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Ændringsforslag  64 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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: 

https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Ændringsforslag  65 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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  66 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning H a (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Ha. der henviser til, at erhverslobbyens 

indflydelse, som det fremgår af denne sag 

og andre, rækker dybt ind i nationale og 

europæiske institutioner, idet det 

rapporteres, at de rådgivningsgrupper, der 

rådgiver Den Europæiske Centralbank, 

domineres af repræsentanter for 

banksektoren2, og at de største 

revisionsfirmaer indgår i EU's politiske 

beslutningsproces3; 

_______________________ 

2 Haar, Kenneth, Open door for forces of finance 

at the ECB, Corporate Europe Observatory, 

October 2017: 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/attac

hments/open_door_for_forces_of_finance_report.

pdf 

3 Accounting for influence: how the Big Four are 

embedded in EU policy-making on tax avoidance, 

Corporate Europe Observatory, July 2018: 

https://corporateeurope.org/power-

lobbies/2018/07/accounting-influence 

Or. en 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
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Ændringsforslag  67 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning H b (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Hb. der henviser til, at special purpose 

vehicles (SPV'er) befinder sig i centrum 

af disse afsløringer, da investeringsbanker 

og hedgefonde strukturerede SPV'er, som 

efterfølgende blev solgt til investorer, og 

at bankerne ydede lån hertil, hvorved 

omfanget af handler steg med op til 20 

gange; 

Or. en 
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Ændringsforslag  68 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning M a (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Ma. der henviser til, at Kommissionen i 

december 2017 fremlagde nye 

retningslinjer for kildeskat med henblik 

på at forenkle procedurerne for 

grænseoverskridende investorer i EU og 

tilskyndede medlemsstaterne til at indføre 

kildeskattelettelser ved kilden; der 

henviser til, at denne nye adfærdskodeks 

for kildebeskatning knap nok nævner 

risikoen for svig og foreslår, at dette 

problem løses ved hjælp af it-systemer 

eller skattelettelser ved kilden, og 

fremskynder de nationale procedurer for 

godkendelse af krav om tilbagebetaling af 

skat; 

Or. en 
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Ændringsforslag  69 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning M b (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Mb. der henviser til, at Kommissionen 

fremhæver, at den nye adfærdskodeks for 

kildebeskatning vil fjerne risikoen for 

svigagtig adfærd, såsom dobbeltrefusion 

og uberettigede anmodninger om 

tilbagebetaling eller anmodninger om 

fritagelse; der henviser til, at det i 

forbindelse med Cum-Ex-skandalen synes 

klart, at uden yderligere præciseringer 

om, hvordan skattemyndighederne kan 

holde mellemmænd ansvarlige for deres 

handlinger, kunne det ske, at denne 

tilskyndelse til kildeskattelettelser vil øge 

risikoen for dobbelt ikke-beskatning eller 

nulbeskatning; 

Or. en 
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Ændringsforslag  70 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 1a. fremhæver, at i henhold til EU's 

direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning 

af penge4, er "skattemæssige 

overtrædelser" i forbindelse med direkte 

og indirekte skatter omfattet af den brede 

definition af "kriminel handling" og 

betragtes som prædikatforbrydelser for 

hvidvaskning af penge; 

________________________ 

4Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende 

foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle 

system til hvidvaskning 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). 

Or. en 
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Ændringsforslag  71 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 3a. anmoder de europæiske 

tilsynsmyndigheder om at overveje et 

forbud mod skattedrevne finansielle 

instrumenter, aktiviteter eller praksisser, 

navnlig om udbyttearbitrage, hvis deres 

gerningsmænd undlader at bevise, at disse 

komplekse finansielle ordninger har et 

væsentligt økonomisk formål andet end 

skatteunddragelse; 

Or. en 
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Ændringsforslag  72 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 3b. opfordrer til, at de nationale og 

europæiske tilsynsmyndigheder får 

mandat til at undersøge metoder til 

skatteundgåelse, da de udgør en trussel 

mod den finansielle stabilitet og det indre 

markeds integritet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  73 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

4. understreger, at disse nye 

afsløringer synes at pege på mulige 

mangler i de nuværende systemer til 

udveksling af oplysninger og samarbejde 

mellem medlemsstaternes myndigheder; 

opfordrer medlemsstaterne til rent faktisk 

at gennemføre den obligatoriske 

automatiske udveksling af oplysninger på 

beskatningsområdet; 

4. understreger, at disse nye 

afsløringer synes at pege på mulige 

mangler i de nationale skattelovgivninger 

og de nuværende systemer til udveksling af 

oplysninger og samarbejde mellem 

medlemsstaternes myndigheder; opfordrer 

medlemsstaterne til rent faktisk at 

gennemføre den obligatoriske automatiske 

udveksling af oplysninger på 

beskatningsområdet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  74 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 4. opfordrer til, at der i de 

landespecifikke henstillinger i forbindelse 

med det europæiske semester indføres et 

kapitel om medlemsstaternes bestræbelser 

på at mindske de negative virkninger af 

udbyttearbitragepraksis og huller i 

skatteordningerne; 

Or. en 

 

 


