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Betænkning A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8aaa – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat træffer de 

nødvendige foranstaltninger for at kræve, 

at mellemmænd indgiver oplysninger til de 

kompetente skattemyndigheder om en 

indberetningspligtig grænseoverskridende 

ordning eller en række af sådanne 

ordninger inden for fem arbejdsdage fra og 

med dagen efter, at mellemmanden har 

stillet den indberetningspligtige 

grænseoverskridende ordning eller række 

af ordninger til rådighed med henblik på 

gennemførelse for en eller flere skatteydere 

efter kontakt med den eller de pågældende 

skatteydere, eller det første skridt i en 

række ordninger allerede er gennemført. 

1. Hver medlemsstat træffer de 

nødvendige foranstaltninger for at kræve, 

at skatteydere og mellemmænd indgiver 

oplysninger til de kompetente 

skattemyndigheder om en 

indberetningspligtig grænseoverskridende 

ordning eller en række af sådanne 

ordninger inden for fem arbejdsdage fra og 

med dagen efter, at mellemmanden har 

stillet den indberetningspligtige 

grænseoverskridende ordning eller række 

af ordninger til rådighed med henblik på 

gennemførelse for en eller flere skatteydere 

efter kontakt med den eller de pågældende 

skatteydere, eller det første skridt i en 

række ordninger allerede er gennemført. 
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Betænkning A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8aaa – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hver medlemsstat træffer de nødvendige 

foranstaltninger for at give 

mellemmanden ret til en fritagelse fra at 

skulle indgive oplysninger om en 

indberetningspligtig grænseoverskridende 

ordning eller en række af sådanne 

ordninger, hvis de har ret til beskyttelse af 

fortroligheden i korrespondancen mellem 

advokater og klienter i henhold til 

medlemsstatens nationale lovgivning. 

Under sådanne omstændigheder er det 

skatteyderens ansvar at indgive 

oplysninger om en sådan ordning eller 

række af ordninger, og mellemmændene 

skal informere skatteyderne om dette 

ansvar som følge af princippet om 

beskyttelse af fortroligheden. 

Regler om tavshedspligt og ret til 

beskyttelse af fortroligheden i 

korrespondancen mellem advokat og 

klient i henhold til medlemsstaternes 

nationale lovgivning må ikke føre til 

beskyttelse af grænseoverskridende 

skatteundgåelsesordninger eller 

ordninger, hvor advokaters og revisorers 

rolle i højere grad minder om finansielle 

aktørers. Under omstændigheder, hvor en 

mellemmand påberåber sig ret til 

beskyttelse af fortroligheden i 

korrespondancen mellem advokater og 

klienter i henhold til medlemsstatens 

nationale lovgivning, er det skatteyderens 

ansvar at indgive oplysninger om en sådan 

ordning eller række af ordninger, og 

mellemmændene skal informere 

skatteyderne om dette ansvar som følge af 

princippet om beskyttelse af 

fortroligheden. 

Or. en 
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Betænkning A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8aaa – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Mellemmænd kan kun være berettiget til 

en fritagelse i henhold til stk. 1 i det 

omfang, at de opererer inden for 

grænserne af den relevante nationale 

lovgivning, der definerer deres erhverv. 

udgår 
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Betænkning A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8aaa – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Enhver oplysning om 

grænseoverskridende ordninger eller en 

række af sådanne ordninger, der har 

konsekvenser for tredjelande, skal også 

indberettes til de relevante 

skattemyndigheder i de pågældende lande, 

som ofte har en mere begrænset adgang 

til internationale systemer til udveksling 

af skatteoplysninger. 
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Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet 
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Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2011/16/EU 

Bilag IV – del A – nr. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a.  Opbygge en multinational 

koncernstruktur, der omfatter tilknyttede 

selskaber i forskellige lande, på en sådan 

måde at indberetningspligtige fortjenester 

og den skat, der skal betales, er væsentligt 

ude af trit med de faktiske økonomiske 

aktiviteter i det pågældende land, navnlig 

ved at: 

 i)  overføre aktiver såsom 

intellektuelle ejendomsrettigheder til en 

enhed, der besidder eller forvalter disse 

uden at udføre væsentlige funktioner for 

så vidt angår innovation og kreativitet 

 ii)  udpege en enhed som leverandør 

af tjenesteydelser til tilknyttede 

virksomheder, der genererer en indkomst 

til denne enhed, som er væsentligt ude af 

trit med de faktiske økonomiske 

aktiviteter, som den er ansvarlig for 

 iii)  udpege en enhed, som besidder 

kapital og yder lån til eller foretager 

andre investeringer i tilknyttede selskaber, 

men ikke udfører andre økonomiske 

aktiviteter 
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 iv)  udpege en enhed som ordregiver i 

en plan for aftaler om fremstilling, 

distribution eller forskning og udvikling 

 v)  omstrukturere en global 

værdikæde med henblik på at placere 

funktioner, der skaber stor værdi, i 

jurisdiktioner med lave effektive 

skattesatser.  

Or. en 

 

 


