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FORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over Kommissionens seneste initiativer og opfordrer medlemsstaterne til at 

intensivere kampen mod skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse, fremme 

klarere, mere gennemsigtige og mere retfærdige skatteafgørelser, bekæmpe aggressiv 

skatteplanlægning, undgå dobbeltbeskatning og afgiftsunddragelse og sætte en stopper 

for urimelig skadelig skattemæssig konkurrence mellem dem; 

2. opfordrer til en relancering af det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag (FKSSG) 

og opfordrer til, at det gennemføres fuldt ud, baseret på omfattende konsekvensanalyser, 

overholdelse af nærhedsprincippet og med de rette redskaber til at undgå misbrug; mener, 

at FKSSG bør undgå unødvendige administrative byrder og omkostninger i forbindelse 

med overholdelse og bør lukke smuthuller mellem de nationale systemer; mener også, at 

FKSSG bør supplere indførelsen af en offentlig og gennemsigtig landeopdelt rapportering 

for multinationale selskaber; 

3. minder om, at der trods den seneste udvikling ikke træffes nogen væsentlige beslutninger 

på rådsniveau om selskabsbeskatning, og mener, at FKSSG er et afgørende skridt hen 

imod yderligere EU-integration; 

4. anerkender Kommissionens strategi med etablering af et forenklet selskabsskattegrundlag 

(uden konsolidering) som et første skridt, og at Kommissionen vil inkludere en 

foranstaltning med grænseoverskridende lettelser, indtil konsolideringen kan genindføres 

på et senere tidspunkt; påpeger, at denne foranstaltning ikke er den optimale erstatning 

for konsolidering, og at det vil være tidskrævende at gennemføre denne nye ordning fuldt 

ud; 

5. mener, at finanspolitik og selskabsbeskatning bør være et vigtigt redskab til at fremme 

innovation, konkurrenceevne, vækst, beskæftigelse og investeringer; mener, at 

medlemsstaterne gennem en mere effektiv, betydeligt mindre uigennemskuelig, mere 

gennemsigtig og mere retfærdig beskatning af alle virksomheder, skal fremme et 

attraktivt, konkurrencedygtigt og stabilt erhvervsklima, der gør det muligt for 

virksomhederne, herunder små og mellemstore virksomheder (SMV’er), innovative 

virksomheder, familieforetagender, selvstændige og liberale erhverv at fungere mere 

enkelt på tværs af grænserne i Unionen, bl.a. med henblik på at tiltrække flere 

udenlandske investeringer; beklager anvendelsen af aggressive 

skatteplanlægningsinstrumenter blandt multinationale selskaber, der har en fordel i 

forhold til SMV'erne og dermed bidrager til at begrænse deres konkurrenceevne; 

opfordrer til fremme af konkurrencedygtige, enkle, mere koordinerede skattesystemer 

med et reduceret antal skattefritagelser og fjernelse af skadelige skatteforanstaltninger i 

tæt samarbejde med og imellem medlemsstaterne; 

6. er overbevist om, at bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse bør 

finde sted som led i en bredere sammenhæng og i overensstemmelse med OECD’s 

henstillinger; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om at fastsætte kriterier 

for at definere skattely baseret på en EU-definition og til at forhandle skatteaftaler med 

tredjelande på vegne af EU i denne henseende; understreger, at manglen på en fælles 

definition forvrider EU's indre marked og skaber retlig usikkerhed; 
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7. understreger, at skatter, herunder udbytteskat, skal betales i lande, hvor de økonomisk 

aktiviteter finder sted eller værdi skabes, og hvor de offentlige tjenester og infrastrukturer 

anvendes; opfordrer medlemsstaterne til at overholde disse principper i deres nationale 

skattelovgivning; beklager, at for stor kompleksitet og forskellene i de nationale 

skattesystemer anvendes til aggressiv skatteplanlægning;  

8. understreger i denne henseende behovet for klare, gennemsigtige og ensartede regler for 

bogføring af overskud og værdiskabelse; 

9. støtter princippet om gennemsigtighed og automatisk udveksling af oplysninger i 

skatteafgørelser mellem skattemyndighederne; konstaterer, at dette kan øge tilliden 

mellem medlemsstaterne; mener, at skatteafgørelser benyttes for at skabe retssikkerhed 

og et erhvervsvenligt miljø for skatteyderne; 

10. påpeger, at digitalisering også er en udfordring for de nationale skattesystemer og 

grænseoverskridende aktiviteter; understreger i denne sammenhæng behovet for en 

konsekvent anvendelse af generelle principper for selskabsbeskatning; opfordrer 

Kommissionen til at fremme en harmoniseret definition af e-virksomheders faste 

driftssted og økonomiske substans for bedre at kunne vurdere det overskud, der genereres 

i et bestemt geografisk område, og sikre et tilsvarende skattemæssigt bidrag; 

11. mener, at grundlæggende selskabsstyringsprincipper om gennemsigtighed og 

ansvarlighed vil bidrage til en stærk og stabil økonomi ved at reducere markedsvolatilitet 

og fremme tilliden til virksomheder; opfordrer til offentlig landeopdelt rapportering om 

store virksomheder i alle sektorer for at øge gennemsigtigheden, hvad angår deres 

aktiviteter, navnlig med hensyn til overskud, betalt skat af overskud og modtagne tilskud; 

mener, at obligatorisk rapportering på dette område er en vigtig bestanddel af 

selskabernes sociale ansvar over for aktionærer og samfund; 

12. mener, at det indre marked har brug for en mere gennemsigtig, sammenhængende og 

gradvist harmoniseret skatteramme for at fungere effektivt; understreger, at Unionens 

SMV'er i den nuværende situation kan risikere ulige konkurrence sammenlignet med 

multinationale selskaber, der kunstigt kan udforme deres struktur med det formål at 

nedsætte skatteprocenten; 

13. mener, at der bør tages hensyn til de enkelte medlemsstaters suveræne rettigheder og 

forskellene i økonomiske og kommercielle sektorer og erhvervssektorer med hensyn til, 

hvordan de påvirker vækst og udvikling samt den sociale samhørighed inden for de 

pågældende medlemsstater og Unionen som helhed; 

14. understreger betydningen af at sikre, at objektiv skattemæssig gennemsigtighed opnås, 

samtidig med at der sikres beskyttelse af personoplysninger, fortrolighed af de 

udvekslede oplysninger og frihed til at drive egen virksomhed; opfordrer i denne 

forbindelse til udarbejdelse af løsninger, der skaber balance mellem åbenhed og 

fortrolighed; 

15. understreger, at Unionens initiativer bør undgå en unødvendig stigning i den 

administrative byrde og omkostningerne i forbindelse med overholdelse af reglerne; 

mener, at alle forslag bør føre til større retlig sikkerhed, åbenhed, enkelhed og hurtig 

ekspedition i relation til den administrative proces;  
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16. minder om, at der på trods af den ydede indsats, stadig er tilfælde af dobbelt beskatning, 

som skal løses; opfordrer til lettere, hurtigere og mere gennemsigtige løsninger, navnlig 

for SMV’er, selvstændige og de liberale erhverv; foreslår en forenkling af anvendelsen af 

kredit fra skatter betalt i et andet land; 

17. bemærker, at kompleksiteten af bilaterale og multilaterale skatteaftaler ofte skaber 

smuthuller, der muliggør skatteunddragelse i forbindelse med nationale 

beskatningsordninger; 

18. understreger behovet for en automatisk, gennemsigtig, øjeblikkelig og omfattende 

udveksling af informationer, herunder skattemæssige afgørelser, mellem de relevante 

skattemyndigheder, som kunne være i form af et centralt Unionsregister, og tilskynder til 

bedre informationsudveksling mellem kompetente myndigheder på skatteområdet; 

19. mener, at Kommissionen og medlemsstaterne i højere grad bør anvende elektroniske 

løsninger i skatterelaterede procedurer for at mindske de administrative byrder og 

forenkle grænseoverskridende procedurer; 

20. understreger betydningen af stærk skattemæssig suverænitet og opfordrer til 

opretholdelse af beskatning som et nationalt anliggende i hver medlemsstat i 

overensstemmelse med traktaten; opfordrer ikke desto mindre til mere omfattende 

udveksling af oplysninger om skatteanliggender mellem de kompetente myndigheder; 

21. foreslår, at Kommissionen vurderer virkningen af de eksisterende særlige økonomiske 

zoner i Unionen, der anvendes til at skabe vækst og økonomisk genopretning i 

afgrænsede områder, såsom grænseområder, som er dybt berørt af krisen eller har høj 

arbejdsløshed; opfordrer i denne sammenhæng til udveksling af bedste praksis mellem 

skattemyndighederne; understreger, at politikker, der har til formål at sikre skattefordele 

til ugunstigt stillede regioner, skal være i overensstemmelse med Unionens mål om større 

skattemæssig gennemsigtighed og bekæmpelse af skatteunddragelse og skattesvig og 

ikke må undergrave de eksisterende EU-regler for regionalstøtte;  

22. kræver, at adgangen til oplysninger om den(de) ultimative begunstigede ejer(e) af 

virksomheder i Unionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 

2015/8491 også omfatter oplysninger om virksomheders globale effektive 

selskabsskatteprocent på grundlag af årsregnskaber, der er udarbejdet og offentliggjort i 

henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 2013/34/EU2, og at 

adgangen til disse oplysninger er direkte, i elektronisk form, uden unødvendige 

formaliteter og på et sprog, der er let forståeligt for de relevante offentlige myndigheder; 

23. understreger, at opnåelse af en finanspolitisk union er en forudsætning for at opnå 

økonomisk stabilitet i Unionen på lang sigt; 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger 

mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73). 
2  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede 

regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF EØS-relevant tekst 

(EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19). 
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24. mener, at initiativer til mere effektiv selskabsbeskatning bør omfatte forslag til forbedring 

af erhvervsklimaet for virksomhedsetablering, f.eks. skattelettelser for investorer, der 

geninvesterer kapitalgevinster i små virksomheder i Unionen forbundet med større risici 

eller klarlagte skatteregler for aktieoptioner; 

25. understreger i afventning af fuld gennemførelse af FKSSG behovet for at støtte indsatsen 

fra Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af 

Lignende Art eller med Lignende Virkning, der undersøger misbrug af patentbokse, 

postkassevirksomheder og andre skattemanipuleringsformer med det formål at undgå 

eller minimere betaling af skat, eftersom skatteundgåelse i sidste ende vil resultere i 

større offentlige gæld og/eller stigende skatter for SMV'er og borgere; 

26. opfordrer til fastlæggelse af en bestemmelse om, at offentlige enheder, herunder Unionen, 

medlemsstaterne og virksomheder, der er ejet af medlemsstaterne, ikke kan udbetale 

offentlige midler til virksomheder, der ikke har offentliggjort deres ultimative 

begunstigede ejer(e), globale effektive selskabsskatteprocent og landeopdelte 

rapportering; 

27. anmoder Kommissionen om at foreslå harmoniserede kriterier for at fritage 

virksomhedernes investeringer i FoU for beskatning med henblik på at nå det europæiske 

mål om at bruge 3 % af BNP på forskning i 2020; 

28. opfordrer Kommissionen til ikke at undlade at anvende artikel 116 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, som danner det nødvendige retsgrundlag for 

Parlamentet og Rådet, til at handle efter den almindelige lovgivningsprocedure for at 

eliminere de former for praksis, der resulterer i konkurrenceforvridning på det indre 

marked, f.eks. skattemæssig konkurrence, som medlemsstaterne skaber som følge af 

uigennemsigtige og uretfærdige skatteafgørelser; 

29. opfordrer indtrængende Kommissionen til snarest muligt at forelægge et 

lovgivningsforslag om indførelse af FKSSG for at fremme erhvervsklimaet og bekæmpe 

skatteundgåelse i Unionen. 
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