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Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) For at give borgerne tilstrækkelige 

oplysninger til at kunne vurdere de 

multinationale selskabers bidrag til 

velfærden i de enkelte medlemsstater bør 

oplysningerne anføres pr. medlemsstat. 

Oplysningerne vedrørende de 

multinationale selskabers aktiviteter bør 

desuden vises med en høj detaljeringsgrad i 

forbindelse med visse skattejurisdiktioner, 

der giver anledning til særlige 

udfordringer. For alle andre 

tredjelandsaktiviteter bør oplysningerne 

vises i aggregeret form. 

(9) For at give borgerne tilstrækkelige 

oplysninger til at kunne vurdere de 

multinationale selskabers bidrag til 

velfærden i de enkelte medlemsstater bør 

oplysningerne anføres pr. medlemsstat. 

Oplysningerne vedrørende de 

multinationale selskabers aktiviteter bør 

desuden vises med en høj detaljeringsgrad i 

forbindelse med visse skattejurisdiktioner, 

der giver anledning til særlige 

udfordringer. For alle tredjelandsaktiviteter 

bør oplysningerne derfor vises i 

ikkeaggregeret form. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10 a – Artikel 48 b – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne pålægger de ultimative 

moderselskaber, der henhører under deres 

nationale lovgivning og som har en 

konsolideret nettoomsætning på over 750 

000 000 EUR, samt virksomheder, der 

henhører under deres lovgivning, som ikke 

er tilknyttede virksomheder, og som har en 

nettoomsætning på over 750 000 000 

EUR, hvert år at udarbejde og 

offentliggøre en rapport om 

selskabsskatteoplysninger. 

Medlemslandene pålægger de ultimative 

moderselskaber i store koncerner, som 

henhører under deres nationale lovgivning, 

og som på en konsolideret årlig basis 

overskrider tærsklerne i mindst to af 

følgende tre kategorier: a) balancesum: 

20 000 000 EUR, b) nettoomsætning: 

40 000 000 EUR, c) gennemsnitligt antal 

medarbejdere i løbet af regnskabsåret: 

250, såvel som store virksomheder, som 

henhører under deres nationale lovgivning, 

som ikke er tilknyttede virksomheder, og 

som på balancetidspunktet overskrider 

mindst to ud af tre af følgende tærskler: 

a) balancesum: 20 000 000 EUR, b) 

nettoomsætning: 40 000 000 EUR, c) 

gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet 

af regnskabsåret: 250, hvert år udarbejde 

og offentliggøre en rapport om 

selskabsskatteoplysninger. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10 a – Artikel 48 b – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne pålægger mellemstore og 

store datterselskaber, som omhandlet i 

artikel 3, stk. 3 og 4, som henhører under 

deres nationale lovgivning og er 

kontrolleret af et ultimativt moderselskab 

med en konsolideret nettoomsætning på 

over 750 000 000 EUR, som ikke henhører 

under lovgivningen i en medlemsstat, at 

offentliggøre rapporten om 

selskabsskatteoplysninger for det 

ultimative moderselskab en gang om året. 

Medlemslandene pålægger ultimative 

moderselskaber som omhandlet i artikel 3, 

stk. 3 og 4, som henhører under deres 

nationale lovgivning og er kontrolleret af et 

ultimativt moderselskab, som på en 

konsolideret årlig basis overskrider 

tærsklerne i mindst to af følgende tre 

kategorier: 

 a) balancesum: 20 000 000 EUR 

 b) nettoomsætning: 40 000 000 EUR 

 c) gennemsnitligt antal medarbejdere i 

løbet af regnskabsåret: 250, 

 og som ikke henhører under lovgivningen i 

en medlemsstat, at offentliggøre rapporten 

om selskabsskatteoplysninger for det 

ultimative moderselskab en gang om året. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10 a – Artikel 48 b – stk. 5 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) den virksomhed, der har oprettet 

filialen, er enten en tilknyttet virksomhed i 

en koncern, som er kontrolleret af et 

ultimativt moderselskab med en 

konsolideret nettoomsætning på over 750 

000 000 EUR, og som ikke henhører under 

lovgivningen i en medlemsstat, eller en 

virksomhed, som ikke er tilknyttet, og som 

har en nettoomsætning på over 750 000 

000 EUR 

a) den virksomhed, der har oprettet 

filialen, er enten en tilknyttet virksomhed i 

en koncern, som er kontrolleret af et 

ultimativt moderselskab, som ikke 

henhører under lovgivningen i en 

medlemsstat, og som på en konsolideret 

årlig basis overskrider tærsklerne i mindst 

to af følgende tre kategorier: a) 

balancesum: 20 000 000 EUR, b) 

nettoomsætning: 40 000 000 EUR, c) 

gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet 

af regnskabsåret: 250, eller er en 

virksomhed, som ikke er en tilknyttet 

virksomhed, og som på en konsolideret 

årlig basis overskrider tærsklerne i mindst 

to af følgende tre kategorier: a) 

balancesum: 20 000 000 EUR, b) 

nettoomsætning: 40 000 000 EUR, c) 

gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet 

af regnskabsåret: 250; 

Or. en 
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Betænkning A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10 a – Artikel 48 c – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) fast ejendom, der udgør en del af 

aktiverne 

Or. en 
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Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10 a – Artikel 48 c – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) gevinster og tab før skat 

Or. en 
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(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10 a – Artikel 48 c – stk. 2 – litra g a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) modtagne offentlige tilskud og 

eventuelle donationer til politikere, 

politiske partier og politiske fonde. 

Or. en 



 

AM\1129711DA.docx  PE605.551v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

29.6.2017 A8-0227/66 

Ændringsforslag  66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0227/2017 

Hugues Bayet 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10 a – Artikel 48 c – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rapporten skal også indeholde 

oplysningerne i artikel 48c, stk. 2, separat 

for hver skattejurisdiktion, som ved 

udgangen af det foregående regnskabsår, er 

opført på den fælles EU-liste over visse 

skattejurisdiktioner, som er udarbejdet i 

henhold til artikel 48g, medmindre det i 

rapporten udtrykkeligt bekræftes, jf. 

ansvarsfordelingen i artikel 48e, at de 

tilknyttede virksomheder i en koncern, 

som er underlagt lovgivningen i en sådan 

skattejurisdiktion, ikke er direkte 

involveret i transaktioner med andre 

tilknyttede virksomheder i den samme 

koncern, som er underlagt lovgivningen i 

en medlemsstat. 

Rapporten skal også indeholde 

oplysningerne i artikel 48c, stk. 2, separat 

for hver skattejurisdiktion, som ved 

udgangen af det foregående regnskabsår 

befinder sig uden for Unionen. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Kapitel 10 a – Artikel 48 c – stk. 3 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Oplysningerne i omhandlet stk. 2 anføres 

aggregeret for andre skattejurisdiktioner i 

rapporten. 

udgår 

Or. en 

 

 


