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7.3.2018 A8-0050/85 

Ændringsforslag  85 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2018 

Paul Tang 

Fælles selskabsskattegrundlag 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) det er i regnskabsmæssig henseende 

en del af en konsolideret koncern med 

samlede konsoliderede indtægter på over 

750 000 000 EUR i det regnskabsår, der 

går forud for det relevante regnskabsår 

c) det er i regnskabsmæssig henseende 

en del af en konsolideret koncern med 

samlede konsoliderede indtægter på over 

50 000 000 EUR i det regnskabsår, der går 

forud for det relevante regnskabsår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/86 

Ændringsforslag  86 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2018 

Paul Tang 

Fælles selskabsskattegrundlag 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) skattesubjektet har, hvis der er tale 

om en enhed, selv eller sammen med sine 

tilknyttede selskaber en direkte eller 

indirekte råderet over mere end 50 % af 

stemmerettighederne eller direkte eller 

indirekte ejerskab over mere end 50 % af 

kapitalen eller har ret til at modtage mere 

end 50 % af overskuddet i denne enhed, og 

a) skattesubjektet har, hvis der er tale 

om en enhed, selv eller sammen med sine 

tilknyttede selskaber en direkte eller 

indirekte råderet over mere end 50 % af 

stemmerettighederne eller direkte eller 

indirekte ejerskab over mere end 50 % af 

kapitalen eller har ret til at modtage mere 

end 50 % af overskuddet i denne enhed, 

eller hvor hovedkontoret for det 

pågældende selskab kan betragtes som det 

sted for den reelle ledelse, hvor centrale 

ledelsesmæssige og kommercielle 

beslutninger, der er nødvendige for 

driften af enhedens virksomhed, i det 

væsentlige træffes og 

Or. en 



 

AM\1147911DA.docx  PE616.067v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.3.2018 A8-0050/87 

Ændringsforslag  87 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2018 

Paul Tang 

Fælles selskabsskattegrundlag 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den reelle selskabsskat, som 

enheden eller det permanente driftssted 

betaler af sit overskud, er lavere end 

forskellen mellem den selskabsskat, der 

ville blive pålagt enhedens eller det 

permanentet driftssteds overskud efter 

reglerne i dette direktiv, og den reelle 

selskabsskat, som enheden eller det faste 

driftssted har betalt af dette overskud. 

b) enhedens eller det permanente 

driftssteds overskud er genstand for en 

reel selskabsskattesats, der er lavere end 

75 % af den effektive selskabsskattesats, 

der ville være blevet anvendt i 

skattesubjektets medlemsstat. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/88 

Ændringsforslag  88 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2018 

Paul Tang 

Fælles selskabsskattegrundlag 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 59 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en enhed eller et fast driftssted 

behandles som et kontrolleret udenlandsk 

selskab efter stk. 1, skal enheden eller det 

faste driftssted svare skat af ikke-udloddet 

indkomst, i det omfang den hidrører fra 

følgende kategorier: 

Hvis en enhed eller et fast driftssted 

behandles som et kontrolleret udenlandsk 

selskab efter stk. 1, skal enheden eller det 

faste driftssted svare skat af al udenlandsk 

indkomst. 

Or. en 

 

 


