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7.3.2018 A8-0050/78 

Ændringsforslag  78 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2018 

Paul Tang 

Fælles selskabsskattegrundlag 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) For at skabe lige grundvilkår og 

afskaffe skattekonkurrencen og det deraf 

følgende kapløb mod bunden om 

selskabsskatteniveauer, bør der parallelt 

med det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag indføres en 

effektiv mindsteselskabsskattesats, så det 

undgås, at den illoyale konkurrence om 

skattegrundlaget afløses af en illoyal 

konkurrence om skattesatser. Unionen 

bør derfor hurtigst muligt vedtage en 

fælles effektiv 

minimumsselskabsskattesats, der finder 

anvendelse i hver enkelt medlemsstat. 

Or. en 



 

AM\1147910DA.docx  PE616.067v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.3.2018 A8-0050/79 

Ændringsforslag  79 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2018 

Paul Tang 

Fælles selskabsskattegrundlag 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5b) En af de primære vanskeligheder 

for skattemyndighederne er, at det er 

umuligt for dem at få rettidig adgang til 

fyldestgørende og relevante oplysninger 

om multinationale selskabers 

skatteplanlægningsstrategier. Sådanne 

oplysninger bør gøres offentligt 

tilgængelige, således at 

skattemyndighederne kan reagere hurtigt 

i tilfælde af skatterisici ved at analysere 

disse risici mere effektivt, målrette 

kontroltiltagene og gøre opmærksom på 

påkrævede ændringer af gældende 

lovgivning. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/80 

Ændringsforslag  80 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2018 

Paul Tang 

Fælles selskabsskattegrundlag 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) De skattepligtige indtægter bør 

fratrækkes driftsomkostninger og visse 

andre poster. Fradragsberettigede 

driftsomkostninger bør normalt omfatte 

alle omkostninger i forbindelse med salg 

og udgifter i tilknytning til produktion, 

vedligeholdelse og sikring af indkomst. For 

at fremme innovation i økonomien og 

modernisere det indre marked bør der gives 

fradrag for omkostninger til forskning og 

udvikling, herunder bonusfradrag, som 

bør bogføres til fulde i det år, de pådrages 

(med undtagelse af fast ejendom). Små 

nystartede virksomheder uden tilknyttede 

selskaber, som er særligt innovative (en 

kategori, der især vil omfatte 

opstartsvirksomheder), bør også støttes 

ved hjælp af øgede bonusfradrag for 

omkostninger til forskning og udvikling. 

Af hensyn til retssikkerheden bør der også 

faslægges en liste over ikke-

fradragsberettigedeudgifter. 

(8) De skattepligtige indtægter bør 

fratrækkes driftsomkostninger og visse 

andre poster. Fradragsberettigede 

driftsomkostninger bør normalt omfatte 

alle omkostninger i forbindelse med salg 

og udgifter i tilknytning til produktion, 

vedligeholdelse og sikring af indkomst. For 

at fremme innovation i økonomien og 

modernisere det indre marked bør der gives 

fradrag, og skattesubjekterne bør 

indrømmes et skattefradrag for reelle 

omkostninger til forskning og udvikling, 

som vedrører udgifter til personale, 

underleverandører, vikarer og 
freelancere, som bør bogføres til fulde i 

det år, de pådrages (med undtagelse af fast 

ejendom). En klar definition af reelle 

omkostninger til forskning og udvikling er 

nødvendig for at undgå misbrug af 

fradragene. Af hensyn til retssikkerheden 

bør der også faslægges en liste overikke-

fradragsberettigede udgifter. For at undgå 

finansiering af forskning og udvikling af 

nye potentielt skadelige finansielle 

instrumenter og begrænse F&U-fradraget 

til vigtige strategiske og 

fremtidsorienterede investeringer bør 

sådanne forbundne reelle omkostninger 

desuden være ikke-fradragsberettigede, 

for så vidt de vedrører finansielle 
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virksomheder. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/81 

Ændringsforslag  81 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2018 

Paul Tang 

Fælles selskabsskattegrundlag 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Uanset stk. 2 skal omkostningerne 

til forskning og udvikling i forbindelse 

med udviklingen af nye finansielle 

produkter inden for finansielle 

virksomheder ikke være 

fradragsberettigede. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/82 

Ændringsforslag  82 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2018 

Paul Tang 

Fælles selskabsskattegrundlag 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Forslag til direktiv 

Artikel 62 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 62a 

 Fælles effektiv minimumsskattesats 

 Senest den 31. december 2018 fremsætter 

Kommissionen et lovgivningsforslag til en 

fælles effektiv minimumsskattesats på 

mindst 20 % i alle medlemsstaterne.  

Or. en 

 

 


