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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 

2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse 

virksomheder og filialer 

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

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2016)0198), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 50, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0146/2016), 

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag, 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 

anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 

irske parlament og den svenske rigsdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt 

ikke overholder nærhedsprincippet, 

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 21. 

september 20161, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39, 

– der henviser til de fælles drøftelser mellem Økonomi- og Valutaudvalget og 

Retsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55, 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget (A8-

0000/2017), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

                                                 
1  EUT C 487 af 28.12.2016, s. 62. 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1) Et retfærdigt og effektivt 

selskabsskattesystem bør blive 

hjørnestenen i det indre marked, og en 

samordnet og harmoniseret tilgang til 

gennemførelsen af de nationale 

skattesystemer er afgørende for at sikre, at 

det indre marked fungerer ordentligt, og 

at kapitalmarkedsunionen bliver en 

succes, og ville bidrage til at forhindre 

skatteundgåelse og overførsel af overskud. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Øget offentlig indsigt i 

selskabsskat, der betales af multinationale 

virksomheder, der er aktive i Unionen, er et 

væsentligt element for at fremme 

virksomhedernes ansvar, bidrage til 

velfærden gennem skatter, fremme fair 

skattekonkurrence i EU gennem en mere 

velfunderet offentlig debat, og genoprette 

den offentlige tillid til retfærdigheden i 

medlemsstaternes skattesystemer. En sådan 

offentlig indsigt kan opnås ved hjælp af en 

rapport om selskabsskatteoplysninger, 

uanset hvor det ultimative moderselskab i 

en multinational koncern er etableret. 

(5) Skatteundgåelse og 

skatteunddragelse udgør et stort tab af 

indtægter for medlemsstaterne, som 

svækker deres mulighed for at investere i 

foranstaltninger til fremme af 

beskæftigelse, bekæmpelse af fattigdom 

og udvikling af effektive 

sundhedssystemer for alle. Øget offentlig 

indsigt i selskabsskat, der betales af 

multinationale virksomheder, der er aktive 

i Unionen, er et væsentligt element for at 

fremme virksomhedernes ansvar, bidrage 

til velfærden gennem skatter, fremme fair 

skattekonkurrence i EU gennem en mere 

velfunderet offentlig debat, og genoprette 

den offentlige tillid til retfærdigheden i 

medlemsstaternes skattesystemer. En sådan 

offentlig indsigt kan opnås ved hjælp af en 

rapport om selskabsskatteoplysninger, 

uanset hvor det ultimative moderselskab i 
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en multinational koncern er etableret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Rapporten om 

selskabsskatteoplysninger bør indeholde 

oplysninger om alle aktiviteter i en 

virksomhed eller de tilknyttede 

virksomheder i en koncern, som 

kontrolleres af et ultimativt moderselskab. 

Oplysningerne bør være baseret på 

rapporteringsspecifikationerne i BEPS-

aktion 13 og bør begrænses til, hvad der er 

nødvendigt for at give offentligheden 

effektiv indsigt for at sikre, at 

fremlæggelsen ikke giver anledning til 

uforholdsmæssigt store risici eller 

ulemper. Rapporten bør også indeholde en 

kort beskrivelse af aktiviteterne. En sådan 

beskrivelse kan baseres på 

kategoriseringen i tabel 2 i bilag III i 

kapitel V i OECD's retningslinjer for 

koncerninterne afregningspriser. Rapporten 

bør indeholde en overordnet beskrivende 

del, hvori eventuelle væsentlige forskelle 

på koncernniveau mellem den beregnede 

skat og den betalte skat uddybes under 

hensyntagen til tilsvarende beløb i de 

foregående regnskabsår. 

(8) Rapporten om 

selskabsskatteoplysninger bør indeholde 

oplysninger om alle aktiviteter i en 

virksomhed eller de tilknyttede 

virksomheder i en koncern, som 

kontrolleres af et ultimativt moderselskab. 

Oplysningerne bør være baseret på 

rapporteringsspecifikationerne i BEPS-

aktion 13. Rapporten bør også indeholde en 

kort beskrivelse af aktiviteterne. En sådan 

beskrivelse kan baseres på 

kategoriseringen i tabel 2 i bilag III i 

kapitel V i OECD's retningslinjer for 

koncerninterne afregningspriser. Rapporten 

bør indeholde en overordnet beskrivende 

del, hvori eventuelle væsentlige forskelle 

på koncernniveau mellem den beregnede 

skat og den betalte skat uddybes under 

hensyntagen til tilsvarende beløb i de 

foregående regnskabsår. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 



 

PE597.646v01-00 8/24 PR\1116982DA.docx 

DA 

 

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.  

(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. jurisdiktion. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Medlemsstaterne bør sikre, at 

skatteforvaltningerne afsætter et passende 

niveau af menneskelige, tekniske og 

økonomiske ressourcer til automatisk 

informationsudveksling, til 

databehandling og til bekæmpelse af 

skattesvig og skatteundgåelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Fagforeninger og ansatte i 

multinationale selskaber bør orienteres 

regelmæssigt og behørigt om selskabets 

situation, herunder antallet af 

medarbejdere udregnet i 

fuldtidsækvivalenter, det genererede 

overskud og den indkomstskat, der er 

betalt, samt selskabets mål og fremtidige 

investeringsplan. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at identificere de 

skattejurisdiktioner, for hvilke der skal 

anvendes en høj detaljeringsgrad, bør 

Kommission tillægges beføjelser i henhold 

til artikel 290 i TEUF til at udarbejde en 

fælles EU-liste over disse 

skattejurisdiktioner. Listen bør udarbejdes 

på grundlag af visse kriterier i bilag 1 til 

meddelelse fra Kommissionen til Europa-

Parlamentet og Rådet om en ekstern 

strategi til effektiv beskatning 

(COM(2016) 24 final). Det er af særlig 

betydning, at Kommissionen gennemfører 

passende høringer som led i det 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i henhold til principperne i 

den interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning, som blev godkendt af Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen i 

afventning af undertegnelsen. For at sikre 

lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter bør Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig modtage 

alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter bør have systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a)  For at sikre ensartede betingelser 

for gennemførelsen af artikel 48b, stk. 1, 

3, 4 og 6, og artikel 48c, stk. 5, i direktiv 

2013/34/EU bør Kommissionen også 

tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse 

beføjelser bør udøves i overensstemmelse 

med Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/20111a.  

 ________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – 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. 

Medlemsstaterne pålægger de ultimative 

moderselskaber i store koncerner som 

defineret i artikel 3, stk. 7, der henhører 

under deres nationale lovgivning, og store 

virksomheder som defineret i artikel 3, stk. 

4, der henhører under deres lovgivning, 

som ikke er tilknyttede virksomheder, 

hvert år at udarbejde og offentliggøre en 

rapport om selskabsskatteoplysninger. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rapporten om selskabsskatteoplysninger 

skal gøres tilgængelig for offentligheden på 

virksomhedens websted på datoen for 

offentliggørelsen. 

Rapporten om selskabsskatteoplysninger 

skal offentliggøres i et fælles format, der 

er tilgængeligt i et åbent dataformat, og 

gøres tilgængelig for offentligheden på 

virksomhedens websted på datoen for 

offentliggørelsen på mindst et af EU's 

officielle sprog. På samme dato 

registrerer virksomheden også rapporten i 

et offentligt register, der forvaltes af 

Europa-Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – 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. 

Medlemsstaterne pålægger datterselskaber, 

som henhører under deres nationale 

lovgivning og er kontrolleret af et 

ultimativt moderselskab med en 

konsolideret nettoomsætning på over 

40 000 000 EUR, som ikke henhører under 

lovgivningen i en medlemsstat, at 

offentliggøre rapporten om 

selskabsskatteoplysninger for det 

ultimative moderselskab en gang om året. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

På datoen for offentliggørelsen gøres 

rapporten om selskabsskatteoplysninger 
tilgængelig for offentligheden på webstedet 

for datterselskabet eller på en tilknyttet 

virksomheds websted. 

Rapporten om selskabsskatteoplysninger 

skal offentliggøres i et fælles format, der 

er tilgængeligt i et åbent dataformat, og 

gøres tilgængelig for offentligheden på 

webstedet for datterselskabet eller på en 

tilknyttet virksomheds websted på datoen 

for offentliggørelsen på mindst et af EU's 

officielle sprog. På samme dato 

registrerer virksomheden også rapporten i 

et offentligt register, der forvaltes af 

Europa-Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – stk. 4 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rapporten om selskabsskatteoplysninger 

gøres tilgængelig for offentligheden på 

filialens websted eller på en tilknyttet 

virksomheds websted på datoen for 

offentliggørelsen. 

Rapporten om selskabsskatteoplysninger 

skal offentliggøres i et fælles format, der 

er tilgængeligt i et åbent dataformat, og 

gøres tilgængelig for offentligheden på 

filialens websted eller på en tilknyttet 

virksomheds websted på datoen for 

offentliggørelsen på mindst et af EU's 

officielle sprog. På samme dato 

registrerer virksomheden også rapporten i 

et offentligt register, der forvaltes af 

Europa-Kommissionen. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b - 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 med en 

konsolideret nettoomsætning på over 

40 000 000 EUR, og som ikke henhører 

under lovgivningen i en medlemsstat, eller 

en virksomhed, som ikke er tilknyttet, og 

som har en nettoomsætning på over 

40 000 000 EUR 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – stk. 5 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) det ultimative moderselskab som 

omhandlet i litra a) er ikke et mellemstort 

eller stort datterselskab som omhandlet i 

stk. 3. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 
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Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 4 c – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) en kort beskrivelse af aktiviteterne a) navn(e), en kort beskrivelse af 

aktiviteterne og geografisk beliggenhed 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) antal beskæftigede b) antal beskæftigede udregnet i 

fuldtidsækvivalenter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) værdien af aktiver og de årlige 

omkostninger til vedligeholdelse af disse 

aktiver  

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 
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Direktiv 2013/34/EU 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) salg og køb 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bc) værdien af investeringer opdelt på 

skattejurisdiktioner 

Or. en 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) nettoomsætningen, herunder med 

forretningsmæssigt forbundne parter 

c) nettoomsætningen, herunder en 

sondring mellem den omsætning, der er 

skabt med forbundne parter, og den 

omsætning, der er skabt med 

ikkeforbundne parter 

Or. en 
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Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) vedtaget kapital 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 2 – litra f b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fb) andre materielle aktiver end 

likvide midler  

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) modtagne offentlige tilskud 

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 
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Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 2 – litra g b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 gb) listen over datterselskaber, der 

opererer i hver enkelt skattejurisdiktion, 

både i og uden for EU, og data for disse 

datterselskaber svarende til datakravene 

for moderselskaberne i henhold til denne 

artikel 

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 gc) alle betalinger til stater på 

årsbasis, jf. artikel 41, stk. 5 

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Oplysningerne omhandlet i stk. 2 anføres 

separat for hver medlemsstat i rapporten. 

Hvis en medlemsstat omfatter flere 

skattejurisdiktioner, skal oplysningerne 

kombineres på nationalt niveau. 

Oplysningerne omhandlet i stk. 2 anføres 

separat for hver medlemsstat i rapporten. 

Hvis en medlemsstat omfatter flere 

skattejurisdiktioner, skal oplysningerne 

anføres separat for hver 

skattejurisdiktion. 

Or. en 
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Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – 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. 

Oplysningerne i stk. 2 anføres aggregeret 

for andre skattejurisdiktioner uden for EU 

i rapporten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – stk. 3 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Oplysningerne i omhandlet stk. 2 anføres 

aggregeret for andre skattejurisdiktioner i 

rapporten. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Rapporten om 

selskabsskatteoplysninger skal 

offentliggøres og gøres tilgængelig for 

offentligheden på webstedet på mindst et af 

EU's officielle sprog. 

5. Rapporten om 

selskabsskatteoplysninger skal 

offentliggøres i et fælles format, der er 

tilgængeligt i et åbent dataformat, og 

gøres tilgængelig for offentligheden på 

virksomhedens websted på datoen for 

offentliggørelsen på mindst et af EU's 

officielle sprog. På samme dato registrerer 

virksomheden også rapporten i et 

offentligt register, der forvaltes af 

Europa-Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48e – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

medlemmerne af administrations-, 

ledelses- og tilsynsorganerne for det 

ultimative moderselskab, som omhandlet i 

artikel 48b, stk. 3, og eller den/de 

person(er), der har ansvaret for at udføre 

offentliggørelsesformaliteterne som 

omhandlet i artikel 13 i direktiv 

89/666/EØF for den i artikel 48b, stk. 4, i 

nærværende direktiv omhandlede filial, der 

handler inden for de beføjelser, der er 

tillagt dem efter den nationale lovgivning, 

har kollektivt ansvar for efter bedste 

overbevisning og evne at sikre, at 

rapporten om skatteoplysninger 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

medlemmerne af administrations-, 

ledelses- og tilsynsorganerne for det 

ultimative moderselskab, som omhandlet i 

artikel 48b, stk. 3, og eller den/de 

person(er), der har ansvaret for at udføre 

offentliggørelsesformaliteterne som 

omhandlet i artikel 13 i direktiv 

89/666/EØF for den i artikel 48b, stk. 4, i 

nærværende direktiv omhandlede filial, der 

handler inden for de beføjelser, der er 

tillagt dem efter den nationale lovgivning, 

har kollektivt ansvar for at sikre, at 

rapporten om skatteoplysninger 

udarbejdes, offentliggøres og formidles i 
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udarbejdes, offentliggøres og formidles i 

overensstemmelse med artikel 48b, 48c og 

48d. 

overensstemmelse med artikel 48b, 48c og 

48d. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48g  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 48g udgår 

Fælles EU-liste over visse 

skattejurisdiktioner 

 

Kommission tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 49 med henblik på at udarbejde en 

fælles EU-liste over visse 

skattejurisdiktioner. Listen udarbejdes 

efter en vurdering af skattejurisdiktioner, 

der ikke overholder følgende kriterier: 

 

1)  gennemsigtighed og udveksling af 

informationer, herunder udveksling af 

oplysninger efter anmodninger og 

automatisk udveksling af oplysninger om 

finansielle konti 

 

2)  fair skattekonkurrence  

3)  standarder udarbejdet af G20 

og/eller OECD 

 

4)  andre relevante standarder, 

herunder internationale standarder 

udarbejdet af Den Finansielle 

Aktionsgruppe. 

 

Kommissionen reviderer og ændrer 

regelmæssigt listen for at tage højde for 

nye omstændigheder, hvor det er relevant. 

 

Or. en 
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Ændringsforslag   33 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48j (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 48j 

 Fælles format for rapporten 

 Kommissionen fastlægger ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter det fælles 

format, som der henvises til i artikel 48b, 

stk. 1, 3, 4 og 6, samt i artikel 48c, stk. 5. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

50, stk. 2. 

Or. en 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 49 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) I artikel 49 foretages følgende 

ændringer: 

udgår 

a)  Stk. 2 og 3 affattes således:  

"2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 1, stk. 2, artikel 3, stk. 

13, artikel 46, stk. 2, og artikel 48g 

tillægges Kommissionen for en ubegrænset 

periode fra den dato, der er omhandlet i 

artikel 54. 

 

3.  Den i artikel 1, stk. 2, artikel 3, stk. 

13, artikel 46, stk. 2, og artikel 48g 

omhandlede delegation af beføjelser kan 

til enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den 
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pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter offentliggørelsen af 

afgørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende eller på et senere tidspunkt, der 

angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der 

allerede er i kraft." 

b)  Som stk. 3a indsættes:  

"3a.  Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt 

medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning af [dato]." 

 

c) Stk. 5 affattes således:  

"5.  En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 1, stk. 2, artikel 3, stk. 

13, artikel 46, stk. 2, eller artikel 48g 

træder kun i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet har gjort 

indsigelse inden for en frist på to måneder 

fra meddelelsen af den pågældende 

retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, 

eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet 

inden udløbet af denne frist begge har 

informeret Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges 

med to måneder på Europa-Parlamentets 

eller Rådets initiativ." 

 

Or. en 
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BEGRUNDELSE 

 

Offentlig landeopdelt rapportering (CBCR) af skatterelaterede virksomhedsoplysninger er et 

centralt element i bekæmpelse af skatteundgåelse og skatteunddragelse på internationalt plan 

og som modforanstaltning imod skattesystemernes "kapløb mod bunden". Men fordelene ved 

dette direktiv vil række langt videre. Med stigende mobilitet og globale og EU-dækkende 

økonomiske aktiviteter er gennemsigtighed i form af offentliggørelse en forudsætning for 

stærk virksomhedsledelse og et redskab til at øge virksomhedernes sociale ansvar. 

 

I øjeblikket kan borgerne end ikke anvende virksomhedernes offentliggjorte regnskaber til at 

fastslå, om multinationale selskaber opererer i deres skattejurisdiktioner. Efterhånden som 

multinationale selskaber bliver mere komplekse, og desværre ofte mindre gennemsigtige, 

bliver problemet værre. De fleste lande anvender internationale regnskabsstandarder. Derfor 

vil offentlig landeopdelt rapportering være et omkostningseffektivt middel til at skabe en 

ændring med hensyn til virksomheders gennemsigtighed på globalt plan til gavn for vores 

samfund, herunder borgere, aktionærer, skattemyndigheder, investorer og økonomer, og den 

vil give dem mulighed for at drage regeringer og multinationale selskaber til ansvar.  

 

Ordførerne mener, at dette direktiv ud over de skattemæssige mål og målet om 

ansvarliggørelse af virksomhederne også er et redskab til at forbedre arbejdstagernes ret til 

information og høring. Offentlig rapportering styrker dialog og fremmer gensidig tillid i 

virksomheder, da den kan tilvejebringe objektive og pålidelige data om virksomhedernes 

situation og på den måde gøre alle aktører, herunder medarbejderne, bevidste om eventuelle 

tilpasningsbehov. Den fremmer desuden inddragelse af medarbejderne i virksomhedens drift 

og fremtid og øger dens konkurrenceevne. 

 

Europa-Parlamentet har længe efterlyst offentlig landeopdelt rapportering. Allerede i 2014 

vedtog det sin beslutning om landeopdelt rapportering, hvori det anførte, at kvaliteten af den 

finansielle rapportering er afgørende for at kunne bekæmpe skatteunddragelse effektivt, og at 

den ligeledes vil være nyttig for investorer inden for alle sektorer og derved bidrage til god 

global styring. I 2014 indgik offentlig landeopdelt rapportering i drøftelserne inden for 

rammerne af direktivet om ikkefinansiel rapportering. Endelig, da ordføreren for reformen af 

aktionærers rettigheder, Sergio Cofferati, pressede på for at introducere offentlig landeopdelt 

rapportering i regnskabsdirektivet, besluttede Kommissionen sig for at forelægge et specifikt 

forslag om emnet i form af en ændringsretsakt til regnskabsdirektivet. Denne ændring af 

regnskabsdirektivet kan komme til at spille en afgørende rolle for virksomheders rapportering. 

 

Ordførerne foreslår at forbedre gennemsigtigheden med hensyn til de oplysninger, 

virksomheder bør fremlægge, og foreslår følgende primære forbedringer af Kommissionens 

tekst: 

 

• Indførelsen af nye kategorier af virksomheder og koncerner bør undgås i lyset af 

initiativet om bedre lovgivning. Denne ændring af regnskabsdirektivet bør bringes i 

overensstemmelse med regnskabsdirektivets logik. Tærsklerne for mikrovirksomheder, små 

og mellemstore og store virksomheder har været fastsat længe. Dette koncept går tilbage til 

det fjerde selskabsdirektiv i 1978. Behovet for at indføre en ny tærskel er indtil videre ikke 

blevet begrundet af Kommissionen på tilfredsstillende vis. Eftersom SMV'er ikke har 
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ressourcerne til at investere i skuffeselskabsstrukturer for kunstigt at overføre overskud, bliver 

de presset ud i en konkurrencemæssigt ugunstig situation i forhold til de multinationale 

selskaber. For at sikre et sundt indre marked er det afgørende at etablere et fair, effektivt, 

gennemsigtigt og vækstfremmende fælles selskabsbeskatningssystem baseret på princippet 

om, at overskud bør beskattes i det land, hvor de skabes. Derfor bør store koncerner som 

defineret i artikel 3, stk. 7, og alle store virksomheder som defineret i artikel 3, stk. 4, være 

underlagt de nye krav om offentliggørelse.  

 

• Ordførerne mener, at det vil være uhensigtsmæssigt at begrænse anvendelsesområdet 

for dette direktiv til oplysninger, der vedrører EU-medlemsstater og -skattely, og derfor 

foreslår de – selv om de principielt ikke er imod ideen om en EU-sortliste over skattely, som 

er udarbejdet på grundlag af klare kriterier – at multinationale selskaber bør fremlægge 

oplysninger om deres aktiviteter for hver af de jurisdiktioner, som de opererer i, også uden for 

Den Europæiske Union. Offentliggørelse af sådanne oplysninger er ikke en sanktion for 

ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, men snarere en forudsætning for dem, der opererer på et 

velfungerende indre marked.  

 

• Ordførerne mener, at multinationale selskaber med henblik på at forbedre 

offentlighedens kontrol og virksomheders gennemsigtighed på globalt plan bør fremlægge 

relevante oplysninger for alle de lande i verden, hvor de opererer, således at skatterne betales, 

der hvor overskuddene rent faktisk skabes. Ordførernes krav om, at ikke-aggregerede data 

skal offentliggøres, er i overensstemmelse med EU's udviklingsvenlige politikkohærens, da 

den sigter mod at fremme overholdelse af skattereglerne og mod at give udviklingslandene en 

reel hjælp til at få rådighed over deres skatteindtægter. 

 

• Ordførerne mener, at det er afgørende, at offentliggørelsens format muliggør 

sammenligning af data, og foreslår derfor, at formatet for rapporteringsdokumenterne for alle 

virksomheder standardiseres inden for rammerne af dette direktiv. 

 

Afslutningsvis ønsker ordførerne at fremhæve betydningen af en samordnet og harmoniseret 

tilgang til gennemførelsen af selskabsbeskatningssystemer for, at det indre marked kan 

fungere ordentligt. I denne forbindelse ønsker ordførerne igen at understrege, at større 

gennemsigtighed med hensyn til multinationale virksomheders aktiviteter er afgørende for at 

få sat en stopper for overførsel af overskud, som foregår gennem en række mekanismer såsom 

skuffeselskaber, patentbokse og interne afregningspriser, og for usunde praksisser med 

skattekonkurrence mellem retssystemer, som alt for ofte har været benyttet til skade for 

borgerne, i særdeleshed skatteydere, medarbejdere og SMV'er. 

 

 


