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Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi: BEPS 2.0

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at nå til enighed om en 
fælles, ambitiøs EU-holdning til OECD-
forhandlingerne og sikre, at EU taler med 
én stemme og går foran med et godt 
eksempel for at sikre en mere retfærdig 
fordeling af beskatningsrettigheder og et 
minimumsniveau af beskatning, hvilket 
giver mulighed for retfærdighed i det 
internationale skattemiljø med henblik på 
at bekæmpe skatteunddragelse, aggressiv 
skatteplanlægning og skatteundgåelse;

36. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at nå til enighed om en 
fælles, ambitiøs EU-holdning til OECD-
forhandlingerne og sikre, at EU taler med 
én stemme og går foran med et godt 
eksempel for at sikre en mere retfærdig 
fordeling af beskatningsrettigheder og et 
minimumsniveau af effektiv beskatning, 
hvilket giver mulighed for retfærdighed i 
det internationale skattemiljø med henblik 
på at bekæmpe skatteunddragelse, 
aggressiv skatteplanlægning og 
skatteundgåelse;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 39

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. opfordrer kraftigt Kommissionen 
og medlemsstaterne til at nå frem til en 
aftale på internationalt plan, som så vil 
blive gennemført på EU-plan via relevant 
EU-lovgivning og national lovgivning; 
støtter ligeledes Kommissionens formands 
tilsagn om at foreslå en EU-løsning, hvis 
en international aftale ikke kan nås inden 
udgangen af 2020, forudsat at denne EU-
løsning ikke begrænses til digitale 
virksomheder; forstår, at en sådan løsning 
vil styrke det indre marked ved at indføre 
et minimumsniveau af skat, der vil 
forhindre ensidige foranstaltninger;

39. opfordrer kraftigt Kommissionen 
og medlemsstaterne til at nå frem til en 
aftale på internationalt plan, som så vil 
blive gennemført på EU-plan via relevant 
EU-lovgivning og national lovgivning; 
støtter ligeledes Kommissionens formands 
tilsagn om at foreslå en EU-løsning, hvis 
en international aftale ikke kan nås inden 
udgangen af 2020, forudsat at denne EU-
løsning ikke begrænses til digitale 
virksomheder; forstår, at en sådan løsning 
vil fremme retfærdig beskatning ved at 
indføre en effektiv minimumsskattesats på 
25 %, hvilket vil forhindre ensidige 
foranstaltninger;

Or. en


