne 

dimension til bilaterale 

skatteoverenskomster og nationale regler 

på grund af den komplicerede interaktion 

med internationale konventioner. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  37 

Daniel Buda 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) På baggrund af de digitale 

ændringer i erhvervsklimaet er det 

nødvendigt at definere og gennemføre 

konceptet om digitalt driftssted. 

Virksomheder, som har indtægter i en 

medlemsstat uden at have et fysisk 

driftssted i den, bør behandles på samme 

måde som virksomheder, der har et fysisk 

driftssted. Det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag bør derfor også 

gælde for digitale virksomheder. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  38 

Pascal Durand 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 
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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. 

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 faslægges en 

liste over ikke-fradragsberettigede 

udgifter. 

(8) Skattepligtige indtægter bør kun 

fratrækkes driftsomkostninger og visse 

andre poster, hvis de tilskynder 

virksomhederne til at investere i den reelle 

økonomi og kan få en positiv indvirkning 

på beskæftigelsen, innovation og 

fremtidsorienterede aktiviteter. Innovation 

bør fremmes ved hjælp af investeringer og 

subsidier og ikke i form af 

skattefritagelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Pascal Durand 

 

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 

udgår 
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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 

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  40 

Daniel Buda 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) For at undgå udhuling af 

skattegrundlagene i de højere beskattede 

jurisdiktioner som følge af overførsel af 

overskud gennem overdrevne interne 

afregningspriser til lande med lavere 

beskatning bør transaktioner mellem et 

skattesubjekt og dets tilknyttede selskaber 

være underlagt prisjusteringer efter 

armslængdeprincippet, som er et 

almindelig anvendt kriterie. 

(14) For at undgå udhuling af 

skattegrundlagene i de højere beskattede 

jurisdiktioner som følge af overførsel af 

overskud gennem overdrevne interne 

afregningspriser til lande med lavere 

beskatning bør transaktioner mellem et 

skattesubjekt og dets tilknyttede selskaber 

være underlagt prisjusteringer efter 

armslængdeprincippet, som er et 

almindelig anvendt kriterie. På den måde 

kan smuthuller mellem nationale 

skattesystemer navnlig fastsættelse af 

interne afregningspriser, som beløber sig 

til ca. 70 % af al overførsel af overskud i 

EU, blive fjernet, og der vil blive taget et 

stort skridt frem mod et fair, effektivt og 

gennemsigtigt skattesystem. 

Or. ro 
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Ændringsforslag  41 

Daniel Buda 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Formålet med dette direktiv, nemlig 

at forbedre det indre markeds funktion ved 

at bekæmpe metoder til international 

skatteundgåelse og gøre det lettere for 

virksomheder at udvide på tværs af 

grænserne inden for Unionen, kan ikke i 

tilstrækkelig grad opfyldes ved ensidige og 

forskelligartede tiltag i medlemsstaterne, 

fordi koordinerede tiltag er nødvendige for 

at opfylde disse målsætninger; de kan 

således bedre opfyldes på Unionsplan, da 

direktivet er rettet mod mangler i det indre 

marked som følge af samspillet mellem 

forskellige nationale skatteregler, som 

påvirker det indre marked og hæmmer 

mulighederne for grænseoverskridende 

aktivitet, og Unionen kan derfor vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål, 

navnlig i betragtning af at dets 

obligatoriske anvendelsesområde er 

begrænset til koncerner over en bestemt 

størrelse. 

(21) Formålet med dette direktiv, nemlig 

at forbedre det indre markeds funktion ved 

at bekæmpe metoder til international 

skatteundgåelse og gøre det lettere for 

virksomheder at udvide på tværs af 

grænserne inden for Unionen, kan ikke i 

tilstrækkelig grad opfyldes ved ensidige og 

forskelligartede tiltag i medlemsstaterne, 

fordi koordinerede tiltag er nødvendige for 

at opfylde disse målsætninger; de kan 

således bedre opfyldes på Unionsplan, da 

direktivet er rettet mod mangler i det indre 

marked som følge af samspillet mellem 

forskellige nationale skatteregler, som 

påvirker det indre marked og hæmmer 

mulighederne for grænseoverskridende 

aktivitet, og Unionen kan derfor vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål, 

navnlig i betragtning af at dets 

obligatoriske anvendelsesområde er 

begrænset til koncerner over en bestemt 

størrelse. De foreslåede foranstaltninger 

går ikke videre end at ensrette 

selskabsskattegrundlaget, hvilket er en 

forudsætning for at få nedbrudt de 

konstaterede hindringer, som forvrider det 

indre marked. Desuden giver den trinvise 

tilgang medlemsstaterne mulighed for selv 

at bestemme omfanget af deres 

skatteindtægter for at nå deres 

budgetpolitiske mål. Samtidig berører det 

ikke medlemsstaternes ret til at fastlægge 

deres egne selskabsskattesatser. 

Or. ro 
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Ændringsforslag  42 

Daniel Buda 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med dette direktiv indføres der et 

system for et fælles grundlag til beskatning 

af visse selskaber, og der fastlægges regler 

for beregning af dette grundlag. 

1. Med dette direktiv indføres der et 

system for et fælles grundlag til beskatning 

af visse selskaber, og der fastlægges regler 

for beregning af dette grundlag, herunder 

visse bestemmelser vedrørende 

foranstaltninger til at forhindre 

skatteundgåelse og om den internationale 

dimension af det foreslåede skattesystem. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  43 

Jane Collins 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Et selskab, der anvender reglerne i 

dette direktiv, ophører med at være 

undergivet de nationale 

selskabsskatteregler for så vidt angår alle 

anliggender, der reguleres ved dette 

direktiv, medmindre andet fremgår. 

2. Et selskab, der anvender reglerne i 

dette direktiv vil fortsat være underlagt 

den nationale selskabsskattelov i den 

medlemsstat, hvor der er en konflikt, idet 

den nationale selskabsskattelov i den 

pågældende medlemsstat har forrang, 

medmindre andet er angivet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Daniel Buda 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – indledning 
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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 driftssteder i andre medlemsstater og 

digitale driftssteder, hvor selskabet 

opfylder alle følgende betingelser: 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  45 

Angel Dzhambazki 

 

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 

750 000 000 EUR 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 

750 000 000 EUR (eller et tilsvarende 

beløb i national valuta) i det regnskabsår, 

der går forud for det relevante regnskabsår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  46 

Pascal Durand 

 

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 

750 000 000 EUR 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 

40 000 000 EUR i det regnskabsår, der går 

forud for det relevante regnskabsår 

Or. en 
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Ændringsforslag  47 

Constance Le Grip 

 

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 

750 000 000 EUR 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 

40 000 000 EUR i det regnskabsår, der går 

forud for det relevante regnskabsår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  48 

Constance Le Grip 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette direktiv anvendes også for et selskab, 

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 et selskab, 

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 

fast vis er optjent i en eller flere 

medlemsstater, hvor selskabet opfylder 

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

Or. fr 

 

Ændringsforslag  49 

Daniel Buda 

 

Forslag til direktiv 

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

Dette direktiv anvendes også for et selskab, 

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 et selskab, 

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 er 

optjent i en medlemsstat, hvor selskabet 

opfylder betingelserne i stk. 1, litra b) til 

d). 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  50 

Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Dette direktiv finder også 

anvendelse på 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 

virksomheder i en medlemsstat, eller som 

hovedsageligt modtager indtægter fra 

aktiviteter i en medlemsstat, hvor 

selskabet opfylder betingelserne i stk. 1, 

litra b) til d). Med henblik på at fastslå, 

om en digital virksomhed er specifikt 

rettet mod forbrugere eller virksomheder i 

en medlemsstat, skal den fysiske placering 

af forbrugere eller brugere og 

leverandører af varer og tjenesteydelser 

tages i betragtning i overensstemmelse 

med OECD's BEPS-aktion 1. Hvis disse 

ikke kan konstateres, skal der tages 

hensyn til, om virksomheden udøver sin 

virksomhed i henhold til topdomænet for 

medlemsstaten eller Unionen eller, hvad 

angår mobile applikationer, om den 

distribuerer sin applikation via den 

medlemsstatsspecifikke del af det mobile 

applikationsdistributionscenter, eller om 
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virksomheden drives under et domæne, 

der — f.eks. som følge af brug af navne 

på medlemsstater, regioner eller byer — 

gør det klart, at virksomheden er rettet 

mod forbrugere eller virksomheder i en 

medlemsstat, eller om aktiviteten er 

underlagt almindelige betingelser, der 

gælder specifikt for Unionen eller en 

medlemsstat, eller om virksomhedens 

websted indeholder reklamer specifikt 

rettet mod forbrugere og virksomheder i 

en medlemsstat. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  51 

Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – punkt 33 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 33a) "digital virksomhed" — som 

defineret af OECD's BEPS-aktion 1 — er 

en virksomhed, der specifikt er rettet mod 

forbrugere eller virksomheder i en 

medlemsstat, under behørig hensyntagen 

til den fysiske placering af forbrugere 

eller brugere og leverandører af varer og 

tjenesteydelser. Hvis disse ikke kan 

konstateres, skal der tages hensyn til, om 

virksomheden udøver sin virksomhed i 

henhold til topdomænet for 

medlemsstaten eller Unionen eller, hvad 

angår mobile applikationer, om den 

distribuerer sin applikation via den 

medlemsstatsspecifikke del af det mobile 

applikationsdistributionscenter, eller om 

virksomheden drives under et domæne, 

der — f.eks. som følge af brug af navne 

på medlemsstater, regioner eller byer — 

gør det klart, at virksomheden er rettet 

mod forbrugere eller virksomheder i en 

medlemsstat, eller om aktiviteten er 

underlagt almindelige betingelser, der 

gælder specifikt for Unionen eller en 
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medlemsstat, eller om virksomhedens 

websted indeholder reklamer specifikt 

rettet mod forbrugere og virksomheder i 

en medlemsstat. 

Or. de 

Ændringsforslag  52 

Daniel Buda 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – punkt 33 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 33a) "digital virksomhed": en 

virksomhed, der er specielt rettet mod 

forbrugere og virksomheder i en 

medlemsstat, og i den forbindelse skal der 

tages hensyn til, om aktiviteten 

gennemføres på topdomænet for den 

pågældende medlemsstat eller i Unionen, 

og om mobilapplikationer distribueres 

gennem en del af et distributionscenter, 

der er specielt beregnet til dette formål i 

den pågældende medlemsstat. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  53 

Constance Le Grip 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Et skattesubjekt anses for at have et 

fast driftssted i en anden medlemsstat end 

den medlemsstat, hvor det er skattemæssigt 

hjemmehørende, når det har et fast sted i 

den anden medlemsstat, gennem hvilket 

det helt eller delvis udøver sin aktivitet, 

herunder især: 

1. Et skattesubjekt anses for at have et 

fast driftssted i en anden medlemsstat end 

den medlemsstat, hvor det er skattemæssigt 

hjemmehørende, når det har et fast eller 

virtuelt sted i den anden medlemsstat, 

gennem hvilket det helt eller delvis udøver 

sin aktivitet, herunder især: 

Or. fr 
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Ændringsforslag  54 

Daniel Buda 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) (fa) en digital virksomhed. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  55 

Pascal Durand 

 

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 

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 20 000 

000 EUR, kan skattesubjektet fradrage 25 

% af det overskydende beløb. 

udgår 

Uanset første afsnit kan skattesubjektet 

fradrage yderligere 100 % af sine 

omkostninger til forskning og udvikling 

op til 20 000 000 EUR, 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 10 000 000 EUR 

 

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 
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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  56 

Pascal Durand 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  57 

Daniel Buda 

 

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/da/pdf 

Or. ro 
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Ændringsforslag  58 

Daniel Buda 

 

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 

selskaber. 

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 den faste eller 

digitale virksomhed, stammer fra 

transaktioner med skattesubjektet eller dets 

tilknyttede selskaber. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  59 

Daniel Buda 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 69 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen gennemgår fem år efter 

ikrafttrædelsen af dette direktiv 

anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 

rapport om gennemførelsen af dette 

direktiv. 

Kommissionen gennemgår fem år efter 

ikrafttrædelsen af dette direktiv 

anvendelsen heraf og forelægger Rådet og 

Europa-Parlamentet en rapport om 

gennemførelsen af dette direktiv. 

Or. ro 

Ændringsforslag  60 
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DA 

senest den 31. december 2018 de love og 

administrative bestemmelser, der er 

nødvendige for at efterkomme dette 

direktiv. De tilsender straks Kommissionen 

disse love og bestemmelser. 

den 31. december 2018 vedtage og 

offentliggøre de love og administrative 

bestemmelser, der er nødvendige for at 

efterkomme dette direktiv. De tilsender 

straks Kommissionen disse love og 

bestemmelser. 

Or. en 

 


