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20.3.2019 A8-0170/24

Ændringsforslag 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
(2018/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 55 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 55a. opfordrer Kommissionen til at 
offentliggøre et forslag, hvormed 
medlemsstaterne ville blive forpligtet til at 
sikre, at økonomiske aktører, som deltager 
i offentlige udbudsprocedurer, overholder 
et minimumsniveau for gennemsigtighed i 
forbindelse med skat, navnlig offentlig 
landeopdelt rapportering og 
gennemsigtige ejerskabsforhold;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/25

Ændringsforslag 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
(2018/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 69

Forslag til beslutning Ændringsforslag

69. glæder sig over pakken om digital 
skat, der blev vedtaget af Kommissionen 
den 21. marts 2018; beklager imidlertid, at 
der ikke er gjort fremskridt i Rådet52, og at 
det ikke har kunnet nå til enighed om 
denne pakke fra Kommissionen; er 
bekymret over, at Rådet i stedet overvejer 
et forslag, der har et meget mindre 
ambitiøst anvendelsesområde end det 
oprindelige forslag og Parlamentets 
efterfølgende holdning, der blev vedtaget 
den 13. december 201853; opfordrer Rådet 
til hurtigt at vedtage disse forslag;
____________
52Rådets (økonomi og finans) 
konklusioner, 4. december 2018.
53Europa-Parlamentets 
lovgivningsmæssige beslutning af 13. 
december 2018 om forslag til Rådets 
direktiv om et fælles system for en skat på 
indtægter fra levering af visse digitale 
tjenester, Vedtagne tekster, 
P8_TA(2018)0523.

69. glæder sig over pakken om digital 
skat, der blev vedtaget af Kommissionen 
den 21. marts 2018; Beklager imidlertid, at 
Rådet besluttede ikke at vedtage 
forslagene og i stedet udelukkende 
fokuserede sine bestræbelser på OECD-
niveau ; opfordrer Rådet til at give 
Kommissionen mandat til at forhandle 
skatteaftaler med tredjelande på vegne af 
EU med henblik på at sikre et omfattende 
globalt skattemiljø og tilpasse den nye 
definition af en væsentlig digital 
tilstedeværelse i alle skatteaftaler, når der 
er opnået enighed om en fælles definition;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Ændringsforslag 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
(2018/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 71

Forslag til beslutning Ændringsforslag

71. opfordrer de medlemsstater, der er 
villige til at overveje at indføre en digital 
skat, til at gøre dette inden for rammerne 
af et forstærket samarbejde, i tilfælde af 
at Rådet ikke er i stand til at nå til 
enighed om skatten på digitale tjenester;

71. opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte et forslag i henhold til artikel 
116 i TEUF om indførelse af en digital 
skat, eftersom betingelserne for 
manglende enighed i Rådet og 
konkurrenceforvridning er blevet opfyldt 
efter ECOFIN-mødet den 12. marts 2019, 
og et betydeligt antal medlemsstater har 
offentliggjort meddelelser om nationale 
digitale skatteforanstaltninger;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/27

Ændringsforslag 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
(2018/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 75

Forslag til beslutning Ændringsforslag

75. noterer sig, at de nominelle 
selskabsskattesatser er faldet på EU-niveau 
fra et gennemsnit på 32 % i 2000 til 21,9 % 
i 201856, hvilket er et fald på 32 %; er 
bekymret over denne konkurrences 
konsekvenser for skattesystemernes 
bæredygtighed og dens potentielle 
afsmittende virkninger på andre lande; 
bemærker, at det første G20/OECD-ledede 
BEPS-projekt ikke kom ind på dette 
fænomen; glæder sig over meldingen fra 
den inklusive ramme vedrørende BEPS om 
at ville se nærmere på et "fordomsfrit" 
grundlag for beskatningsret, der vil styrke 
jurisdiktionernes mulighed for at beskatte 
overskud, hvor den anden jurisdiktion med 
beskatningsret anvender en lav effektiv 
skattesats på de pågældende overskud, 
inden 202057, hvilket svarer til et minimum 
af effektiv beskatning; noterer sig, at det 
nuværende OECD-ledede arbejde som 
anført af den inklusive ramme vedrørende 
BEPS ikke ændrer noget ved, at lande eller 
jurisdiktioner fortsat frit kan fastsætte deres 
egne skattesatser eller vælge slet ikke have 
noget selskabsskattesystem58;

____________
56Rapport om beskatningstendenser i EU 
("Taxation Trends in the European 
Union"), tabel 3: højeste lovbestemte 

75. Anerkender, at skattekonkurrence – 
som udøves ved hjælp af faldende 
lovbestemte skattesatser og udbredelsen af 
særlige skatteordninger – er giver 
anledning til endnu større bekymring, da 
det fører til endnu større tab på de 
offentlige budgetter1a, selvom de seneste 
multilaterale initiativer har koncentreret sig 
om skatteundgåelse (BEPS); bemærker, at 
de seneste skøn viser, at et samlet 
indtægtstab som følge af skatteundgåelse 
på op til 10 % af selskabsskatteindtægterne 
ville svare til en nedskæring af den 
lovbestemte sats på ca. 2,5 %1b; noterer 
sig, at de nominelle selskabsskattesatser er 
faldet på EU-niveau fra et gennemsnit på 
32 % i 2000 til 21,9 % i 201856, hvilket er 
et fald på 32 %; er bekymret over denne 
konkurrences konsekvenser for 
skattesystemernes bæredygtighed og dens 
potentielle afsmittende virkninger på andre 
lande; bemærker, at det første G20/OECD-
ledede BEPS-projekt ikke kom ind på dette 
fænomen; glæder sig over meldingen fra 
den inklusive ramme vedrørende BEPS om 
at ville se nærmere på et "fordomsfrit" 
grundlag for beskatningsret, der vil styrke 
jurisdiktionernes mulighed for at beskatte 
overskud, hvor den anden jurisdiktion med 
beskatningsret anvender en lav effektiv 
skattesats på de pågældende overskud, 
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selskabsskattesatser (inklusiv ekstraskat), 
1995-2018, Kommissionen, 2018.
57"Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy – Policy 
Note", som godkendt af den inklusive 
ramme vedrørende BEPS den 23. januar 
2019.
58Ibid.

inden 202057, hvilket svarer til et minimum 
af effektiv beskatning; noterer sig, at det 
nuværende OECD-ledede arbejde som 
anført af den inklusive ramme vedrørende 
BEPS ikke ændrer noget ved, at lande eller 
jurisdiktioner fortsat frit kan fastsætte deres 
egne skattesatser eller vælge slet ikke have 
noget selskabsskattesystem58;

______________
1a International Monetary Fund, 2019, 
Corporate Taxation in the Global 
Economy, Policy Paper No. 19/007 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650 .
1b Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling, 2015, 
Measuring and Monitoring BEPS: Action 
11 – Final Report, Paris 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm 
56 Rrapport om beskatningstendenser i EU 
(Taxation Trends in the European Union) 
Tabel 4: højeste lovbestemte 
selskabsskattesatser (inklusiv ekstraskat), 
1995-2018, Kommissionen, 2018.
57 "Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy – Policy 
Note", som godkendt af den inklusive 
ramme vedrørende BEPS den 23. januar 
2019.
58 Ibid.

Or. en

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
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20.3.2019 A8-0170/28

Ændringsforslag 28
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
on behalf of the S&D Group

Betænkning A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
(2018/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 79

Forslag til beslutning Ændringsforslag

79. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere fænomenet med faldende 
nominelle skattesatser og dets indvirkning 
på de effektive skattesatser i EU og til at 
foreslå afhjælpende foranstaltninger, 
både inden for EU og over for 
tredjelande, alt efter hvad der er relevant, 
herunder strenge regler til bekæmpelse af 
misbrug, defensive foranstaltninger, f.eks. 
strengere kontrollerede udenlandske 
selskabsregler, og en henstilling om 
ændring af skatteoverenskomster;

79. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere fænomenet med faldende 
nominelle skattesatser og dets indvirkning 
på de globale takster i EU og til at foreslå 
en lovgivningsmæssig pakke i 
overensstemmelse hermed, herunder 
strenge regler til bekæmpelse af misbrug, 
defensive foranstaltninger, f.eks. strengere 
kontrollerede udenlandske selskabsregler 
eller regler om indkomstintegration, 
foruden en henstilling om ændring af 
beskatningsoverenskomster for at sikre et 
minimumsniveau for effektiv beskatning ;

Or. en



AM\1180250DA.docx PE637.644v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

20.3.2019 A8-0170/29

Ændringsforslag 29
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
(2018/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 79 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 79a. mener, at den globale 
koordinering af skattegrundlaget som 
følge af OECD/BEPS-projektet bør 
ledsages af en bedre samordning af 
skattesatserne med henblik på at opnå 
større effektivitet; opfordrer 
medlemsstaterne til at samarbejde med 
Kommissionen med henblik på at 
fastlægge et rimeligt niveau for effektiv 
mindstebeskatning på EU-plan og fremme 
en sådan standard på globalt plan; mener, 
at dette beskatningsniveau ikke bør 
fastsættes til under 18 % af 
virksomhedernes nettooverskud;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Ændringsforslag 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
(2018/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 117 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 117a. udtrykker sin beklagelse over, at 
Kommissionen har undladt at anvende 
statsstøttereglerne på skattemæssige 
foranstaltninger, der i alvorlig grad 
forvrider konkurrencen, og at den kun 
anvender disse regler i forbindelse med 
udvalgte sager med særlige karakteristika 
for at ændre praksis i den pågældende 
stat; opfordrer Kommissionen til at gøre 
alt for at inddrive uberettiget statsstøtte, 
herunder for alle de virksomheder, der er 
nævnt i Luxleaks-skandalen, med henblik 
på at skabe lige vilkår; opfordrer 
endvidere Kommissionen til at give 
medlemsstaterne og markedsaktørerne 
yderligere vejledning om anvendelsen af 
statsstøttereglerne, og hvad det betyder for 
virksomhedernes 
skatteplanlægningspraksis;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Ændringsforslag 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
(2018/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 117 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 117 b. opfordrer til en reform af 
konkurrencelovgivningen for at udvide 
anvendelsesområdet for 
statsstøttereglerne for at være i stand til at 
skride mere effektivt ind over for skadelig 
skattemæssig statsstøtte til multinationale 
selskaber, herunder skatteafgørelser;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/32

Ændringsforslag 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
(2018/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 120 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 120 a. henstiller, at enhver enhed, der 
opretter en offshorestruktur, over for de 
kompetente myndigheder skal godtgøre, at 
denne beslutning er legitimt begrundet, så 
det sikres, at offshorekonti ikke bruges til 
hvidvask eller skatteunddragelse;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/33

Ændringsforslag 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
 for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
(2018/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 199 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 199a. opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte et forslag om hurtig udfasning 
af systemet med "free ports" i EU;

Or. en


