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Ændringsforslag  37 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Henvisning 1 a (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  – der henviser til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om 

oprettelse af en europæisk 

tilsynsmyndighed (Den Europæiske 

Værdipapir- og 

Markedstilsynsmyndighed), om ændring 

af afgørelse nr. 716/2009/EF og om 

ophævelse af Kommissionens afgørelse 

2009/77/EF1 ("ESMA-forordningen"), 

  

Or. en 

                                                 
1 EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84. 
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Ændringsforslag  38 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Henvisning 1 b (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  – der henviser til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om 

oprettelse af en europæisk 

tilsynsmyndighed (Den Europæiske 

Banktilsynsmyndighed), om ændring af 

afgørelse nr. 716/2009/EF og om 

ophævelse af Kommissionens afgørelse 

2009/78/EF1 ("EBA-forordningen"), 

Or. en 

                                                 
1 EUT L 331, 15.12.2010, s. 12. 



 

AM\1170536DA.docx PE631.544v01-00 } 

 PE631.545v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Am. 39 

Ændringsforslag  39 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning A 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

A. der henviser til, at "Cum-Ex" eller 

udbyttearbitragehandelsordninger henviser 

til handel med aktier på en måde, som 

skjuler den faktiske ejers identitet og giver 

begge involverede parter mulighed for at 

gøre krav på skattefradrag i forbindelse 

med kapitalvindingsskat, som kun er blevet 

betalt én gang; 

A. der henviser til, at "Cum-Ex" og 

"Cum-Cum" eller 

udbyttearbitragehandelsordninger henviser 

til handel med aktier på en måde, som 

skjuler den faktiske ejers identitet og giver 

begge involverede parter mulighed for at 

gøre krav på skattefradrag i forbindelse 

med kapitalvindingsskat, som kun er blevet 

betalt én gang; 

Or. en 
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Ændringsforslag  40 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

om Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning B 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

B. der henviser til, at Cum-Ex-

skandalen blev afsløret for offentligheden 

gennem en fælles undersøgelse, der blev 

gennemført af en lang række europæiske 

nyhedsmedier, som involverede12 lande og 

38 journalister; 

B. der henviser til, at Cum-Ex-

skandalen blev afsløret for offentligheden 

af en række europæiske nyhedsmedier ved 

et samarbejde, som involverede12 lande og 

38 journalister; 

  

Or. en 
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Ændringsforslag  41 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning C 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

C. der henviser til, at 11 

medlemsstater har mistet op til 55,2 mia. 

EUR i skatteindtægter som følge af 

ordningen; 

C. der henviser til, at 11 

medlemsstater har mistet op til 55,2 mia. 

EUR i skatteindtægter som følge af Cum-

Ex- og Cum-Cum-ordningerne; 

Or. en 
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Ændringsforslag  42 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning E a (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ea. der henviser til, at det i 2016 blev 

afsløret, at de danske skattemyndigheder 

havde undladt at reagere på en lang 

række advarsler om, at udenlandske 

virksomheder misbrugte danske 

skatteregler og brugte dokumentfalsk for 

svigagtigt at søge om tilbagebetaling af 

udbytteskat, hvilket blev anslået til at have 

kostet den danske skattemyndighed mere 

end 1,5 mia. EUR1; 

______________________________ 

1 European Network on Debt and 

Development, Tax Games: the Race to the 

Bottom – Europe’s role in supporting an 

unjust global tax system, 2017, 
https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Ændringsforslag  43 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning E b (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Eb. der henviser til, at den tyske 

regering angiveligt i mange har været 

bekendt med disse svigagtige metoder, 

men først i 2015 underrettede 

medlemsstaterne herom; der henviser til, 

at det tyske finansministerium angiveligt 

har sagt, at det har kendskab til 

418 forskellige tilfælde af skattesvig til en 

samlet værdi af 5,7 mia. EUR; 

Or. en 
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Ændringsforslag  44 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning -G (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

G. der henviser til, at Cum-Ex-

ordninger har nogle af de kendetegn, 

som er karakteristiske for skattesvig, 

men at det skal vurderes, hvorvidt 

der er sket en overtrædelse af 

national lovgivning eller EU-

lovgivningen; 

 

G. der henviser til, at Cum-Ex- og 

Cum-Cum-ordninger har nogle af de 

kendetegn, som er karakteristiske for 

skattesvig, men at det skal vurderes, 

hvorvidt der er sket en overtrædelse 

af national lovgivning eller EU-

lovgivningen; 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  45 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt I (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

I. der henviser til, at det i den 

endelige rapport fra det fjerde 

undersøgelsesudvalgs i den tyske 

Bundestag konkluderes, som de tyske 

domstole har konkluderet, nemlig at 

skattepraksisser såsom "Cum-Ex-aftaler", 

der omfatter short selling, er ulovlige, og at 

sammenslutningen af tyske banker har 

forværret problemet i stedet for at bidrage 

til at løse problemet; 

I. der henviser til, at det i den 

endelige rapport fra det fjerde 

undersøgelsesudvalgs i den tyske 

Bundestag konkluderes, som de tyske 

domstole har konkluderet, nemlig at 

skattepraksisser såsom "Cum-Ex-aftaler" 

og "Cum-Cum-aftaler", der omfatter short 

selling, er ulovlige, og at 

sammenslutningen af tyske banker har 

forværret problemet i stedet for at bidrage 

til at løse problemet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  46 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

1. fordømmer stærkt den afslørede 

skattesvig, der har ført til offentligt 

rapporterede tab af medlemsstaternes 

skatteindtægter, der beløber sig til 

helt op til 55,2 mia. EUR ifølge visse 

medieskøn, hvilket er et slag for den 

europæiske sociale markedsøkonomi; 

 

1. fordømmer stærkt den afslørede 

skattesvig og skatteundgåelse, der 

har ført til offentligt rapporterede tab 

af medlemsstaternes skatteindtægter, 

der beløber sig til helt op til 

55,2 mia. EUR ifølge visse 

medieskøn, hvilket er et slag for den 

europæiske sociale markedsøkonomi; 

 

Or. en 

 

 


