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Forslag til beslutning 

Punkt E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at de undersøgelser, 

som TAXE-udvalget har udført, har vist, at 

praksis med tax rulings ikke udelukkende 

finder sted i Luxembourg, men er 

almindeligt i hele Unionen; der henviser til, 

at praksis med tax rulings kan anvendes 

legitimt til at skabe den nødvendige 

retssikkerhed for erhvervslivet og reducere 

de finansielle risici for ærlige 

virksomheder, men ikke desto mindre kan 

føre til misbrug og skatteundgåelse, og at 

denne praksis ved kun at give retssikkerhed 

til visse udvalgte aktører kan skabe en vis 

grad af ulighed mellem de virksomheder, 

som har opnået aftaler, og andre 

virksomheder, som ikke gør brug af 

sådanne aftaler; 

E. der henviser til, at de undersøgelser, 

som TAXE-udvalget har udført, har vist, at 

praksis med tax rulings ikke udelukkende 

finder sted i Luxembourg, men er 

almindeligt i hele Unionen; der henviser 

til, at selv om TAXE-udvalget har 

fastslået, at der er sket udbredte 

krænkelser af EU-lovgivningen om 

udveksling af oplysninger om 

skattespørgsmål, skattemæssig statsstøtte 

og princippet om oprigtigt og loyalt 

samarbejde, var det stadig ikke i stand til 

fuldt ud at tage fat på spørgsmålet om det 

politiske ansvar på grund af manglende 

samarbejde fra Kommissionen, Rådet og 

medlemsstaterne; der henviser til, at 

praksis med tax rulings kan anvendes 

legitimt til at skabe den nødvendige 

retssikkerhed for erhvervslivet og reducere 

de finansielle risici for ærlige 

virksomheder, men ikke desto mindre kan 

føre til misbrug og skatteundgåelse, og at 

denne praksis ved kun at give retssikkerhed 

til visse udvalgte aktører kan skabe en vis 

grad af ulighed mellem de virksomheder, 

som har opnået aftaler, og andre 

virksomheder, som ikke gør brug af 

sådanne aftaler; 

Or. en 
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2015/2010(INL) 

Forslag til beslutning 

Punkt H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at de nationale politiske 

ledere – med visse rosværdige undtagelser 

– ikke har vist tilstrækkelig vilje til at 

tackle problemet med undgåelse af 

selskabsbeskatning; 

H. der henviser til, at de nationale politiske 

ledere – med visse rosværdige undtagelser 

– ikke har vist tilstrækkelig vilje til at 

tackle problemet med undgåelse af 

selskabsbeskatning; der henviser til, at 

visse medlemsstater såsom Luxembourg, 

under ledelse af Kommissionens 

nuværende formand, Jean-Claude 

Juncker, og Nederlandene med 

formanden for Eurogruppen, Jeroen 

Dijsselbloem, som finansminister har – 

som det for nylig blev afsløret i en række 

større medier – aktivt hindret fremskridt 

vedrørende skadelig skattepraksis såsom 

patentbokse i Rådets organer; 

Or. en 
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Betænkning A8-0349/2015 
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2015/2010(INL) 

Forslag til beslutning 

Bilag – henstilling B3 – led 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Disse meddelelser fra 

medlemsstaterne skal indeholde 

spilloveranalyser af væsentlige 

konsekvenser af de nye 

skattemæssige foranstaltninger for 

andre medlemsstater og 

udviklingslande for at støtte tiltag fra 

Gruppen vedrørende 

Adfærdskodeksen i at identificere 

skadelig skattepraksis. 

 

 Disse meddelelser fra 

medlemsstaterne skal indeholde 

spilloveranalyser af de nye 

skattemæssige foranstaltningers 

væsentlige konsekvenser for andre 

medlemsstater og udviklingslande 

med henblik på at støtte tiltag fra 

Gruppen vedrørende 

Adfærdskodeksen i at kortlægge 

skadelig skattepraksis. Disse analyser 

bør offentliggøres for at give aktører 

fra den offentlige, private og 

akademiske sektor mulighed for at 

foretage en international 

sammenligning, baseret på alle 

tilgængelige beviser, af 

skatteordninger og deres væsentlige 

grænseoverskridende virkninger. 

 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Bilag – henstilling A7 – led 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  En sådan beskyttelse bør være i 

overensstemmelse med det generelle 

retssystem og effektiv mod 

uberettiget retsforfølgning, 

økonomiske sanktioner og 

diskrimination 

 En sådan beskyttelse bør være i 

overensstemmelse med det generelle 

retssystem og effektiv mod 

uberettiget retsforfølgning, 

økonomiske sanktioner og 

diskrimination. Beskyttelsen af 

whistleblowere bør ikke udvandes 

ved en vag eller for bred definition af 

forretningshemmeligheder, der ville 

give selskaber eller institutioner 

mulighed for vilkårligt at bringe 

whistleblowere til tavshed ved at 

henvise til den påståede beskyttelse 

af sådanne 

forretningshemmeligheder; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Bilag – henstilling B3 – indledning 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Europa-Parlamentet opfordrer 

Kommissionen til fortsat at yde vejledning 

til medlemsstaterne om, hvordan de skal 

gennemføre patentbokse, i 

overensstemmelse med den »ændrede 

neksustilgang« for at sikre, at de ikke er 

skadelige.  

Europa-Parlamentet opfordrer 

Kommissionen til fortsat at yde vejledning 

til medlemsstaterne om præferentielle 

skatteordninger såsom patentbokse.  

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Bilag – henstilling B3 – led 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Denne vejledning bør gøre det klart, at 

præferenceordninger, f.eks. 

patentbokse, skal baseres på den 

»ændrede neksustilgang« som 

defineret i OECD's BEPS-

handlingsplan nr. 5, hvilket betyder, 

at der skal være en direkte 

sammenhæng mellem den 

skattemæssige fordel og de 

underliggende forsknings- og 

udviklingsaktiviteter  

 Denne vejledning bør gøre det klart, at 

præferenceordninger, f.eks. 

patentbokse, bør udfases, da 

udgifterne til forskning og udvikling, 

ifølge TAXE-udvalgets betænkning, i 

forvejen er fradragsberettigede under 

de nationale skattesystemer, også 

uden patentbokse. Kommissionen 

selv konstaterer i en undersøgelse om 

forskning og udvikling, at 

"patentbokse synes mere tilbøjelige 

til at flytte selskabsskat end at 

stimulere innovation"
1
, og 

vanskeligheden ved at fastslå 

specifikke forskningsaktiviteters 

præcise bidrag til virksomhedernes 

overskud gør sådanne ordninger i sig 

selv egnet til BEPS-aktiviteter.  

_________ 

1
 A study on R&D Tax Incentives, 

Taxation Papers, Working Paper No 52-

2014, Europa-Kommissionen 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Bilag – henstilling C3 – indledning  

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Europa-Parlamentet opfordrer 

Kommissionen til at fremsætte et forslag 

om en række modforanstaltninger, som 

Unionen og medlemsstaterne bør anvende 

som aktionærer og finansieringspartnere i 

offentlige organer, banker og 

finansieringsprogrammer, og som finder 

anvendelse på selskaber, der bruger 

skattely med henblik på at indføre 

aggressive skatteplanlægningsordninger, 

og som derfor ikke overholder Unionens 

standarder for god forvaltningspraksis på 

skatteområdet. 

Europa-Parlamentet opfordrer 

Kommissionen til at fremsætte et forslag 

om en række modforanstaltninger, som 

Unionen og medlemsstaterne bør anvende 

som aktionærer og finansieringspartnere i 

offentlige organer, banker og 

finansieringsprogrammer, og som finder 

anvendelse på selskaber, der bruger, 

rådgiver om eller letter anvendelsen af 
skattely med henblik på at indføre 

aggressive skatteplanlægningsordninger, 

og som derfor ikke overholder Unionens 

standarder for god forvaltningspraksis på 

skatteområdet. 

Or. en 
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Bilag – henstilling C3 – led 2 – punkt 8 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  o i tilfælde af gentagen anvendelse eller 

fremme af skattely, bøder og 

tilbagekaldelse af erhvervslicenser, 

navnlig for skatterådgivningsfirmaer og 

udbydere af finansielle tjenesteydelser. 

Or. en 

 

 


