
 

AM\1100070DA.doc  PE585.332v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

4.7.2016 A8-0223/1 

Ændringsforslag  1 

Jeppe Kofod 

for S&D-Gruppen 

Michael Theurer 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2016/2038(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning T 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

T. der henviser til, at visse 

skattejurisdiktioner aktivt bidrager til 

udformningen af aggressive 

skattepolitikker for multinationale 

selskaber, som derved kan udnytte disse 

muligheder for at undgå beskatning; der 

henviser til, at trods tilsagn fra disse 

jurisdiktioner om automatisk at udveksle 

skatteoplysninger med andre lande, svarer 

den lovpligtige eller effektive 

selskabsskatteprocent i nogle 

jurisdiktioner til eller ligger tæt på 0 

procent; der henviser til, at nogle af disse 

jurisdiktioner er opført på sortliste i flere 

medlemsstater; der henviser til, at 

specifikke skatteordninger i nogle 

jurisdiktioner er blevet gennemgået af 

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen 

(erhvervsbeskatning), og det har ført til 

reformer i de pågældende lande; 

T. der henviser til, at visse specifikke 

skattejurisdiktioner aktivt bidrager til 

udformningen af aggressive 

skattepolitikker på vegne af multinationale 

selskaber, som derved undgår beskatning; 

der henviser til, at selskabsskatten i visse 

jurisdiktioner er tæt på eller lig %; der 

henviser til, at kompleksiteten af 

forskellige skattesystemer skaber en 

mangel på gennemsigtighed, som samlet 

set er skadelig; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at direktivet om administrativt 

samarbejde, efter at have gennemgået to 

efterfølgende ad hoc-ændringer om 

automatisk udveksling af afgørelser i 

skattespørgsmål og landeopdelt 

rapportering, nu bør gennemgås i sin 

helhed, navnlig, men ikke kun, med 

henblik på at formindske og til sidst fjerne 

de nuværende undtagelser fra princippet 

om udveksling af oplysninger; 

5. mener, at direktivet om administrativt 

samarbejde, efter at have gennemgået 

adskillige efterfølgende ad hoc-ændringer 

om automatisk udveksling af afgørelser i 

skattespørgsmål og landeopdelt 

rapportering, nu bør omarbejdes i sin 

helhed, navnlig, men ikke kun, med 

henblik på at formindske og til sidst fjerne 

de nuværende undtagelser fra princippet 

om udveksling af oplysninger; 

Or. en 
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Punkt 78 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

78. opfordrer til, at der oprettes et globalt 

register over alle aktiver ejet af 

privatpersoner, virksomheder og alle 

enheder, såsom truster og fonde, hvortil 

skattemyndighederne vil have fuld adgang, 

og som vil være omfattet af passende 

garantier for beskyttelse af fortrolige 

oplysninger i det; 

78. anmoder om en undersøgelse af 

muligheden af at oprette et globalt register 

over alle finansielle aktiver ejet af 

privatpersoner, virksomheder og alle 

enheder, såsom truster og fonde, hvortil 

skattemyndighederne vil have fuld adgang, 

og som vil være omfattet af passende 

garantier for beskyttelse af fortrolige 

oplysninger i det; 

Or. en 

 

 


