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Ændringsforslag 14
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om et 
fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 
(FKSSG)

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om et 
fakultativt fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag (FFKSSG)

Or. en

Begrundelse

Denne ændring finder anvendelse på hele teksten, hvor FKSSG bør ændres til FFKSSG.

Ændringsforslag 15
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 115,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 115 og 136,

Or. fr

Begrundelse

Hvis det ikke er muligt at få obligatorisk anvendelse af direktivet i alle 27 stater i Unionen, er 
der to muligheder for at gå videre med et mindre antal medlemsstater: inden for rammerne af 
enten et styrket samarbejde eller euroområdet. En henvisning til artikel 136 vil gøre det 
muligt for landene i euroområdet at anvende dette system på sig selv, såfremt de måtte ønske 
det.

Ændringsforslag 16
Sylvie Goulard
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Forslag til direktiv
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Rådets afgørelse [...] 
af [...] om bemyndigelse til et forstærket 
samarbejde om det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag (FKSSG),

Or. fr

Begrundelse

Hvis det ikke er muligt at få obligatorisk anvendelse af direktivet i alle 27 stater i Unionen, er 
der to muligheder for at gå videre med et mindre antal medlemsstater: inden for rammerne af 
enten et styrket samarbejde eller euroområdet. Det kræver en afgørelse fra Rådet at 
bemyndige til et forstærket samarbejde.

Ændringsforslag 17
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Selskaber, som søger at drive 
erhvervsmæssig virksomhed over 
grænserne inden for Unionen, støder på 
store forhindringer og 
markedsforvridninger, som følge af at der 
er 27 forskellige selskabsskattesystemer. 
Disse forhindringer og forvridninger er 
årsag til, at det indre marked ikke 
fungerer ordentligt. De hæmmer 
investering i Unionen og strider mod de 
prioriteter, der er fastsat i meddelelsen, 
som blev vedtaget af Kommissionen den 3. 
marts 2010 med titlen Europa 2020 – en 
strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst7. De er også i konflikt med 
kravene om en social markedsøkonomi 
med høj konkurrenceevne.

udgår

Or. en



AM\885627DA.doc 5/230 PE478.376v01-00

DA

Ændringsforslag 18
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Selskaber, som søger at drive 
erhvervsmæssig virksomhed over 
grænserne inden for Unionen, støder på 
store forhindringer og 
markedsforvridninger, som følge af at der 
er 27 forskellige selskabsskattesystemer. 
Disse forhindringer og forvridninger er 
årsag til, at det indre marked ikke fungerer 
ordentligt. De hæmmer investering i 
Unionen og strider mod de prioriteter, der 
er fastsat i meddelelsen, som blev vedtaget 
af Kommissionen den 3. marts 2010 med 
titlen Europa 2020 – en strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 
De er også i konflikt med kravene om en 
social markedsøkonomi med høj
konkurrenceevne.

(1) Det, at der findes 27 nationale 
selskabsskattesystemer i Unionen, er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
og princippet om medlemsstaternes 
suverænitet på området direkte skatter, 
herunder selskabsskattegrundlag og 
selskabsskattesats(er). Nogle selskaber, 
som søger at drive erhvervsmæssig 
virksomhed over grænserne inden for 
Unionen, kan dog støde på store 
forhindringer og markedsforvridninger, 
som følge af at der er 27 forskellige 
selskabsskattesystemer. Disse 
forhindringer og forvridninger kan under 
bestemte omstændigheder være årsag til, 
at det indre marked ikke fungerer 
ordentligt. De kan hæmme investering i 
Unionen og stride mod de prioriteter, der 
er fastsat i meddelelsen, som blev vedtaget 
af Kommissionen den 3. marts 2010 med 
titlen Europa 2020 – en strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 
De kan også være i konflikt med kravene 
om et indre marked med stor
konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 19
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Betragtning 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Selskaber, som søger at drive 
erhvervsmæssig virksomhed over 
grænserne inden for Unionen, støder på 
store forhindringer og 
markedsforvridninger, som følge af at der 
er 27 forskellige selskabsskattesystemer. 
Disse forhindringer og forvridninger er 
årsag til, at det indre marked ikke fungerer 
ordentligt. De hæmmer investering i 
Unionen og strider mod de prioriteter, der 
er fastsat i meddelelsen, som blev vedtaget 
af Kommissionen den 3. marts 2010 med 
titlen Europa 2020 – en strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 
De er også i konflikt med kravene om en 
social markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne.

(1) Selskaber, som søger at drive 
erhvervsmæssig virksomhed over 
grænserne inden for Unionen, støder på 
store forhindringer og 
markedsforvridninger, som følge af at der 
er 27 forskellige selskabsskattesystemer. 
Disse forhindringer og forvridninger er 
årsag til, at det indre marked ikke fungerer 
ordentligt, og tilskynder til 
skattekonkurrence og en negativ spiral 
med stadig lavere satser. De hæmmer 
investering i Unionen og strider mod de 
prioriteter, der er fastsat i meddelelsen, 
som blev vedtaget af Kommissionen den 3. 
marts 2010 med titlen Europa 2020 – en 
strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. De er også i konflikt med 
kravene om en social markedsøkonomi 
med stor konkurrenceevne.

Or. pt

Ændringsforslag 20
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Dette direktiv indeholder en 
fuldstændig ny tilgang til et væsentligt 
element i selskabsbeskatningen, som 
Lissabontraktaten ikke pålægger 
medlemsstaterne nogen forpligtelse til at 
harmonisere. Derfor bør der gennemføres 
en grundig analyse baseret på en 
uafhængig konsekvensanalyse, før dette 
direktiv gennemføres i Unionen. Desuden 
bør det overvejes at gennemføre et 
pilotprojekt i en medlemsstat, der frivilligt 
stiller sig til rådighed herfor, med henblik 
på bedre at vurdere de praktiske 
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følgevirkninger af dette direktiv for såvel 
skatteopkrævning og -indtægter som 
bekæmpelse af skatteunddragelse, 
skattesvig og dobbeltbeskatning.

Or. en

Ændringsforslag 21
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) På den anden side giver 
tilstedeværelsen af 27 forskellige 
selskabsskattesystemer de selskaber, der 
opererer på tværs af grænserne, et 
betydeligt spillerum til skatteunddragelse 
og skatteflugt. Dette forhold udgør en 
betydelig belastning for statsbudgetterne. 
Samtidig strider det mod de prioriteter, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
af 3. marts 2010 med titlen Europa 2020 –
en strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, og det er også i strid med 
kravene om en social markedsøkonomi. 

Or. de

Ændringsforslag 22
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Ifølge rapporten om fremtiden for det 
indre marked, som er udarbejdet af 
tidligere kommissær Mario Monti, 
påvirker skattekonkurrence ikke væksten 
på det indre marked negativt.



PE478.376v01-00 8/230 AM\885627DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 23
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Skattepolitikkerne skal have til 
formål at fremme den europæiske 
konkurrenceevne og sænke 
omkostningerne for det europæiske 
erhvervsliv, navnlig for små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Statsbudgetterne i Den Europæiske 
Union lider mere og mere under følgerne 
af den ruinerende skattekonkurrence EU-
medlemsstaterne imellem. Staternes al for
store gældsætning er en af 
hovedårsagerne til den nuværende 
økonomiske og finansielle krise. Derfor er 
det både objektivt begrundet og 
nødvendigt at indføre en mindstesats på 
25 % for selskabsskatten. Da 
medlemsstaternes frihed til at fastsætte 
skatter ikke berøres på anden måde, vil et 
sådant tiltag være i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet.

Or. de
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Ændringsforslag 25
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Øget samarbejde mellem 
skattemyndighederne kan føre til en 
betydelig reduktion af omkostninger og 
administrative byrder for virksomheder 
med grænseoverskridende aktiviteter 
inden for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 26
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) I betragtning af, hvor vigtige små og 
mellemstore virksomheder er for det 
europæiske erhvervsliv, og hvor central 
en rolle de spiller, bør der gennemføres en 
konsekvensanalyse, der kan kaste lys over 
den merværdi, som dette direktiv skaber 
for SMV'erne, og de hindringer, som det 
medfører for dem, og denne analyse skal 
ledsages af nye forslag, hvor det er 
nødvendigt.

Or. pt

Ændringsforslag 27
Ivo Strejček
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Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Skattehindringer for 
grænseoverskridende virksomhed er især 
alvorlige for små og mellemstore 
virksomheder, som normalt ikke har 
ressourcer nok til at løse markedsbetingede 
problemer.

(2) Skattehindringer kan især være 
alvorlige for små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) med 
grænseoverskridende aktiviteter, idet 
SMV'erne normalt ikke har ressourcer nok 
til at løse markedsbetingede problemer.

Or. en

Ændringsforslag 28
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Skattehindringer for 
grænseoverskridende virksomhed er især 
alvorlige for små og mellemstore 
virksomheder, som normalt ikke har 
ressourcer nok til at løse 
markedsbetingede problemer.

(2) Skattehindringer for 
grænseoverskridende virksomhed kan have 
konsekvenser for små og mellemstore 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 29
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Redelig konkurrence om skattesatser 
bør der anspores til på 
medlemsstatsniveau samt på regionalt 
niveau, for så vidt angår regioner med 
skattemæssige og lovgivningsmæssige 
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beføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 30
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det net af 
dobbeltbeskatningsoverenskomster, der 
eksisterer mellem medlemsstater, er ikke 
en tilstrækkelig løsning herpå. Den 
nuværende EU-lovgivning om 
selskabsskatteemner tager kun fat om et 
lille antal specifikke problemer.

(3) Det net af 
dobbeltbeskatningsoverenskomster, der 
eksisterer mellem medlemsstater, er et 
skridt i den rigtige retning, men der bør 
gøres mere for at bekæmpe 
dobbeltbeskatning effektivt. I 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
Lissabontraktaten tager den nuværende 
EU-lovgivning om selskabsskatteemner 
kun fat om et lille antal specifikke 
problemer, fordi Unionen i modsætning til 
medlemsstaterne hverken har nogen bred 
kompetence på området direkte skatter 
generelt eller 
selskabsbeskatningsgrundlag og -satser 
specielt.

Or. en

Ændringsforslag 31
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3 a) Skattekonkurrence presser 
regeringer til at holde deres udgifter 
under kontrol. Indførelsen af et frivilligt 
fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag i hele EU 
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(FKSSG) burde dog ikke berøre 
skattekonkurrencen, eftersom dette system 
ikke omfatter harmonisering af 
beskatningsniveauerne.

Or. en

Begrundelse

FKSSG skal være frivilligt for virksomhederne. Et obligatorisk system vil medføre højere 
omkostninger for især SMV'er og vil derfor ikke bidrage til at øge væksten og 
konkurrenceevnen på det europæiske marked. Desuden udgør det at have konkurrerende 
systemer og institutionel konkurrence en værdi i sig selv. Det kan ikke anbefales at gøre 
systemet obligatorisk, før man har høstet praktiske erfaringer og kender virkningerne af 
systemet.

Ændringsforslag 32
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med et system, der giver selskaber 
mulighed for at betragte Unionen som et 
indre marked i selskabsskatteøjemed, vil 
det blive lettere at drive 
grænseoverskridende virksomhed for 
selskaber, der er hjemmehørende i 
Unionen, og det vil virke fremmende for 
målet om at gøre Unionen til et mere 
konkurrencedygtigt sted for international 
investering. Et sådant system vil bedst 
kunne nås, hvis selskabskoncerner med en 
skattepligtig tilstedeværelse i mere end en 
medlemsstat kan få afgjort deres 
skattesager i Unionen efter ét regelsæt til 
beregning af skattegrundlaget, og hvis de 
kun skal have at gøre med en enkelt 
skattemyndighed ("one-stop-shop"). Disse 
regler bør også være tilgængelige for 
enheder, som er underlagt selskabsskat i 
Unionen, og som ikke er del af en 
koncern.

(4) Med et system, der giver selskaber 
mulighed for at betragte Unionen som et 
indre marked i selskabsskatteøjemed, vil 
det blive lettere at drive 
grænseoverskridende virksomhed for 
selskaber, der er hjemmehørende i 
Unionen, og det vil virke fremmende for 
målet om at gøre Unionen til et mere 
konkurrencedygtigt sted for international 
investering. Et sådant system vil på den 
bedste og mest retfærdige måde kunne nås, 
hvis selskaber og selskabskoncerner med 
en skattepligtig tilstedeværelse i mere end 
en medlemsstat pålægges at følge ét 
regelsæt til beregning af skattegrundlaget, 
og hvis de får mulighed for kun at have at 
gøre med en enkelt skattemyndighed 
("one-stop-shop").
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Or. fr

Ændringsforslag 33
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med et system, der giver selskaber 
mulighed for at betragte Unionen som et 
indre marked i selskabsskatteøjemed, vil 
det blive lettere at drive 
grænseoverskridende virksomhed for 
selskaber, der er hjemmehørende i 
Unionen, og det vil virke fremmende for 
målet om at gøre Unionen til et mere 
konkurrencedygtigt sted for international 
investering. Et sådant system vil bedst 
kunne nås, hvis selskabskoncerner med en 
skattepligtig tilstedeværelse i mere end en 
medlemsstat kan få afgjort deres 
skattesager i Unionen efter ét regelsæt til 
beregning af skattegrundlaget, og hvis de 
kun skal have at gøre med en enkelt 
skattemyndighed ("one-stop-shop"). Disse 
regler bør også være tilgængelige for 
enheder, som er underlagt selskabsskat i 
Unionen, og som ikke er del af en koncern.

(4) Med et system, der giver interesserede 
selskaber mulighed for at betragte Unionen 
som et indre marked i 
selskabsskatteøjemed, kan det blive lettere 
at drive grænseoverskridende virksomhed 
for selskaber, der er hjemmehørende i 
Unionen, og det kan virke fremmende for 
målet om at gøre Unionen til et mere 
konkurrencedygtigt sted for international 
investering. Et sådant system vil bedst 
kunne nås, hvis interesserede 
selskabskoncerner med en skattepligtig 
tilstedeværelse i mere end en medlemsstat 
kan få afgjort deres skattesager i Unionen 
efter ét regelsæt til beregning af 
skattegrundlaget, og hvis de kun skal have 
at gøre med en enkelt skattemyndighed 
("one-stop-shop"). Disse regler bør også 
være tilgængelige for interesserede 
enheder, som er underlagt selskabsskat i 
Unionen, og som ikke er del af en koncern.

Or. en

Ændringsforslag 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med et system, der giver selskaber 
mulighed for at betragte Unionen som et 

(4) Med et system, hvorunder selskaber 
betragter Unionen som et indre marked i 
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indre marked i selskabsskatteøjemed, vil 
det blive lettere at drive 
grænseoverskridende virksomhed for 
selskaber, der er hjemmehørende i 
Unionen, og det vil virke fremmende for 
målet om at gøre Unionen til et mere 
konkurrencedygtigt sted for international 
investering. Et sådant system vil bedst 
kunne nås, hvis selskabskoncerner med en 
skattepligtig tilstedeværelse i mere end en 
medlemsstat kan få afgjort deres 
skattesager i Unionen efter ét regelsæt til 
beregning af skattegrundlaget, og hvis de 
kun skal have at gøre med en enkelt 
skattemyndighed ("one-stop-shop"). Disse 
regler bør også være tilgængelige for 
enheder, som er underlagt selskabsskat i 
Unionen, og som ikke er del af en koncern.

selskabsskatteøjemed, vil det blive lettere 
at drive grænseoverskridende virksomhed 
for selskaber, der er hjemmehørende i 
Unionen, og det vil virke fremmende for 
målet om at gøre Unionen til et mere 
konkurrencedygtigt sted for international 
investering. Et sådant system vil bedst 
kunne nås, hvis selskabskoncerner med en 
skattepligtig tilstedeværelse i mere end en 
medlemsstat er forpligtede til at få afgjort 
deres skattesager i Unionen efter ét 
regelsæt til beregning af skattegrundlaget, 
og hvis de kun skal have at gøre med en 
enkelt skattemyndighed ("one-stop-shop"). 
Disse regler bør også være tilgængelige for 
enheder, som er underlagt selskabsskat i 
Unionen, og som ikke er del af en koncern.

Or. de

Ændringsforslag 35
Iliana Ivanova

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med et system, der giver selskaber 
mulighed for at betragte Unionen som et 
indre marked i selskabsskatteøjemed, vil 
det blive lettere at drive 
grænseoverskridende virksomhed for 
selskaber, der er hjemmehørende i 
Unionen, og det vil virke fremmende for 
målet om at gøre Unionen til et mere 
konkurrencedygtigt sted for international 
investering. Et sådant system vil bedst 
kunne nås, hvis selskabskoncerner med en 
skattepligtig tilstedeværelse i mere end en 
medlemsstat kan få afgjort deres 
skattesager i Unionen efter ét regelsæt til 
beregning af skattegrundlaget, og hvis de 
kun skal have at gøre med en enkelt 
skattemyndighed ("one-stop-shop"). Disse 

(4) Med et fakultativt system, der giver 
selskaber mulighed for at betragte Unionen 
som et indre marked i 
selskabsskatteøjemed, vil det blive lettere 
at drive grænseoverskridende virksomhed 
for selskaber, der er hjemmehørende i 
Unionen, og det vil virke fremmende for 
målet om at gøre Unionen til et mere 
konkurrencedygtigt sted for international 
investering. Et sådant system vil bedst 
kunne nås, hvis selskabskoncerner med en 
skattepligtig tilstedeværelse i mere end en
medlemsstat kan vælge at få afgjort deres 
skattesager i Unionen efter ét regelsæt til 
beregning af skattegrundlaget, og hvis de 
kun skal have at gøre med en enkelt 
skattemyndighed ("one-stop-shop"). Disse 
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regler bør også være tilgængelige for 
enheder, som er underlagt selskabsskat i 
Unionen, og som ikke er del af en koncern.

regler bør også være tilgængelige for 
enheder, som er underlagt selskabsskat i 
Unionen, og som ikke er del af en koncern.

Or. en

Ændringsforslag 36
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4 a) Det brede skattegrundlag, 
konsolideringen og medlemsstaternes 
suverænitet med hensyn til deres 
nationale selskabsskattesatser gør det 
foreslåede skattesystem til et levedygtigt 
system, dog kun under den forudsætning, 
at det er fakultativt for alle medlemsstater 
og alle selskaber med aktiviteter i 
Unionen. Det fakultative fælles 
konsoliderede selskabsskattegrundlag 
(FFKSSG) bør derfor kun gælde for de 
medlemsstater, der frit beslutter sig for at 
gennemføre dette direktiv, og de selskaber 
med grænseoverskridende aktiviteter, der 
frit vælger dette skattesystem.

Or. en

Ændringsforslag 37
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Eftersom forskelle i beskatningssatser 
ikke giver anledning til de samme 
hindringer, er det ikke nødvendigt, at 
systemet (det fælles konsoliderede 

udgår
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selskabsskattegrundlag (FKSSG)) griber 
ind i medlemsstaternes beføjelser 
angående deres nationale satser for 
selskabsbeskatning.

Or. fr

Ændringsforslag 38
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Eftersom forskelle i beskatningssatser 
ikke giver anledning til de samme
hindringer, er det ikke nødvendigt, at 
systemet (det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag (FKSSG)) griber 
ind i medlemsstaternes beføjelser 
angående deres nationale satser for 
selskabsbeskatning.

(5) Eftersom forskelle i beskatningssatser 
ikke giver anledning til nogen hindringer 
for det indre markeds funktion, men giver 
mulighed for og tilskynder til 
skattekonkurrence, er det nødvendigt at 
iværksætte en proces til harmonisering af 
skattesatserne, som bør begynde med 
fastsættelse af minimums- og 
maksimumssatser og ende med en enkelt 
sats på EU-niveau.

Or. pt

Ændringsforslag 39
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Eftersom forskelle i beskatningssatser 
ikke giver anledning til de samme 
hindringer, er det ikke nødvendigt, at 
systemet (det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag (FKSSG)) griber 
ind i medlemsstaternes beføjelser angående 
deres nationale satser for 
selskabsbeskatning.

(5) Eftersom forskelle i beskatningssatser 
ikke giver anledning til de samme 
hindringer, er det ikke nødvendigt, at 
systemet (det fakultative fælles 
konsoliderede selskabsskattegrundlag 
(FFKSSG)) griber ind i medlemsstaternes 
suverænitet angående deres nationale 
skattesatser, navnlig satser for 
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selskabsbeskatning.

Or. en

Ændringsforslag 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Eftersom forskelle i beskatningssatser 
ikke giver anledning til de samme 
hindringer, er det ikke nødvendigt, at 
systemet (det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag (FKSSG)) griber 
ind i medlemsstaternes beføjelser angående 
deres nationale satser for 
selskabsbeskatning.

(5) Eftersom forskelle i beskatningssatser 
ikke giver anledning til de samme 
hindringer, er det grundlæggende set ikke 
nødvendigt, at systemet (det fælles 
konsoliderede selskabsskattegrundlag 
(FKSSG)) griber ind i medlemsstaternes 
beføjelser angående deres nationale satser 
for selskabsbeskatning, forudsat at 
medlemsstaterne ikke underbyder de i 
Unionen fastsatte minimumsskattesatser.

Or. de

Ændringsforslag 41
Iliana Ivanova

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Eftersom forskelle i beskatningssatser 
ikke giver anledning til de samme 
hindringer, er det ikke nødvendigt, at 
systemet (det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag (FKSSG)) griber 
ind i medlemsstaternes beføjelser angående 
deres nationale satser for 
selskabsbeskatning.

(5) Eftersom forskelle i beskatningssatser 
bidrager til konkurrenceevnen i Unionen 
som helhed, er det ikke sandsynligt, at 
systemet (det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag (FKSSG)) griber 
ind i medlemsstaternes beføjelser angående 
deres nationale satser for 
selskabsbeskatning.

Or. en
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Ændringsforslag 42
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Eftersom forskelle i beskatningssatser 
ikke giver anledning til de samme 
hindringer, er det ikke nødvendigt, at 
systemet (det fælles konsoliderede
selskabsskattegrundlag (FKSSG)) griber 
ind i medlemsstaternes beføjelser angående 
deres nationale satser for 
selskabsbeskatning.

(5) Eftersom forskelle i beskatningssatser 
ikke giver anledning til de samme 
hindringer, er det ikke nødvendigt, at 
systemet (det fælles selskabsskattegrundlag 
(FSSG)) griber ind i medlemsstaternes 
beføjelser angående deres nationale satser 
for selskabsbeskatning.

Or. en

Begrundelse

Indførelse af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag ville få stærke negative følger for 
de nationale budgetter i mange medlemsstater som følge af konsolidering af indtægter og tab. 
I en situation med økonomisk krise og konsolidering af de offentlige finanser bør det undgås 
at indføre instrumenter, der betyder en nedgang i de offentlige indtægter. I stedet for bør vi 
for at nedbringe unødig administration og forbedre de juridiske vilkår for de europæiske 
virksomheder overveje at indføre et fælles selskabsskattegrundlag (uden konsolidering).

Ændringsforslag 43
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Dette direktiv er ikke et første skridt 
mod harmonisering af medlemsstaternes 
selskabsskattesatser. Hvis det imidlertid 
ved evalueringen af direktivet viser sig, at 
en vis harmonisering af satserne ville 
bidrage til en økonomisk set mere effektiv, 
hensigtsmæssig og ligelig 
selskabsbeskatning, bør en sådan 
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harmonisering begrænses til fastsættelse 
af et dertil svarende minimumsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 44
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Formålet med FKSSG bør være at 
stimulere vækst og jobskabelse ved at 
reducere administrative omkostninger, 
mindske bureaukrati, fjerne 
dobbeltbeskatning og lukke smuthuller, 
som selskaber i Unionen benytter til 
skatteunddragelse. Systemet bør ikke 
lægge et nedadrettet strukturelt pres på 
selskabsskattesatser og indtægter i 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 45
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Dette direktiv er ikke et første skridt 
mod harmonisering af medlemsstaternes 
selskabsskattesatser. Hver enkelt 
medlemsstat forbeholder sig suveræn ret 
til at fastsætte sin egen selskabsskattesats.

Or. en
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Ændringsforslag 46
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) FKSSG bør ses i en global 
sammenhæng. Det nye system bør 
koordineres omhyggeligt med aftaler, der 
er indgået, og principper, der anvendes, 
på internationalt plan. Der bør tages fuldt
hensyn til systemets indvirkning på EU-
selskabernes globale aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 47
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En væsentlig del af et sådant system er 
konsolidering, da det kun er på den måde, 
at selskaberne i Unionen kan takle større 
skattemæssige hindringer. Med 
konsolidering forsvinder formaliteter i 
forbindelse med intern prisafregning og 
koncernintern dobbeltbeskatning. 
Desuden bliver tab, som skattesubjekter 
lider, automatisk udlignet med fortjeneste, 
som skabes af andre medlemmer af 
samme koncern.

udgår

Or. en

Begrundelse

Indførelse af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag ville få stærke negative følger for 
de nationale budgetter i mange medlemsstater som følge af konsolidering af indtægter og tab. 
I en situation med økonomisk krise og konsolidering af de offentlige finanser bør det undgås 
at indføre instrumenter, der betyder en nedgang i de offentlige indtægter. I stedet for bør vi 
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for at nedbringe unødig administration og forbedre de juridiske vilkår for de europæiske 
virksomheder overveje at indføre et fælles selskabsskattegrundlag (uden konsolidering).

Ændringsforslag 48
Sławomir Witold Nitras

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En væsentlig del af et sådant system er 
konsolidering, da det kun er på den måde, 
at selskaberne i Unionen kan takle større 
skattemæssige hindringer. Med 
konsolidering forsvinder formaliteter i 
forbindelse med intern prisafregning og 
koncernintern dobbeltbeskatning. Desuden 
bliver tab, som skattesubjekter lider, 
automatisk udlignet med fortjeneste, som 
skabes af andre medlemmer af samme 
koncern.

(6) En væsentlig del af et sådant system er 
konsolidering, da det kun er på den måde, 
at selskaberne i Unionen kan takle større 
skattemæssige hindringer. Med 
konsolidering forsvinder formaliteter i 
forbindelse med intern prisafregning og 
koncernintern dobbeltbeskatning. Desuden 
bliver tab, som skattesubjekter lider, 
automatisk udlignet med fortjeneste, som 
skabes af andre medlemmer af samme 
koncern. Gennemførelse af det fælles 
konsoliderede selskabsskattegrundlag kan 
imidlertid have negative følger for 
skatteindtægterne i nogle medlemsstater 
på grund af konsolideringsmekanismen. I 
den forbindelse bør medlemsstaterne tage 
stilling til, om de vil vælge at anvende 
bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 49
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En væsentlig del af et sådant system er 
konsolidering, da det kun er på den måde, 
at selskaberne i Unionen kan takle større 
skattemæssige hindringer. Med 

(6) En væsentlig del af et sådant system er 
konsolidering, da det kun er på den måde, 
at selskaberne i Unionen kan takle større 
skattemæssige hindringer. Med 
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konsolidering forsvinder formaliteter i 
forbindelse med intern prisafregning og 
koncernintern dobbeltbeskatning. Desuden 
bliver tab, som skattesubjekter lider, 
automatisk udlignet med fortjeneste, som 
skabes af andre medlemmer af samme 
koncern.

konsolidering forsvinder formaliteter i 
forbindelse med intern prisafregning og 
koncernintern dobbeltbeskatning. Desuden 
bliver tab, som skattesubjekter lider, 
automatisk udlignet med fortjeneste, som
skabes af andre medlemmer af samme 
koncern. FKSSG er dog ikke et 
skatteneutralt system. Ifølge 
Kommissionens egen konsekvensanalyse 
vil Unionens skattegrundlag blive 
reduceret med 2,7 % under en frivillig 
FKSSG.

Or. en

Ændringsforslag 50
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En væsentlig del af et sådant system er 
konsolidering, da det kun er på den måde, 
at selskaberne i Unionen kan takle større 
skattemæssige hindringer. Med 
konsolidering forsvinder formaliteter i 
forbindelse med intern prisafregning og 
koncernintern dobbeltbeskatning. Desuden 
bliver tab, som skattesubjekter lider, 
automatisk udlignet med fortjeneste, som 
skabes af andre medlemmer af samme 
koncern.

(6) En væsentlig del af et sådant system er 
konsolidering, da det kun er på den måde, 
at selskaber tilhørende samme koncern 
med grænseoverskridende aktiviteter i 
Unionen kan takle større skattemæssige 
hindringer. Med konsolidering forsvinder 
formaliteter i forbindelse med intern 
prisafregning og koncernintern 
dobbeltbeskatning. Desuden bliver tab, 
som skattesubjekter lider, automatisk 
udlignet med fortjeneste, som skabes af 
andre medlemmer af samme koncern.

Or. en

Ændringsforslag 51
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Konsolidering indebærer nødvendigvis 
regler om forholdsmæssig fordeling af 
resultatet mellem de medlemsstater, hvor 
koncernmedlemmer er etableret.

udgår

Or. en

Begrundelse

Indførelse af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag ville få stærke negative følger for 
de nationale budgetter i mange medlemsstater som følge af konsolidering af indtægter og tab. 
I en situation med økonomisk krise og konsolidering af de offentlige finanser bør det undgås 
at indføre instrumenter, der betyder en nedgang i de offentlige indtægter. I stedet for bør vi 
for at nedbringe unødig administration og forbedre de juridiske vilkår for de europæiske 
virksomheder overveje at indføre et fælles selskabsskattegrundlag (uden konsolidering).

Ændringsforslag 52
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Der bør foretages en vurdering, som 
efterfølgende studeres omhyggeligt, af de 
økonomiske følger af disse nye regler for 
de lokale myndigheders 
forvaltningssystemer, navnlig af de ekstra 
omkostninger, som kan opstå for disse 
myndigheder, og der bør ligeledes 
foretages en undersøgelse af, hvilken 
metode der skal anvendes til beregning af 
omfordelingen af skattegrundlaget. 

Or. pt

Ændringsforslag 53
Liem Hoang Ngoc
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Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Eftersom et sådant system primært er 
beregnet på at tjene selskaber, der driver 
grænseoverskridende virksomhed, bør det 
være en frivillig ordning, som supplerer 
de eksisterende nationale 
selskabsskattesystemer.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 54
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Eftersom et sådant system primært er 
beregnet på at tjene selskaber, der driver 
grænseoverskridende virksomhed, bør det 
være en frivillig ordning, som supplerer de 
eksisterende nationale 
selskabsskattesystemer.

(8) Eftersom det kun giver mening at 
drøfte skatteharmonisering, hvis den 
gælder for hele Den Europæiske Union, 
er det nødt til at være en obligatorisk 
ordning, der finder anvendelse på alle 
medlemsstater og selskaber.

Or. pt

Ændringsforslag 55
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Eftersom et sådant system primært er 
beregnet på at tjene selskaber, der driver 
grænseoverskridende virksomhed, bør det 
være en frivillig ordning, som supplerer de 
eksisterende nationale 

(8) Eftersom et sådant system primært er 
beregnet på at tjene selskaber, der driver 
grænseoverskridende virksomhed, bør det 
være en frivillig ordning, som supplerer de 
eksisterende nationale 
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selskabsskattesystemer. selskabsskattesystemer. Ved revisionen af 
dette direktiv bør der dog især gøres 
overvejelser om at indføre et obligatorisk 
system med et fælles 
selskabsskattegrundlag. 

Or. en

Begrundelse

Hvis det fælles selskabsskattegrundlag gøres obligatorisk, vil det bidrage til at reducere 
bureaukrati og forebygge skattesvig. Det er imidlertid nødvendigt at evaluere, hvordan 
FKSSG fungerer og influerer på de EU-baserede selskaber, inden systemet gøres 
obligatorisk.

Ændringsforslag 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Eftersom et sådant system primært er 
beregnet på at tjene selskaber, der driver 
grænseoverskridende virksomhed, bør det 
være en frivillig ordning, som supplerer de 
eksisterende nationale 
selskabsskattesystemer.

(8) Eftersom et sådant system er beregnet 
på at tjene selskaber, der driver 
grænseoverskridende virksomhed, og på 
bedre at forhindre skatteflugt og 
skatteunddragelse, bør det være en 
obligatorisk ordning, som erstatter de 
eksisterende nationale 
selskabsskattesystemer for de omhandlede 
selskaber.

Or. de

Ændringsforslag 57
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Eftersom et sådant system primært er (8) Eftersom et sådant system primært er 
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beregnet på at tjene selskaber, der driver 
grænseoverskridende virksomhed, bør det 
være en frivillig ordning, som supplerer de 
eksisterende nationale 
selskabsskattesystemer.

beregnet på at tjene selskaber, der driver 
grænseoverskridende virksomhed, bør det 
være en frivillig ordning for såvel 
selskaber som medlemsstater i Unionen, 
som supplerer de eksisterende nationale 
selskabsskattesystemer.

Or. en

Ændringsforslag 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Gør dog opmærksom på, at mange 
medlemsstater for tiden befinder sig i en 
vanskelig budgetmæssig situation, og at 
regulering med et bredere skattegrundlag 
til følge end det eksisterende kan have 
yderligere negative indvirkninger på deres 
budgetter. På den baggrund har 
Kommissionen foreslået en eventuel 
"kompensationspakke", ifølge hvilken der 
i de medlemsstater, hvor indførelse af det 
fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag medfører 
manglende skatteindtægter (taberne i 
forbindelse med dette skattegrundlag), vil 
blive indført midlertidige bestemmelser, 
der sikrer kompensation for de manglende 
indtægter.

Or. hu

Ændringsforslag 59
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Systemet (det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag (FKSSG)) bør 
bestå af et fælles regelsæt til opgørelse af 
selskabers skattegrundlag, med forbehold 
af reglerne i Rådets direktiv 78/660/EØF 
og 83/349/EØF og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning 1606/2002/EF.

(9) Systemet (det fakultative fælles 
konsoliderede selskabsskattegrundlag 
(FFKSSG)) bør bestå af et fælles regelsæt 
til opgørelse af selskabers skattegrundlag, 
med forbehold af reglerne i Rådets direktiv 
78/660/EØF og 83/349/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 
1606/2002/EF.

Or. en

Ændringsforslag 60
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Systemet (det fælles konsoliderede
selskabsskattegrundlag (FKSSG)) bør 
bestå af et fælles regelsæt til opgørelse af 
selskabers skattegrundlag, med forbehold 
af reglerne i Rådets direktiv 78/660/EØF 
og 83/349/EØF og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning 1606/2002/EF.

(9) Systemet (det fælles 
selskabsskattegrundlag (FSSG)) bør bestå 
af et fælles regelsæt til opgørelse af 
selskabers skattegrundlag, med forbehold 
af reglerne i Rådets direktiv 78/660/EØF 
og 83/349/EØF og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning 1606/2002/EF.

Or. en

Begrundelse

Indførelse af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag ville få stærke negative følger for 
de nationale budgetter i mange medlemsstater som følge af konsolidering af indtægter og tab. 
I en situation med økonomisk krise og konsolidering af de offentlige finanser bør det undgås 
at indføre instrumenter, der betyder en nedgang i de offentlige indtægter. I stedet for bør vi 
for at nedbringe unødig administration og forbedre de juridiske vilkår for de europæiske 
virksomheder overveje at indføre et fælles selskabsskattegrundlag (uden konsolidering).

Ændringsforslag 61
Ivo Strejček
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Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) For så vidt som det vil påvirke 
regionale eller lokale myndigheders 
skatteindtægter at anvende FFKSSG, skal 
medlemsstaterne have ret til at træffe 
foranstaltninger til at afhjælpe dette i 
overensstemmelse med deres nationale, 
regionale og lokale skattelovgivning. 
Dette direktiv påvirker på ingen måde 
hverken EU-medlemsstaternes eller, hvor 
det er aktuelt, de regionale og lokale 
myndigheders suverænitet på området 
direkte beskatning, herunder især for så 
vidt angår selskabsskattegrundlag og -
satser.

Or. en

Ændringsforslag 62
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Systemet til beregning af 
omfordelingen af skattegrundlaget bør 
ledsages af en undersøgelse af de 
forskellige mulige metoder, der kunne 
anvendes, og af metoden til beregning af 
de faktorer, der skal indgå heri.

Or. pt

Ændringsforslag 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Indkomst bestående af dividende, 
provenu fra afhændelse af aktier i et 
selskab uden for koncernen og fortjeneste 
af udenlandske faste driftssteder bør være 
fritaget for skat. Ved lempelse for 
dobbeltbeskatning fritager de fleste 
medlemsstater dividende og provenu ved 
afhændelse af aktier, idet de hermed 
undgår at skulle opgøre skattesubjektets 
ret til at få godtgjort skat betalt i udlandet, 
navnlig når der i forbindelse hermed skal 
tages hensyn til den selskabsskat, som er 
betalt af det selskab, der udlodder 
dividende. For skattefritagelse for 
indkomst, der er indtjent i udlandet, er der 
det samme behov for forenkling.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 64
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Indkomst bestående af dividende, 
provenu fra afhændelse af aktier i et 
selskab uden for koncernen og fortjeneste 
af udenlandske faste driftssteder bør være 
fritaget for skat. Ved lempelse for 
dobbeltbeskatning fritager de fleste 
medlemsstater dividende og provenu ved 
afhændelse af aktier, idet de hermed 
undgår at skulle opgøre skattesubjektets 
ret til at få godtgjort skat betalt i udlandet, 
navnlig når der i forbindelse hermed skal 
tages hensyn til den selskabsskat, som er 
betalt af det selskab, der udlodder 
dividende. For skattefritagelse for 
indkomst, der er indtjent i udlandet, er der 
det samme behov for forenkling.

udgår
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Or. pt

Ændringsforslag 65
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Indkomst i form af renter og royalties 
bør være skattepligtig med godtgørelse for 
indeholdt skat, der er betalt herfor. I 
modsætning til hvad der er tilfældet med 
dividende, giver opgørelse af en sådan 
godtgørelse ingen vanskeligheder.

(12) Indkomst i form af renter og royalties, 
dividender, provenuer fra afhændelse af 
aktier i et selskab uden for koncernen og 
fortjeneste af udenlandske faste 
driftssteder bør være skattepligtig med 
godtgørelse for indeholdt skat, der er betalt 
herfor.

Or. de

Ændringsforslag 66
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Indkomst i form af renter og royalties 
bør være skattepligtig med godtgørelse for 
indeholdt skat, der er betalt herfor. I 
modsætning til hvad der er tilfældet med 
dividende, giver opgørelse af en sådan 
godtgørelse ingen vanskeligheder.

(12) Indkomst i form af renter og royalties 
bør være skattepligtig med godtgørelse for 
indeholdt skat, der er betalt herfor.

Or. pt

Ændringsforslag 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Skattepligtige indtægter bør 
fratrækkes driftsomkostninger og visse 
andre poster. Fradragsberettigede 
driftsudgifter bør normalt omfatte alle 
omkostninger i forbindelse med salg og 
udgifter i tilknytning til produktion, 
vedligeholdelse og sikring af indkomst. 
Fradragsberettigelsen bør udvides til at 
omfatte omkostninger til forskning og 
udvikling og omkostninger til rejsning af 
egenkapital eller gæld i forretningsøjemed. 
Der bør også være en liste over ikke-
fradragsberettigede udgifter.

(13) Skattepligtige indtægter bør 
fratrækkes driftsomkostninger og visse 
andre poster. Fradragsberettigede 
driftsudgifter bør normalt omfatte alle 
omkostninger i forbindelse med salg og 
udgifter i tilknytning til produktion, 
vedligeholdelse og sikring af indkomst. 
Fradragsberettigelsen bør udvides til at 
omfatte omkostninger til forskning og 
udvikling, forudsat at de penge, der 
spares, anvendes til erhvervelse eller 
fremstilling af økonomiske goder, og 
omkostninger til rejsning af egenkapital 
eller gæld i forretningsøjemed. Der bør 
også være en liste over ikke-
fradragsberettigede udgifter.

Or. de

Ændringsforslag 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Skattesubjekter bør kunne fremføre 
tab på ubestemt tid, men det bør ikke være 
muligt at tilbageføre tab. Eftersom 
hensigten med fremføring af tab er at sikre, 
at et skattesubjekt betaler skat af sin reelle 
indkomst, er der ingen grund til at sætte 
en frist for fremføring. Tilbageføring af 
tab er relativt sjælden i medlemsstaternes 
praksis og er yderst kompliceret.

(15) Skattesubjekter bør kunne fremføre 
tab i højst syv år, men det bør ikke være 
muligt at tilbageføre tab. Fradragsretten 
for tab, der er fremført, bør begrænses til 
en fast procentdel af den årlige indkomst.
Eftersom hensigten med fremføring af tab 
er at sikre, både at et skattesubjekt betaler 
skat af sin reelle indkomst, og dels at gøre 
staternes indtægter fra selskabsskatter 
mere stabile og nemmere at beregne, dels 
at forebygge skatteunddragelse og 
skattesvig i forbindelse med modregning i 
skat af indtægter fra driftssteder og 
datterselskaber i tredjelande, er det 
nødvendigt at have en tidsbegrænsning og 
en minimumsskattesats. Tilbageføring af 
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tab er relativt sjælden i medlemsstaternes 
praksis og er yderst kompliceret.

Or. de

Ændringsforslag 69
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Skattesubjekter bør kunne fremføre 
tab på ubestemt tid, men det bør ikke være 
muligt at tilbageføre tab. Eftersom 
hensigten med fremføring af tab er at 
sikre, at et skattesubjekt betaler skat af sin 
reelle indkomst, er der ingen grund til at 
sætte en frist for fremføring.
Tilbageføring af tab er relativt sjælden i 
medlemsstaternes praksis og er yderst 
kompliceret.

(15) Skattesubjekter bør kunne fremføre 
tab i fem år, men det bør ikke være muligt 
at tilbageføre tab. Tilbageføring af tab er 
relativt sjælden i medlemsstaternes praksis 
og er yderst kompliceret. Der bør ikke 
kunne fremføres tab, der er opstået forud 
for dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 70
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Skattesubjekter bør kunne fremføre 
tab på ubestemt tid, men det bør ikke være 
muligt at tilbageføre tab. Eftersom 
hensigten med fremføring af tab er at 
sikre, at et skattesubjekt betaler skat af sin 
reelle indkomst, er der ingen grund til at 
sætte en frist for fremføring.
Tilbageføring af tab er relativt sjælden i 
medlemsstaternes praksis og er yderst 

(15) Skattesubjekter bør kunne fremføre 
tab til det efterfølgende år på ubestemt tid, 
men det bør ikke være muligt at tilbageføre 
tab. Tilbageføring af tab er relativt sjælden 
i medlemsstaternes praksis og er yderst 
kompliceret.
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kompliceret.

Or. pt

Ændringsforslag 71
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Muligheden for konsolidering 
(koncernmedlemskab) bør fastsættes ud 
fra en toleddet test baseret på i) kontrol 
(mere end 50 % af stemmerettighederne) 
og ii) ejerskab (mere end 75 % af 
egenkapitalen) eller ret til fortjeneste 
(mere end 75 % af rettigheder, der giver 
ret til fortjeneste). Med en sådan test 
sikres der omfattende økonomisk 
integration mellem koncernmedlemmer, 
som viser sig ved både kontrol og en høj 
ejerandel. De to tærskelværdier bør være 
opfyldt gennem hele skatteåret, ellers bør 
selskabet øjeblikkeligt forlade koncernen. 
Der bør også være et minimumskrav om 
ni måneder for koncernmedlemskab.

udgår

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Muligheden for konsolidering (16) Muligheden for konsolidering 
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(koncernmedlemskab) bør fastsættes ud fra 
en toleddet test baseret på i) kontrol (mere 
end 50 % af stemmerettighederne) og ii) 
ejerskab (mere end 75 % af egenkapitalen) 
eller ret til fortjeneste (mere end 75 % af 
rettigheder, der giver ret til fortjeneste). 
Med en sådan test sikres der omfattende
økonomisk integration mellem 
koncernmedlemmer, som viser sig ved 
både kontrol og en høj ejerandel. De to 
tærskelværdier bør være opfyldt gennem 
hele skatteåret, ellers bør selskabet 
øjeblikkeligt forlade koncernen. Der bør 
også være et minimumskrav om ni 
måneder for koncernmedlemskab.

(koncernmedlemskab) bør fastsættes ud fra 
en toleddet test baseret på i) kontrol (mere 
end 20 % af stemmerettighederne) og ii) 
ejerskab (mere end 25 % af egenkapitalen) 
eller ret til fortjeneste (mere end 25 % af 
rettigheder, der giver ret til fortjeneste). 
Med en sådan test sikres der tilstrækkelig
økonomisk integration mellem 
koncernmedlemmer, som viser sig ved 
både kontrol og en tilsvarende ejerandel. 
Der bør også være et minimumskrav om ni 
måneder for koncernmedlemskab.

Or. de

Ændringsforslag 73
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Muligheden for konsolidering 
(koncernmedlemskab) bør fastsættes ud fra 
en toleddet test baseret på i) kontrol (mere 
end 50 % af stemmerettighederne) og ii) 
ejerskab (mere end 75 % af egenkapitalen) 
eller ret til fortjeneste (mere end 75 % af 
rettigheder, der giver ret til fortjeneste). 
Med en sådan test sikres der omfattende 
økonomisk integration mellem 
koncernmedlemmer, som viser sig ved 
både kontrol og en høj ejerandel. De to 
tærskelværdier bør være opfyldt gennem 
hele skatteåret, ellers bør selskabet 
øjeblikkeligt forlade koncernen. Der bør 
også være et minimumskrav om ni 
måneder for koncernmedlemskab.

(16) Muligheden for konsolidering 
(koncernmedlemskab) bør fastsættes ud fra 
en toleddet test baseret på i) kontrol (mere 
end 50 % af stemmerettighederne) og ii) 
ejerskab (mere end 75 % af egenkapitalen) 
eller ret til fortjeneste (mere end 75 % af 
rettigheder, der giver ret til fortjeneste). 
Med en sådan test sikres der omfattende 
økonomisk integration mellem 
koncernmedlemmer, som viser sig ved 
både kontrol og en høj ejerandel. De to 
tærskelværdier bør være opfyldt gennem 
hele skatteåret, ellers bør selskabet 
øjeblikkeligt forlade koncernen. Der bør 
også være et minimumskrav om tolv
måneder for koncernmedlemskab.

Or. fr
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Ændringsforslag 74
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Muligheden for konsolidering 
(koncernmedlemskab) bør fastsættes ud fra 
en toleddet test baseret på i) kontrol (mere 
end 50 % af stemmerettighederne) og ii) 
ejerskab (mere end 75 % af 
egenkapitalen) eller ret til fortjeneste 
(mere end 75 % af rettigheder, der giver ret 
til fortjeneste). Med en sådan test sikres der 
omfattende økonomisk integration mellem 
koncernmedlemmer, som viser sig ved 
både kontrol og en høj ejerandel. De to 
tærskelværdier bør være opfyldt gennem 
hele skatteåret, ellers bør selskabet 
øjeblikkeligt forlade koncernen. Der bør 
også være et minimumskrav om ni 
måneder for koncernmedlemskab.

(16) Muligheden for konsolidering 
(koncernmedlemskab) bør fastsættes ud fra 
en toleddet test baseret på i) kontrol (mere 
end 50 % af stemmerettighederne) og ii) ret 
til fortjeneste (mere end 50 % af 
rettigheder, der giver ret til fortjeneste). 
Med en sådan test sikres der omfattende 
økonomisk integration mellem 
koncernmedlemmer, som viser sig ved 
både kontrol og en høj ejerandel. De to 
tærskelværdier bør være opfyldt gennem 
hele skatteåret, ellers bør selskabet 
øjeblikkeligt forlade koncernen. Der bør 
også være et minimumskrav om ni 
måneder for koncernmedlemskab.

Or. pt

Ændringsforslag 75
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Der bør fastsættes regler om 
virksomhedsomstrukturering for at 
beskytte medlemsstaternes 
beskatningsrettigheder på en fair måde. 
Når et selskab træder ind i koncernen, bør 
handelstab inden konsolideringen 
fremføres for at blive udlignet med 
skattesubjektets forholdsmæssigt tildelte 
andel. Når et selskab forlader koncernen, 
bør der ikke allokeres tab til det, som er 
opstået under konsolideringsperioden. 

udgår
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Der kan foretages en justering for 
kapitalgevinster, når bestemte aktiver er 
blevet afhændet kort tid efter indtræden 
eller udtræden af en koncern. Selvskabte 
immaterielle aktiver bør værdiansættes på 
grundlag en passende indikator, det vil 
sige omkostninger til forskning og 
udvikling, markedsføring og reklame over 
en nærmere angivet periode.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 76
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Når der foretages indeholdelse af skat 
på renter og royalties, som er betalt af 
skattesubjekter, bør provenuet af denne 
skat fordeles efter formlen for det 
pågældende skatteår. Når der foretages 
indeholdelse af skat på dividende, som er 
udloddet af skattesubjekter, bør provenuet 
af denne skat ikke fordeles, eftersom 
dividende i modsætning til renter og 
royalties ikke har givet anledning til et 
tidligere fradrag hos samtlige 
koncernselskaber.

(18) Når der foretages indeholdelse af skat
på renter, royalties og dividender, som er 
betalt af skattesubjekter, bør provenuet af 
denne skat fordeles efter formlen for det 
pågældende skatteår.

Or. de

Ændringsforslag 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Systemet bør omfatte en generel regel 
om bekæmpelse af misbrug suppleret af 
foranstaltninger, der kan dæmme op for 
specifikke typer af misbrug. Disse 
foranstaltninger bør omfatte 
begrænsninger i fradragsretten for renter, 
der er betalt til forbundne virksomheder, 
som i skattemæssigt øjemed er 
hjemmehørende i et lavskatteland uden for 
Unionen, og som ikke udveksler 
oplysninger med betalingsstedets 
medlemsstat efter en aftale svarende til 
Rådets direktiv 2011/16/EU om gensidig 
bistand mellem medlemsstaternes 
kompetente myndigheder inden for 
området direkte skatter og afgiftsbelastning 
af forsikringspræmier og regler om 
kontrollerede udenlandske selskaber.

(20) Systemet bør omfatte en generel regel 
om bekæmpelse af misbrug suppleret af 
foranstaltninger, der kan dæmme op for 
specifikke typer af misbrug. Disse 
foranstaltninger bør omfatte et forbud mod
fradragsretten for renter, der er betalt til 
forbundne virksomheder, som i 
skattemæssigt øjemed er hjemmehørende i 
et lavskatteland uden for Unionen, og som 
ikke udveksler oplysninger med 
betalingsstedets medlemsstat efter en aftale 
svarende til Rådets direktiv 2011/16/EU 
om gensidig bistand mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder inden for området direkte 
skatter og afgiftsbelastning af 
forsikringspræmier og regler om 
kontrollerede udenlandske selskaber.

Or. de

Ændringsforslag 78
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Formlen for forholdsmæssig 
fordeling af det konsoliderede 
skattegrundlag bør omfatte tre faktorer 
med lige stor vægt (arbejde, aktiver og 
omsætning). Arbejdsfaktoren bør opgøres 
på grundlag af lønsum og antal ansatte 
(hver post tæller halvt). Aktivfaktoren bør 
omfatte alle materielle anlægsaktiver. 
Immaterielle og finansielle aktiver bør 
ikke indgå i formlen på grund af deres 
ustadige art og risikoen for omgåelse af 
systemet. Gennem anvendelsen af disse 
faktorer bliver der lagt passende vægt på 
oprindelsesmedlemsstatens interesser. 

udgår
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Endelig bør også omsætningen tages med 
i betragtning for at sikre en fair deltagelse 
af bestemmelsesmedlemsstaten. Med disse 
faktorer og vægtninger bør det kunne 
sikres, at fortjeneste beskattes dér, hvor 
den optjenes. Som en undtagelse fra det 
generelle princip er der en 
sikkerhedsklausul, som omhandler en 
alternativ metode, ifald resultatet af den 
forholdsmæssige fordeling ikke på rimelig 
vis repræsenterer omfanget af 
erhvervsaktiviteten.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 79
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Formlen for forholdsmæssig fordeling 
af det konsoliderede skattegrundlag bør 
omfatte tre faktorer med lige stor vægt 
(arbejde, aktiver og omsætning). 
Arbejdsfaktoren bør opgøres på grundlag 
af lønsum og antal ansatte (hver post tæller 
halvt). Aktivfaktoren bør omfatte alle 
materielle anlægsaktiver. Immaterielle og 
finansielle aktiver bør ikke indgå i formlen 
på grund af deres ustadige art og risikoen 
for omgåelse af systemet. Gennem 
anvendelsen af disse faktorer bliver der 
lagt passende vægt på 
oprindelsesmedlemsstatens interesser. 
Endelig bør også omsætningen tages med i 
betragtning for at sikre en fair deltagelse af 
bestemmelsesmedlemsstaten. Med disse 
faktorer og vægtninger bør det kunne 
sikres, at fortjeneste beskattes dér, hvor 

(21) Formlen for forholdsmæssig fordeling 
af det konsoliderede skattegrundlag bør 
omfatte tre faktorer med lige stor vægt 
(arbejde, aktiver og omsætning). 
Arbejdsfaktoren bør opgøres på grundlag 
af lønsum og antal ansatte (hver post tæller 
halvt). Aktivfaktoren bør omfatte alle 
materielle anlægsaktiver. Immaterielle og 
finansielle aktiver bør ikke indgå i formlen 
på grund af deres ustadige art og risikoen 
for omgåelse af systemet. Gennem 
anvendelsen af disse faktorer skal der 
lægges passende vægt på 
oprindelsesmedlemsstatens interesser. 
Endelig bør også omsætningen tages med i 
betragtning for at sikre en fair deltagelse af 
bestemmelsesmedlemsstaten. Disse 
faktorer og vægtninger bør evalueres hvert 
tredje år for at afgøre, om det dermed 



AM\885627DA.doc 39/230 PE478.376v01-00

DA

den optjenes. Som en undtagelse fra det 
generelle princip er der en 
sikkerhedsklausul, som omhandler en 
alternativ metode, ifald resultatet af den 
forholdsmæssige fordeling ikke på rimelig 
vis repræsenterer omfanget af 
erhvervsaktiviteten.

sikres, at fortjeneste beskattes dér, hvor 
den optjenes. Som en undtagelse fra det 
generelle princip er der en 
sikkerhedsklausul, som omhandler en 
alternativ metode, ifald resultatet af den 
forholdsmæssige fordeling ikke på rimelig 
vis repræsenterer omfanget af 
erhvervsaktiviteten.

Or. de

Ændringsforslag 80
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Formlen for forholdsmæssig fordeling 
af det konsoliderede skattegrundlag bør 
omfatte tre faktorer med lige stor vægt
(arbejde, aktiver og omsætning). 
Arbejdsfaktoren bør opgøres på grundlag 
af lønsum og antal ansatte (hver post tæller 
halvt). Aktivfaktoren bør omfatte alle 
materielle anlægsaktiver. Immaterielle og 
finansielle aktiver bør ikke indgå i formlen 
på grund af deres ustadige art og risikoen 
for omgåelse af systemet. Gennem 
anvendelsen af disse faktorer bliver der 
lagt passende vægt på 
oprindelsesmedlemsstatens interesser. 
Endelig bør også omsætningen tages med i 
betragtning for at sikre en fair deltagelse af 
bestemmelsesmedlemsstaten. Med disse
faktorer og vægtninger bør det kunne 
sikres, at fortjeneste beskattes dér, hvor 
den optjenes. Som en undtagelse fra det 
generelle princip er der en 
sikkerhedsklausul, som omhandler en 
alternativ metode, ifald resultatet af den 
forholdsmæssige fordeling ikke på rimelig 
vis repræsenterer omfanget af 
erhvervsaktiviteten.

(21) Formlen for forholdsmæssig fordeling 
af det konsoliderede skattegrundlag bør 
omfatte tre faktorer (arbejde, aktiver og 
omsætning). Arbejds- og aktivfaktorerne 
bør vægtes med 45 % hver, medens 
omsætningsfaktoren bør vægtes med 10 
%. Arbejdsfaktoren bør opgøres på 
grundlag af lønsum og antal ansatte (hver 
post tæller halvt). Aktivfaktoren bør 
omfatte alle materielle anlægsaktiver. 
Immaterielle og finansielle aktiver bør ikke 
indgå i formlen på grund af deres ustadige 
art og risikoen for omgåelse af systemet. 
Gennem anvendelsen af disse faktorer 
bliver der lagt passende vægt på 
oprindelsesmedlemsstatens interesser. 
Endelig bør også omsætningen tages med i 
betragtning for at sikre en fair deltagelse af 
bestemmelsesmedlemsstaten. Med disse 
faktorer og vægtninger bør det kunne 
sikres, at fortjeneste beskattes dér, hvor 
den optjenes. Som en undtagelse fra det 
generelle princip er der en 
sikkerhedsklausul, som omhandler en 
alternativ metode, ifald resultatet af den 
forholdsmæssige fordeling ikke på rimelig 
vis repræsenterer omfanget af 
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erhvervsaktiviteten.

Or. en

Ændringsforslag 81
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Formlen for forholdsmæssig fordeling 
af det konsoliderede skattegrundlag bør 
omfatte tre faktorer med lige stor vægt 
(arbejde, aktiver og omsætning). 
Arbejdsfaktoren bør opgøres på grundlag 
af lønsum og antal ansatte (hver post 
tæller halvt). Aktivfaktoren bør omfatte 
alle materielle anlægsaktiver. Immaterielle 
og finansielle aktiver bør ikke indgå i 
formlen på grund af deres ustadige art og 
risikoen for omgåelse af systemet. Gennem 
anvendelsen af disse faktorer bliver der 
lagt passende vægt på 
oprindelsesmedlemsstatens interesser. 
Endelig bør også omsætningen tages med i 
betragtning for at sikre en fair deltagelse af 
bestemmelsesmedlemsstaten. Med disse 
faktorer og vægtninger bør det kunne 
sikres, at fortjeneste beskattes dér, hvor 
den optjenes. Som en undtagelse fra det 
generelle princip er der en 
sikkerhedsklausul, som omhandler en 
alternativ metode, ifald resultatet af den 
forholdsmæssige fordeling ikke på rimelig 
vis repræsenterer omfanget af 
erhvervsaktiviteten.

(21) Formlen for forholdsmæssig fordeling 
af det konsoliderede skattegrundlag bør 
omfatte tre faktorer med lige stor vægt 
(arbejde, aktiver og omsætning). 
Arbejdsfaktoren bør opgøres på grundlag 
af lønsum. Aktivfaktoren bør omfatte alle 
materielle anlægsaktiver. Immaterielle og 
finansielle aktiver bør ikke indgå i formlen 
på grund af deres ustadige art og risikoen 
for omgåelse af systemet. Gennem 
anvendelsen af disse faktorer bliver der 
lagt passende vægt på 
oprindelsesmedlemsstatens interesser. 
Endelig bør også omsætningen tages med i 
betragtning for at sikre en fair deltagelse af 
bestemmelsesmedlemsstaten. Med disse 
faktorer og vægtninger bør det kunne 
sikres, at fortjeneste beskattes dér, hvor 
den optjenes. Som en undtagelse fra det 
generelle princip er der en 
sikkerhedsklausul, som omhandler en 
alternativ metode, ifald resultatet af den 
forholdsmæssige fordeling ikke på rimelig 
vis repræsenterer omfanget af 
erhvervsaktiviteten.

Or. pt

Ændringsforslag 82
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Som en ny egen indtægt og som en 
del af udviklingen mod en fiskal union 
samt for at skabe mulighed for at vise 
styrket solidaritet med økonomisk svagere 
stillede regioner, bør der med dette 
direktiv indføres en EU-selskabsskat med 
en sats på 5 % for selskaber, der ikke er 
omfattet af Kommissionens henstilling 
2003/361/EF af 6. maj 2001 om 
definitionen af mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Selskabskoncerner bør have mulighed 
for kun at have med en enkelt 
skatteadministration 
("hovedskattemyndigheden") at gøre, 
nemlig i den medlemsstat, hvor koncernens 
moderselskab ("hovedskattesubjektet") er 
skattemæssigt hjemmehørende. Dette 
direktiv bør også indeholde 
procedureregler for forvaltning af systemet. 
Det bør også omfatte en mekanisme til 
forhåndsafgørelse. Kontroller bør indledes 
og koordineres af 
hovedskattemyndigheden, men 
myndighederne i enhver medlemsstat, hvor
der er et skattepligtigt koncernmedlem, vil 
kunne anmode om, at der bliver indledt en 
kontrol. Den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor et koncernmedlem er 

(23) Selskabskoncerner bør have mulighed 
for kun at have med en enkelt 
skatteadministration 
("hovedskattemyndigheden") at gøre, 
nemlig i den medlemsstat, hvor koncernens 
moderselskab ("hovedskattesubjektet") er 
skattemæssigt hjemmehørende. 
Aktiviteterne hos medlemsstaternes 
skattemyndigheder bør koordineres, 
understøttes og evalueres af en europæisk 
skattemyndighed. Dette direktiv bør også 
indeholde procedureregler for forvaltning 
af systemet. Det bør også omfatte en 
mekanisme til forhåndsafgørelse. 
Kontroller bør indledes af 
hovedskattemyndigheden, men 
myndighederne i enhver medlemsstat, hvor 
der er et skattepligtigt koncernmedlem, vil 
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hjemmehørende eller etableret, kan 
indbringe en afgørelse truffet af
hovedskattemyndigheden om en 
meddelelse om valg eller om en ændret 
skatteansættelse for domstolen i 
medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden. Tvister mellem 
skattesubjekter og skattemyndigheder bør 
behandles af et administrativt organ, som 
er kompetent til at behandle klager i første 
instans efter loven i medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden.

kunne kræve, at der bliver indledt en 
kontrol. Tvister mellem den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor et 
koncernmedlem er hjemmehørende eller 
etableret, og hovedskattemyndigheden er 
den europæiske skattemyndighed 
kompetent til at behandle i første instans. 
Tvister mellem skattesubjekter og 
skattemyndigheder bør behandles af et 
administrativt organ, som er kompetent til 
at behandle klager i første instans efter 
loven i medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden.

Or. de

Ændringsforslag 84
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Selskabskoncerner bør have mulighed 
for kun at have med en enkelt 
skatteadministration 
("hovedskattemyndigheden") at gøre, 
nemlig i den medlemsstat, hvor koncernens 
moderselskab ("hovedskattesubjektet") er 
skattemæssigt hjemmehørende. Dette 
direktiv bør også indeholde 
procedureregler for forvaltning af systemet. 
Det bør også omfatte en mekanisme til 
forhåndsafgørelse. Kontroller bør indledes 
og koordineres af 
hovedskattemyndigheden, men 
myndighederne i enhver medlemsstat, hvor 
der er et skattepligtigt koncernmedlem, vil 
kunne anmode om, at der bliver indledt en 
kontrol. Den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor et koncernmedlem er 
hjemmehørende eller etableret, kan 
indbringe en afgørelse truffet af 
hovedskattemyndigheden om en 
meddelelse om valg eller om en ændret 

(23) Selskabskoncerner bør have mulighed 
for kun at have med en enkelt 
skatteadministration 
("hovedskattemyndigheden") at gøre, 
nemlig i den medlemsstat, hvor koncernens 
moderselskab ("hovedskattesubjektet") er 
skattemæssigt hjemmehørende, eller i 
oprindelsesregionen i de tilfælde, hvor 
regionen har skatte- og 
lovgivningsmæssige beføjelser og 
bemyndigelse til at opkræve skatter. Dette 
direktiv bør også indeholde 
procedureregler for forvaltning af systemet. 
Det bør også omfatte en mekanisme til 
forhåndsafgørelse. Kontroller bør indledes 
og koordineres af 
hovedskattemyndigheden, men 
myndighederne i enhver medlemsstat, hvor 
der er et skattepligtigt koncernmedlem, vil 
kunne anmode om, at der bliver indledt en 
kontrol. Den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor et koncernmedlem er 
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skatteansættelse for domstolen i 
medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden. Tvister mellem 
skattesubjekter og skattemyndigheder bør 
behandles af et administrativt organ, som 
er kompetent til at behandle klager i første 
instans efter loven i medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden.

hjemmehørende eller etableret, kan 
indbringe en afgørelse truffet af 
hovedskattemyndigheden om en 
meddelelse om valg eller om en ændret 
skatteansættelse for domstolen i 
medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden. Tvister mellem 
skattesubjekter og skattemyndigheder bør 
behandles af et administrativt organ, som 
er kompetent til at behandle klager i første 
instans efter loven i medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 85
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Selskabskoncerner bør have mulighed 
for kun at have med en enkelt
skatteadministration 
("hovedskattemyndigheden") at gøre, 
nemlig i den medlemsstat, hvor koncernens 
moderselskab ("hovedskattesubjektet") er 
skattemæssigt hjemmehørende. Dette 
direktiv bør også indeholde 
procedureregler for forvaltning af systemet. 
Det bør også omfatte en mekanisme til 
forhåndsafgørelse. Kontroller bør indledes 
og koordineres af 
hovedskattemyndigheden, men 
myndighederne i enhver medlemsstat, hvor 
der er et skattepligtigt koncernmedlem, vil 
kunne anmode om, at der bliver indledt en 
kontrol. Den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor et koncernmedlem er 
hjemmehørende eller etableret, kan 
indbringe en afgørelse truffet af 
hovedskattemyndigheden om en 
meddelelse om valg eller om en ændret 
skatteansættelse for domstolen i 

(23) Selskabskoncerner bør have mulighed 
for kun at have med en enkelt 
skatteadministration 
("hovedskattemyndigheden") at gøre, 
nemlig i den medlemsstat, hvor koncernens 
moderselskab ("hovedskattesubjektet") er 
skattemæssigt hjemmehørende. Dette 
direktiv bør også indeholde 
procedureregler for forvaltning af systemet. 
Det bør også omfatte en mekanisme til 
forhåndsafgørelse. Kontroller bør indledes 
og koordineres af 
hovedskattemyndigheden, men 
myndighederne i enhver medlemsstat, hvor 
der er et skattepligtigt koncernmedlem, vil 
kunne anmode om, at der bliver indledt en 
kontrol. Den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor et koncernmedlem er 
hjemmehørende eller etableret, kan 
indbringe en afgørelse truffet af 
hovedskattemyndigheden om en ændret 
skatteansættelse for domstolen i 
medlemsstaten for 
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medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden. Tvister mellem 
skattesubjekter og skattemyndigheder bør 
behandles af et administrativt organ, som 
er kompetent til at behandle klager i første 
instans efter loven i medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden.

hovedskattemyndigheden. Tvister mellem 
skattesubjekter og skattemyndigheder bør 
behandles af et administrativt organ, som 
er kompetent til at behandle klager i første 
instans efter loven i medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden.

Or. fr

Ændringsforslag 86
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at sikre ensartede vilkår for 
gennemførelse af dette direktiv med 
hensyn til den årlige vedtagelse af en liste 
over selskabsformer i tredjelande, som 
opfylder kravene i dette direktiv, 
fastlæggelse af regler for beregningen af 
arbejds-, aktiv- og omsætningsfaktorerne, 
allokeringen af ansatte og lønsum, aktiver 
og omsætning til den respektive faktor 
samt værdiansættelsen af aktiver til 
aktivfaktoren og vedtagelse af en 
standardformular for meddelelsen om 
valg og regler for elektronisk indsendelse, 
for selvangivelsens form, for den 
konsoliderede selvangivelses form og for 
påkrævet støttedokumentation, bør der 
overdrages beføjelser til Kommissionen. 
Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 28. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

(25) For at sikre ensartede vilkår for 
gennemførelse af dette direktiv med 
hensyn til den årlige vedtagelse af en liste 
over selskabsformer i tredjelande, som 
opfylder kravene i dette direktiv, 
fastlæggelse af regler for beregningen af 
arbejds-, aktiv- og omsætningsfaktorerne, 
allokeringen af ansatte og lønsum, aktiver 
og omsætning til den respektive faktor 
samt værdiansættelsen af aktiver til 
aktivfaktoren og vedtagelse af regler for 
elektronisk indsendelse, for 
selvangivelsens form, for den 
konsoliderede selvangivelses form og for 
påkrævet støttedokumentation, bør der 
overdrages beføjelser til Kommissionen. 
Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 28. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. fr
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Ændringsforslag 87
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) På grundlag af revisionsklausulen 
bør et uafhængigt organ gennemføre en 
grundig analyse af konsekvenserne af 
dette direktiv, før Rådet vedtager en 
afgørelse om den endelige forlængelse 
eller ophævelse af det. Analysen bør 
navnlig omfatte en undersøgelse af 
følgende forhold: Behovet for at bevare 
direktivet i kraft eller ophæve det, det 
fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlags fakultative 
karakter (FFKSSG), begrænsningen af 
harmoniseringen til at omfatte 
skattegrundlaget, fordelingsformlen, 
overvejelserne vedrørende direktivets 
praktiske følger for SMV'er samt 
direktivets følger for skatteinddrivelse og -
indtægter i de medlemsstater, der frit har 
besluttet at gennemføre det i deres 
nationale ret, og bekæmpelsen af 
skatteunddragelse, skattesvig og 
dobbeltbeskatning. 

Or. en

Ændringsforslag 88
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Med henblik på at sikre, at 
anvendelsen af systemet [det fælles 
selskabsskattegrundlag (FSSG)] ikke 
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medfører en skæv fordeling af kapital og 
fortjenester i Den Europæiske Union, er 
det af afgørende betydning at begrænse 
forskelle i selskabsskattesatsen ved at 
indføre et minimumsbeskatningsniveau
for alle medlemsstater. 

Or. fr

Ændringsforslag 89
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Kommissionen bør nedsætte et nyt 
FKSSG-forum – i lighed med det fælles 
EU-forum for interne afregningspriser –
hvor selskaberne og medlemsstaterne kan 
henvende sig med spørgsmål og tvister 
vedrørende FKSSG. Dette forum bør være 
i stand til at vejlede selskaberne og 
medlemsstaterne og bør anerkendes som 
en ret i overensstemmelse med artikel 267, 
stk. 2, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Indførelse af et FKSSG-medlemsstatsforum med henblik på udenretlig tvistbilæggelse.

Ændringsforslag 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør revidere 
anvendelsen af direktivet efter en periode 

(27) Kommissionen bør revidere 
anvendelsen af direktivet efter en periode 
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på fem år, og medlemsstaterne bør støtte 
Kommissionen ved at fremlægge relevant 
input til den pågældende revision —

på tre år, og medlemsstaterne bør støtte 
Kommissionen ved at fremlægge relevant 
input til den pågældende revision —

Or. en

Ændringsforslag 91
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør revidere 
anvendelsen af direktivet efter en periode 
på fem år, og medlemsstaterne bør støtte 
Kommissionen ved at fremlægge relevant 
input til den pågældende revision —

(27) Kommissionen bør revidere 
anvendelsen af direktivet efter en periode 
på tre år, og medlemsstaterne bør støtte 
Kommissionen ved at fremlægge relevant 
input til den pågældende revision —

Or. en

Ændringsforslag 92
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv indføres der et system 
for et fælles grundlag til beskatning af 
visse selskaber og selskabskoncerner, og
der fastlægges regler for beregning og 
anvendelse af dette grundlag.

Med dette direktiv indføres der et system 
for et fælles grundlag til beskatning af 
visse selskaber og selskabskoncerner, der 
fastlægges regler for beregning og 
anvendelse af dette grundlag, og der 
etableres en samlet 
minimumsselskabsskattesats på 15 % 
inden 2013, 20 % inden 2015 og 25 % 
inden 2017 for alle medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 93
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv indføres der et system 
for et fælles grundlag til beskatning af 
visse selskaber og selskabskoncerner, og 
der fastlægges regler for beregning og 
anvendelse af dette grundlag.

Med dette direktiv indføres der et system 
for et fælles grundlag til beskatning af 
visse selskaber og selskabskoncerner, og 
der fastlægges regler for beregning og 
anvendelse af dette grundlag. Det indfører 
ligeledes regler for fastsættelse af en 
mindstesats for selskabsskat i 
medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv indføres der et system 
for et fælles grundlag til beskatning af 
visse selskaber og selskabskoncerner, og 
der fastlægges regler for beregning og 
anvendelse af dette grundlag.

Med dette direktiv indføres der et system 
for et fælles grundlag til beskatning af 
visse selskaber og selskabskoncerner og en 
minimumssats for selskabsskat i EU, og 
der fastlægges regler for beregning og 
anvendelse af dette grundlag.

Or. de

Ændringsforslag 95
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv indføres der et system 
for et fælles grundlag til beskatning af 
visse selskaber og selskabskoncerner, og 
der fastlægges regler for beregning og 
anvendelse af dette grundlag.

Med dette direktiv indføres der et frivilligt 
system for et fælles grundlag til beskatning 
af visse selskaber og selskabskoncerner, og 
der fastlægges regler for beregning og 
anvendelse af dette grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 96
Philippe Lamberts

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med direktivet indføres der en EU-
selskabsskat med en sats på 5 % for 
selskaber, der ikke er underlagt 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003, hvis indtægter udgør en 
supplerende indtægtskilde, der finder 
anvendelse fra den dato, hvor dette 
direktiv træder i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 97
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv forstås ved "deltagende 
medlemsstat" en medlemsstat, der 
deltager i et forstærket samarbejde om et 
fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag (FKSSG) i 
henhold til Rådets afgørelse […] af […], 
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om bemyndigelse til et forstærket 
samarbejde om det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag (FKSSG).

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører muligheden for forstærket samarbejde. 

Ændringsforslag 98
Philippe Lamberts

Forslag til direktiv
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omhandlede selskaber Selskaber, der er underlagt dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 99
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omhandlede selskaber Selskaber, der er underlagt det i dette 
direktiv omhandlede system

Or. fr

Ændringsforslag 100
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
selskaber, der er oprettet i henhold til 
lovene i en medlemsstat, og hvor begge 
følgende betingelser er opfyldt:

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
selskaber, der frivilligt vælger det, og er 
oprettet i henhold til lovene i en 
medlemsstat, og hvor begge følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 101
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
selskaber, der er oprettet i henhold til 
lovene i et tredjeland, og hvor begge 
følgende betingelser er opfyldt:

udgår

a) selskabet er organiseret i en form 
svarende til en af de i bilag I anførte 
former
b) selskabet er omfattet af en af de i bilag 
II anførte selskabsskatter.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning, der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 102
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder anvendelse på 2. Dette direktiv finder anvendelse på 
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selskaber, der er oprettet i henhold til 
lovene i et tredjeland, og hvor begge 
følgende betingelser er opfyldt:

selskaber, der frivilligt vælger det, og er 
oprettet i henhold til lovene i et tredjeland, 
og hvor begge følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 103
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omhandlede selskabsformer fra 
tredjelande

udgår

1. Kommissionen vedtager årligt en liste 
over tredjelandsselskabsformer, der anses 
for at opfylde kravene i artikel 2, stk. 2, 
litra a). Denne gennemførelsesretsakt 
vedtages i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 131, 
stk. 2.
2. Det forhold, at en selskabsform ikke er 
anført i den i stk. 1 anførte liste over 
tredjelandsselskabsformer, udelukker 
ikke, at direktivet anvendes på den 
pågældende selskabsform.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 104
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omhandlede selskabsformer fra 
tredjelande

Selskabsformer fra tredjelande, der er 
underlagt det i dette direktiv omhandlede 
system

Or. fr

Ændringsforslag 105
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det forhold, at en selskabsform ikke er 
anført i den i stk. 1 anførte liste over 
tredjelandsselskabsformer, udelukker 
ikke, at direktivet anvendes på den 
pågældende selskabsform.

udgår

Or. lt

Ændringsforslag 106
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "skattesubjekt": et selskab, som har 
valgt at anvende det i dette direktiv 
omhandlede system

1) "skattesubjekt": et selskab, som er 
underlagt det i dette direktiv omhandlede 
system;

Or. fr

Ændringsforslag 107
Miguel Portas
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "skattesubjekt": et selskab, som har 
valgt at anvende det i dette direktiv 
omhandlede system

(1) "skattesubjekt": et selskab, som er 
underlagt det i dette direktiv omhandlede 
system;

Or. pt

Ændringsforslag 108
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "skattesubjekt": et selskab, som har 
valgt at anvende det i dette direktiv 
omhandlede system

1) "skattesubjekt": et selskab, som det i 
dette direktiv omhandlede system finder 
anvendelse på;

Or. fr

Begrundelse

Ifølge ændringsforslaget skal anvendelsen af systemet for kvalificerede enheder (dvs. dem, der 
opfylder konsolideringskriterierne) være obligatorisk.

Ændringsforslag 109
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "skattesubjekt": et selskab, som har 
valgt at anvende det i dette direktiv 
omhandlede system

(1) "skattesubjekt": et selskab, som vælger 
eller har valgt at anvende det i dette 
direktiv omhandlede system

Or. en
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Ændringsforslag 110
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "selvstændigt skattesubjekt": et 
skattesubjekt, som ikke opfylder kravene 
om konsolidering

udgår

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 111
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "ikke-skattesubjekt": et selskab, som 
ikke er berettiget til at vælge eller har 
valgt ikke at anvende det i dette direktiv 
omhandlede system

3) "ikke-skattesubjekt": et selskab, som 
ikke er underlagt det i dette direktiv 
omhandlede system;

Or. fr

Ændringsforslag 112
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "ikke-skattesubjekt": et selskab, som 
ikke er berettiget til at vælge eller har 

(3) "ikke-skattesubjekt": et selskab, som 
det i dette direktiv omhandlede system ikke 
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valgt ikke at anvende det i dette direktiv 
omhandlede system

finder anvendelse på;

Or. pt

Ændringsforslag 113
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "ikke-skattesubjekt": et selskab, som 
ikke er berettiget til at vælge eller har valgt 
ikke at anvende det i dette direktiv 
omhandlede system

(3) "ikke-skattesubjekt": et selskab, som 
ikke er forpligtet til at anvende eller har 
valgt ikke at anvende det i dette direktiv 
omhandlede system

Or. en

Ændringsforslag 114
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "ikke-skattesubjekt": et selskab, som 
ikke er berettiget til at vælge eller har 
valgt ikke at anvende det i dette direktiv 
omhandlede system

3) "ikke-skattesubjekt": et selskab, som 
ikke er berettiget til at anvende det i dette 
direktiv omhandlede system;

Or. fr

Begrundelse

Ifølge ændringsforslaget skal anvendelsen af systemet for kvalificerede enheder (dvs. dem, der 
opfylder konsolideringskriterierne) være obligatorisk.
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Ændringsforslag 115
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "hovedskattesubjekt": udgår
a) et hjemmehørende skattesubjekt, når 
det udgør en koncern med sine 
kvalificerede datterselskaber, sine faste 
driftssteder beliggende i andre 
medlemsstater, eller et eller flere faste 
driftssteder for et i et tredjeland 
hjemmehørende kvalificeret datterselskab, 
eller
b) det hjemmehørende skattesubjekt, som 
er udpeget af koncernen, når den 
udelukkende består af to eller flere 
hjemmehørende skattesubjekter, som er 
umiddelbart kvalificerede datterselskaber 
i det samme moderselskab 
hjemmehørende i et tredjeland, eller
c) et hjemmehørende skattesubjekt, som 
er det kvalificerede datterselskab i et 
moderselskab hjemmehørende i et 
tredjeland, når det pågældende 
hjemmehørende skattesubjekt 
udelukkende udgør en koncern med et 
eller flere faste driftssteder for sit 
moderselskab, eller
d) det faste driftssted, som er udpeget af et 
ikke-hjemmehørende skattesubjekt, der 
udelukkende udgør en koncern med 
hensyn til sine faste driftssteder 
beliggende i to eller flere medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.
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Ændringsforslag 116
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "koncernmedlem": alle 
skattesubjekter, der tilhører samme 
koncern, som fastsat i artikel 54 og 55. 
Når et skattesubjekt opretholder et eller 
flere faste driftssteder i en anden 
medlemsstat end den, hvor den centrale 
ledelse og kontrol udgår fra, behandles 
hver enkelt fast driftssted som et 
koncernmedlem

udgår

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 117
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "konsolideret skattegrundlag": 
summen af alle koncernmedlemmers 
skattegrundlag som beregnet i henhold til 
artikel 10

udgår

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 118
Danuta Jazłowiecka
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "forholdsmæssig tildelt andel": den 
andel af det konsoliderede skattegrundlag 
for en koncern, som er allokeret til et 
koncernmedlem ved anvendelse af den i 
artikel 86-102 omhandlede formel

udgår

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "finansielle aktiver": andele i 
tilknyttede virksomheder, lån til tilknyttede 
virksomheder, kapitalinteresser, lån til 
virksomheder, som selskabet er forbundet 
med i kraft af kapitalinteresser, 
investeringer i form af anlægsaktiver, 
andre lån samt egne andele, i det omfang 
national lovgivning tillader, at de fremgår 
af balancen

(15) "finansielle aktiver": andele i 
tilknyttede virksomheder, lån til tilknyttede 
virksomheder, kapitalinteresser, lån til 
virksomheder, som selskabet er forbundet 
med i kraft af kapitalinteresser, 
investeringer i form af anlægsaktiver, 
andre lån samt egne andele, i det omfang 
ensrettede EU-bestemmelser tillader, at de 
fremgår af balancen

Or. de

Ændringsforslag 120
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

21) "kompetent myndighed": den 
myndighed, som udpeges af hver enkelt 
medlemsstat til at administrere alle 
anliggender, der har forbindelse med 
gennemførelsen af dette direktiv

udgår

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 121
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21) "kompetent myndighed": den 
myndighed, som udpeges af hver enkelt 
medlemsstat til at administrere alle 
anliggender, der har forbindelse med 
gennemførelsen af dette direktiv

(21) "kompetent myndighed": den 
myndighed, som udpeges af hver enkelt 
medlemsstat, eller af en region med 
bemyndigelse til at opkræve skatter, til at 
administrere alle anliggender, der har 
forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv

Or. en

Ændringsforslag 122
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22) "hovedskattemyndighed": den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor hovedskattesubjektet er 

udgår
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hjemmehørende eller, hvis det er et fast 
driftssted for et ikke-hjemmehørende 
skattesubjekt, er beliggende

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 123
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23) "kontrol": alle former for inspektion, 
tilsyn eller undersøgelser, som 
gennemføres af en kompetent myndighed 
med henblik på at fastslå, om et 
skattesubjekt efterlever dette direktiv.

udgår

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 124
Sławomir Witold Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af bestemmelserne i dette 
direktiv bør ikke krænke 
neutralitetsprincippet for så vidt angår 
skatteindtægter, der giver udslag i en 
negativ indvirkning på niveauet for 
skatteindtægter i medlemsstaterne.
Medlemsstater kan i overensstemmelse 
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med ovenstående vælge, om de ønsker at 
anvende dette direktivs bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 125
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Kapitel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VALG AF DET I DETTE DIREKTIV 
OMHANDLEDE SYSTEM

SKATTESUBJEKTER, DER ER 
UNDERLAGT DET I DETTE DIREKTIV 
OMHANDLEDE SYSTEM

Or. de

Ændringsforslag 126
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Kapitel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VALG AF DET I DETTE DIREKTIV 
OMHANDLEDE SYSTEM

ANVENDELSESOMRÅDE FOR DET I 
DETTE DIREKTIV OMHANDLEDE 
SYSTEM

Or. pt

Ændringsforslag 127
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Valg udgår
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1. Et selskab, som dette direktiv gælder 
for, og som i skattemæssig henseende er 
hjemmehørende i en medlemsstat, kan 
vælge det i dette direktiv omhandlede 
system på de deri fastsatte betingelser. 
2. Et selskab, som dette direktiv gælder 
for, og som i skattemæssig henseende ikke 
er hjemmehørende i en medlemsstat, kan 
vælge det i dette direktiv omhandlede 
system på de deri fastsatte betingelser for 
så vidt angår et fast driftssted, som det 
opretholder i en medlemsstat.
3. Med henblik på stk. 1 og 2 anses et 
selskab, som har sit registrerede kontor, 
vedtægtsmæssige hjemsted eller sædet for 
den faktiske ledelse i en medlemsstat, og 
som ikke ifølge bestemmelserne i en 
aftale, der er indgået af den pågældende 
medlemsstat med et tredjeland, betragtes 
som skattemæssigt hjemmehørende i det 
pågældende tredjeland, for at være 
hjemmehørende i skattemæssig henseende 
i den pågældende medlemsstat.
4. Er et selskab i henhold til stk. 3 
hjemmehørende i mere end én 
medlemsstat, anses den for at være 
hjemmehørende i den medlemsstat, hvor 
det har sit sæde for den faktiske ledelse.
5. Hvis sædet for den faktiske ledelse for 
et rederikoncernmedlem eller for et 
koncernmedlem, som tilbyder transport ad 
indre vandveje, er om bord på et skib eller 
en båd, anses det for at være beliggende i 
den medlemsstat, hvor skibet eller båden 
har sin hjemhavn, eller hvis der ikke er en 
sådan hjemhavn, i den medlemsstat, hvor 
skibsrederen er hjemmehørende.
6. Et selskab, som er hjemmehørende i en 
medlemsstat, og som vælger det i dette 
direktiv omhandlede system, pålægges 
selskabsskat i henhold til dette system for 
al indkomst, der stammer fra en hvilken 
som helst kilde, uanset om det er inden for 
eller uden for hjemstedsmedlemsstaten.
7. Et selskab, som er hjemmehørende i et 
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tredjeland, og som vælger det i dette 
direktiv omhandlede system, pålægges 
selskabsskat i henhold til dette system for 
al indkomst fra en aktivitet, der udøves 
gennem et fast driftssted i en medlemsstat.

Or. fr

Begrundelse

Ifølge ændringsforslaget skal anvendelsen af systemet for kvalificerede enheder (dvs. dem, der 
opfylder konsolideringskriterierne) være obligatorisk.

Ændringsforslag 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Valg Skattesubjekter

Or. de

Ændringsforslag 129
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Valg Bopæl i skattemæssig henseende

Or. fr

Ændringsforslag 130
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Valg Anvendelse

Or. pt

Ændringsforslag 131
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Et selskab, som ikke underlagt 
henstilling 2203/361/EF, som dette 
direktiv gælder for, og som i skattemæssig 
henseende er hjemmehørende i en 
medlemsstat, anvender det i dette direktiv 
omhandlede system på de deri fastsatte 
betingelser.

Or. en

Begrundelse

FKSSG bør være obligatorisk for ikke-SMV'er for at udfylde hullerne i EU's 
selskabsbeskatningssystemer, der sætter store selskaber i stand til at arbitrere nationale 
forskelle ved kunstigt at ændre i overskuddet for at reducere deres faktiske selskabsskattesats, 
i nogle tilfælde til nul. 

Ændringsforslag 132
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et selskab, som dette direktiv gælder 
for, og som i skattemæssig henseende er 
hjemmehørende i en medlemsstat, kan 

1. Dette direktiv finder, under de 
betingelser, der er fastsat heri, 
obligatorisk anvendelse på selskaber, som
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vælge det i dette direktiv omhandlede 
system på de deri fastsatte betingelser.

i skattemæssig henseende er 
hjemmehørende i en medlemsstat, og som 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 2, 
stk. 1.

Or. pt

Ændringsforslag 133
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et selskab, som dette direktiv gælder for, 
og som i skattemæssig henseende er 
hjemmehørende i en medlemsstat, kan 
vælge det i dette direktiv omhandlede 
system på de deri fastsatte betingelser.

1. Et selskab, som er underlagt henstilling 
2203/361/EF, som dette direktiv gælder 
for, og som i skattemæssig henseende er 
hjemmehørende i en medlemsstat, kan 
vælge det i dette direktiv omhandlede 
system på de deri fastsatte betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 134
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et selskab, som dette direktiv gælder for, 
og som i skattemæssig henseende er 
hjemmehørende i en medlemsstat, kan 
vælge det i dette direktiv omhandlede 
system på de deri fastsatte betingelser.

1. Et selskab, som dette direktiv gælder for, 
og som i skattemæssig henseende er 
hjemmehørende i en medlemsstat, skal 
være skattesubjekt under det i dette 
direktiv omhandlede system på de deri 
fastsatte betingelser.

Or. de
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Ændringsforslag 135
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et selskab, som dette direktiv gælder for, 
og som i skattemæssig henseende er 
hjemmehørende i en medlemsstat, kan 
vælge det i dette direktiv omhandlede 
system på de deri fastsatte betingelser.

1. Et selskab, som dette direktiv gælder for, 
og som i skattemæssig henseende er 
hjemmehørende i en medlemsstat, er 
underlagt det i dette direktiv omhandlede 
system på de deri fastsatte betingelser.

Or. fr

Ændringsforslag 136
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et selskab, som dette direktiv gælder 
for, og som i skattemæssig henseende ikke 
er hjemmehørende i en medlemsstat, kan 
vælge det i dette direktiv omhandlede 
system på de deri fastsatte betingelser for 
så vidt angår et fast driftssted, som det 
opretholder i en medlemsstat.

2. Dette direktiv finder, på de deri fastsatte 
betingelser, anvendelse på selskaber, som 
i skattemæssig henseende ikke er 
hjemmehørende i en medlemsstat og som 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 2, 
stk. 2 for så vidt angår systemets 
anvendelse på alle faste driftssteder, som 
det opretholder i medlemsstater.

Or. pt

Ændringsforslag 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et selskab, som dette direktiv gælder for, 2. Et selskab, som dette direktiv gælder for, 
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og som i skattemæssig henseende ikke er 
hjemmehørende i en medlemsstat, kan 
vælge det i dette direktiv omhandlede 
system på de deri fastsatte betingelser for 
så vidt angår et fast driftssted, som det 
opretholder i en medlemsstat.

og som i skattemæssig henseende ikke er 
hjemmehørende i en medlemsstat, skal 
være skattesubjekt under det i dette 
direktiv omhandlede system på de deri 
fastsatte betingelser for så vidt angår et fast 
driftssted, som det opretholder i en 
medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 138
Liem Hoang Ngocj

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et selskab, som dette direktiv gælder for, 
og som i skattemæssig henseende ikke er 
hjemmehørende i en medlemsstat, kan 
vælge det i dette direktiv omhandlede 
system på de deri fastsatte betingelser for 
så vidt angår et fast driftssted, som det 
opretholder i en medlemsstat.

2. Et selskab, som dette direktiv gælder for, 
og som i skattemæssig henseende ikke er 
hjemmehørende i en medlemsstat, er 
underlagt det i dette direktiv omhandlede 
system på de deri fastsatte betingelser for 
så vidt angår et fast driftssted, som det 
opretholder i en medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 139
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Et selskab, som er hjemmehørende i en 
medlemsstat, og som vælger det i dette 
direktiv omhandlede system, pålægges 
selskabsskat i henhold til dette system for 
al indkomst, der stammer fra en hvilken 
som helst kilde, uanset om det er inden for 
eller uden for hjemstedsmedlemsstaten.

6. Et selskab, som er hjemmehørende i en 
medlemsstat, som er underlagt det i dette 
direktiv omhandlede system, pålægges 
selskabsskat i henhold til dette system for 
al indkomst, der stammer fra en hvilken 
som helst kilde, uanset om det er inden for 
eller uden for hjemstedsmedlemsstaten.
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Or. fr

Ændringsforslag 140
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Et selskab, som er hjemmehørende i en 
medlemsstat, og som vælger det i dette 
direktiv omhandlede system, pålægges 
selskabsskat i henhold til dette system for 
al indkomst, der stammer fra en hvilken 
som helst kilde, uanset om det er inden for 
eller uden for hjemstedsmedlemsstaten.

6. Et selskab, som er hjemmehørende i en 
medlemsstat, pålægges selskabsskat i 
henhold til dette system for al indkomst, 
der stammer fra en hvilken som helst kilde, 
uanset om det er inden for eller uden for 
hjemstedsmedlemsstaten.

Or. pt

Ændringsforslag 141
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Et selskab, som er hjemmehørende i et 
tredjeland, og som vælger det i dette 
direktiv omhandlede system, pålægges 
selskabsskat i henhold til dette system for 
al indkomst fra en aktivitet, der udøves 
gennem et fast driftssted i en medlemsstat.

7. Et selskab, som er hjemmehørende i et 
tredjeland, pålægges selskabsskat i henhold 
til dette system for al indkomst fra en 
aktivitet, der udøves gennem et fast 
driftssted i en medlemsstat.

Or. pt

Ændringsforslag 142
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Et selskab, som er hjemmehørende i et 
tredjeland, og som vælger det i dette 
direktiv omhandlede system, pålægges 
selskabsskat i henhold til dette system for 
al indkomst fra en aktivitet, der udøves 
gennem et fast driftssted i en medlemsstat.

7. Et selskab, som er hjemmehørende i et 
tredjeland, og som er underlagt det i dette 
direktiv omhandlede system, pålægges 
selskabsskat i henhold til dette system for 
al indkomst fra en aktivitet, der udøves 
gennem et fast driftssted i en medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 143
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opfylder et selskab betingelserne for og 
vælger det i dette direktiv omhandlede 
system, ophører det med at være 
undergivet de nationale 
selskabsskatteregler for så vidt angår alle 
anliggender, som reguleres ved dette 
direktiv, medmindre andet fremgår.

Et selskab, der er underlagt det i dette 
direktiv omhandlede system, ophører med 
at være undergivet de nationale 
selskabsskatteregler for så vidt angår alle 
anliggender, som reguleres ved dette 
direktiv, medmindre andet fremgår.

Or. fr

Ændringsforslag 144
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opfylder et selskab betingelserne for og 
vælger det i dette direktiv omhandlede 
system, ophører det med at være undergivet 
de nationale selskabsskatteregler for så vidt 
angår alle anliggender, som reguleres ved 
dette direktiv, medmindre andet fremgår.

Opfylder et selskab betingelserne, ophører 
det med at være undergivet de nationale 
selskabsskatteregler for så vidt angår alle 
anliggender, som reguleres ved dette 
direktiv, medmindre andet fremgår.
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Or. fr

Begrundelse

Ifølge ændringsforslaget skal anvendelsen af systemet for kvalificerede enheder (dvs. dem, der 
opfylder konsolideringskriterierne) være obligatorisk.

Ændringsforslag 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opfylder et selskab betingelserne for og
vælger det i dette direktiv omhandlede 
system, ophører det med at være 
undergivet de nationale 
selskabsskatteregler for så vidt angår alle 
anliggender, som reguleres ved dette 
direktiv, medmindre andet fremgår.

Opfylder et selskab betingelserne for det i 
dette direktiv omhandlede system, og 
derfor er skattesubjekt, ophører det med at 
være undergivet de nationale 
selskabsskatteregler for så vidt angår alle 
anliggender, som reguleres ved dette 
direktiv, medmindre andet fremgår.

Or. de

Ændringsforslag 146
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsskattesats 
En minimumsskattesats for selskaber 
finder anvendelse på hele EU's område. 
Den nominelle sats må dog ikke være 
under 25 %. Derudover kan 
medlemsstaterne frit fastsætte deres 
satser.

Or. de
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Ændringsforslag 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) modtagne udbytteudlodninger udgår

Or. de

Ændringsforslag 148
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) modtagne udbytteudlodninger udgår

Or. pt

Ændringsforslag 149
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) modtagne udbytteudlodninger udgår

Or. en

Ændringsforslag 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) provenu ved afhændelse af andel udgår

Or. de

Ændringsforslag 151
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) provenu ved afhændelse af andel udgår

Or. pt

Ændringsforslag 152
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) indkomst hos et fast driftssted i et 
tredjeland.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 153
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fradragsberettigede udgifter omfatter alle 
salgsomkostninger og udgifter minus 

Fradragsberettigede udgifter omfatter alle 
salgsomkostninger og udgifter minus 
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fradragsberettiget merværdiafgift, som et 
skattesubjekt har pådraget sig for at 
erhverve eller sikre indkomsten, herunder 
omkostninger til forskning og udvikling, 
og omkostninger medgået til at rejse 
egenkapital eller gæld til erhvervsmæssige 
formål.

fradragsberettiget merværdiafgift, som et 
skattesubjekt har pådraget sig for at 
erhverve eller sikre indkomsten, herunder 
omkostninger til forskning og udvikling, 
forudsat at de penge, der spares, anvendes 
til erhvervelse eller fremstilling af 
økonomiske goder, og omkostninger 
medgået til at rejse egenkapital eller gæld 
til erhvervsmæssige formål.

Or. de

Ændringsforslag 154
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) bonus og resultatpræmier

Or. en

Ændringsforslag 155
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) afgifter anført i bilag III, med undtagelse 
af punkafgifter på energiprodukter, 
alkohol og alkoholholdige drikkevarer 
samt forarbejdet tobak.

j) afgifter anført i bilag III.

Or. fr

Ændringsforslag 156
Liem Hoang Ngoc
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra j), kan en 
medlemsstat give fradrag for en eller flere 
af de afgifter, der er anført i bilag III. I 
tilfælde af en koncern fordeles et sådant 
fradrag på den forholdsmæssigt tildelte 
andel for de koncernmedlemmer, der er 
hjemmehørende eller beliggende i den 
pågældende medlemsstat.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 157
Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I udarbejdelsen af bestemmelser 
baserer virksomheder deres 
foranstaltninger på nationale og 
internationale regnskabsstandarder.

Or. lv

Ændringsforslag 158
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de tekniske hensættelser i 
forsikringsforetagender, der er oprettet i 
overensstemmelse med direktiv 
91/674/EØF er fradragsberettigede med 
undtagelse af udjævningshensættelser. En 

c) de tekniske hensættelser i 
forsikringsforetagender, der er oprettet i 
overensstemmelse med direktiv 
91/674/EØF er fradragsberettigede med 
undtagelse af udjævningshensættelser. En 
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medlemsstat kan bestemme, at der er 
fradrag for udjævningshensættelser. I 
tilfælde af en koncern anvendes et sådant 
fradrag for udjævningshensættelser på den 
forholdsmæssigt tildelte andel til de 
koncernmedlemmer, der er 
hjemmehørende eller beliggende i den 
pågældende medlemsstat. Fradragne beløb 
kontrolleres og justeres ved udgangen af 
hvert skatteår. Ved beregning af 
skattegrundlaget for senere år tages der 
hensyn til beløb, der allerede er fradraget.

medlemsstat, der i henhold til artikel 62 i 
direktiv 91/674/EEF, har valgt at indføre 
et erhvervsretligt krav om oprettelse af 
udjævningshensættelser, skal også gøre 
sådanne bestemmelser 
fradragsberettigede. I tilfælde af en 
koncern anvendes et sådant fradrag for 
udjævningshensættelser på den 
forholdsmæssigt tildelte andel til de 
koncernmedlemmer, der er 
hjemmehørende eller beliggende i den 
pågældende medlemsstat. Fradragne beløb 
kontrolleres og justeres ved udgangen af 
hvert skatteår. Ved beregning af 
skattegrundlaget for senere år tages der 
hensyn til beløb, der allerede er fradraget.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstater, der i henhold til artikel 62 i direktiv 91/674/EEF, har indført et 
erhvervsmæssigt lovkrav om oprettelse af udjævningshensættelser, som fastsat i direktivets 
artikel 30, skal også, i forbindelse med FKSSG, gøre sådanne bestemmelser 
fradragsberettigede I modsat fald er kravet uacceptabelt. Udjævningshensættelser er det 
eneste instrument, der har vist sig at kunne håndtere tab i stort omfang.

Ændringsforslag 159
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre anlægsaktiver end dem, der er 
omhandlet i artikel 36 og 40, afskrives 
sammen i én aktivpulje med en årlig sats 
på 25 % af afskriningsgrundlaget.

1. Andre anlægsaktiver end dem, der er 
omhandlet i artikel 36 og 40, afskrives 
sammen i én aktivpulje med en årlig sats 
på 20 % af afskrivningsgrundlaget.

Or. de

Ændringsforslag 160
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et tab, som pådrages af et skattesubjekt 
eller et fast driftssted for et ikke-
hjemmhørende skattesubjekt i et skatteår, 
kan fradrages i efterfølgende skatteår, 
medmindre andet er bestemt i dette 
direktiv.

1. Et tab, som pådrages af et skattesubjekt 
eller et fast driftssted for et ikke-
hjemmehørende skattesubjekt i et skatteår, 
kan fradrages i de syv efterfølgende 
skatteår, medmindre andet er bestemt i 
dette direktiv. Hvis tabet er over en 
tærskel på 1 mio. EUR, begrænses det tab, 
der overføres, til 60 % af den årlige 
indtægt, der overstiger 1 mio. EUR.

Or. de

Ændringsforslag 161
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Kapitel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BESTEMMELSER OM INDTRÆDELSE 
I OG UDTRÆDELSE AF DET I DETTE 
DIREKTIV OMHANDLEDE SYSTEM

BESTEMMELSER OM INDTRÆDELSE 
I DET I DETTE DIREKTIV 
OMHANDLEDE SYSTEM

Or. fr

Ændringsforslag 162
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Kapitel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BESTEMMELSER OM INDTRÆDELSE 
I OG UDTRÆDELSE AF DET I DETTE 
DIREKTIV OMHANDLEDE SYSTEM

BESTEMMELSER OM 
IKRAFTTRÆDELSEN AF DET I 
DETTE DIREKTIV OMHANDLEDE 
SYSTEM
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Or. pt

Ændringsforslag 163
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Kapitel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BESTEMMELSER OM INDTRÆDELSE 
I OG UDTRÆDELSE AF DET I DETTE 
DIREKTIV OMHANDLEDE SYSTEM

BESTEMMELSER OM INDTRÆDELSE 
I DET I DETTE DIREKTIV 
OMHANDLEDE SYSTEM

Or. fr

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gøre anvendelse af systemet obligatorisk for de
kvalificerede enheder (dvs. dem, der opfylder konsolideringskriterierne), hvorfor udtrædelse 
ikke vil være mulig.

Ændringsforslag 164
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vælger et skattesubjekt at anvende det i 
dette direktiv omhandlede system, sættes
alle aktiver og passiver til den værdi, de er 
beregnet til ud fra nationale skatteregler 
umiddelbart inden den dato, hvor 
skattesubjektet begynder at anvende 
systemet, medmindre andet fremgår af 
dette direktiv.

Alle aktiver og passiver sættes til den 
værdi, de er beregnet til ud fra nationale 
skatteregler umiddelbart inden den dato, 
hvor skattesubjektet begynder at anvende 
systemet, medmindre andet fremgår af 
dette direktiv

Or. pt

Ændringsforslag 165
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vælger et skattesubjekt at anvende det i 
dette direktiv omhandlede system, sættes 
alle aktiver og passiver til den værdi, de er 
beregnet til ud fra nationale skatteregler 
umiddelbart inden den dato, hvor 
skattesubjektet begynder at anvende 
systemet, medmindre andet fremgår af 
dette direktiv.

For et skattesubjekt, der er omfattet af det 
i dette direktiv omhandlede system, sættes 
alle aktiver og passiver til den værdi, de er 
beregnet til ud fra nationale skatteregler 
umiddelbart inden den dato, hvor 
skattesubjektet begynder at anvende 
systemet, medmindre andet fremgår af 
dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 166
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vælger et skattesubjekt at anvende det i 
dette direktiv omhandlede system, sættes 
alle aktiver og passiver til den værdi, de er 
beregnet til ud fra nationale skatteregler 
umiddelbart inden den dato, hvor 
skattesubjektet begynder at anvende 
systemet, medmindre andet fremgår af 
dette direktiv.

Når et skattesubjekt er omfattet af det i 
dette direktiv omhandlede system, sættes 
alle aktiver og passiver til den værdi, de er 
beregnet til ud fra nationale skatteregler 
umiddelbart inden den dato, hvor 
skattesubjektet begynder at anvende 
systemet, medmindre andet fremgår af 
dette direktiv.

Or. fr

Ændringsforslag 167
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vælger et skattesubjekt at anvende det i 
dette direktiv omhandlede system, sættes 
alle aktiver og passiver til den værdi, de er 
beregnet til ud fra nationale skatteregler 
umiddelbart inden den dato, hvor 
skattesubjektet begynder at anvende 
systemet, medmindre andet fremgår af 
dette direktiv.

Når et skattesubjekt anvender det i dette 
direktiv omhandlede system, sættes alle 
aktiver og passiver til den værdi, de er 
beregnet til ud fra nationale skatteregler 
umiddelbart inden den dato, hvor 
skattesubjektet begynder at anvende 
systemet, medmindre andet fremgår af 
dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Ifølge ændringsforslaget skal anvendelsen af systemet for kvalificerede enheder (dvs. dem, der 
opfylder konsolideringskriterierne) være obligatorisk.

Ændringsforslag 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtægter og udgifter, som ifølge artikel 
24, stk. 2 og 3, anses for at være optjent 
eller pådraget, inden skatteskubjektet valgte 
at indtræde i det i dette direktiv 
omhandlede system, men som ikke var 
medregnet i skattegrundlaget efter den 
nationale selskabsskattelov, som tidligere 
var gældende for skattesubjektet, 
medregnes i eller fratrækkes 
skattegrundlaget, alt efter 
omstændighederne, efter de i national lov 
gældende regler om tidspunkter.

Indtægter og udgifter, som ifølge artikel 
24, stk. 2 og 3, anses for at være optjent 
eller pådraget, inden skattesubjektet blev 
omfattet af det i dette direktiv omhandlede 
system, men som ikke var medregnet i 
skattegrundlaget efter den nationale 
selskabsskattelov, som tidligere var 
gældende for skattesubjektet, medregnes i 
eller fratrækkes skattegrundlaget, alt efter 
omstændighederne, efter de i national lov 
gældende regler om tidspunkter.

Or. de

Ændringsforslag 169
Miguel Portas
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Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtægter og udgifter, som ifølge artikel 
24, stk. 2 og 3, anses for at være optjent 
eller pådraget, inden skatteskubjektet 
valgte at indtræde i det i dette direktiv 
omhandlede system, men som ikke var 
medregnet i skattegrundlaget efter den 
nationale selskabsskattelov, som tidligere 
var gældende for skattesubjektet, 
medregnes i eller fratrækkes 
skattegrundlaget, alt efter 
omstændighederne, efter de i national lov 
gældende regler om tidspunkter.

Indtægter og udgifter, som ifølge artikel 
24, stk. 2 og 3, anses for at være optjent 
eller pådraget, inden det i dette direktiv 
omhandlede system trådte i kraft, men som 
ikke var medregnet i skattegrundlaget efter 
den nationale selskabsskattelov, som 
tidligere var gældende for skattesubjektet, 
medregnes i eller fratrækkes 
skattegrundlaget, alt efter 
omstændighederne, efter de i national lov 
gældende regler om tidspunkter.

Or. pt

Ændringsforslag 170
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtægter og udgifter, som ifølge artikel 
24, stk. 2 og 3, anses for at være optjent 
eller pådraget, inden skatteskubjektet valgte 
at indtræde i det i dette direktiv 
omhandlede system, men som ikke var 
medregnet i skattegrundlaget efter den 
nationale selskabsskattelov, som tidligere 
var gældende for skattesubjektet, 
medregnes i eller fratrækkes 
skattegrundlaget, alt efter 
omstændighederne, efter de i national lov 
gældende regler om tidspunkter.

Indtægter og udgifter, som ifølge artikel 
24, stk. 2 og 3, anses for at være optjent 
eller pådraget, inden skattesubjektet
anvendte det i dette direktiv omhandlede 
system, men som ikke var medregnet i 
skattegrundlaget efter den nationale 
selskabsskattelov, som tidligere var 
gældende for skattesubjektet, medregnes i 
eller fratrækkes skattegrundlaget, alt efter 
omstændighederne, efter de i national lov 
gældende regler om tidspunkter.

Or. fr
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Begrundelse

Ifølge ændringsforslaget skal anvendelsen af systemet for kvalificerede enheder (dvs. dem, der 
opfylder konsolideringskriterierne) være obligatorisk.

Ændringsforslag 171
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtægter, som blev beskattet efter national 
selskabsskattelov, inden skatteskubjektet 
valgte at indtræde i systemet, til et højere 
beløb end det, som ville være blevet 
medregnet i skattegrundlaget efter artikel 
24, stk. 2, fratrækkes skattegrundlaget.

Indtægter, som blev beskattet efter national 
selskabsskattelov, inden systemet trådte i 
kraft, til et højere beløb end det, som ville 
være blevet medregnet i skattegrundlaget 
efter artikel 24, stk. 2, fratrækkes 
skattegrundlaget.

Or. pt

Ændringsforslag 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtægter, som blev beskattet efter national 
selskabsskattelov, inden skatteskubjektet
valgte at indtræde i systemet, til et højere 
beløb end det, som ville være blevet 
medregnet i skattegrundlaget efter artikel 
24, stk. 2, fratrækkes skattegrundlaget.

Indtægter, som blev beskattet efter national 
selskabsskattelov, inden skattesubjektet
blev omfattet af systemet, til et højere 
beløb end det, som ville være blevet 
medregnet i skattegrundlaget efter artikel 
24, stk. 2, fratrækkes skattegrundlaget.

Or. de

Ændringsforslag 173
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hensættelser, hensættelser til pensioner 
og fradrag for uerholdelige fordringer som 
omhandlet i artikel 25, 26 og 27 er kun 
fradragsberettigede, i det omfang de kan 
henføres til aktiviteter eller transaktioner, 
der er udført, efter at skattesubjektet 
indtrådte i det i dette direktiv omhandlede 
system.

1. Hensættelser, hensættelser til pensioner 
og fradrag for uerholdelige fordringer som 
omhandlet i artikel 25, 26 og 27 er kun 
fradragsberettigede, i det omfang de kan 
henføres til aktiviteter eller transaktioner, 
der er udført, efter at skattesubjektet blev 
omfattet af det i dette direktiv omhandlede 
system.

Or. de

Ændringsforslag 174
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hensættelser, hensættelser til pensioner 
og fradrag for uerholdelige fordringer som 
omhandlet i artikel 25, 26 og 27 er kun 
fradragsberettigede, i det omfang de kan 
henføres til aktiviteter eller transaktioner, 
der er udført, efter at skattesubjektet 
indtrådte i det i dette direktiv omhandlede 
system.

1. Hensættelser, hensættelser til pensioner 
og fradrag for uerholdelige fordringer som 
omhandlet i artikel 25, 26 og 27 er kun 
fradragsberettigede, i det omfang de kan 
henføres til aktiviteter eller transaktioner, 
der er udført, efter at det i dette direktiv 
omhandlede system trådte i kraft.

Or. pt

Ændringsforslag 175
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hensættelser, hensættelser til pensioner (Vedrører ikke den danske tekst).
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og fradrag for uerholdelige fordringer som 
omhandlet i artikel 25, 26 og 27 er kun 
fradragsberettigede, i det omfang de kan 
henføres til aktiviteter eller transaktioner, 
der er udført, efter at skattesubjektet 
indtrådte i det i dette direktiv omhandlede 
system.

Or. en

Ændringsforslag 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udgifter, som er pådraget for aktiviteter 
eller transaktioner, der er udført, efter at 
skattesubjektet indtrådte i systemet, men 
som der ikke er foretaget fradrag for, er 
fradragsberettigede.

2. Udgifter, som er pådraget for aktiviteter 
eller transaktioner, der er udført, efter at 
skattesubjektet blev omfattet af systemet, 
men som der ikke er foretaget fradrag for, 
er fradragsberettigede.

Or. de

Ændringsforslag 177
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udgifter, som er pådraget for aktiviteter 
eller transaktioner, der er udført, efter at 
skattesubjektet indtrådte i systemet, men 
som der ikke er foretaget fradrag for, er 
fradragsberettigede.

2. Udgifter, som er pådraget for aktiviteter 
eller transaktioner, der er udført, efter at 
systemet trådte i kraft, men som der ikke 
er foretaget fradrag for, er 
fradragsberettigede.

Or. pt
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Ændringsforslag 178
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Beløb, der allerede er fradraget inden 
valget om at indtræde i systemet, kan ikke 
fradrages på ny.

3. Beløb, der allerede er fradraget inden 
systemets ikrafttrædelse, kan ikke 
fradrages på ny

Or. pt

Ændringsforslag 179
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tab inden indtrædelse udgår
Når et skattesubjekt inden indtrædelsen i 
det i dette direktiv omhandlede system 
havde pådraget sig tab, som ville kunne 
fremføres efter gældende national lov, 
men som endnu ikke var blevet modregnet 
i skattepligtige forjenester, kan disse tab 
fratrækkes i skattegrundlaget, i det 
omfang det er bestemt i den pågældende 
nationale lov.

Or. en

Ændringsforslag 180
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 48 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tab inden indtrædelse Tab inden systemets ikrafttrædelse

Or. pt

Ændringsforslag 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når et skattesubjekt inden indtrædelsen i
det i dette direktiv omhandlede system 
havde pådraget sig tab, som ville kunne 
fremføres efter gældende national lov, men 
som endnu ikke var blevet modregnet i 
skattepligtige forjenester, kan disse tab 
fratrækkes i skattegrundlaget, i det omfang 
det er bestemt i den pågældende nationale 
lov.

Når et skattesubjekt, inden det i dette 
direktiv omhandlede system fandt 
anvendelse på det, havde pådraget sig tab, 
som ville kunne fremføres efter gældende 
national lov, men som endnu ikke var 
blevet modregnet i skattepligtige 
fortjenester, kan disse tab fratrækkes i 
skattegrundlaget, i det omfang det er 
bestemt i den pågældende nationale lov.

Or. de

Ændringsforslag 182
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når et skattesubjekt inden indtrædelsen i
det i dette direktiv omhandlede system 
havde pådraget sig tab, som ville kunne 
fremføres efter gældende national lov, men 
som endnu ikke var blevet modregnet i 
skattepligtige forjenester, kan disse tab 
fratrækkes i skattegrundlaget, i det omfang 
det er bestemt i den pågældende nationale 
lov.

Når et skattesubjekt inden ikrafttrædelsen 
af det i dette direktiv omhandlede system 
havde pådraget sig tab, som ville kunne 
fremføres efter gældende national lov, men 
som endnu ikke var blevet modregnet i 
skattepligtige fortjenester, kan disse tab 
fratrækkes i skattegrundlaget, i det omfang 
det er bestemt i den pågældende nationale 
lov.
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Or. pt

Ændringsforslag 183
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når et skattesubjekt inden indtrædelsen i 
det i dette direktiv omhandlede system 
havde pådraget sig tab, som ville kunne 
fremføres efter gældende national lov, men 
som endnu ikke var blevet modregnet i 
skattepligtige forjenester, kan disse tab 
fratrækkes i skattegrundlaget, i det omfang 
det er bestemt i den pågældende nationale 
lov.

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Ændringsforslag 184
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generel regel for udtrædelse af systemet udgår
Forlader et skattesubjekt det i dette 
direktiv omhandlede system, sættes dets 
aktiver og passiver til den værdi, som de 
var beregnet til efter reglerne i systemet, 
medmindre andet fremgår af dette 
direktiv.

Or. fr

Ændringsforslag 185
Miguel Portas
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Forslag til direktiv
Artikel 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generel regel for udtrædelse af systemet udgår
Forlader et skattesubjekt det i dette 
direktiv omhandlede system, sættes dets 
aktiver og passiver til den værdi, som de 
var beregnet til efter reglerne i systemet, 
medmindre andet fremgår af dette 
direktiv.

Or. pt

Ændringsforslag 186
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generel regel for udtrædelse af systemet udgår
Forlader et skattesubjekt det i dette 
direktiv omhandlede system, sættes dets 
aktiver og passiver til den værdi, som de 
var beregnet til efter reglerne i systemet, 
medmindre andet fremgår af dette 
direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gøre anvendelse af systemet obligatorisk for de 
kvalificerede enheder (dvs. dem, der opfylder konsolideringskriterierne), hvorfor udtrædelse 
ikke vil være mulig.

Ændringsforslag 187
Miguel Portas
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Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forlader et skattesubjekt det i dette 
direktiv omhandlede system, sættes dets 
aktiver og passiver til den værdi, som de 
var beregnet til efter reglerne i systemet, 
medmindre andet fremgår af dette 
direktiv.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forlader et skattesubjekt det i dette 
direktiv omhandlede system, sættes dets 
aktiver og passiver til den værdi, som de 
var beregnet til efter reglerne i systemet, 
medmindre andet fremgår af dette direktiv.

Såfremt den form, hvori et selskab er 
organiseret, ændres på en sådan måde, at 
det ikke længere er omfattet af reglerne i
det i dette direktiv omhandlede system, 
sættes dets aktiver og passiver til den 
værdi, som de var beregnet til efter 
reglerne i systemet, medmindre andet 
fremgår af dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forlader et skattesubjekt det i dette 
direktiv omhandlede system, kan det 
tidligst genindtræde i systemet efter en 
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periode på tre år.

Or. en

Begrundelse

Tidsintervallet er nødvendigt for at mindske risikoen for aggressiv skatteplanlægning via 
hyppige skift mellem FKSSG og det nationale selskabsskattesystem.

Ændringsforslag 190
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anlægsaktiver, der er afskrevet i en pulje udgår
Forlader et skattesubjekt det i dette 
direktiv omhandlede system, anses dets 
pulje af aktiver under det i dette direktiv 
omhandlede system, når den efterfølgende 
skal behandles efter gældende nationale 
skatteregler, for at være én pulje af 
aktiver, som afskrives efter 
saldoafskrivningsmetoden med 25 % om 
året.

Or. fr

Ændringsforslag 191
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anlægsaktiver, der er afskrevet i en pulje udgår
Forlader et skattesubjekt det i dette 
direktiv omhandlede system, anses dets 
pulje af aktiver under det i dette direktiv 
omhandlede system, når den efterfølgende 
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skal behandles efter gældende nationale 
skatteregler, for at være én pulje af 
aktiver, som afskrives efter 
saldoafskrivningsmetoden med 25 % om 
året.

Or. pt

Ændringsforslag 192
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anlægsaktiver, der er afskrevet i en pulje udgår
Forlader et skattesubjekt det i dette 
direktiv omhandlede system, anses dets 
pulje af aktiver under det i dette direktiv 
omhandlede system, når den efterfølgende 
skal behandles efter gældende nationale 
skatteregler, for at være én pulje af 
aktiver, som afskrives efter 
saldoafskrivningsmetoden med 25 % om 
året.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gøre anvendelse af systemet obligatorisk for de 
kvalificerede enheder (dvs. dem, der opfylder konsolideringskriterierne), hvorfor udtrædelse 
ikke vil være mulig.

Ændringsforslag 193
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forlader et skattesubjekt det i dette 
direktiv omhandlede system, anses dets 
pulje af aktiver under det i dette direktiv 

udgår
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omhandlede system, når den efterfølgende 
skal behandles efter gældende nationale 
skatteregler, for at være én pulje af 
aktiver, som afskrives efter 
saldoafskrivningsmetoden med 25 % om 
året.

Or. pt

Ændringsforslag 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forlader et skattesubjekt det i dette 
direktiv omhandlede system, anses dets 
pulje af aktiver under det i dette direktiv 
omhandlede system, når den efterfølgende 
skal behandles efter gældende nationale 
skatteregler, for at være én pulje af aktiver, 
som afskrives efter 
saldoafskrivningsmetoden med 25 % om 
året.

Såfremt den form, hvori et selskab er 
organiseret, ændres på en sådan måde, at 
det ikke længere er omfattet af reglerne i 
det i dette direktiv omhandlede system, 
anses dets pulje af aktiver under det i dette 
direktiv omhandlede system, når den 
efterfølgende skal behandles efter 
gældende nationale skatteregler, for at 
være én pulje af aktiver, som afskrives 
efter saldoafskrivningsmetoden med 25 % 
om året.

Or. de

Ændringsforslag 195
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Langfristede kontrakter ved udtrædelse af 
systemet

udgår

Efter at et skattesubjekt har forladt 
systemet, behandles indtægter og udgifter 
i forbindelse med langfristede kontrakter 
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efter den efterfølgende gældende 
nationale selskabsskattelov. Dog kan 
indtægter og udgifter, der allerede er 
benyttet i skattemæssigt øjemed i det i 
dette direktiv omhandlede system, ikke 
benyttes på ny.

Or. fr

Ændringsforslag 196
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Langfristede kontrakter ved udtrædelse af 
systemet

udgår

Efter at et skattesubjekt har forladt 
systemet, behandles indtægter og udgifter 
i forbindelse med langfristede kontrakter 
efter den efterfølgende gældende 
nationale selskabsskattelov. Dog kan 
indtægter og udgifter, der allerede er 
benyttet i skattemæssigt øjemed i det i 
dette direktiv omhandlede system, ikke 
benyttes på ny.

Or. pt

Ændringsforslag 197
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Langfristede kontrakter ved udtrædelse af 
systemet

udgår

Efter at et skattesubjekt har forladt 
systemet, behandles indtægter og udgifter 
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i forbindelse med langfristede kontrakter 
efter den efterfølgende gældende 
nationale selskabsskattelov. Dog kan 
indtægter og udgifter, der allerede er 
benyttet i skattemæssigt øjemed i det i 
dette direktiv omhandlede system, ikke 
benyttes på ny.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gøre anvendelse af systemet obligatorisk for de 
kvalificerede enheder (dvs. dem, der opfylder konsolideringskriterierne), hvorfor udtrædelse 
ikke vil være mulig.

Ændringsforslag 198
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter at et skattesubjekt har forladt 
systemet, behandles indtægter og udgifter 
i forbindelse med langfristede kontrakter 
efter den efterfølgende gældende 
nationale selskabsskattelov. Dog kan
indtægter og udgifter, der allerede er 
benyttet i skattemæssigt øjemed i det i 
dette direktiv omhandlede system, ikke 
benyttes på ny.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter at et skattesubjekt har forladt 
systemet, behandles indtægter og udgifter i 

Såfremt den form, hvori et selskab er 
organiseret, ændres på en sådan måde, at 
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forbindelse med langfristede kontrakter 
efter den efterfølgende gældende nationale 
selskabsskattelov. Dog kan indtægter og 
udgifter, der allerede er benyttet i 
skattemæssigt øjemed i det i dette direktiv 
omhandlede system, ikke benyttes på ny.

det ikke længere er omfattet af systemets 
regler, behandles indtægter og udgifter i 
forbindelse med langfristede kontrakter 
efter den efterfølgende gældende nationale 
selskabsskattelov. Dog kan indtægter og 
udgifter, der allerede er benyttet i 
skattemæssigt øjemed i det i dette direktiv 
omhandlede system, ikke benyttes på ny.

Or. de

Ændringsforslag 200
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hensættelser og fradrag ved udtrædelse af 
systemet

udgår

Efter at skattesubjektet har forladt det i 
dette direktiv omhandlede system, kan 
udgifter, som allerede er blevet fradraget 
efter artikel 25-27, ikke fradrages på ny.

Or. fr

Ændringsforslag 201
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hensættelser og fradrag ved udtrædelse af 
systemet

udgår

Efter at skattesubjektet har forladt det i 
dette direktiv omhandlede system, kan 
udgifter, som allerede er blevet fradraget 
efter artikel 25-27, ikke fradrages på ny.
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Or. pt

Ændringsforslag 202
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hensættelser og fradrag ved udtrædelse af 
systemet

udgår

Efter at skattesubjektet har forladt det i 
dette direktiv omhandlede system, kan 
udgifter, som allerede er blevet fradraget 
efter artikel 25-27, ikke fradrages på ny.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gøre anvendelse af systemet obligatorisk for de 
kvalificerede enheder (dvs. dem, der opfylder konsolideringskriterierne), hvorfor udtrædelse 
ikke vil være mulig.

Ændringsforslag 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter at skattesubjektet har forladt det i 
dette direktiv omhandlede system, kan 
udgifter, som allerede er blevet fradraget 
efter artikel 25-27, ikke fradrages på ny.

Såfremt den form, hvori et selskab er 
organiseret, ændres på en sådan måde, at 
det ikke længere er omfattet af reglerne i
det i dette direktiv omhandlede system, kan 
udgifter, som allerede er blevet fradraget 
efter artikel 25-27, ikke fradrages på ny. 

Or. de

Ændringsforslag 204
Liem Hoang Ngoc
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Forslag til direktiv
Artikel 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tab ved udtrædelse af systemet udgår
Tab, som er opstået for skattesubjektet, og 
som endnu ikke er blevet modregnet i 
skattepligtige fortjenester under reglerne i 
det i dette direktiv omhandlede system, 
fremføres efter national selskabsskattelov.

Or. fr

Ændringsforslag 205
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tab ved udtrædelse af systemet udgår
Tab, som er opstået for skattesubjektet, og 
som endnu ikke er blevet modregnet i 
skattepligtige fortjenester under reglerne i 
det i dette direktiv omhandlede system, 
fremføres efter national selskabsskattelov.

Or. pt

Ændringsforslag 206
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tab ved udtrædelse af systemet udgår
Tab, som er opstået for skattesubjektet, og 
som endnu ikke er blevet modregnet i 
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skattepligtige fortjenester under reglerne i 
det i dette direktiv omhandlede system, 
fremføres efter national selskabsskattelov.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gøre anvendelse af systemet obligatorisk for de 
kvalificerede enheder (dvs. dem, der opfylder konsolideringskriterierne), hvorfor udtrædelse 
ikke vil være mulig.

Ændringsforslag 207
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tab, som er opstået for skattesubjektet, og 
som endnu ikke er blevet modregnet i 
skattepligtige fortjenester under reglerne i 
det i dette direktiv omhandlede system, 
fremføres efter national selskabsskattelov.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 208
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kvalificerede datterselskaber udgår
1. Kvalificerede datterselskaber er ethvert 
direkte datterselskab og ethvert 
datterselskab på lavere niveau, hvor 
moderselskabet besidder følgende 
rettigheder:
a) råderet over mere end 50 % af 
stemmerettighederne
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b) en ejerandel på mere end 75 % af 
selskabets kapital eller mere end 75 % af 
de andele, der giver ret til fortjeneste.
2. Med henblik på beregning af de i stk. 1 
omhandlede tærskler for selskaber, 
bortset fra direkte datterselskaber, gælder 
følgende regler:
a) når først tærsklen for 
stemmerettigheder er nået for direkte 
datterselskaber og datterselskaber på 
lavere niveau, anses moderselskabet for at 
besidde 100 % af sådanne rettigheder
b) retten til fortjeneste og ejerskab af 
kapital beregnes ved at multiplicere 
ejerandelene i mellemliggende 
datterselskaber i hvert led. Ejerandele på 
75 % eller mindre, som besiddes direkte 
eller indirekte af moderselskabet, 
herunder andele i selskaber 
hjemmehørende i et tredjeland, medtages 
også i beregningen.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 209
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kvalificerede datterselskaber er ethvert 
direkte datterselskab og ethvert 
datterselskab på lavere niveau, hvor 
moderselskabet besidder følgende 
rettigheder:

udgår

a) råderet over mere end 50 % af 
stemmerettighederne
b) en ejerandel på mere end 75 % af 
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selskabets kapital eller mere end 75 % af 
de andele, der giver ret til fortjeneste.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 210
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kvalificerede datterselskaber er ethvert 
direkte datterselskab og ethvert 
datterselskab på lavere niveau, hvor 
moderselskabet besidder følgende 
rettigheder:

1. Kvalificerede datterselskaber er ethvert 
direkte datterselskab og ethvert 
datterselskab på lavere niveau, hvor 
moderselskabet besidder mere end 50 % af 
stemmerettighederne og af de andele, der 
giver ret til fortjeneste.

Or. pt

Ændringsforslag 211
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) råderet over mere end 50 % af 
stemmerettighederne

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 212
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) råderet over mere end 50 % af 
stemmerettighederne

a) råderet over mere end 20 % af 
stemmerettighederne

Or. de

Ændringsforslag 213
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en ejerandel på mere end 75 % af 
selskabets kapital eller mere end 75 % af 
de andele, der giver ret til fortjeneste.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en ejerandel på mere end 75 % af 
selskabets kapital eller mere end 75 % af 
de andele, der giver ret til fortjeneste.

b) en ejerandel på mere end 25 % af 
selskabets kapital eller mere end 25 % af 
de andele, der giver ret til fortjeneste.

Or. de

Ændringsforslag 215
Danuta Jazłowiecka
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Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på beregning af de i stk. 1 
omhandlede tærskler for selskaber, 
bortset fra direkte datterselskaber, gælder 
følgende regler:

udgår

a) når først tærsklen for 
stemmerettigheder er nået for direkte 
datterselskaber og datterselskaber på 
lavere niveau, anses moderselskabet for at 
besidde 100 % af sådanne rettigheder
b) retten til fortjeneste og ejerskab af 
kapital beregnes ved at multiplicere 
ejerandelene i mellemliggende 
datterselskaber i hvert led. Ejerandele på 
75 % eller mindre, som besiddes direkte 
eller indirekte af moderselskabet, 
herunder andele i selskaber 
hjemmehørende i et tredjeland, medtages 
også i beregningen.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 216
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) retten til fortjeneste og ejerskab af 
kapital beregnes ved at multiplicere 
ejerandelene i mellemliggende 
datterselskaber i hvert led. Ejerandele på 
75 % eller mindre, som besiddes direkte 
eller indirekte af moderselskabet, herunder 
andele i selskaber hjemmehørende i et 

b) retten til fortjeneste beregnes ved at 
multiplicere ejerandelene i mellemliggende 
datterselskaber i hvert led. Alle ejerandele, 
som besiddes direkte eller indirekte af 
moderselskabet, herunder andele i 
selskaber hjemmehørende i et tredjeland, 
medtages også i beregningen.
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tredjeland, medtages også i beregningen.

Or. pt

Ændringsforslag 217
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) retten til fortjeneste og ejerskab af 
kapital beregnes ved at multiplicere 
ejerandelene i mellemliggende 
datterselskaber i hvert led. Ejerandele på 
75 % eller mindre, som besiddes direkte 
eller indirekte af moderselskabet, herunder 
andele i selskaber hjemmehørende i et 
tredjeland, medtages også i beregningen.

b) retten til fortjeneste og ejerskab af 
kapital beregnes ved at multiplicere 
ejerandelene i mellemliggende 
datterselskaber i hvert led. Ejerandele på 
25 % eller mindre, som besiddes direkte 
eller indirekte af moderselskabet, herunder 
andele i selskaber hjemmehørende i et 
tredjeland, medtages også i beregningen.

Or. de

Ændringsforslag 218
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koncerndannelse udgår
1. Et hjemmehørende skattesubjekt udgør 
en koncern sammen med:
a) alle dets faste driftssteder beliggende i 
andre medlemsstater
b) alle faste driftssteder beliggende i en 
medlemsstat for dets kvalificerede 
datterselskaber hjemmehørende i et 
tredjeland
c) alle dets kvalificerede datterselskaber 
hjemmehørende i en eller flere 
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medlemsstater
d) andre hjemmehørende skattesubjekter, 
der er kvalificerede datteselskaber af det 
samme selskab, som er hjemmehørende i 
et tredjeland og opfylder betingelserne i 
artikel 2, stk. 2, litra a).
2. Et ikke-hjemmehørende skattesubjekt 
udgør en koncern hvad angår alle dets 
faste driftssteder beliggende i 
medlemsstater og alle dets kvalificerede 
datterselskaber hjemmehørende i en eller 
flere medlemsstater, herunder 
sidstnævntes faste driftssteder beliggende 
i medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 219
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Insolvens udgår
Et selskab, der er insolvent eller under 
likvidation, kan ikke blive medlem af en 
koncern. Et skattesubjekt, for hvilket der 
er indgivet anmeldelse om insolvens, eller 
som er blevet likvideret, skal øjeblikkeligt 
forlade koncernen.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.
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Ændringsforslag 220
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rammer for konsolideringen udgår
1. Skattegrundlagene for medlemmerne af 
en koncern skal konsolideres.
2. Er det konsoliderede skattegrundlag 
negativt, fremføres tabet og modregnes i 
det næste positive, konsoliderede 
skattegrundlag. Er det konsoliderede 
skattegrundlag positivt, fordeles det i 
overensstemmelse med artikel 86-102.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 221
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er det konsoliderede skattegrundlag 
negativt, fremføres tabet og modregnes i
det næste positive, konsoliderede 
skattegrundlag. Er det konsoliderede 
skattegrundlag positivt, fordeles det i 
overensstemmelse med artikel 86-102.

2. Er det konsoliderede skattegrundlag 
negativt, fremføres tabet til det følgende år 
og fratrækkes det næste positive, 
konsoliderede skattegrundlag. Er det 
konsoliderede skattegrundlag positivt, 
fordeles det i overensstemmelse med 
artikel 86-102.

Or. pt
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Ændringsforslag 222
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt det negative konsoliderede 
skattegrundlag vedrører skattesubjektets 
første skatteår, kan det fremføres til de 
følgende tre år og fratrækkes de 
respektive positive skattegrundlag, når 
sådanne eksisterer. Såfremt det negative 
konsoliderede skattegrundlag vedrører 
skattesubjektets andet skatteår, kan det 
fremføres til de følgende to år og 
fratrækkes de respektive positive 
skattegrundlag, når sådanne eksisterer.

Or. pt

Ændringsforslag 223
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Konsolideringen omfatter ikke årene 
før dette direktivs ikrafttrædelse. Tab, som 
er lidt før direktivets ikrafttrædelse, kan 
ikke konsolideres.

Or. en

Ændringsforslag 224
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 57 a (ny)



AM\885627DA.doc 107/230 PE478.376v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 57a
Forbud mod tilbagevirkende kraft

Konsolideringen finder kun anvendelse 
på skattepligtige fortjenester opnået efter 
dette direktivs ikrafttræden.

Or. fr

Ændringsforslag 225
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 57a
Tab kan højst fremføres i fem år.

Or. en

Ændringsforslag 226
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frister udgår
1. Tærkelværdierne i artikel 54 skal være 
opfyldt i hele skatteåret.
2. Uanset stk. 1 bliver et skattesubjekt et 
medlem af en koncern på den dato, hvor 
tærskelværdierne i artikel 54 er nået. 
Tærskelværdierne skal være opfyldt i 
mindst ni på hinanden følgende måneder, 



PE478.376v01-00 108/230 AM\885627DA.doc

DA

og hvis det ikke er tilfældet, behandles et 
skattesubjekt, som om det aldrig var blevet 
medlem af koncernen.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 227
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 bliver et skattesubjekt et 
medlem af en koncern på den dato, hvor 
tærskelværdierne i artikel 54 er nået. 
Tærskelværdierne skal være opfyldt i 
mindst ni på hinanden følgende måneder, 
og hvis det ikke er tilfældet, behandles et 
skattesubjekt, som om det aldrig var blevet 
medlem af koncernen.

2. Uanset stk. 1 bliver et skattesubjekt et 
medlem af en koncern på den dato, hvor 
tærskelværdien i artikel 54 er nået. 
Tærskelværdien skal være opfyldt i mindst 
ni på hinanden følgende måneder, og hvis 
det ikke er tilfældet, behandles et 
skattesubjekt, som om det aldrig var blevet 
medlem af koncernen.

Or. pt

Ændringsforslag 228
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 bliver et skattesubjekt et 
medlem af en koncern på den dato, hvor 
tærskelværdierne i artikel 54 er nået. 
Tærskelværdierne skal være opfyldt i 
mindst ni på hinanden følgende måneder, 
og hvis det ikke er tilfældet, behandles et 
skattesubjekt, som om det aldrig var blevet 

2. Uanset stk. 1 bliver et skattesubjekt et 
medlem af en koncern på den dato, hvor 
tærskelværdierne i artikel 54 er nået. 
Tærskelværdierne skal være opfyldt i 
mindst tolv på hinanden følgende måneder, 
og hvis det ikke er tilfældet, behandles et 
skattesubjekt, som om det aldrig var blevet 
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medlem af koncernen. medlem af koncernen.

Or. fr

Ændringsforslag 229
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eliminering af koncerninterne 
transaktioner

udgår

1. Ved beregning af det konsoliderede 
skattegrundlag ses der bort fra fortjeneste 
og tab ved transaktioner, som foretages 
direkte mellem medlemmer af en koncern.
2. For at fastslå, om der er tale om en 
koncernintern transaktion, skal begge 
parter i transaktionen være 
koncernmedlemmer på det tidspunkt, hvor 
transaktionen foretages og de hertil 
knyttede indtægter og udgifter pådrages.
3. Koncerner skal anvende en konsekvent 
og passende dokumenteret metode til 
registrering af koncerninterne 
transaktioner. Koncerner kan kun ændre 
metoden af gyldige kommercielle årsager i 
begyndelsen af et skatteår.
4. Med metoden til registrering af 
koncerninterne transaktioner skal alle 
koncerninterne overførsler og salg kunne 
identificeres til det laveste af kostpris og 
skattemæssige værdi.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.
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Ændringsforslag 230
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Koncerner skal anvende en konsekvent 
og passende dokumenteret metode til 
registrering af koncerninterne 
transaktioner. Koncerner kan kun ændre 
metoden af gyldige kommercielle årsager i 
begyndelsen af et skatteår.

udgår

Or. lt

Ændringsforslag 231
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med metoden til registrering af 
koncerninterne transaktioner skal alle 
koncerninterne overførsler og salg kunne 
identificeres til det laveste af kostpris og 
skattemæssige værdi.

udgår

Or. lt

Ændringsforslag 232
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indeholdelse af skat og kildebeskatning udgår
Der foretages ikke indeholdelse af skat 
eller pålægges anden kildeskat på 
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transaktioner mellem medlemmer af en 
koncern.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 233
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anlægsaktiver ved indtræden i koncernen udgår
Når et skattesubjekt er den økonomiske 
ejer af ikke-afskrivningsberettigede eller 
individuelt afskrivningsberettigede 
anlægsaktiver på datoen for dets 
indtræden i en koncern, og nogle af disse 
aktiver afhændes af et medlem af 
koncernen inden for fem år fra denne 
dato, foretages der en justering i året for 
afhændelsen i den forholdsmæssigt 
tildelte andel for det koncernmedlem, som 
havde det økonomiske ejerskab over disse 
aktiver på datoen for indtrædelsen. 
Provenuet ved en sådan afhændelse 
medregnes i den pågældende andel, og 
omkostningerne i forbindelse med ikke-
afskrivningsberettigede aktiver samt den 
skattemæssige værdi af 
afskrivningsberettigede aktiver 
fratrækkes.
Der foretages også en sådan justering for 
finansielle aktivers vedkommende, med 
undtagelse af andel i tilknyttede 
virksomheder, kapitalinteresser og egne 
aktier.
Hvis skattesubjektet som følge af en 
omstrukturering af virksomheden ikke 
længere eksisterer eller ikke længere har 
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et fast driftssted i den medlemsstat, hvor 
det var hjemmehørende på datoen for dets 
intræden i koncernen, anses det for at 
have et fast driftssted dér, for så vidt 
angår anvendelse af bestemmelserne i 
denne artikel.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 234
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Langfristede kontrakter ved indtræden i 
koncernen

udgår

Indtægter og udgifter, som påløb i 
henhold til artikel 24, stk. 2 og 3, inden et 
skattesubjekt indtrådte i koncernen, men 
som endnu ikke var blevet medtaget ved 
skatteberegningen efter gældende 
national selskabsskattelov, medregnes i 
eller fratrækkes den forholdsmæssigt 
tildelte andel efter reglerne om frister i 
national lov.
Indtægter, som blev beskattet efter 
gældende national selskabsskattelov, 
inden et skatteskubjekt indtrådte i 
koncernen, til et højere beløb end det, som 
ville være blevet medregnet i 
skattegrundlaget efter artikel 24, stk. 2, 
fratrækkes den forholdsmæssigt tildelte 
andel.

Or. en
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Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 235
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hensættelser og fradrag ved indtræden i 
koncernen

udgår

Udgifter, som er omfattet af artikel 25, 26 
og 27, og som er pådraget for aktiviteter 
eller transaktioner, der er udført, inden et 
skattesubjekt tiltrådte koncernen, men 
som der ikke er foretaget hensættelser 
eller fradrag for efter gældende national 
selskabsskattelov, kan kun fradrages i 
skattesubjektets forholdsmæssigt tildelte 
andel, medmindre de er pådraget mere 
end fem år efter, at skattesubjektet 
indtræder i koncernen.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 236
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tab ved indtræden i koncernen udgår
Uudnyttede tab, som et skattesubjekt eller 
et fast driftssted har pådraget sig efter 
reglerne i dette direktiv eller efter national 
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selskabsskattelov inden indtrædelsen i en 
koncern, kan ikke modregnes i det 
konsoliderede skattegrundlag. Sådanne 
tab fremføres og kan modregnes i den 
forholdsmæssigt tildelte andel i henhold 
til henholdsvis artikel 43 eller den 
nationale selskabsskattelov, som ville 
være gældende for skattesubjektet uden 
det i dette direktiv omhandlede system.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 237
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ophør af en koncern udgår
Ophører en koncern, anses skatteåret for 
at ophøre. Det konsoliderede 
skattegrundlag og uudnyttede tab i 
koncernen allokeres hver enkelt 
koncernmedlem i henhold til artikel 86-
102 på grundlag af de fordelingsfaktorer, 
der gælder i skatteåret for ophøret.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 238
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 66
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tab efter koncernes ophør udgår
Efter koncenens ophør behandles tab, 
som følger:
a) hvis skattesubjektet forbliver i det i 
dette direktiv omhandlede system, men 
uden for en koncern, fremføres tabene og 
modregnes efter artikel 43
b) hvis skattesubjektet tilslutter sig en 
anden koncern, fremføres tabene og 
modregnes i dets forholdsmæssigt tildelte
andel
c) hvis skattesubjektet forlader systemet, 
fremføres tabene og modregnes efter den 
nationale selskabsskattelov, som bliver 
gældende, som om disse tab var opstået, 
mens skattesubjektet var underlagt den 
pågældende lov.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 239
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis skattesubjektet forbliver i det i dette 
direktiv omhandlede system, men uden for 
en koncern, fremføres tabene og 
modregnes efter artikel 43

a) hvis skattesubjektet ikke længere er 
medlem af nogen koncern, fremføres 
tabene og modregnes efter artikel 43 

Or. fr
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Ændringsforslag 240
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis skattesubjektet forbliver i det i dette 
direktiv omhandlede system, men uden for 
en koncern, fremføres tabene og 
modregnes efter artikel 43

a) hvis skattesubjektet står uden for en 
koncern, fremføres tabene og modregnes 
efter artikel 43

Or. pt

Ændringsforslag 241
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis skattesubjektet forlader systemet, 
fremføres tabene og modregnes efter den 
nationale selskabsskattelov, som bliver 
gældende, som om disse tab var opstået, 
mens skattesubjektet var underlagt den 
pågældende lov.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 242
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis skattesubjektet forlader systemet, 
fremføres tabene og modregnes efter den 
nationale selskabsskattelov, som bliver 
gældende, som om disse tab var opstået, 

udgår
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mens skattesubjektet var underlagt den 
pågældende lov.

Or. pt

Ændringsforslag 243
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anlægsaktiver ved udtræden af 
koncernen

udgår

Hvis ikke-afskrivningsberettigede eller 
individuelt afskrivningsberettigede 
anlægsaktiver, bortset fra dem, som gav 
anledning til en reduceret fritagelse efter 
artikel 75, bliver afhændet, senest tre år 
inden et skattesubjekt, som har det 
økonomiske ejerskab over disse aktiver, 
udtræder af koncernen, medregnes 
provenuet i det konsoliderede 
skattegrundlag for koncernen i året for 
afhændelsen, og omkostningerne i 
forbindelse med ikke-
afskrivningsberettigede aktiver samt den 
skattemæssige værdi af de 
afskrivningsberettigede aktiver 
fratrækkes.
Samme regel finder anvendelse på 
finansielle aktiver, med undtagelse af 
andele i tilknyttede virksomheder, 
kapitalinteresser og egne aktier.
I det omfang provenuet af afhændelsen 
medregnes i koncernens konsoliderede 
skattegrundlag, bliver det ikke beskattet 
på anden måde.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.
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Ændringsforslag 244
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selvskabte immaterielle aktiver udgår
Udtræder et skattesubjekt, som er den 
økonomiske ejer af et eller flere selvskabte 
immaterielle aktiver, af koncernen, 
medregnes der et beløb svarende til de 
omkostninger, der er pådraget for disse 
aktiver til forskning, udvikling, 
markedsføring og reklame i de 
forudgående fem år, i det konsoliderede 
skattegrundlag for de resterende 
koncernmedlemmer. Det medregnede 
beløb kan dog ikke overstige værdien af 
aktiverne på tidspunktet for 
skattesubjektets udtræden af koncernen. 
Disse omkostninger tildeles det 
udtrædende skattesubjekt og behandles 
efter national selskabsskattelov, som 
bliver gældende for skattesubjektet, eller 
hvis det forbliver under det i dette direktiv 
omhandlede system, reglerne i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 245
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 68 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udtræder et skattesubjekt, som er den 
økonomiske ejer af et eller flere selvskabte 
immaterielle aktiver, af koncernen, 
medregnes der et beløb svarende til de 
omkostninger, der er pådraget for disse 
aktiver til forskning, udvikling, 
markedsføring og reklame i de 
forudgående fem år, i det konsoliderede 
skattegrundlag for de resterende 
koncernmedlemmer. Det medregnede 
beløb kan dog ikke overstige værdien af 
aktiverne på tidspunktet for 
skattesubjektets udtræden af koncernen. 
Disse omkostninger tildeles det 
udtrædende skattesubjekt og behandles 
efter national selskabsskattelov, som 
bliver gældende for skattesubjektet, eller 
hvis det forbliver under det i dette direktiv 
omhandlede system, reglerne i dette 
direktiv.

Udtræder et skattesubjekt, som er den 
økonomiske ejer af et eller flere selvskabte 
immaterielle aktiver, af koncernen, 
medregnes der et beløb svarende til de 
omkostninger, der er pådraget for disse 
aktiver til forskning, udvikling, 
markedsføring og reklame i de 
forudgående fem år, i det konsoliderede 
skattegrundlag for de resterende 
koncernmedlemmer. Det medregnede 
beløb kan dog ikke overstige værdien af 
aktiverne på tidspunktet for 
skattesubjektets udtræden af koncernen. 
Disse omkostninger tildeles det 
udtrædende skattesubjekt og behandles 
efter reglerne i dette direktiv.

Or. pt

Ændringsforslag 246
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tab ved udtræden af koncernen udgår
Der tilskrives ikke tab til et 
koncernmedlem, som udtræder af en 
koncern.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.
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Ændringsforslag 247
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virksomhedsomstruktureringer inden for 
en koncern

udgår

1. En virksomhedsomstrukturering inden 
for en koncern eller overførsel af det 
vedtægtsmæssige hjemsted for et 
skattesubjekt, som er medlem af en 
koncern, giver ikke anledning til 
fortjeneste eller tab ved fastsættelsen af 
det konsoliderede skattegrundlag. 
Artikel 59, stk. 3, finder anvendelse.
2. Hvis der som følge af en 
virksomhedsomstrukturering eller en 
række transaktioner mellem medlemmer 
af en koncern sker overførsel af så godt 
som alle et skattesubjekts aktiver til en 
anden medlemsstat og aktivfaktoren er 
ændret i væsentlig grad inden for en 
periode på to år, finder følgende regler 
anvendelse uanset stk. 1.
I de fem år, der følger efter overførslen, 
tildeles de overførte aktiver til det 
overførende skattesubjekts aktivfaktor, 
sålænge der er et koncernmedlem, som 
fortsætter med at være den økonomiske 
ejer af aktiverne. Hvis skattesubjektet ikke 
længere eksisterer eller ikke længere har 
et fast driftssted i den medlemsstat, 
hvorfra aktiverne blev overført, anses det 
for at have et fast driftssted dér, for så vidt 
angår anvendelsen af bestemmelserne i 
denne artikel.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.
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Ændringsforslag 248
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Behandling af tab, når en 
virksomhedsomstrukturering finder sted 
mellem to eller flere koncerner

udgår

1. Bliver en eller flere koncerner eller to 
eller flere medlemmer af en koncern som 
følge af en virksomhedsomstrukturering 
del af en anden koncern, allokeres alle 
uudnyttede tab for den eller de tidligere 
eksisterende koncerner til hver af 
medlemmerne i sidstnævnte efter artikel 
86-102 på grundlag af de faktorer, der er 
gældende for det skatteår, hvor 
virksomhedsomstruktureringen finder 
sted, og de fremføres til senere år.
2. Fusionerer to eller flere 
hovedskattesubjekter i henhold til artikel 
2, litra a), nr. i) og ii), i Rådets direktiv 
2009/133/EF19, allokeres alle uudnyttede 
tab for en koncern til dens medlemmer 
efter artikel 86-102 på grundlag af de 
faktorer, der er gældende for det skatteår, 
hvor fusionen finder sted, og de fremføres 
til senere år.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 249
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 72
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fritagelse med progression udgår
Med forbehold af artikel 75 kan indtægt, 
som er fritaget for beskatning efter artikel 
11, litra c), d) eller e), medregnes ved 
fastsættelsen af, hvilken skattesats der 
skal anvendes på et skattesubjekt.

Or. de

Ændringsforslag 250
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fritagelse med progression udgår
Med forbehold af artikel 75 kan indtægt, 
som er fritaget for beskatning efter artikel 
11, litra c), d) eller e), medregnes ved 
fastsættelsen af, hvilken skattesats der 
skal anvendes på et skattesubjekt.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 251
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 75 kan indtægt, 
som er fritaget for beskatning efter artikel 
11, litra c), d) eller e), medregnes ved 

Med forbehold af artikel 75 kan indtægt, 
som er fritaget for beskatning efter artikel 
11, litra e), medregnes ved fastsættelsen af, 
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fastsættelsen af, hvilken skattesats der skal 
anvendes på et skattesubjekt.

hvilken skattesats der skal anvendes på et 
skattesubjekt.

Or. pt

Ændringsforslag 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Switch over-klausul udgår
Artikel 11, litra c), d) eller e), finder ikke 
anvendelse, hvis den enhed, som foretog 
udlodningen af fortjenesten, den enhed, 
hvis andele er afhændet, eller det faste 
driftssted var omfattet af en af følgende 
ordninger i det land, hvor enheden er 
hjemmehørende, eller i det land, hvor det 
faste driftssted er beliggende:
a) en skat på fortjeneste efter den 
generelle ordning i det pågældende 
tredjeland, til en lovbestemt 
selskabsskattesats, som er mere end 40 % 
lavere end den i medlemsstaterne 
gældende gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats
b) en særlig ordning i det pågældende 
tredjeland, som tillader et væsentligt 
lavere beskatningsniveau end den 
generelle ordning.
Den i medlemsstaterne gældende 
gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats offentliggøres årligt af 
Kommissionen. Den beregnes som et 
aritmetisk gennemsnit. Med henblik på 
denne artikel og artikel 81 og 82 finder 
ændringer i satsen først anvendelse på 
skattesubjekter i det skatteår, der 
begynder efter ændringen.

Or. de
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Ændringsforslag 253
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Switch over-klausul udgår
Artikel 11, litra c), d) eller e), finder ikke 
anvendelse, hvis den enhed, som foretog 
udlodningen af fortjenesten, den enhed, 
hvis andele er afhændet, eller det faste 
driftssted var omfattet af en af følgende 
ordninger i det land, hvor enheden er 
hjemmehørende, eller i det land, hvor det 
faste driftssted er beliggende:
a) en skat på fortjeneste efter den 
generelle ordning i det pågældende 
tredjeland, til en lovbestemt 
selskabsskattesats, som er mere end 40 % 
lavere end den i medlemsstaterne 
gældende gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats
b) en særlig ordning i det pågældende 
tredjeland, som tillader et væsentligt 
lavere beskatningsniveau end den 
generelle ordning.
Den i medlemsstaterne gældende 
gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats offentliggøres årligt af 
Kommissionen. Den beregnes som et 
aritmetisk gennemsnit. Med henblik på 
denne artikel og artikel 81 og 82 finder 
ændringer i satsen først anvendelse på 
skattesubjekter i det skatteår, der 
begynder efter ændringen.

Or. en

Ændringsforslag 254
Miguel Portas
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Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11, litra c), d) eller e), finder ikke 
anvendelse, hvis den enhed, som foretog 
udlodningen af fortjenesten, den enhed, 
hvis andele er afhændet, eller det faste 
driftssted var omfattet af en af følgende 
ordninger i det land, hvorenheden er 
hjemmehørende, eller i det land, hvor det 
faste driftssted er beliggende:

Artikel 11, litra e), finder ikke anvendelse, 
hvis den enhed, som foretog udlodningen 
af fortjenesten, den enhed, hvis andele er 
afhændet, eller det faste driftssted var 
omfattet af en af følgende ordninger i det 
land, hvor enheden er hjemmehørende, 
eller i det land, hvor det faste driftssted er 
beliggende:

Or. pt

Ændringsforslag 255
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en skat på fortjeneste efter den generelle 
ordning i det pågældende tredjeland, til en 
lovbestemt selskabsskattesats, som er mere 
end 40 % lavere end den i 
medlemsstaterne gældende 
gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats

a) en skat på fortjeneste efter den generelle 
ordning i det pågældende tredjeland, til en 
lovbestemt selskabsskattesats på under 
20 %

Or. pt

Ændringsforslag 256
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en skat på fortjeneste efter den generelle 
ordning i det pågældende tredjeland, til en 
lovbestemt selskabsskattesats, som er mere 
end 40 % lavere end den i 
medlemsstaterne gældende gennemsnitlige 
lovbestemte selskabsskattesats

a) en skat på fortjeneste efter den generelle 
ordning i det pågældende tredjeland, til en 
lovbestemt selskabsskattesats på under 
100 % af den i medlemsstaterne gældende 
gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats

Or. en

Ændringsforslag 257
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en skat på fortjeneste efter den generelle 
ordning i det pågældende tredjeland, til en 
lovbestemt selskabsskattesats, som er mere 
end 40 % lavere end den i 
medlemsstaterne gældende gennemsnitlige 
lovbestemte selskabsskattesats

a) en skat på fortjeneste efter den generelle 
ordning i det pågældende tredjeland, til en 
lovbestemt selskabsskattesats på under 
70 % af den i medlemsstaterne gældende 
gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats

Or. fr

Ændringsforslag 258
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i medlemsstaterne gældende 
gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats offentliggøres årligt af 
Kommissionen. Den beregnes som et 
aritmetisk gennemsnit. Med henblik på 
denne artikel og artikel 81 og 82 finder 
ændringer i satsen først anvendelse på 

udgår
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skattesubjekter i det skatteår, der 
begynder efter ændringen.

Or. pt

Ændringsforslag 259
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opgørelse af indkomst for et udenlandsk 
fast driftssted

udgår

Hvis artikel 73 gælder for indkomsten for 
et fast driftssted i et tredjeland, fastsættes 
dets indtægter, udgifter og andre 
fradragsberettigede poster efter reglerne i 
det i dette direktiv omhandlede system.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 260
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikke-tilladt fritagelse ved afhændelse af 
andele

udgår

Når et skattesubjekt som følge af en 
afhændelse af andele forlader koncernen 
og det pågældende skattesubjekt inden for 
indeværende eller tidligere skatteår har 
erhvervet et eller flere anlægsaktiver, 
bortset fra aktiver, der er akfskrevet i en 
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pulje, ved en koncernintern transaktion, 
udelukkes et beløb svarende til disse 
aktiver fra fritagelsen, medmindre det 
påvises, at de koncerninterne 
transaktioner blev udført af gyldige 
kommercielle årsager.
Det beløb, der udelukkes fra fritagelsen, 
er markedsværdien af aktivet eller 
aktiverne, når det eller de bliver overført, 
minus den skattemæssige værdi af 
aktiverne eller de i artikel 20 omhandlede 
omkostninger vedrørende anlægsaktiver, 
der ikke er genstand for afskrivning.
Er den retmæssige ejer af de afhændede 
andele et ikke-hjemmehørende 
skattesubjekt eller et ikke-skattesubjekt, 
anses markedsværdien af aktivet eller 
aktiverne, når det eller de bliver overført, 
minus den skattemæssige værdi for at 
være modtaget af det skattesubjekt, der 
ejede aktiverne inden den i stk. 1 
omhandlede koncerninterne transaktion.

Or. pt

Ændringsforslag 261
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikke-tilladt fritagelse ved afhændelse af 
andele

udgår

Når et skattesubjekt som følge af en 
afhændelse af andele forlader koncernen 
og det pågældende skattesubjekt inden for 
indeværende eller tidligere skatteår har 
erhvervet et eller flere anlægsaktiver, 
bortset fra aktiver, der er akfskrevet i en 
pulje, ved en koncernintern transaktion, 
udelukkes et beløb svarende til disse 
aktiver fra fritagelsen, medmindre det 
påvises, at de koncerninterne 
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transaktioner blev udført af gyldige 
kommercielle årsager.
Det beløb, der udelukkes fra fritagelsen, 
er markedsværdien af aktivet eller 
aktiverne, når det eller de bliver overført, 
minus den skattemæssige værdi af 
aktiverne eller de i artikel 20 omhandlede 
omkostninger vedrørende anlægsaktiver, 
der ikke er genstand for afskrivning.
Er den retmæssige ejer af de afhændede 
andele et ikke-hjemmehørende 
skattesubjekt eller et ikke-skattesubjekt, 
anses markedsværdien af aktivet eller 
aktiverne, når det eller de bliver overført, 
minus den skattemæssige værdi for at 
være modtaget af det skattesubjekt, der 
ejede aktiverne inden den i stk. 1 
omhandlede koncerninterne transaktion.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 262
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når et skattesubjekt som følge af en 
afhændelse af andele forlader koncernen 
og det pågældende skattesubjekt inden for 
indeværende eller tidligere skatteår har 
erhvervet et eller flere anlægsaktiver, 
bortset fra aktiver, der er akfskrevet i en 
pulje, ved en koncernintern transaktion, 
udelukkes et beløb svarende til disse 
aktiver fra fritagelsen, medmindre det 
påvises, at de koncerninterne 
transaktioner blev udført af gyldige 
kommercielle årsager.

udgår
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Or. pt

Ændringsforslag 263
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det beløb, der udelukkes fra fritagelsen, 
er markedsværdien af aktivet eller 
aktiverne, når det eller de bliver overført, 
minus den skattemæssige værdi af 
aktiverne eller de i artikel 20 omhandlede 
omkostninger vedrørende anlægsaktiver, 
der ikke er genstand for afskrivning.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 264
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Er den retmæssige ejer af de afhændede 
andele et ikke-hjemmehørende 
skattesubjekt eller et ikke-skattesubjekt, 
anses markedsværdien af aktivet eller 
aktiverne, når det eller de bliver overført, 
minus den skattemæssige værdi for at 
være modtaget af det skattesubjekt, der 
ejede aktiverne inden den i stk. 1 
omhandlede koncerninterne transaktion.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 265
Danuta Jazłowiecka
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Forslag til direktiv
Artikel 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Renter og royalties og al anden indkomst, 
der beskattes ved kilden

udgår

1. Får et skattesubjekt indkomst, som er 
blevet beskattet i en anden medlemsstat 
eller i et tredjeland, bortset fra indkomst, 
som er fritaget efter artikel 11, litra c), d) 
eller e), kan der gives et fradrag i det 
pågældende skattesubjekts skattepligt.
2. Fradraget fordeles blandt 
medlemmerne af en koncern efter den 
formel, der gælder i det pågældende 
skatteår, i henhold til artikel 86-102.
3. Fradraget beregnes særskilt for hver 
enkel medlemsstat eller hver enkelt 
tredjeland samt for hver type indkomst. 
Det må ikke overstige det beløb, der 
fremkommer, som følge af at den til et 
skattesubjekt eller et fast driftssted 
tilskrevne indkomst pålægges 
selskabsskattesatsen i den medlemsstat, 
hvor skattesubjektet har sit hjemsted, eller 
hvor det faste driftssted er beliggende.
4. Ved beregning af fradraget nedsættes 
indkomstbeløbet med tilknyttede 
fradragsberettigede udgifter, som anses 
for at være på 2 % deraf, medmindre 
skattesubjektet beviser andet.
5. Fradraget for skattepligten i et 
tredjeland må ikke overstige et 
skattesubjekts endelige 
selskabsskattepligt, medmindre andet er 
bestemt i en aftale indgået mellem 
hjemstedsmedlemsstaten og et tredjeland.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.
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Ændringsforslag 266
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Får et skattesubjekt indkomst, som er 
blevet beskattet i en anden medlemsstat 
eller i et tredjeland, bortset fra indkomst, 
som er fritaget efter artikel 11, litra c), d) 
eller e), kan der gives et fradrag i det 
pågældende skattesubjekts skattepligt.

1. Får et skattesubjekt indkomst, som er 
blevet beskattet i en anden medlemsstat 
eller i et tredjeland, bortset fra indkomst, 
som er fritaget efter artikel 11, litra e), kan 
der gives et fradrag i det pågældende 
skattesubjekts skattepligt.

Or. pt

Ændringsforslag 267
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved beregning af fradraget nedsættes 
indkomstbeløbet med tilknyttede 
fradragsberettigede udgifter, som anses for 
at være på 2 % deraf, medmindre 
skattesubjektet beviser andet.

4. Ved beregning af fradraget nedsættes 
indkomstbeløbet med tilknyttede 
fradragsberettigede udgifter, som anses for 
at være på 0,5 % deraf, medmindre 
skattesubjektet beviser andet.

Or. pt

Ændringsforslag 268
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fradraget for skattepligten i et tredjeland 5. Fradraget for skattepligten i et tredjeland
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må ikke overstige et skattesubjekts 
endelige selskabsskattepligt, medmindre 
andet er bestemt i en aftale indgået 
mellem hjemstedsmedlemsstaten og et 
tredjeland.

må ikke overstige et skattesubjekts 
endelige selskabsskattepligt.

Or. pt

Ændringsforslag 269
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indeholdelse af skat udgår
Renter og royalties, som er betalt af et 
skattesubket til en modtager uden for 
koncernen, kan være underlagt 
indeholdelse af skat i skattesubjektets 
medlemsstat efter gældende regler i 
national lov og gældende 
dobbeltbeskatningsoverenskomster. Den 
indeholdte skat deles blandt 
medlemsstaterne efter den formel, som er 
gældende i det skatteår, hvor skatten 
pålægges, i henhold til artikel 86-102.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 270
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kunstige transaktioner, der udelukkende Bevisligt "kunstige" transaktioner, der 
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gennemføres for at undgå beskatning, lades 
ude af betragtning ved beregning af 
skattegrundlaget.

gennemføres for at undgå beskatning på 
ulovlig vis, lades ude af betragtning ved 
beregning af skattegrundlaget.

Or. en

Ændringsforslag 271
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der er en skat på fortjeneste efter den 
generelle ordning i tredjelandet til en 
lovbestemt selskabsskattesats, som er mere 
end 40 % lavere end den i 
medlemsstaterne gældende 
gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats

a) der er en skat på fortjeneste efter den 
generelle ordning i tredjelandet til en 
lovbestemt selskabsskattesats, som er 
lavere end den 
minimumsselskabsskattesats, der er 
fastsat i dette direktiv

Or. de

Ændringsforslag 272
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der er en skat på fortjeneste efter den 
generelle ordning i tredjelandet til en 
lovbestemt selskabsskattesats, som er mere 
end 40 % lavere end den i 
medlemsstaterne gældende 
gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats

a) der er en skat på fortjeneste efter den 
generelle ordning i tredjelandet til en 
lovbestemt selskabsskattesats på under 
20 %

Or. pt
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Ændringsforslag 273
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der er en skat på fortjeneste efter den 
generelle ordning i tredjelandet til en 
lovbestemt selskabsskattesats, som er mere 
end 40 % lavere end den i 
medlemsstaterne gældende gennemsnitlige 
lovbestemte selskabsskattesats

a) der er en skat på fortjeneste efter den 
generelle ordning i tredjelandet til en 
lovbestemt selskabsskattesats på under 
70 % af den i medlemsstaterne gældende 
gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats

Or. fr

Ændringsforslag 274
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 kan renter, som betales til 
en enhed, der er hjemmehørende i et 
tredjeland, med hvilket der ikke er en 
aftale om udveksling af oplysninger 
svarende til den udveksling af oplysninger 
efter anmodning, der er omhandlet i 
direktiv 2011/16/EUF, højst fradrages 
med et beløb, som kunne være aftalt 
mellem uafhængige virksomheder, 
såfremt en af følgende betingelser er 
opfyldt:

udgår

a) rentebeløbet er medregnet i 
skattegrundlaget som indkomst for den 
forbundne virksomhed efter artikel 82
b) renten er betalt til et selskab, hvis 
hovedklasse af aktier der jævnligt handles 
med på en eller flere anerkendte børser
c) renten er betalt til en enhed, som i det 
land, hvor det er hjemmehørende, aktivt 
driver handel eller virksomhed. Der er 
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tale om en uafhængig økonomisk 
virksomhed, som drives med henblik på 
fortjeneste, og hvor de ansatte udfører 
væsentlige ledelsesmæssige og 
operationelle aktiviteter.

Or. fr

Ændringsforslag 275
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 kan renter, som betales til 
en enhed, der er hjemmehørende i et 
tredjeland, med hvilket der ikke er en aftale 
om udveksling af oplysninger svarende til 
den udveksling af oplysninger efter 
anmodning, der er omhandlet i direktiv 
2011/16/EUF, højst fradrages med et 
beløb, som kunne være aftalt mellem 
uafhængige virksomheder, såfremt en af 
følgende betingelser er opfyldt:

3. Uanset stk. 1 kan renter, som betales til 
en enhed, der er hjemmehørende i et 
tredjeland, med hvilket der ikke er en aftale 
om udveksling af oplysninger svarende til 
den udveksling af oplysninger efter 
anmodning, der er omhandlet i direktiv 
2011/16/EUF, ikke fradrages.

Or. de

Ændringsforslag 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) rentebeløbet er medregnet i 
skattegrundlaget som indkomst for den 
forbundne virksomhed efter artikel 82

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) renten er betalt til et selskab, hvis 
hovedklasse af aktier der jævnligt handles 
med på en eller flere anerkendte børser

udgår

Or. de

Ændringsforslag 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) renten er betalt til en enhed, som i det 
land, hvor det er hjemmehørende, aktivt 
driver handel eller virksomhed. Der er 
tale om en uafhængig økonomisk 
virksomhed, som drives med henblik på 
fortjeneste, og hvor de ansatte udfører 
væsentlige ledelsesmæssige og 
operationelle aktiviteter.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Skattegrundlaget skal omfatte ikke-
udloddet indkomst fra en enhed 
hjemmehørende i et tredjeland, såfremt 

1. Skattegrundlaget skal omfatte den 
forholdsmæssige andel af ikke-udloddet 
indkomst fra en enhed hjemmehørende i et 
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følgende betingelser er opfyldt: tredjeland, såfremt følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. de

Ændringsforslag 280
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skattesubjektet har selv eller sammen 
med forbundne virksomheder direkte eller 
indirekte råderet over mere end 50 % af 
stemmerettighederne eller ejer mere end 
50 % af kapitalen eller har ret til at 
modtage mere end 50 % af fortjenesten i 
denne enhed

a) skattesubjektet har selv eller sammen 
med forbundne virksomheder direkte eller 
indirekte råderet over mere end 20 % af 
stemmerettighederne eller ejer mere end 
20 % af kapitalen eller har ret til at 
modtage mere end 20 % af fortjenesten i 
denne enhed

Or. de

Ændringsforslag 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter den generelle ordning i tredjelandet 
beskattes fortjeneste med en lovbestemt 
selskabsskattesats, som er mere end 40 %
lavere end den i medlemsstaterne 
gældende gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats, eller enheden er 
underlagt en særlig ordning, som giver 
mulighed for et væsentligt lavere 
beskatningsniveau end den generelle 
ordning

b) efter den generelle ordning i tredjelandet 
beskattes fortjeneste med en lovbestemt 
selskabsskattesats, som er lavere end den 
lovbestemte minimumsselskabsskattesats, 
eller enheden er underlagt en særlig 
ordning, som giver mulighed for et 
væsentligt lavere beskatningsniveau end 
den generelle ordning

Or. de
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Ændringsforslag 282
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter den generelle ordning i tredjelandet 
beskattes fortjeneste med en lovbestemt 
selskabsskattesats, som er mere end 40 % 
lavere end den i medlemsstaterne 
gældende gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats, eller enheden er 
underlagt en særlig ordning, som giver 
mulighed for et væsentligt lavere 
beskatningsniveau end den generelle 
ordning

b) efter den generelle ordning i tredjelandet 
beskattes fortjeneste med en lovbestemt 
selskabsskattesats på under 20 %, eller 
enheden er underlagt en særlig ordning, 
som giver mulighed for et væsentligt lavere 
beskatningsniveau end den generelle 
ordning

Or. pt

Ændringsforslag 283
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter den generelle ordning i tredjelandet 
beskattes fortjeneste med en lovbestemt 
selskabsskattesats, som er mere end 40 % 
lavere end den i medlemsstaterne 
gældende gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats, eller enheden er 
underlagt en særlig ordning, som giver 
mulighed for et væsentligt lavere 
beskatningsniveau end den generelle 
ordning

b) efter den generelle ordning i tredjelandet 
beskattes fortjeneste med en lovbestemt 
selskabsskattesats på under 70 % af den i 
medlemsstaterne gældende gennemsnitlige 
lovbestemte selskabsskattesats, eller 
enheden er underlagt en særlig ordning, 
som giver mulighed for et væsentligt lavere 
beskatningsniveau end den generelle 
ordning

Or. fr
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Ændringsforslag 284
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den indkomst, der skal medregnes i 
skattegrundlaget, beregnes efter reglerne i 
artikel 9-15. Tab i den udenlandske enhed 
medregnes ikke i skattegrundlaget, men 
fremføres og tages med i beregningen, når 
artikel 82 anvendes i efterfølgende år.

1. Den indkomst, der skal medregnes i 
skattegrundlaget, beregnes efter reglerne i 
artikel 9-15. Tab i den udenlandske enhed 
medregnes ikke i skattegrundlaget, men 
fremføres til det efterfølgende skatteår og 
tages med i beregningen, når artikel 82 
anvendes i det efterfølgende år.

Or. pt

Ændringsforslag 285
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Fordeler den udenlandske enhed 
efterfølgende fortjeneste til 
skattesubjektet, fradrages de 
indkomstbeløb, som tidligere var 
medregnet i skattegrundlaget efter artikel 
82, i skattegrundlaget, når 
skattesubjektets skattepligt beregnes for 
den udloddede indkomst.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 286
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 86
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelle principper udgår
1. Det konsoliderede skattegrundlag deles 
mellem koncernmedlemmerne i hvert 
skatteår på gundlag af en 
fordelingsformel. Ved fastsættelse af den 
forholdsmæssigt fordelte andel for et 
koncernmedlem A ser formlen ud, som 
følger, idet der gives lige vægt til 
omsætnings-, arbejds- og aktivfaktorer:
formel
2. Det konsoliderede skattegrundlag i en 
koncern fordeles kun, når det er positivt.
3. Beregningen af fordelingen af det 
konsoliderede skattegrundlag foretages 
ved udgangen af koncernens skatteår.
4. En periode på 15 dage eller mere i en 
kalendermåned betragtes om en hel 
måned.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 287
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det konsoliderede skattegrundlag deles 
mellem koncernmedlemmerne i hvert 
skatteår på gundlag af en fordelingsformel. 
Ved fastsættelse af den forholdsmæssigt 
fordelte andel for et koncernmedlem A ser 
formlen ud, som følger, idet der gives lige 
vægt til omsætnings-, arbejds- og 
aktivfaktorer:

1. Det konsoliderede skattegrundlag deles 
mellem koncernmedlemmerne i hvert 
skatteår på gundlag af en fordelingsformel. 
Ved fastsættelse af den forholdsmæssigt 
fordelte andel for et koncernmedlem A ser 
formlen ud, som følger, idet der gives lige 
vægt til arbejds- og aktivfaktorer:
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Or. en

Ændringsforslag 288
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det konsoliderede skattegrundlag deles 
mellem koncernmedlemmerne i hvert 
skatteår på gundlag af en fordelingsformel. 
Ved fastsættelse af den forholdsmæssigt 
fordelte andel for et koncernmedlem A ser 
formlen ud, som følger, idet der gives lige 
vægt til omsætnings-, arbejds- og 
aktivfaktorer:

1. Det konsoliderede skattegrundlag deles 
mellem koncernmedlemmerne i hvert 
skatteår på gundlag af en fordelingsformel. 
Ved fastsættelse af den forholdsmæssigt 
fordelte andel for et koncernmedlem A ser 
formlen ud, som følger, idet der gives lige 
vægt til omsætnings-, arbejds- og 
aktivfaktorer:

Forholdsmæssigt tildelt andel A = [1/3(A 
salg/koncernsalg)+1/3(A 
lønsum/koncernlønsum)+1/3 (A 
aktiver/koncernaktiver)]*konsolideret 
skattegrundlag

Or. pt

Ændringsforslag 289
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det konsoliderede skattegrundlag deles 
mellem koncernmedlemmerne i hvert 
skatteår på gundlag af en fordelingsformel. 
Ved fastsættelse af den forholdsmæssigt 
fordelte andel for et koncernmedlem A ser 
formlen ud, som følger, idet der gives lige 
vægt til omsætnings-, arbejds- og 
aktivfaktorer:

1. Det konsoliderede skattegrundlag deles 
mellem koncernmedlemmerne i hvert 
skatteår på gundlag af en fordelingsformel. 
Ved fastsættelse af den forholdsmæssigt 
fordelte andel for et koncernmedlem A ser 
formlen ud, som følger, idet der tages 
hensyn til omsætnings-, arbejds- og 
aktivfaktorer:

Or. en
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Ændringsforslag 290
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1 – formel

Kommissionens forslag

gtegrun dlaKons. skat*
Aktiver

Aktiver
teAntalansat

teAntalansat
2
1

Lønsum
Lønsum

2
1

lgSa
lgSa1AndelA Koncern

A

Koncern

A

Koncern

A

Koncern

A



















3
1

3
1

3

Ændringsforslag

tegrundlagKons. skat*
Aktiver

Aktiver
teAntalansat

teAntalansat
2
1

Lønsum
Lønsum

2
1

lgSa
lgSa1AndelA Koncern

A

Koncern

A

Koncern

A

Koncern

A



















20
9

20
9

10

Or. en

Begrundelse

En formel, hvor omsætning, arbejde og aktiver er vægtet med henholdsvis 10%, 45% og 45%, 
vil være mere rimelig af to grunde. For det første vil man sikre, at systemet med et fælles 
konsolideret selskabsskattegrundlag ikke afviger for meget fra det internationalt anerkendte 
princip om at lade de ultimative beskatningsrettigheder tilfalde kildestaten. For det andet 
sikres det, at små og mellemstore medlemsstater med begrænsede hjemmemarkeder ikke 
stilles urimeligt dårligt i fordelingen af skattegrundlaget.

Ændringsforslag 291
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1 – formel

Kommissionens forslag

lagattegrun dKonsol. sk*
Aktiver

Aktiver
3
1

teAntalansat
teAntalansat

2
1

Lønsum
Lønsum

2
1AndelA Koncern

A

Koncern

A

Koncern

A



















3
1

Salg
Salg

3
1

Koncern

A
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Ændringsforslag

dlagskattegrunKonsol.*
Aktiver

Aktiver
3
1

teAntalansat
teAntalansat

2
1

Lønsum
Lønsum

2
1AndelA Koncern

A

Koncern

A

Koncern

A



















Or. en

Ændringsforslag 292
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sikkerhedsklausul udgår
Som en undtagelse fra den i artikel 86 
fastsatte regel kan hovedskattesubjektet 
eller en kompetent myndighed anmode 
om, at der benyttes en alternativ metode, 
hvis hovedskattesubjektet eller den 
kompetente myndighed mener, at 
resultatet af den forholdsmæssige 
fordeling til et koncernmedlem ikke på 
rimelig vis repræsenterer omfanget af 
erhvervsvirksomheden for det pågældende 
koncernmedlem. Hvis alle de kompetente 
myndigheder efter høring blandt disse 
myndigheder og i givet fald efter 
drøftelser afholdt i henhold til artikel 132 
er enige om den alternative metode, 
benyttes den. Medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden underretter 
Kommissionen om den alternative metode, 
der benyttes.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.
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Ændringsforslag 293
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtræden og udtræden af koncernen udgår
Såfremt et selskab intræder i eller 
forlader en koncern i løbet af et skatteår, 
opgøres dets forholdsmæssigt tildelte 
andel forholdsmæssigt, under hensyn til 
hvor mange kalendermåneder selskabet 
har tilhørt koncernen i skatteåret.

Or. en

Ændringsforslag 294
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 89

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transparente enheder udgår
Når et skattesubjekt har interesser i en 
transparent enhed, omfatter de faktorer, 
der benyttes til beregningen af dets 
forholdsmæssigt tildelte andel, 
omsætning, lønsum og aktiver for den 
transparente enhed i forhold til 
skattesubjektets deltagelse i dens 
fortjeneste og tab.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.
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Ændringsforslag 295
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammensætning af arbejdsfaktoren udgår
1. Arbejdsfaktoren består for halvdelens 
vedkommende af et koncernmedlems 
samlede lønsum i tælleren og koncernens 
samlede lønsum i nævneren, og for den 
anden halvdels vedkommende af antallet 
af ansatte i et koncernmedlem i tælleren 
og antallet af ansatte i koncernen i 
nævneren. Når der tilføjes en 
medarbejder i arbejdsfaktoren for et 
koncernmedlem, skal lønsumsbeløbet for 
den pågældende medarbejder også 
allokeres til arbejdsfaktoren for det 
pågældende koncernmedlem.
2. Antallet af ansatte opgøres ved 
udgangen af skatteåret.
3. Definitionen af ansatte sker ud fra 
national lov i den medlemsstat, hvor 
beskæftigelsen udøves.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 296
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 90 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdsfaktoren består for halvdelens 
vedkommende af et koncernmedlems 
samlede lønsum i tælleren og koncernens 

1. Arbejdsfaktoren består af et 
koncernmedlems samlede lønsum i 
tælleren og koncernens samlede lønsum i 
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samlede lønsum i nævneren, og for den 
anden halvdels vedkommende af antallet 
af ansatte i et koncernmedlem i tælleren 
og antallet af ansatte i koncernen i 
nævneren. Når der tilføjes en medarbejder 
i arbejdsfaktoren for et koncernmedlem, 
skal lønsumsbeløbet for den pågældende 
medarbejder også allokeres til 
arbejdsfaktoren for det pågældende 
koncernmedlem.

nævneren. Når der tilføjes en medarbejder i 
arbejdsfaktoren for et koncernmedlem, skal 
lønsumsbeløbet for den pågældende 
medarbejder også allokeres til 
arbejdsfaktoren for det pågældende 
koncernmedlem.

Or. pt

Ændringsforslag 297
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 90 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Antallet af ansatte opgøres ved 
udgangen af skatteåret.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 90 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Definitionen af ansatte sker ud fra 
national lov i den medlemsstat, hvor 
beskæftigelsen udøves.

3. Definitionen af ansatte fastlægges på 
EU-plan.

Or. de

Ændringsforslag 299
Danuta Jazłowiecka
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Forslag til direktiv
Artikel 91

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Allokering af ansatte og lønsum udgår
1. Ansatte indgår i arbejdsfaktoren for det 
koncernmedlem, som de modtager løn fra.
2. Når ansatte fysisk udøver deres 
beskæftigelse under et koncernmedlems 
kontrol og ansvar, som er et andet end det 
medlem, som de modtager løn fra, skal 
disse ansatte og lønsummen for dem 
indgå i førstnævntes arbejdsfaktor, uanset 
stk. 1.
Denne regel gælder kun, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:
a) denne beskæftigelse varer i en 
sammenhængende periode på mindst tre 
måneder
b) sådanne ansatte udgør mindst 5 % af 
det samlede antal ansatte hos det 
koncernmedlem, som de modtager løn fra.
3. Uanset stk. 1 omfatter ansatte også 
personer, som, selv om de ikke direkte er 
ansat af et koncernmedlem, udfører de 
samme opgaver som dem, der udføres af 
ansatte.
4. I begrebet "lønsum" indgår 
omkostninger til lønninger, bonus og alle 
andre former for medarbejdergodtgørelse, 
herunder pension og omkostninger til 
social sikring, som påhviler 
arbejdsgiveren.
5. Lønsumsomkostningerne ansættes til et 
beløb svarende til de udgifter, som 
arbejdsgiveren behandler som 
fradragsberettigede i et skatteår.

Or. en
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Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 300
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 91 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansatte indgår i arbejdsfaktoren for det 
koncernmedlem, som de modtager løn fra.

1. Lønsummen for de ansatte indgår i 
arbejdsfaktoren for det koncernmedlem, 
som de ansatte modtager løn fra.

Or. pt

Ændringsforslag 301
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 91 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når ansatte fysisk udøver deres 
beskæftigelse under et koncernmedlems 
kontrol og ansvar, som er et andet end det 
medlem, som de modtager løn fra, skal 
disse ansatte og lønsummen for dem indgå 
i førstnævntes arbejdsfaktor, uanset stk. 1.

Når ansatte fysisk udøver deres 
beskæftigelse under et koncernmedlems 
kontrol og ansvar, som er et andet end det 
medlem, som de modtager løn fra, skal 
lønsummen for dem indgå i førstnævntes 
arbejdsfaktor, uanset stk. 1.

Or. pt

Ændringsforslag 302
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 91 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sådanne ansatte udgør mindst 5 % af det
samlede antal ansatte hos det 
koncernmedlem, som de modtager løn fra.

b) lønsummen for sådanne ansatte udgør 
mindst 5 % af den samlede lønsum hos det 
koncernmedlem, som de modtager løn fra.

Or. pt

Ændringsforslag 303
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 91 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Grænser for lovbestemt selskabsskattesats
Lovbestemte selskabsskattesatser under 
generelle ordninger skal være på mellem 
25 % og 35 % i alle medlemsstater.

Or. pt

Ændringsforslag 304
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 92

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammensætning af aktivfaktoren udgår
1. Aktivfaktoren består af 
gennemsnitsværdien af samtlige 
materielle anlægsaktiver, som ejes, lejes 
eller leases af et koncernmedlem i 
tælleren og gennemsnitsværdien af 
samtlige materielle anlægsaktiver, som 
ejes, lejes eller leases af koncernen i 
nævneren.
2. I de første fem år efter et skattesubjekts 
indtræden i en eksisterende eller en ny 
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koncern, omfatter dets aktivfaktor også de 
samlede omkostninger, der er påløbet til 
forskning, udvikling, markedsføring og 
reklame for skattesubjektet i de seks år, 
der gik forud for dets indtræden i 
koncernen.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 305
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Allokering af aktiver udgår
1. Et aktiv skal indgå i aktivfaktoren for 
dets økonomiske ejer. Hvis den 
økonomiske ejer ikke kan identificeres, 
skal aktivet indgå i aktivfaktoren for den 
retmæssige ejer.
2. Hvis et aktiv ikke i praksis benyttes af 
dets økonomiske ejer, skal aktivet indgå i 
faktoren for det koncernmedlem, som i 
praksis benytter aktivet, uanset stk. 1. 
Denne regel gælder dog kun for aktiver, 
som udgør mere end 5 % af den 
skattemæssige værdi af samtlige 
materielle anlægsaktiver for det 
koncernmedlem som i praksis benytter 
aktivet.
3. Bortset fra de tilfælde, hvor der leases 
mellem koncernmedlemmer, skal leasede 
aktiver indgå i aktivfaktoren for det 
koncernmedlem, som er leasinggiver eller 
leasingtager af aktivet. Tilsvarende 
gælder for lejede aktiver.

Or. en
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Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 306
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Værdiansættelse udgår
1. Værdien af jord og andre ikke-
afskrivningsberettigede materielle 
anlægsaktiver sættes til værdien på 
anskaffelsestidspunktet.
2. Værdien af et individuelt 
afskrivningsberettiget materielt 
anlægsaktiv sættes til gennemsnittet af 
dets skattemæssige værdi i begyndelsen og 
i slutningen af skatteåret.
Hvis et individuelt afskrivningsberettiget 
materielt anlægsaktiv som følge af en 
eller flere koncerninterne transaktioner 
indgår i aktivfaktoren for et 
koncernmedlem i mindre end et skatteår, 
beregnes værdien heraf for hele måneder.
3. Puljen af anlægsaktiver sættes til 
gennemsnittet af dens skattemæssige 
værdi i begyndelsen og i slutningen af 
skatteåret.
4. Er lejeren eller leasingtageren af et 
aktiv ikke dets økonomiske ejer, sætter 
vedkommende værdien af lejede eller 
leasede aktiver til otte gange den skyldige 
årlige netto leje- eller leasingbetaling 
minus alle beløb, som modtages fra 
videreleje eller videreleasing.
Når et koncernmedlem udlejer eller leaser 
et aktiv, men ikke er dets økonomiske ejer, 
sætter vedkommende værdien af de lejede 
eller leasede aktiver til otte gange den 
skyldige årlige netto leje- eller 
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leasingbetaling.
5. Når et koncernmedlem efter en 
koncernintern overførsel i det samme eller 
det forudgående skatteår sælger et aktiv 
uden for koncernen, skal aktivet indgå i 
aktivfaktoren for det overførende 
koncernmedlem for perioden mellem den 
koncerninterne overførsel og salget uden 
for koncernen. Denne regel gælder ikke, 
når de berørte koncernmedlemmer 
påviser, at den koncerninterne overførsel 
blev foretaget af rent kommercielle 
årsager.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 94 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Værdien af jord og andre ikke-
afskrivningsberettigede materielle 
anlægsaktiver sættes til værdien på 
anskaffelsestidspunktet.

1. Værdien af jord og andre ikke-
afskrivningsberettigede materielle 
anlægsaktiver sættes til den aktuelle 
markedsværdi.

Or. de

Ændringsforslag 308
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 94 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Værdien af jord og andre ikke- 1. Værdien af jord og andre ikke-
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afskrivningsberettigede materielle 
anlægsaktiver sættes til værdien på 
anskaffelsestidspunktet.

afskrivningsberettigede materielle 
anlægsaktiver sættes til den bogførte 
restværdi.

Or. fr

Ændringsforslag 309
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 95

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammensætning af omsætningsfaktoren udgår
1. Omsætningsalgsfaktoren består af et 
koncernmedlems samlede omsætning 
(herunder for et fast driftssted, som anses 
for at eksistere i henhold til artikel 70, stk. 
2, andet afsnit) i tælleren og koncernens 
samlede omsætning i nævneren.
2. Ved omsætning forstås provenuet af alt 
salg af varer og al levering af 
tjenestydelser efter rabatter og 
returneringer, eksklusive merværdiafgift 
og andre skatter og afgifter. Fritagne 
indtægter, renter, dividender, royalties og 
provenuer fra afhændelse af 
anlægsaktiver indgår ikke i 
omsætningsfaktoren, medmindre der er 
tale om indtægter, der er optjent i 
forbindelse med almindelig handel eller 
virksomhed. Koncerninterne salg af varer 
og leveringer af tjenesteydelser skal ikke 
indgå.
3. Værdien af omsætningen fastsættes 
efter artikel 22.

Or. en

Begrundelse

Delemekanismen bør være så enkel, retfærdig og så svær at manipulere som muligt. 
Omsætningsfaktoren skaber betydelige problemer og omsætningsformlen bør udgå. 
Omsætning pr. destination vil betyde et skifte væk fra det nuværende princip om at tilstå de 
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endelige beskatningsrettigheder til kildestaten, hvilket har været det retningsgivende princip 
for OECD's arbejde vedrørende international beskatning. En omsætningsfaktor baseret på 
destination vil være temmelig let at manipulere og vil sandsynligvis føre til komplicerede 
forholdsregler mod skattesnyd.

Ændringsforslag 310
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 95

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammensætning af omsætningsfaktoren udgår
1. Omsætningsalgsfaktoren består af et 
koncernmedlems samlede omsætning 
(herunder for et fast driftssted, som anses 
for at eksistere i henhold til artikel 70, stk. 
2, andet afsnit) i tælleren og koncernens 
samlede omsætning i nævneren.
2. Ved omsætning forstås provenuet af alt 
salg af varer og al levering af 
tjenestydelser efter rabatter og 
returneringer, eksklusive merværdiafgift 
og andre skatter og afgifter. Fritagne 
indtægter, renter, dividender, royalties og 
provenuer fra afhændelse af 
anlægsaktiver indgår ikke i 
omsætningsfaktoren, medmindre der er 
tale om indtægter, der er optjent i 
forbindelse med almindelig handel eller 
virksomhed. Koncerninterne salg af varer 
og leveringer af tjenesteydelser skal ikke 
indgå.
3. Værdien af omsætningen fastsættes 
efter artikel 22.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.
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Ændringsforslag 311
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 96

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omsætning efter bestemmelsessted udgår
1. Salg af varer skal indgå i 
omsætningsfaktoren for det 
koncernmedlem, der er beliggende i den 
medlemsstat, hvor forsendelsen eller 
transporten af varerne til den person, der 
erhverver dem, slutter. Hvis det ikke er 
muligt at identificere dette sted, tildeles 
salget af varer til det koncernmedlem, der 
er beliggende i den medlemsstat, hvor 
varerne sidst var lokaliseret.
2. Levering af tjenesteydelser skal indgå i 
omsætningsfaktoren for det 
koncernmedlem, der er beliggende i den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelserne fysisk 
er udført.
3. Indgår fritagne indtægter, renter, 
dividender, royalties og provenuer fra 
afhændelse af anlægsaktiver i 
omsætningsfaktoren, tildeles de 
modtageren.
4. Hvis der ikke er et koncernmedlem i 
den medlemsstat, hvor varerne leveres 
eller tjenesteydelsen udføres, eller hvis der 
leveres varer eller udføres tjenesteydelser i 
et tredjeland, skal salget indgå i 
omsætningsfaktoren for alle 
koncernmedlemmer i forhold til deres 
arbejds- og aktivfaktorer.
5. Hvis der er mere end et koncernmedlem 
i den medlemsstat, hvor varerne leveres 
eller tjenesteydelserne udføres, skal salget 
indgå i omsætningsfaktoren for alle 
koncernmedlemmer, der er beliggende i 
den pågældende medlemsstat, i forhold til 
deres arbejds- og aktivfaktorer.
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Or. en

Begrundelse

Omsætningsfaktoren skaber betydelige problemer og omsætningsformlen bør udgå. 
Omsætning pr. destination vil betyde et skifte væk fra det nuværende princip om at tilstå de 
endelige beskatningsrettigheder til kildestaten, hvilket har været det retningsgivende princip 
for OECD's arbejde vedrørende international beskatning. En omsætningsfaktor baseret på 
destination vil være temmelig let at manipulere og vil sandsynligvis føre til komplicerede 
forholdsregler mod skattesnyd. Salgsdestinationen er sommetider vanskelig eller endda 
umulig for sælgeren at bekræfte.

Ændringsforslag 312
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 96

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omsætning efter bestemmelsessted udgår
1. Salg af varer skal indgå i 
omsætningsfaktoren for det 
koncernmedlem, der er beliggende i den 
medlemsstat, hvor forsendelsen eller 
transporten af varerne til den person, der 
erhverver dem, slutter. Hvis det ikke er 
muligt at identificere dette sted, tildeles 
salget af varer til det koncernmedlem, der 
er beliggende i den medlemsstat, hvor 
varerne sidst var lokaliseret.
2. Levering af tjenesteydelser skal indgå i 
omsætningsfaktoren for det 
koncernmedlem, der er beliggende i den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelserne fysisk 
er udført.
3. Indgår fritagne indtægter, renter, 
dividender, royalties og provenuer fra 
afhændelse af anlægsaktiver i 
omsætningsfaktoren, tildeles de 
modtageren.
4. Hvis der ikke er et koncernmedlem i 
den medlemsstat, hvor varerne leveres 
eller tjenesteydelsen udføres, eller hvis der 
leveres varer eller udføres tjenesteydelser i 
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et tredjeland, skal salget indgå i 
omsætningsfaktoren for alle 
koncernmedlemmer i forhold til deres 
arbejds- og aktivfaktorer.
5. Hvis der er mere end et koncernmedlem 
i den medlemsstat, hvor varerne leveres 
eller tjenesteydelserne udføres, skal salget 
indgå i omsætningsfaktoren for alle 
koncernmedlemmer, der er beliggende i 
den pågældende medlemsstat, i forhold til 
deres arbejds- og aktivfaktorer.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 313
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 97

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regler for beregning af faktorer udgår
Kommissionen kan vedtage retsakter med 
detaljerede regler for beregningen af 
arbejds-, aktiv- og omsætningsfaktorerne, 
allokeringen af ansatte og lønsum, aktiver 
og omsætning til den respektive faktor 
samt værdiansættelsen af aktiver. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 131, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.
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Ændringsforslag 314
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 97 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage retsakter med 
detaljerede regler for beregningen af 
arbejds-, aktiv- og omsætningsfaktorerne, 
allokeringen af ansatte og lønsum, aktiver 
og omsætning til den respektive faktor 
samt værdiansættelsen af aktiver. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 131, 
stk. 2.

Kommissionen kan vedtage retsakter med 
detaljerede regler for beregningen af 
arbejds- og aktivfaktorerne, allokeringen 
af ansatte og lønsum og aktiver til den 
respektive faktor samt værdiansættelsen af 
aktiver. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 131, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 315
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 98

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansielle institutioner udgår
1. Følgende enheder betragtes som 
finansielle institutioner:
a) kreditinstitutter, der har tilladelse til 
udøve virksomhed i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF20,
b) enheder, bortset fra 
forsikringsvirksomheder som defineret i 
artikel 99, der råder over finansielle 
aktiver på 80 % eller mere af alle deres 
anlægsaktiver, hvis værdi er opgjort efter 
reglerne i dette direktiv.
2. Aktivfaktoren for en finansiel 
institution omfatter 10 % af værdien af 
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finansielle aktiver, bortset fra 
kapitalinteresser og egne aktier. 
Finansielle aktiver skal indgå i 
aktivfaktoren for det koncernmedlem, i 
hvis regnskaber de blev opført, da det blev 
medlem af koncernen.
3. Omsætningsfaktoren for en finansiel 
institution omfatter 10 % af dens 
indtægter i form af renter, gebyrer, 
provisioner og indtægter fra værdipapirer, 
eksklusive merværdiafgift og andre 
skatter og afgifter. Med henblik på artikel 
96, stk. 2, anses finansielle 
tjenesteydelser, når der er tale om lån med 
sikkerhed, for at være udført i den 
medlemsstat, hvor sikkerheden er 
beliggende, eller, hvis denne medlemsstat 
ikke kan identificeres, i den medlemsstat, 
hvor sikkerheden er registreret. Andre 
finansielle tjenesteydelser anses for at 
være udført i medlemsstaten for 
låntageren eller for den person, som 
betaler gebyrer, provisioner eller anden 
indtægt. Hvis låntageren eller den person, 
som betaler gebyrer, provisioner eller 
anden indtægt, ikke kan identificeres, 
eller hvis den medlemsstat, hvor 
sikkerheden er beliggende eller 
registreret, ikke kan identificeres, tildeles 
omsætningen alle koncernmedlemmer i 
forhold til deres arbejds- og aktivfaktorer.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 316
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 99
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikringsvirksomheder udgår
1. Ved "forsikringsvirksomheder" forstås 
de virksomheder, der har tilladelse til at 
udøve virksomhed i medlemsstaterne i 
henhold til direktiv 73/239/EØF om 
forsikringsvirksomhed bortset fra 
livsforsikring, direktiv 2002/83/EF om 
livsforsikring og direktiv 2005/68/EF om 
genforsikring.
2. Aktivfaktoren for 
forsikringsvirksomheder omfatter 10 % af 
værdien af finansielle aktiver som fastsat i 
artikel 98, stk. 2.
3. Omsætningsfaktoren for 
forsikringsvirksomheder omfatter 10 % af 
alle præmieindtægter efter fradrag af 
genforsikringsandelen, allokerede 
investeringsafkast overført fra det ikke-
tekniske regnskab, andre tekniske 
indtægter efter fradrag af 
genforsikringsandelen samt 
investeringsindtægter, gebyrer og 
provisioner, eksklusive merværdiafgift og 
andre skatter og afgifter. Med henblik på 
artikel 96, stk. 2, anses forsikringsydelser 
for at være udført i forsikringstagerens 
medlemsstat. Anden omsætning tildeles 
alle koncernmedlemmer i forhold til deres 
arbejds- og aktivfaktorer.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 317
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 100
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Olie og gas udgår
Uanset artikel 96, stk. 1, 2 og 3, tildeles 
omsætningen for et koncernmedlem, hvis 
hovedvirksomhed er efterforskning efter 
eller produktion af olie eller gas, til 
koncernmedlemmet i den medlemsstat, 
hvor olien eller gassen udvindes eller 
produceres.
Hvis der ikke er et koncernmedlem i den 
medlemsstat, hvor efterforskningen efter 
eller produktionen af olie og gas finder 
sted, eller hvis efterforskningen eller 
produktionen finder sted i et tredjeland, 
hvor koncernmedlemmet, som foretager 
udforskningen efter eller produktionen af 
olie og gas, ikke har et fast driftssted, 
tildeles omsætningen det pågældende 
koncernmedlem, uanset artikel 96, stk. 4 
og 5.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 318
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 101

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rederivirksomhed, transport ad indre 
vandveje og lufttransport

udgår

Indtægter, udgifter og andre 
fradragsberettigede poster for et 
koncernmedlem, hvis hovedvirksomhed er 
drift af skibe eller fly i international trafik 
eller drift af både, der benyttes ved 
transport ad indre vandveje, fordeles ikke 
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efter den i artikel 86 omhandlede formel, 
men tildeles det pågældende 
koncernmedlem. Et sådant 
koncernmedlem udelukkes fra 
beregningen i fordelingsformlen.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 319
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 102

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fradragsberettigede poster i den 
forholdsmæssigt tildelte andel

udgår

Den forholdsmæssigt tildelte andel 
justeres med følgende poster:
a) uudnyttede tab, som et skattesubjekt 
har pådraget sig inden indtrædelsen i det i 
dette direktiv omhandlede system, som 
omhandlet i artikel 64
b) uudnyttede tab, som er opstået på 
koncernniveau, som omhandlet i artikel 
64 sammenholdt med artikel 66, litra b), 
og i artikel 71
c) beløb vedrørende afhændelse af 
anlægsaktiver som omhandlet i artikel 61, 
indtægter og udgifter knyttet til 
langfristede kontrakter som omhandlet i 
artikel 62 og fremtidige udgifter som 
omhandlet i artikel 63
d) i tilfælde af forsikringsvirksomheder, 
frivillige tekniske henlæggelser som 
omhandlet i artikel 30, litra c)
e) de i bilag III anførte skatter, når der 
kan foretages fradrag efter nationale 
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regler.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 320
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 103

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Skattepligt udgår
Skattepligten for hver enkelt 
koncernmedlem er resultatet af 
anvendelsen af den nationale skattesats 
på den forholdsmæssigt tildelte andel, 
justeret i henhold til artikel 102 og 
yderligere reduceret med de i artikel 76 
omhandlede fradrag.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 321
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 104

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelse om valg udgår
1. Et selvstændigt skattesubjekt vælger det 
i dette direktiv omhandlede system ved at 
give meddelelse til den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor det er
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hjemmehørende, eller for så vidt angår et 
fast driftssted for et ikke-hjemmehørende 
skattesubjekt, hvor dette driftssted er 
beliggende. I tilfælde af en koncern, giver 
hovedskattesubjektet på koncenens vegne 
meddelelse til hovedskattemyndigheden.
En sådan meddelelse skal gives mindst tre 
måneder inden begyndelsen af det 
skatteår, hvor skattesubjektet eller 
koncernen ønsker at begynde at anvende 
systemet.
2. Meddelelsen om valg skal dække alle 
koncernmedlemmer. Rederiselskaber, som 
er underlagt en særlig 
beskatningsordning, kan dog udelukkes 
fra koncernen.
3. Hovedskattemyndigheden sender straks 
meddelelsen om valg til de kompetente 
myndigheder i alle de medlemsstater, hvor 
der er koncernmedlemmerne 
hjemmehørende eller etableret. Disse 
myndigheder kan forelægge deres 
synspunkter og alle relevante oplysninger 
om gyldigheden og omfanget af 
meddelelsen om valg for 
hovedskattemyndigheden senest en måned 
efter fremsendelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 322
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 104

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelse om valg udgår
1. Et selvstændigt skattesubjekt vælger det 
i dette direktiv omhandlede system ved at 
give meddelelse til den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor det er 
hjemmehørende, eller for så vidt angår et 
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fast driftssted for et ikke-hjemmehørende 
skattesubjekt, hvor dette driftssted er 
beliggende. I tilfælde af en koncern, giver 
hovedskattesubjektet på koncenens vegne 
meddelelse til hovedskattemyndigheden.
En sådan meddelelse skal gives mindst tre 
måneder inden begyndelsen af det 
skatteår, hvor skattesubjektet eller 
koncernen ønsker at begynde at anvende 
systemet.
2. Meddelelsen om valg skal dække alle 
koncernmedlemmer. Rederiselskaber, som 
er underlagt en særlig 
beskatningsordning, kan dog udelukkes 
fra koncernen.
3. Hovedskattemyndigheden sender straks 
meddelelsen om valg til de kompetente 
myndigheder i alle de medlemsstater, hvor 
der er koncernmedlemmerne 
hjemmehørende eller etableret. Disse 
myndigheder kan forelægge deres 
synspunkter og alle relevante oplysninger 
om gyldigheden og omfanget af 
meddelelsen om valg for 
hovedskattemyndigheden senest en måned 
efter fremsendelsen.

Or. fr

Begrundelse

Under et obligatorisk system er der ingen grund til at give meddelelse.

Ændringsforslag 323
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 104

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelse om valg udgår
1. Et selvstændigt skattesubjekt vælger det 
i dette direktiv omhandlede system ved at 
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give meddelelse til den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor det er 
hjemmehørende, eller for så vidt angår et 
fast driftssted for et ikke-hjemmehørende 
skattesubjekt, hvor dette driftssted er 
beliggende. I tilfælde af en koncern, giver
hovedskattesubjektet på koncenens vegne 
meddelelse til hovedskattemyndigheden.
En sådan meddelelse skal gives mindst tre 
måneder inden begyndelsen af det 
skatteår, hvor skattesubjektet eller 
koncernen ønsker at begynde at anvende 
systemet.
2. Meddelelsen om valg skal dække alle 
koncernmedlemmer. Rederiselskaber, som 
er underlagt en særlig 
beskatningsordning, kan dog udelukkes 
fra koncernen.
3. Hovedskattemyndigheden sender straks 
meddelelsen om valg til de kompetente 
myndigheder i alle de medlemsstater, hvor 
der er koncernmedlemmerne 
hjemmehørende eller etableret. Disse 
myndigheder kan forelægge deres 
synspunkter og alle relevante oplysninger 
om gyldigheden og omfanget af 
meddelelsen om valg for 
hovedskattemyndigheden senest en måned 
efter fremsendelsen.

Or. pt

Ændringsforslag 324
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 104

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelse om valg udgår
1. Et selvstændigt skattesubjekt vælger det 
i dette direktiv omhandlede system ved at 
give meddelelse til den kompetente 
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myndighed i den medlemsstat, hvor det er 
hjemmehørende, eller for så vidt angår et 
fast driftssted for et ikke-hjemmehørende 
skattesubjekt, hvor dette driftssted er 
beliggende. I tilfælde af en koncern, giver 
hovedskattesubjektet på koncenens vegne 
meddelelse til hovedskattemyndigheden.
En sådan meddelelse skal gives mindst tre 
måneder inden begyndelsen af det 
skatteår, hvor skattesubjektet eller 
koncernen ønsker at begynde at anvende 
systemet.
2. Meddelelsen om valg skal dække alle 
koncernmedlemmer. Rederiselskaber, som 
er underlagt en særlig 
beskatningsordning, kan dog udelukkes 
fra koncernen.
3. Hovedskattemyndigheden sender straks 
meddelelsen om valg til de kompetente 
myndigheder i alle de medlemsstater, hvor 
der er koncernmedlemmerne 
hjemmehørende eller etableret. Disse 
myndigheder kan forelægge deres 
synspunkter og alle relevante oplysninger 
om gyldigheden og omfanget af 
meddelelsen om valg for 
hovedskattemyndigheden senest en måned 
efter fremsendelsen.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 104 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelse om valg Meddelelse om systemets anvendelighed
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Or. de

Ændringsforslag 326
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 104 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et selvstændigt skattesubjekt vælger det i 
dette direktiv omhandlede system ved at 
give meddelelse til den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor det er 
hjemmehørende, eller for så vidt angår et 
fast driftssted for et ikke-hjemmehørende 
skattesubjekt, hvor dette driftssted er 
beliggende. I tilfælde af en koncern, giver 
hovedskattesubjektet på koncenens vegne 
meddelelse til hovedskattemyndigheden.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 104 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et selvstændigt skattesubjekt vælger det i 
dette direktiv omhandlede system ved at 
give meddelelse til den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor det er 
hjemmehørende, eller for så vidt angår et 
fast driftssted for et ikke-hjemmehørende 
skattesubjekt, hvor dette driftssted er 
beliggende. I tilfælde af en koncern, giver 
hovedskattesubjektet på koncenens vegne 
meddelelse til hovedskattemyndigheden.

Et selvstændigt skattesubjekt er underlagt
det i dette direktiv omhandlede system som 
følge af meddelelse herom fra den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor det er hjemmehørende, eller for så 
vidt angår et fast driftssted for et ikke-
hjemmehørende skattesubjekt, hvor dette 
driftssted er beliggende. I tilfælde af en 
koncern, giver hovedskattemyndigheden
meddelelse.

Or. de
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Ændringsforslag 328
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 104 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan meddelelse skal gives mindst tre 
måneder inden begyndelsen af det 
skatteår, hvor skattesubjektet eller 
koncernen ønsker at begynde at anvende 
systemet.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 104 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan meddelelse skal gives mindst tre 
måneder inden begyndelsen af det skatteår, 
hvor skattesubjektet eller koncernen 
ønsker at begynde at anvende systemet.

En sådan meddelelse skal gives mindst tre 
måneder inden begyndelsen af det skatteår, 
hvor skattesubjektet eller koncernen er 
forpligtet til at begynde at anvende 
systemet.

Or. de

Ændringsforslag 330
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 104 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Meddelelsen om valg skal dække alle 
koncernmedlemmer. Rederiselskaber, som 

udgår
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er underlagt en særlig 
beskatningsordning, kan dog udelukkes 
fra koncernen.

Or. pt

Ændringsforslag 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 104 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Meddelelsen om valg skal dække alle 
koncernmedlemmer. Rederiselskaber, som 
er underlagt en særlig beskatningsordning, 
kan dog udelukkes fra koncernen.

2. Meddelelsen skal dække alle 
koncernmedlemmer. Rederiselskaber, som 
er underlagt en særlig beskatningsordning, 
kan dog udelukkes fra koncernen.

Or. de

Ændringsforslag 332
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 104 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hovedskattemyndigheden sender straks 
meddelelsen om valg til de kompetente 
myndigheder i alle de medlemsstater, hvor 
der er koncernmedlemmerne 
hjemmehørende eller etableret. Disse 
myndigheder kan forelægge deres 
synspunkter og alle relevante oplysninger 
om gyldigheden og omfanget af 
meddelelsen om valg for 
hovedskattemyndigheden senest en måned 
efter fremsendelsen.

udgår

Or. pt
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Ændringsforslag 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 104 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hovedskattemyndigheden sender straks 
meddelelsen om valg til de kompetente 
myndigheder i alle de medlemsstater, hvor 
der er koncernmedlemmerne 
hjemmehørende eller etableret. Disse 
myndigheder kan forelægge deres 
synspunkter og alle relevante oplysninger 
om gyldigheden og omfanget af 
meddelelsen om valg for 
hovedskattemyndigheden senest en måned 
efter fremsendelsen.

3. Hovedskattemyndigheden sender straks 
meddelelsen til de kompetente 
myndigheder i alle de medlemsstater, hvor 
der er koncernmedlemmerne 
hjemmehørende eller etableret. Disse 
myndigheder kan forelægge deres 
synspunkter og alle relevante oplysninger 
om gyldigheden og omfanget af 
meddelelsen for hovedskattemyndigheden 
senest en måned efter fremsendelsen.

Or. de

Ændringsforslag 334
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 105

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bindingsperiode for en koncern udgår
1. Når meddelelsen om valg er blevet 
antaget, anvender et selvstændigt 
skattesubjekt eller en koncern, afhængigt 
af hvad der er gældende, det i dette 
direktiv omhandlede system i fem 
skatteår. Efter udløbbet af den første 
bindingsperiode fortsætter det 
selvstændige skattesubjekt eller 
koncernen med at anvende systemet i 
efterfølgende bindingssperioder på tre 
skatteår, medmindre skattesubjektet eller 
koncernen giver meddelelse om 
afbrydelse. En meddelelse om afbrydelse 
kan gives af et skattesubjekt til dens 
kompetente myndighed eller, i tilfælde af 
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en koncern af hovedskattesubjektet, til 
hovedskattemyndigheden tre måneder 
inden afslutningen af den oprindelige 
bindingsperiode eller af en efterfølgende 
bindingsperiode.
2. Træder et skattesubjekt eller et ikke-
skattesubjekt ind i en koncern, påvirker 
det ikke bindingsperioden for koncernen. 
Træder en koncern ind i en anden 
koncern eller fusionerer to eller flere 
koncerner, fortsætter den udvidede 
koncern med at anvende systemet indtil 
den seneste dato for udløbet af 
koncernernes bindingsperioder, 
medmindre der er ekstraordinære 
omstændigheder, som gør det mere 
hensigtsmæssigt at anvende en kortere 
periode.
3. Forlader et skattesubjekt en koncern 
eller ophører en koncern, fortsætter 
skattesubjektet eller skattesubjekterne 
med at anvende systemet i den resterende 
del af koncernens indeværende 
bindingsperiode.

Or. fr

Ændringsforslag 335
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 105

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bindingsperiode for en koncern udgår
1. Når meddelelsen om valg er blevet 
antaget, anvender et selvstændigt 
skattesubjekt eller en koncern, afhængigt 
af hvad der er gældende, det i dette 
direktiv omhandlede system i fem 
skatteår. Efter udløbbet af den første 
bindingsperiode fortsætter det 
selvstændige skattesubjekt eller 
koncernen med at anvende systemet i 
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efterfølgende bindingssperioder på tre 
skatteår, medmindre skattesubjektet eller 
koncernen giver meddelelse om 
afbrydelse. En meddelelse om afbrydelse 
kan gives af et skattesubjekt til dens 
kompetente myndighed eller, i tilfælde af 
en koncern af hovedskattesubjektet, til 
hovedskattemyndigheden tre måneder 
inden afslutningen af den oprindelige 
bindingsperiode eller af en efterfølgende 
bindingsperiode.
2. Træder et skattesubjekt eller et ikke-
skattesubjekt ind i en koncern, påvirker 
det ikke bindingsperioden for koncernen. 
Træder en koncern ind i en anden 
koncern eller fusionerer to eller flere 
koncerner, fortsætter den udvidede 
koncern med at anvende systemet indtil 
den seneste dato for udløbet af 
koncernernes bindingsperioder, 
medmindre der er ekstraordinære 
omstændigheder, som gør det mere 
hensigtsmæssigt at anvende en kortere 
periode.
3. Forlader et skattesubjekt en koncern 
eller ophører en koncern, fortsætter 
skattesubjektet eller skattesubjekterne 
med at anvende systemet i den resterende 
del af koncernens indeværende 
bindingsperiode.

Or. fr

Begrundelse

Under et obligatorisk system er der ingen grund til at give meddelelse.

Ændringsforslag 336
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 105
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bindingsperiode for en koncern udgår
1. Når meddelelsen om valg er blevet 
antaget, anvender et selvstændigt 
skattesubjekt eller en koncern, afhængigt 
af hvad der er gældende, det i dette 
direktiv omhandlede system i fem 
skatteår. Efter udløbbet af den første 
bindingsperiode fortsætter det 
selvstændige skattesubjekt eller 
koncernen med at anvende systemet i 
efterfølgende bindingssperioder på tre 
skatteår, medmindre skattesubjektet eller 
koncernen giver meddelelse om 
afbrydelse. En meddelelse om afbrydelse 
kan gives af et skattesubjekt til dens 
kompetente myndighed eller, i tilfælde af 
en koncern af hovedskattesubjektet, til 
hovedskattemyndigheden tre måneder 
inden afslutningen af den oprindelige 
bindingsperiode eller af en efterfølgende 
bindingsperiode.
2. Træder et skattesubjekt eller et ikke-
skattesubjekt ind i en koncern, påvirker 
det ikke bindingsperioden for koncernen. 
Træder en koncern ind i en anden 
koncern eller fusionerer to eller flere 
koncerner, fortsætter den udvidede 
koncern med at anvende systemet indtil 
den seneste dato for udløbet af 
koncernernes bindingsperioder, 
medmindre der er ekstraordinære 
omstændigheder, som gør det mere 
hensigtsmæssigt at anvende en kortere 
periode.
3. Forlader et skattesubjekt en koncern 
eller ophører en koncern, fortsætter 
skattesubjektet eller skattesubjekterne 
med at anvende systemet i den resterende 
del af koncernens indeværende 
bindingsperiode.

Or. pt
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Ændringsforslag 337
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 105

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bindingsperiode for en koncern udgår
1. Når meddelelsen om valg er blevet 
antaget, anvender et selvstændigt 
skattesubjekt eller en koncern, afhængigt 
af hvad der er gældende, det i dette 
direktiv omhandlede system i fem 
skatteår. Efter udløbbet af den første 
bindingsperiode fortsætter det 
selvstændige skattesubjekt eller 
koncernen med at anvende systemet i 
efterfølgende bindingssperioder på tre 
skatteår, medmindre skattesubjektet eller 
koncernen giver meddelelse om 
afbrydelse. En meddelelse om afbrydelse 
kan gives af et skattesubjekt til dens 
kompetente myndighed eller, i tilfælde af 
en koncern af hovedskattesubjektet, til 
hovedskattemyndigheden tre måneder 
inden afslutningen af den oprindelige 
bindingsperiode eller af en efterfølgende 
bindingsperiode.
2. Træder et skattesubjekt eller et ikke-
skattesubjekt ind i en koncern, påvirker 
det ikke bindingsperioden for koncernen. 
Træder en koncern ind i en anden 
koncern eller fusionerer to eller flere 
koncerner, fortsætter den udvidede 
koncern med at anvende systemet indtil 
den seneste dato for udløbet af 
koncernernes bindingsperioder, 
medmindre der er ekstraordinære 
omstændigheder, som gør det mere 
hensigtsmæssigt at anvende en kortere 
periode.
3. Forlader et skattesubjekt en koncern 
eller ophører en koncern, fortsætter 
skattesubjektet eller skattesubjekterne 
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med at anvende systemet i den resterende 
del af koncernens indeværende 
bindingsperiode.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 338
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 105 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når meddelelsen om valg er blevet 
antaget, anvender et selvstændigt 
skattesubjekt eller en koncern, afhængigt 
af hvad der er gældende, det i dette 
direktiv omhandlede system i fem 
skatteår. Efter udløbbet af den første 
bindingsperiode fortsætter det 
selvstændige skattesubjekt eller 
koncernen med at anvende systemet i 
efterfølgende bindingssperioder på tre 
skatteår, medmindre skattesubjektet eller 
koncernen giver meddelelse om 
afbrydelse. En meddelelse om afbrydelse 
kan gives af et skattesubjekt til dens 
kompetente myndighed eller, i tilfælde af 
en koncern af hovedskattesubjektet, til 
hovedskattemyndigheden tre måneder 
inden afslutningen af den oprindelige 
bindingsperiode eller af en efterfølgende 
bindingsperiode.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 339
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Forslag til direktiv
Artikel 105 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når meddelelsen om valg er blevet 
antaget, anvender et selvstændigt 
skattesubjekt eller en koncern, afhængigt af 
hvad der er gældende, det i dette direktiv 
omhandlede system i fem skatteår. Efter 
udløbbet af den første bindingsperiode 
fortsætter det selvstændige skattesubjekt 
eller koncernen med at anvende systemet i 
efterfølgende bindingssperioder på tre 
skatteår, medmindre skattesubjektet eller 
koncernen giver meddelelse om 
afbrydelse. En meddelelse om afbrydelse 
kan gives af et skattesubjekt til dens 
kompetente myndighed eller, i tilfælde af 
en koncern af hovedskattesubjektet, til
hovedskattemyndigheden tre måneder 
inden afslutningen af den oprindelige 
bindingsperiode eller af en efterfølgende 
bindingsperiode.

1. Når meddelelsen er blevet givet, 
anvender et selvstændigt skattesubjekt eller 
en koncern, afhængigt af hvad der er 
gældende, det i dette direktiv omhandlede 
system i fem skatteår. Efter udløbet af den 
første bindingsperiode fortsætter det 
selvstændige skattesubjekt eller koncernen 
med at anvende systemet i efterfølgende 
bindingsperioder på tre skatteår, 
medmindre skattemyndigheden giver 
meddelelse om afbrydelse. En meddelelse 
om afbrydelse kan gives af en 
skattemyndighed eller, i tilfælde af en 
koncern, af hovedskattemyndigheden tre 
måneder inden afslutningen af den 
oprindelige bindingsperiode eller af en 
efterfølgende bindingsperiode.

Or. de

Ændringsforslag 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Artikel 105 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når meddelelsen om valg er blevet 
antaget, anvender et selvstændigt 
skattesubjekt eller en koncern, afhængigt af 
hvad der er gældende, det i dette direktiv 
omhandlede system i fem skatteår. Efter 
udløbbet af den første bindingsperiode 
fortsætter det selvstændige skattesubjekt 
eller koncernen med at anvende systemet i 
efterfølgende bindingssperioder på tre 
skatteår, medmindre skattesubjektet eller 
koncernen giver meddelelse om afbrydelse. 

1. Når meddelelsen om valg er blevet 
antaget, anvender et selvstændigt 
skattesubjekt eller en koncern, afhængigt af 
hvad der er gældende, det i dette direktiv 
omhandlede system i tre skatteår. Efter 
udløbet af den første bindingsperiode 
fortsætter det selvstændige skattesubjekt 
eller koncernen med at anvende systemet i 
efterfølgende bindingsperioder på tre 
skatteår, medmindre skattesubjektet eller 
koncernen giver meddelelse om afbrydelse. 
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En meddelelse om afbrydelse kan gives af 
et skattesubjekt til dens kompetente 
myndighed eller, i tilfælde af en koncern af 
hovedskattesubjektet, til 
hovedskattemyndigheden tre måneder 
inden afslutningen af den oprindelige 
bindingsperiode eller af en efterfølgende 
bindingsperiode.

En meddelelse om afbrydelse kan gives af 
et skattesubjekt til dens kompetente 
myndighed eller, i tilfælde af en koncern af 
hovedskattesubjektet, til 
hovedskattemyndigheden tre måneder 
inden afslutningen af den oprindelige 
bindingsperiode eller af en efterfølgende 
bindingsperiode.

Or. en

Ændringsforslag 341
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 105 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når meddelelsen om valg er blevet 
antaget, anvender et selvstændigt 
skattesubjekt eller en koncern, afhængigt af 
hvad der er gældende, det i dette direktiv 
omhandlede system i fem skatteår. Efter 
udløbbet af den første bindingsperiode 
fortsætter det selvstændige skattesubjekt 
eller koncernen med at anvende systemet i 
efterfølgende bindingssperioder på tre 
skatteår, medmindre skattesubjektet eller 
koncernen giver meddelelse om afbrydelse. 
En meddelelse om afbrydelse kan gives af 
et skattesubjekt til dens kompetente 
myndighed eller, i tilfælde af en koncern af 
hovedskattesubjektet, til 
hovedskattemyndigheden tre måneder 
inden afslutningen af den oprindelige 
bindingsperiode eller af en efterfølgende 
bindingsperiode.

1. Når meddelelsen om valg er blevet 
antaget, anvender et selvstændigt 
skattesubjekt eller en koncern, afhængigt af 
hvad der er gældende, det i dette direktiv 
omhandlede system i tre skatteår. Efter 
udløbet af den første bindingsperiode 
fortsætter det selvstændige skattesubjekt 
eller koncernen med at anvende systemet i 
efterfølgende bindingsperioder på tre 
skatteår, medmindre skattesubjektet eller 
koncernen giver meddelelse om afbrydelse. 
En meddelelse om afbrydelse kan gives af 
et skattesubjekt til dens kompetente 
myndighed eller, i tilfælde af en koncern af 
hovedskattesubjektet, til 
hovedskattemyndigheden tre måneder 
inden afslutningen af den oprindelige 
bindingsperiode eller af en efterfølgende 
bindingsperiode.

Or. en

Ændringsforslag 342
Miguel Portas
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Forslag til direktiv
Artikel 105 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Træder et skattesubjekt eller et ikke-
skattesubjekt ind i en koncern, påvirker 
det ikke bindingsperioden for koncernen. 
Træder en koncern ind i en anden 
koncern eller fusionerer to eller flere 
koncerner, fortsætter den udvidede 
koncern med at anvende systemet indtil 
den seneste dato for udløbet af 
koncernernes bindingsperioder, 
medmindre der er ekstraordinære 
omstændigheder, som gør det mere 
hensigtsmæssigt at anvende en kortere 
periode.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 343
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 105 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Træder et skattesubjekt eller et ikke-
skattesubjekt ind i en koncern, påvirker det 
ikke bindingsperioden for koncernen. 
Træder en koncern ind i en anden koncern 
eller fusionerer to eller flere koncerner, 
fortsætter den udvidede koncern med at 
anvende systemet indtil den seneste dato 
for udløbet af koncernernes 
bindingsperioder, medmindre der er 
ekstraordinære omstændigheder, som gør 
det mere hensigtsmæssigt at anvende en 
kortere periode.

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. de
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Ændringsforslag 344
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 105 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forlader et skattesubjekt en koncern 
eller ophører en koncern, fortsætter 
skattesubjektet eller skattesubjekterne 
med at anvende systemet i den resterende 
del af koncernens indeværende 
bindingsperiode.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 345
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 106

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger i meddelelsen om valg udgår
Meddelelsen om valg skal indeholde 
følgende oplysninger:
a) identifikation af skattesubjektet eller af 
koncernmedlemmerne
b) for så vidt angår en koncern, bevis for 
opfyldelse af kriterierne i artikel 54 og 55
c) identifikation af alle forbundne 
virksomheder som omhandlet i artikel 78
d) skattesubjekternes retlige form, 
vedtægtsmæssige hjemsted eller stedet for 
den faktiske ledelse
e) hvilket skatteår der skal anvendes.
Kommissionen kan vedtage en retsakt om 
indførelse af en standardformular for 
meddelelsen om valg. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages i 
overensstemmelse med 
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undersøgelsesproceduren i artikel 131, 
stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 346
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 106

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger i meddelelsen om valg udgår
Meddelelsen om valg skal indeholde 
følgende oplysninger:
a) identifikation af skattesubjektet eller af 
koncernmedlemmerne
b) for så vidt angår en koncern, bevis for 
opfyldelse af kriterierne i artikel 54 og 55
c) identifikation af alle forbundne 
virksomheder som omhandlet i artikel 78
d) skattesubjekternes retlige form, 
vedtægtsmæssige hjemsted eller stedet for 
den faktiske ledelse
e) hvilket skatteår der skal anvendes.
Kommissionen kan vedtage en retsakt om 
indførelse af en standardformular for 
meddelelsen om valg. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 131, 
stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Under et obligatorisk system er der ingen grund til at give meddelelse.
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Ændringsforslag 347
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 106

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger i meddelelsen om valg udgår
Meddelelsen om valg skal indeholde 
følgende oplysninger:
a) identifikation af skattesubjektet eller af 
koncernmedlemmerne
b) for så vidt angår en koncern, bevis for 
opfyldelse af kriterierne i artikel 54 og 55
c) identifikation af alle forbundne 
virksomheder som omhandlet i artikel 78
d) skattesubjekternes retlige form, 
vedtægtsmæssige hjemsted eller stedet for 
den faktiske ledelse
e) hvilket skatteår der skal anvendes.
Kommissionen kan vedtage en retsakt om 
indførelse af en standardformular for 
meddelelsen om valg. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 131, 
stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 348
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 106

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger i meddelelsen om valg udgår
Meddelelsen om valg skal indeholde 
følgende oplysninger:
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a) identifikation af skattesubjektet eller af 
koncernmedlemmerne
b) for så vidt angår en koncern, bevis for 
opfyldelse af kriterierne i artikel 54 og 55
c) identifikation af alle forbundne 
virksomheder som omhandlet i artikel 78
d) skattesubjekternes retlige form, 
vedtægtsmæssige hjemsted eller stedet for 
den faktiske ledelse
e) hvilket skatteår der skal anvendes.
Kommissionen kan vedtage en retsakt om 
indførelse af en standardformular for 
meddelelsen om valg. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 131, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 106 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger i meddelelsen om valg Oplysninger i meddelelsen 

Or. de

Ændringsforslag 350
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 106 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelsen om valg skal indeholde 
følgende oplysninger:

udgår

a) identifikation af skattesubjektet eller af 
koncernmedlemmerne
b) for så vidt angår en koncern, bevis for 
opfyldelse af kriterierne i artikel 54 og 55
c) identifikation af alle forbundne 
virksomheder som omhandlet i artikel 78
d) skattesubjekternes retlige form, 
vedtægtsmæssige hjemsted eller stedet for 
den faktiske ledelse
e) hvilket skatteår der skal anvendes.

Or. pt

Ændringsforslag 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 106 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelsen om valg skal indeholde 
følgende oplysninger:

Meddelelsen skal indeholde følgende 
oplysninger:

Or. de

Ændringsforslag 352
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 106 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identifikation af skattesubjektet eller af 
koncernmedlemmerne

udgår
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Or. pt

Ændringsforslag 353
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 106 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for så vidt angår en koncern, bevis for 
opfyldelse af kriterierne i artikel 54 og 55

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 354
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 106 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) identifikation af alle forbundne 
virksomheder som omhandlet i artikel 78

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 355
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 106 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) skattesubjekternes retlige form, 
vedtægtsmæssige hjemsted eller stedet for 
den faktiske ledelse

udgår

Or. pt
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Ændringsforslag 356
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 106 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvilket skatteår der skal anvendes. udgår

Or. pt

Ændringsforslag 357
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 106 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage en retsakt om
indførelse af en standardformular for 
meddelelsen om valg. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 131, 
stk. 2.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 106 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage en retsakt om 
indførelse af en standardformular for 
meddelelsen om valg. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages i 

Kommissionen vedtager en retsakt om 
indførelse af en standardformular for 
meddelelsen. Denne gennemførelsesretsakt 
vedtages i overensstemmelse med 
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overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 131, 
stk. 2.

undersøgelsesproceduren i artikel 131, 
stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 359
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrol af meddelelsen om valg udgår
1. Den kompetente myndighed, som denne 
meddelelse om valg er indsendt rettidigt 
til, undersøger, om koncernen ud fra de i 
meddelelsen givne oplysninger, opfylder 
kravene i dette direktiv. Medmindre 
meddelelsen afvises senest tre måneder 
efter modtagelsen, anses den for at være 
blevet antaget.
2. Forudsat at skattesubjektet fuldt ud har 
givet alle relevante oplysninger ifølge 
artikel 106, får en efterfølgende 
konstatering af, at den fremsendte liste 
over koncenmedlemmer ikke er korrekt, 
ingen indvirkning på gyldigheden af 
meddelelsen om valg. Meddelelsen 
korrigeres, og der træffes alle andre 
nødvendige foranstaltninger fra 
begyndelsen af det skatteår, hvor dette er 
konstateret. Hvis, der ikke er givet 
fuldstændige oplysninger, kan 
hovedskattemyndigheden efter aftale med 
de øvrige berørte kompetente 
myndigheder erklære den oprindelige 
meddelelse om valg for ugyldig.

Or. fr
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Ændringsforslag 360
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrol af meddelelsen om valg udgår
1. Den kompetente myndighed, som denne 
meddelelse om valg er indsendt rettidigt 
til, undersøger, om koncernen ud fra de i 
meddelelsen givne oplysninger, opfylder 
kravene i dette direktiv. Medmindre 
meddelelsen afvises senest tre måneder 
efter modtagelsen, anses den for at være 
blevet antaget.
2. Forudsat at skattesubjektet fuldt ud har 
givet alle relevante oplysninger ifølge 
artikel 106, får en efterfølgende 
konstatering af, at den fremsendte liste 
over koncenmedlemmer ikke er korrekt, 
ingen indvirkning på gyldigheden af 
meddelelsen om valg. Meddelelsen 
korrigeres, og der træffes alle andre 
nødvendige foranstaltninger fra 
begyndelsen af det skatteår, hvor dette er 
konstateret. Hvis, der ikke er givet 
fuldstændige oplysninger, kan 
hovedskattemyndigheden efter aftale med 
de øvrige berørte kompetente 
myndigheder erklære den oprindelige 
meddelelse om valg for ugyldig.

Or. fr

Begrundelse

Under et obligatorisk system er der ingen grund til at give meddelelse.

Ændringsforslag 361
Miguel Portas
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Forslag til direktiv
Artikel 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrol af meddelelsen om valg udgår
1. Den kompetente myndighed, som denne 
meddelelse om valg er indsendt rettidigt 
til, undersøger, om koncernen ud fra de i 
meddelelsen givne oplysninger, opfylder 
kravene i dette direktiv. Medmindre 
meddelelsen afvises senest tre måneder 
efter modtagelsen, anses den for at være 
blevet antaget.
2. Forudsat at skattesubjektet fuldt ud har 
givet alle relevante oplysninger ifølge 
artikel 106, får en efterfølgende 
konstatering af, at den fremsendte liste 
over koncenmedlemmer ikke er korrekt, 
ingen indvirkning på gyldigheden af 
meddelelsen om valg. Meddelelsen 
korrigeres, og der træffes alle andre 
nødvendige foranstaltninger fra 
begyndelsen af det skatteår, hvor dette er 
konstateret. Hvis, der ikke er givet 
fuldstændige oplysninger, kan 
hovedskattemyndigheden efter aftale med 
de øvrige berørte kompetente 
myndigheder erklære den oprindelige 
meddelelse om valg for ugyldig.

Or. pt

Ændringsforslag 362
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrol af meddelelsen om valg udgår
1. Den kompetente myndighed, som denne 
meddelelse om valg er indsendt rettidigt 
til, undersøger, om koncernen ud fra de i 
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meddelelsen givne oplysninger, opfylder 
kravene i dette direktiv. Medmindre 
meddelelsen afvises senest tre måneder 
efter modtagelsen, anses den for at være 
blevet antaget.
2. Forudsat at skattesubjektet fuldt ud har 
givet alle relevante oplysninger ifølge 
artikel 106, får en efterfølgende 
konstatering af, at den fremsendte liste 
over koncenmedlemmer ikke er korrekt, 
ingen indvirkning på gyldigheden af 
meddelelsen om valg. Meddelelsen 
korrigeres, og der træffes alle andre 
nødvendige foranstaltninger fra 
begyndelsen af det skatteår, hvor dette er 
konstateret. Hvis, der ikke er givet 
fuldstændige oplysninger, kan 
hovedskattemyndigheden efter aftale med 
de øvrige berørte kompetente 
myndigheder erklære den oprindelige 
meddelelse om valg for ugyldig.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at delen "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 107 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrol af meddelelsen om valg Kontrol af meddelelsen 

Or. de

Ændringsforslag 364
Miguel Portas
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Forslag til direktiv
Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed, som denne 
meddelelse om valg er indsendt rettidigt 
til, undersøger, om koncernen ud fra de i 
meddelelsen givne oplysninger, opfylder 
kravene i dette direktiv. Medmindre 
meddelelsen afvises senest tre måneder 
efter modtagelsen, anses den for at være 
blevet antaget.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed, som denne 
meddelelse om valg er indsendt rettidigt til, 
undersøger, om koncernen ud fra de i 
meddelelsen givne oplysninger, opfylder 
kravene i dette direktiv. Medmindre 
meddelelsen afvises senest tre måneder 
efter modtagelsen, anses den for at være 
blevet antaget.

1. Den kompetente myndighed, som denne 
meddelelse er indsendt rettidigt til, 
undersøger, om koncernen ud fra de i 
meddelelsen givne oplysninger, opfylder 
kravene i dette direktiv. Medmindre 
meddelelsen afvises senest tre måneder 
efter modtagelsen, anses den for at være 
blevet antaget.

Or. de

Ændringsforslag 366
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 107 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forudsat at skattesubjektet fuldt ud har udgår
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givet alle relevante oplysninger ifølge 
artikel 106, får en efterfølgende 
konstatering af, at den fremsendte liste 
over koncenmedlemmer ikke er korrekt, 
ingen indvirkning på gyldigheden af 
meddelelsen om valg. Meddelelsen 
korrigeres, og der træffes alle andre 
nødvendige foranstaltninger fra 
begyndelsen af det skatteår, hvor dette er 
konstateret. Hvis, der ikke er givet 
fuldstændige oplysninger, kan 
hovedskattemyndigheden efter aftale med 
de øvrige berørte kompetente 
myndigheder erklære den oprindelige 
meddelelse om valg for ugyldig.

Or. pt

Ændringsforslag 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 107 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forudsat at skattesubjektet fuldt ud har 
givet alle relevante oplysninger ifølge 
artikel 106, får en efterfølgende 
konstatering af, at den fremsendte liste 
over koncenmedlemmer ikke er korrekt,
ingen indvirkning på gyldigheden af 
meddelelsen om valg. Meddelelsen 
korrigeres, og der træffes alle andre 
nødvendige foranstaltninger fra 
begyndelsen af det skatteår, hvor dette er 
konstateret. Hvis, der ikke er givet 
fuldstændige oplysninger, kan 
hovedskattemyndigheden efter aftale med 
de øvrige berørte kompetente myndigheder 
erklære den oprindelige meddelelse om 
valg for ugyldig.

2. Forudsat at skattesubjektet fuldt ud har 
givet alle relevante oplysninger ifølge 
artikel 106, får en efterfølgende 
konstatering af, at den fremsendte liste 
over koncernmedlemmer ikke er korrekt, 
ingen indvirkning på gyldigheden af 
meddelelsen. Meddelelsen korrigeres, og 
der træffes alle andre nødvendige 
foranstaltninger fra begyndelsen af det 
skatteår, hvor dette er konstateret. Hvis, der 
ikke er givet fuldstændige oplysninger, kan 
hovedskattemyndigheden efter aftale med 
de øvrige berørte kompetente myndigheder 
erklære den oprindelige meddelelse for 
ugyldig.

Or. de
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Ændringsforslag 368
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 108

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Skatteår udgår
1. Alle medlemmer i en koncern skal have 
det samme skatteår.
2. I det år, hvor et skattesubjekt træder 
ind i en eksisterende koncern, afstemmes 
dets skatteår efter det for koncernen 
gældende. Den til skattesubjektet tildelte 
andel for det pågældende skatteår 
beregnes forholdsmæssigt efter antallet af 
kalendermåneder, som selskabet har 
tilhørt koncernen.
3. Den til skattesubjektet tildelte andel for 
det år, hvor det forlader en koncern, 
beregnes forholdsmæssigt efter antallet af 
kalendermåneder, som selskabet har 
tilhørt koncernen.
4. Træder et selvstændigt skattesubjekt 
ind i en koncern, behandles det, som om 
dets skatteår ophørte på dagen inden 
indtrædelsen.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at delen "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 108 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I det år, hvor et skattesubjekt træder ind i 
en eksisterende koncern, afstemmes dets 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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skatteår efter det for koncernen gældende. 
Den til skattesubjektet tildelte andel for det 
pågældende skatteår beregnes 
forholdsmæssigt efter antallet af 
kalendermåneder, som selskabet har tilhørt 
koncernen.

Or. de

Ændringsforslag 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 108 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Træder et selvstændigt skattesubjekt ind 
i en koncern, behandles det, som om dets 
skatteår ophørte på dagen inden 
indtrædelsen.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 371
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 109

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indlevering af selvangivelse udgår
1. Et selvstændigt skattesubjekt indleverer 
sin selvangivelse til den kompetente 
myndighed.
I tilfælde af en koncern, indleverer 
hovedskattesubjektet koncenens 
konsoliderede selvangivelse til 
hovedskattemyndigheden.
2. Selvangivelsen behandles som en 
ansættelse af hver enkelt koncernmedlems 
skattepligt. Er det i en medlemsstats lov 
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fastsat, at en selvangivelse har retlig 
status som en skatteansættelse og skal 
behandles som et instrument til 
håndhævelse af skatteskyld, har den 
konsoliderede selvangivelse samme 
virkning for et koncernmedlem, der er 
skattepligtig i den pågældende 
medlemsstat.
3. Har den konsoliderede selvangivelse 
ikke retlig status som en skatteansættelse 
til håndhævelse af skatteskyld, kan den 
kompetente myndighed i en medlemsstat, 
for så vidt angår et koncernmedlem, som 
er hjemmehørende eller beliggende dér, 
udstede et nationalt retsmiddel, som 
tillader håndhævelse i medlemsstaten. 
Dette retsmiddel omhandler dataene i den 
konsoliderede selvangivelse for 
koncernmedlemmet. Der kan kun klages 
over dette retsmiddel på grund af formalia 
og ikke den tilgrundliggende 
skatteansættelse. Proceduren er underlagt 
national lov i den berørte medlemsstat.
4. Såfremt der anses at foreligge et fast 
driftssted i henhold til artikel 61, stk. 3, er 
hovedskattesubjektet ansvarligt for alle 
proceduremæssige forpligtelser 
vedrørende beskatningen af et sådant fast 
driftssted.
5. Et selvstændigt skattesubjekts 
selvangivelse indgives inden for den frist, 
der er fastsat i loven i den medlemsstat, 
hvor det er hjemmehørende, eller hvor det 
har sit faste driftsted. Den konsoliderede 
selvangivelse skal være indgivet senest ni 
måneder efter skatteårets afslutning.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at delen "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 372
Danuta Jazłowiecka
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Forslag til direktiv
Artikel 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indholdet af selvangivelsen udgår
1. Et selvstændigt skattesubjekts 
selvangivelse skal indeholde følgende 
oplysninger:
a) identifikation af skattesubjektet
b) det skatteår, som selvangivelsen 
vedrører
c) beregningen af skattegrundlaget
d) identifikation af alle forbundne 
virksomheder som omhandlet i artikel 78.
2. Den konsoliderede selvangivelse skal 
indeholde følgende oplysninger:
a) identifikation af hovedskattesubjektet
b) identifikation af alle 
koncernmedlemmer
c) identifikation af alle forbundne 
virksomheder som omhandlet i artikel 78
d) det skatteår, som selvangivelsen 
vedrører
e) beregningen af skattegrundlaget for 
hvert koncernmedlem
f) beregningen af det konsoliderede 
skattegrundlag
g) beregningen af den forholdsmæssigt 
tildelte andel for hvert koncernmedlem
h) beregningen af skattepligten for hvert 
koncernmedlem.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at delen "konsolidering" udgår.
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Ændringsforslag 373
Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Artikel 110 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det ensartede selvangivelsesformat 
udformes af Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaternes 
skattemyndigheder.

Or. lv

Ændringsforslag 374
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Underretning om fejl i selvangivelsen udgår
Hovedskattesubjektet underretter 
hovedskattemyndigheden om fejl i den 
konsoliderede selvangivelse. 
Hovedskattemyndigheden foretager i givet 
fald en ændret skatteansættelse i 
overensstemmelse med artikel 114, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at delen "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 375
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 112
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Manglende indgivelse af selvangivelse udgår
Hvis hovedskattesubjektet ikke indgiver 
en konsolideret selvangivelse, foretager 
hovedskattemyndigheden en 
skatteansættelse inden for tre måneder ud 
fra et skøn, hvor der tages hensyn til alle 
tilgængelige oplysninger. 
Hovedskattesubjektet kan klage over en 
sådan ansættelse.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at delen "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 376
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 113

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regler om elektronisk indgivelse, 
selvangivelser og dokumentation

udgår

Kommissionen kan vedtage retsakter med 
regler om elektronisk indgivelse, om 
selvangivelsens form, om den 
konsoliderede selvangivelses form og om 
påkrævet dokumentation. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 131, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at delen "konsolidering" udgår.
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Ændringsforslag 377
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 114

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændrede skatteansættelser udgår
1. For et selvstændigt skattesubjekt er 
kontrol og ansættelse underlagt loven i 
den medlemsstat, hvor det er 
hjemmehørende, eller hvor det har sit 
faste driftsted.
2. Hovedskattemyndigheden kontrollerer, 
at den konsoliderede selvangivelse 
opfylder bestemmelserne i artikel 110, stk. 
2.
3. Hovedskattemyndigheden kan foretage 
ændring af en skatteansættelse senest tre 
år efter den sidste dato for indgivelse af 
den konsoliderede selvangivelse eller, hvis 
der ikke er indgivet en selvangivelse inden 
denne dato, senest tre år efter en 
skatteansættelse efter artikel 112.
Der kan ikke foretages ændring af en 
skatteansættelse mere end én gang inden 
for en periode på 12 måneder.
4. Stk. 3 finder ikke anvendelse, når der 
foretages ændring af en skatteansættelse i 
overensstemmelse med en 
domstolsafgørelse i medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden efter artikel 123 
eller med resultatet af en gensidig aftale 
eller mæglingsprocedure med et 
tredjeland. Sådanne ændringer af 
skatteansættelsen skal foretages senest 
tolv måneder efter domstolsafgørelsen i 
medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden eller 
afslutningen af proceduren.
5. Uanset stk. 3 kan der foretages en 
ændring af skatteansættelsen inden for 
seks år efter den sidste frist for indgivelse 
af den konsoliderede selvangivelse, når 
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det er begrundet i en forsætlig eller ved 
grov forømmelighed urigtig angivelse fra 
et skattesubjekts side, eller inden for tolv 
år, når den urigtige angivelse er genstand 
for strafferetlig forfølgelse. En sådan 
ændring af skatteansættelsen skal 
foretages senest 12 måneder efter 
konstateringen af den urigtige angivelse, 
medmindre det objektivt begrundes, at det 
er nødvendigt med en længere periode af 
hensyn til yderligere undersøgelse eller 
efterforskning. En sådan ændring af 
skatteansættelsen må udelukkende 
vedrøre de urigtige oplysninger i 
angivelsen.
6. Inden der foretages en ændring af 
skatteansættelsen konsulterer 
hovedskattemyndigheden de kompetente 
myndigheder i de medlemsstater, hvor der 
er et koncernmedlem hjemmehørende 
eller etableret. Disse myndigheder kan 
fremsætte deres synspunkter senest en 
måned efter konsultationen.
Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat, hvor der er et 
koncernmedlem hjemmehørende eller 
etableret, kan opfordre 
hovedskattemyndigheden til at foretage en 
ændring af skatteansættelsen. Hvis der 
ikke foretages en sådan ansættelse inden 
for tre måneder, anses det for at være en 
afvisning af at gøre det.
7. Der foretages ikke nogen ændring af 
skatteansættelsen for at justere det 
konsoliderede skattegrundlag, hvis 
forskellen mellem det angivne grundlag 
og det korrigerede grundlag ikke 
overstiger 5 000 EUR eller 1 % af det 
konsoliderede skattegrundlag, alt efter 
hvad der er lavest.
Der foretages ikke nogen ændring af 
skatteansættelsen for at justere 
beregningen af de forholdsmæssigt 
tildelte andele, hvis de forholdsmæssigt 
tildelte andele samlet set for de 
koncernmedlemmer, der er 
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hjemmehørende eller etableret i en 
medlemsstat, skulle justeres med mindre 
end 0,5 %.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at delen "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 378
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 115

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Central database udgår
Den konsoliderede selvangivelse og 
støttedokumenter, som bliver indsendt af 
hovedskattesubjektet, lagres i en central 
database, som alle kompetente 
myndigheder har adgang til. Den centrale 
database opdateres løbende med alle 
yderligere oplysninger og dokumenter og 
alle afgørelser og meddelelser fra 
hovedskattemyndigheden.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at delen "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 379
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 115 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Central database Central myndighed til koordination og 
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styring af central database

Or. de

Ændringsforslag 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 115 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Der oprettes en central 
skattemyndighed for Den Europæiske 
Union. Den koordinerer aktiviteterne hos 
medlemsstaternes skattemyndigheder i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
forvalter en central database. 

Or. de

Ændringsforslag 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 115 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den konsoliderede selvangivelse og 
støttedokumenter, som bliver indsendt af 
hovedskattesubjektet, lagres i en central 
database, som alle kompetente 
myndigheder har adgang til. Den centrale 
database opdateres løbende med alle 
yderligere oplysninger og dokumenter og 
alle afgørelser og meddelelser fra 
hovedskattemyndigheden.

Den konsoliderede selvangivelse og 
støttedokumenter, som bliver indsendt af 
hovedskattesubjektet, lagres i den centrale
database, som alle kompetente 
myndigheder har adgang til. Den centrale 
database opdateres løbende med alle 
yderligere oplysninger og dokumenter og 
alle afgørelser og meddelelser fra 
hovedskattemyndigheden.

Or. de
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Ændringsforslag 382
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 116

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udpegning af hovedskattesubjektet udgår
Et hovedskattesubjekt, der er udpeget 
efter artikel 4, stk. 6, kan ikke 
efterfølgende ændres. Hvis 
hovedskattesubjektet ikke længere 
opfylder kriterierne i artikel 4, stk. 6, skal 
der dog upeges et nyt skattesubjekt af 
koncernen.
Under ekstraordinære omstændigheder 
kan de kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvor medlemmerne af en 
koncern er hjemmehørende, eller hvor de 
har et fast driftssted, senest seks måneder 
efter meddelelsen om valg eller senest 
seks måneder efter en omstrukturering, 
hvor hovedskattesubjektet er involveret, 
ved fælles aftale beslutte, at et andet 
skattesubjekt end det, der er udpeget af 
koncernen, skal være hovedskattesubjekt.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 383
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 116 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under ekstraordinære omstændigheder kan 
de kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvor medlemmerne af en 

Under ekstraordinære omstændigheder kan 
de kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvor medlemmerne af en 
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koncern er hjemmehørende, eller hvor de 
har et fast driftssted, senest seks måneder 
efter meddelelsen om valg eller senest seks 
måneder efter en omstrukturering, hvor 
hovedskattesubjektet er involveret, ved 
fælles aftale beslutte, at et andet 
skattesubjekt end det, der er udpeget af 
koncernen, skal være hovedskattesubjekt.

koncern er hjemmehørende, eller hvor de 
har et fast driftssted, senest seks måneder 
efter meddelelsen eller senest seks måneder 
efter en omstrukturering, hvor 
hovedskattesubjektet er involveret, ved 
fælles aftale beslutte, at et andet 
skattesubjekt end det, der er udpeget af 
koncernen, skal være hovedskattesubjekt.

Or. de

Ændringsforslag 384
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 117

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opbevaring af dokumentation udgår
Et selvstændigt skattesubjekt og, for så 
vidt angår en koncern, hver enkelt 
koncernmedlem skal opbevare 
tilstrækkeligt detaljerede optegnelser og 
støttedokumenter til at kunne sikre en 
korrekt gennemførelse af dette direktiv og 
til at muliggøre kontrol.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 385
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 118

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Levering af oplysninger til de kompetente udgår
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myndigheder
Et skattesubjekt giver efter anmodning fra 
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor det er hjemmehørende, 
eller hvor det har sit faste driftssted, alle 
oplysninger, som er relevante for at kunne 
fastlægge dets skattepligt. 
Hovedskattesubjektet skal efter 
anmodning fra hovedskattemyndigheden 
give alle oplysninger, som er relevante for 
at kunne fastlægge det konsoliderede 
skattegrundlag eller skattepligten for hver 
enkelt koncernmedlem.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 386
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 119

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmodning om udtalelse fra den 
kompetente myndighed

udgår

1. Et skattesubjekt kan anmode om en 
udtalelse fra den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, hvor det er 
hjemmehørende, eller hvor det har sit 
faste driftssted, om gennemførelsen af 
dette direktiv på en specifik transaktion 
eller en række af transaktioner, som 
planlægges udført. Et skattesubjekt kan 
også anmode om en udtalelse vedrørende 
den foreslåede sammensætning af en 
koncern. Den kompetente myndighed 
træffer alle mulige skridt for at 
imødekomme anmodningen inden for en 
rimelig frist.
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Såfremt alle relevante oplysninger om den 
planlagte transaktion eller række af 
transaktioner er blevet forelagt, er 
udtalelsen fra den kompetente myndighed 
bindende herfor, medmindre domstolen i 
medlemsstaten for skattemyndigheden 
efterfølgende træffer anden afgørelse 
efter artikel 123. Hvis skattesubjektet ikke 
er enigt i udtalelesen, kan det handle efter 
egen fortolkning, men skal i så fald gøre 
opmærksom herpå i sin selvangivelse eller 
i den konsoliderede selvangivelse.
2. Er to eller flere koncernmedlemmer i 
forskellige medlemsstater direkte 
involveret i en specifik transaktion eller 
en række af transaktioner, eller vedrører 
anmodningen den foreslåede 
sammensætning af en koncern, bliver de 
kompetente myndigheder i disse 
medlemsstater enige om en fælles 
udtalelse.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 387
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 120

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommunikation mellem kompetente 
myndigheder

udgår

1. De oplysninger, der meddeles i henhold 
til dette direktiv, leveres i videst muligt 
omfang elektronisk ved anvendelse af 
CCN/CSI-netværket (Common 
Communication Network/Common 
System Interface).
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2. Når en kompetent myndighed modtager 
en anmodning om samarbejde eller 
udveksling af oplysninger vedrørende et 
koncernmedlem efter direktiv 
2011/16/EU, giver den svar herpå senest 
tre måneder efter datoen for modtagelse 
af anmodningen.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 388
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 121

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klausul om tavshedspligt udgår
1. Alle oplysninger, som en medlemsstat 
får kendskab til i medfør af dette direktiv, 
skal hemmeligholdes i den pågældende 
stat på samme måde som oplysninger 
indhentet i henhold til denne stats 
nationale lovgivning. Under alle 
omstændigheder må sådanne oplysninger:
a) kun stilles til rådighed for personer, 
som er direkte beskæftiget med 
skatteansættelsen eller den administrative 
kontrol hermed
b) endvidere kun bringes frem ved en 
retlig procedure eller en administrativ 
procedure, der medfører sanktioner, 
iværksat med henblik på eller i 
forbindelse med skatteansættelsen eller 
kontrollen hermed og kun over for 
personer, som er direkte inddraget i disse
procedurer; disse oplysninger kan dog 
videregives under åbne retsmøder eller i 
domme, såfremt den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, der afgiver 
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oplysningerne, ikke modsætter sig dette
c) i intet tilfælde anvendes til andet end 
skattemæssige formål eller i forbindelse 
med en retlig procedure eller 
administrativ procedure, der medfører 
sanktioner, iværksat med henblik på eller 
i forbindelse med skatteansættelsen eller 
kontrollen hermed.
Endvidere kan medlemsstater beslutte, at 
de i første afsnit omhandlede oplysninger 
anvendes ved ansættelse af andre bidrag, 
afgifter og skatter, der er omfattet af 
artikel 2 i Rådets direktiv 2008/55/EF21.
2. Uanset stk. 1 kan den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, der afgiver 
oplysningerne, tillade, at de pågældende 
oplysninger anvendes til andre formål i 
den stat, oplysningerne er bestemt for, når 
en sådan anvendelse i henhold til den 
førstnævnte stats egen lovgivning er 
mulig, for så vidt angår samme formål og 
under samme omstændigheder.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 389
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 122

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrol udgår
1. Hovedskattemyndigheden kan indlede 
og koordinere kontrol af 
koncernmedlemmer. Der kan også 
indledes en kontrol efter anmodning fra 
en kompetent myndighed.
Hovedskattemyndigheden og de andre 
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berørte kompetente myndigheder 
fastsætter i fællesskab, hvilket omfang og 
indhold en kontol skal have, og hvilke 
koncernmedlemmer der skal kontrolleres
2. En kontrol foregår efter national 
lovgivning i den medlemsstat, hvor den 
foretages, med forbehold af sådanne 
justeringer der måtte være nødvendige for 
at sikre en korrekt gennemførelse af dette 
direktiv.
3. Hovedskattemyndigheden samler 
resultaterne af alle kontroller.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Artikel 122 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hovedskattemyndigheden kan indlede og 
koordinere kontrol af koncernmedlemmer. 
Der kan også indledes en kontrol efter 
anmodning fra en kompetent myndighed.

Hovedskattemyndigheden kan indlede 
kontrol af koncernmedlemmer. Kontrollen 
koordineres af den europæiske 
skattemyndighed. Der kan også indledes 
en kontrol efter anmodning fra en 
kompetent myndighed eller fra den 
europæiske skattemyndighed.

Or. de

Ændringsforslag 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 122 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hovedskattemyndigheden samler 
resultaterne af alle kontroller.

3. Den europæiske skattemyndighed 
samler resultaterne af alle kontroller.

Or. de

Ændringsforslag 392
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 123

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uenighed mellem medlemsstater udgår
1. Er den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor koncernmedlemmet er 
hjemmhørende eller etableret, uenig i en 
afgørelse truffet af 
hovedskattemyndigheden efter artikel 107 
eller artikel 114, stk. 3 og 5, eller stk. 6, 
andet afsnit, kan den indbringe denne 
afgørelse for domstolen i medlemsstaten 
for hovedskattemyndigheden inden for en 
periode på tre måneder.
2. Den kompetente myndighed har mindst 
de samme procedurerettigheder, som et 
skattesubjekt har ifølge loven i den 
pågældende medlemsstat i sager anlagt 
med en afgørelse truffet af 
hovedskattemyndigheden.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 393
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Forslag til direktiv
Artikel 123 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor koncernmedlemmet er 
hjemmhørende eller etableret, uenig i en 
afgørelse truffet af 
hovedskattemyndigheden efter artikel 107 
eller artikel 114, stk. 3 og 5, eller stk. 6, 
andet afsnit, kan den indbringe denne 
afgørelse for domstolen i medlemsstaten 
for hovedskattemyndigheden inden for en 
periode på tre måneder.

1. Er den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor koncernmedlemmet er 
hjemmehørende eller etableret, uenig i en 
afgørelse truffet af 
hovedskattemyndigheden efter artikel 107 
eller artikel 114, stk. 3 og 5, eller stk. 6, 
andet afsnit, kan den som første skridt 
indbringe denne afgørelse for den 
europæiske skattemyndighed og derefter 
for EU-Domstolen.

Or. de

Ændringsforslag 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 123 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed har mindst 
de samme procedurerettigheder, som et 
skattesubjekt har ifølge loven i den 
pågældende medlemsstat i sager anlagt 
med en afgørelse truffet af 
hovedskattemyndigheden.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 395
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 124

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klager udgår
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1. Et hovedskattesubjekt kan klage over 
følgende:
a) en afgørelse om afvisning af en 
meddelelse om valg
b) en opfordring til at fremsende 
dokumenter eller oplysninger
c) ændring af en skatteansættelse
d) en skatteansættelse efter manglende 
indgivelse af en konsolideret 
selvangivelse.
Klagen skal være indgivet senest 60 dage 
efter meddelelsen af det, der klages over.
2. En klage har ikke opsættende virkning 
for et skattesubjekts skattepligt.
3. Uanset artikel 114, stk. 3, kan der 
foretages en ændring af 
skatteansættelsen, for at resultatet af en 
klage får virkning.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 396
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en afgørelse om afvisning af en 
meddelelse om valg

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 397
Sylvie Goulard
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Forslag til direktiv
Artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en afgørelse om afvisning af en 
meddelelse om valg

udgår

Or. fr

Begrundelse

Under et obligatorisk system er der ingen grund til at give meddelelse.

Ændringsforslag 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en afgørelse om afvisning af en 
meddelelse om valg

a) en afgørelse om afvisning af en 
meddelelse 

Or. de

Ændringsforslag 399
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 125

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Administrative klager udgår
1. Klager over ændrede skatteansættelser 
eller ansættelser foretaget efter artikel 112 
behandles af et administrativt organ, som 
er kompetent til at behandle klager i første
instans efter loven i medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden. Hvis der i den 
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pågældende medlemsstat ikke er et sådant 
kompetent administrativt organ, kan 
skattesubjektet direkte anlægge et 
søgsmål.
2. Ved fremsættelse af anbringender for 
det administrative organ arbejder 
hovedskattemyndigheden nært sammen 
med de andre kompetente myndigheder.
3. Et administrativt organ kan i givet fald 
kræve, at der bliver forelagt 
dokumentation af hovedskatteyderen og 
hovedskattemyndigheden om 
skatteanliggender for 
koncernmedlemmerne og andre 
forbundne virksomheder og om ret og 
praksis i de andre berørte medlemsstater. 
De kompetente myndidgheder i de andre 
berørte medlemsstater giver 
hovedskattemyndigheden al den bistand, 
der er nødvendig.
4. Ændrer det administrative organ 
hovedskattemyndighedens afgørelse, 
træder den ændrede afgørelse i stedet for 
sidstnævnte og behandles som 
hovedskattemyndighedens afgørelse.
5. Det administrative organ træffer 
afgørelse om klagen inden for seks 
måneder. Har hovedskattesubjektet ikke 
modtaget en afgørelse inden for denne 
frist, anses hovedskattemyndighedens 
afgørelse for at være bekræftet.
6. Bliver afgørelsen bekræftet eller 
ændret, har hovedskattesubjektet ret til at 
klage direkte til domstolen i 
medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden senest 60 dage 
efter modtagelsen af afgørelsen fra det 
administrative klageorgan.
7. Annulleres afgørelsen, sender det 
administrative organ sagen tilbage til 
hovedskattemyndigheden, som træffer en 
ny afgørelse senest 60 dage efter den dato, 
hvor den fik meddelt afgørelsen fra det 
administrative organ. 
Hovedskattesubjektet kan klage over 
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enhver ny afgørelse enten i henhold til 
stk. 1 eller direkte til domstolen i 
medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden senest 60 dage 
efter modtagelsen af afgørelsen. Træffer 
hovedskattemyndigheden ikke en ny 
afgørelse inden for 60 dage, kan 
hovedskattesubjektet klage over 
hovedskattemyndighedens oprindelige 
afgørelse til domstolen i medlemsstaten 
for hovedskattemyndigheden.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 400
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 126

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Søgsmål udgår
1. Et søgsmål mod en afgørelse truffet af 
hovedskattemyndigheden er underlagt 
loven i medlemsstaten for 
hovedskattemyndigheden, med forbehold 
af stk. 3.
2. Ved fremsættelse af anbringender for 
domstolen arbejder 
hovedskattemyndigheden nært sammen 
med de andre kompetente myndigheder.
3. En national domstol kan i givet fald 
kræve, at der bliver forelagt 
dokumentation af hovedskatteyderen eller 
hovedskattemyndigheden om 
skatteanliggender for 
koncernmedlemmerne og andre 
forbundne virksomheder og om ret og 
praksis i de andre berørte medlemsstater. 
De kompetente myndidgheder i de andre 
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berørte medlemsstater giver 
hovedskattemyndigheden al den bistand, 
der er nødvendig.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig teknisk tilpasning der skyldes, at elementet "konsolidering" udgår.

Ændringsforslag 401
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 126 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL XVIIa
MINIMUMSSATS FOR 

SELSKABSSKAT 
Artikel 126a

Regler til fastsættelse af 
selskabsskattesatser

Medlemsstaterne fastsætter deres 
nationale selskabsskattesats til højst 3 % 
under den i medlemsstaterne 
gennemsnitlige lovbestemte sats.

Den i medlemsstaterne gældende 
gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats offentliggøres årligt af 
Kommissionen. Den beregnes på 
grundlag af et aritmetisk gennemsnit. 

Or. fr

Ændringsforslag 402
Liem Hoang Ngoc
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Forslag til direktiv
Artikel 126 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 126b
Sikkerhedsklausul for effektive satser for 

selskabsskat

Medlemsstaterne undlader at træffe 
foranstaltninger, der fører til en 
sænkning af den effektive sats for 
selskabsskat. 

Or. fr

Ændringsforslag 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 127 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt, underretter den Rådet 
herom.

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt, underretter den Europa-
Parlamentet og Rådet herom.

Or. de

Ændringsforslag 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 128 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Delegationen af beføjelser i artikel 2, 14, 
34 og 42 kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Rådet.

1. Delegationen af beføjelser i artikel 2, 14, 
34 og 42 kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet.
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Or. de

Ændringsforslag 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 129 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Rådet kan gøre indsigelse mod en 
delegeret retsakt inden for en frist på tre 
måneder fra underretningen.

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
for en frist på tre måneder fra 
underretningen.

Or. de

Ændringsforslag 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 129 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Rådet ved udløbet af denne frist ikke 
har gjort indsigelse mod den delegerede 
retsakt, offentliggøres den i Den 
Europæiske Unions Tidende og træder i 
kraft på den dato, der er fastsat deri.

Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne frist ikke har 
gjort indsigelse mod den delegerede 
retsakt, offentliggøres den i Den 
Europæiske Unions Tidende og træder i 
kraft på den dato, der er fastsat deri.

Or. de

Ændringsforslag 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 129 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende og træde 
i kraft inden fristens udløb, hvis Rådet har 
meddelt Kommissionen, at det ikke agter at 
gøre indsigelse.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende og træde 
i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-
Parlamentet og Rådet har meddelt 
Kommissionen, at de ikke agter at gøre 
indsigelse.

Or. de

Ændringsforslag 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 130

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Informering af Europa-Parlamentet udgår
Europa-Parlamentet underrettes om 
Kommissionens vedtagelse af delegerede 
retsakter, om enhver indsigelse mod dem 
eller om Rådets tilbagekaldelse af 
delegationen af beføjelser.

Or. de

Ændringsforslag 409
Iliana Ivanova

Forslag til direktiv
Artikel 130 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet underrettes om 
Kommissionens vedtagelse af delegerede 
retsakter, om enhver indsigelse mod dem 
eller om Rådets tilbagekaldelse af 
delegationen af beføjelser.

Europa-Parlamentet underrettes om 
Kommissionens vedtagelse af delegerede 
retsakter, om enhver indsigelse mod dem 
eller om Rådets tilbagekaldelse af 
delegationen af beføjelser. Medlemmerne 
af Parlamentets kompetente udvalg skal 
underrettes om enhver fremtidig 
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vurdering af instrumentet.

Or. en

Begrundelse

Selvindlysende.

Ændringsforslag 410
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 133 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revision (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pt

Ændringsforslag 411
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 133 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

På grundlag af resultaterne af den 
uafhængige konsekvensanalyse og det 
pilotprojekt, der skal gennemføres, inden 
dette direktiv træder i kraft i EU for første 
gang, og baseret på konklusionerne på 
den efterfølgende analyse, som er 
indarbejdet i dette direktiv i form af 
revisionsklausulen, reviderer
Kommissionen fem år efter den første 
ikrafttrædelse af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv i de medlemsstater, der 
gennemførte det på valgfri basis i national 
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ret, inden Rådet træffer beslutning om 
den endelige forlængelse eller ophævelse 
af dette direktiv. Kommissionens rapport 
til Rådet skal i særdeleshed indeholde en 
analyse af virkningerne af den mekanisme, 
der oprettes i kapitel XVI i dette direktiv til 
fordeling af skattegrundlag mellem 
medlemsstaterne, SMV’ers anvendelse af 
dette instrument og af, hvor praktisk 
instrumentet er for de SMV'er, der 
frivilligt vælger det, såvel som direktivets 
indvirkning på skatteinddrivelsen og -
indtægterne i de medlemsstater, der frit 
besluttede at gennemføre det i national 
ret, og på bekæmpelsen af 
skatteunddragelse, skattesvig og dobbelt 
beskatning.

Or. en

Ændringsforslag 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Artikel 133 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

Kommissionen reviderer tre år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet og 
Europa-Parlamentet en rapport om 
gennemførelsen af dette direktiv. 
Rapporten skal navnlig indeholde en 
analyse af virkningerne af den mekanisme, 
der oprettes i kapitel XVI i dette direktiv til 
fordeling af skattegrundlag mellem 
medlemsstaterne. Rapporten omfatter en 
analyse af direktivets konsekvenser for 
medlemsstaternes beskatningsgrundlag på 
nationalt, regionalt og lokalt plan. 
Kommissionen analyserer ligeledes de 
økonomiske virkninger, som FKSSG har 
på udflytning af økonomiske aktiviteter og 
jobs inden for Unionen. Denne 
konsekvensundersøgelse omfatter også en 
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analyse af fordelene og ulemperne ved 
eventuelt at gøre systemet obligatorisk, og 
skal endvidere ved brug af statistikker 
afkræfte de betænkeligheder (f.eks. at 
indførelsen af FKSSG vil reducere den 
økonomiske vækst og dermed svække de 
individuelle medlemsstaters 
skattesystemers konkurrenceevne) som 
mange medlemsstater tidligere har givet 
udtryk for.

Or. en

Ændringsforslag 413
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 133 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

Kommissionen reviderer tre år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
gennemførelsen af dette direktiv. 
Rapporten skal navnlig indeholde en 
analyse af virkningerne af den mekanisme, 
der oprettes i kapitel XVI i dette direktiv til 
fordeling af skattegrundlag mellem 
medlemsstaterne. Rapporten omfatter en 
analyse af direktivets konsekvenser for 
medlemsstaternes beskatningsgrundlag på 
nationalt, regionalt og lokalt plan. 
Kommissionen analyserer ligeledes de 
socioøkonomiske virkninger, som FKSSG 
har på udflytning af økonomiske 
aktiviteter og jobs inden for Unionen. 
Kommissionen undersøger muligheden 
for at beskatte partnerskaber på samme 
måde som selskaber og ikke som ikke-
gennemsigtige enheder. Rapporten 
omfatter tillige en analyse af fordele og 
ulemper ved at gøre systemet obligatorisk. 
Rapporten ledsages om nødvendigt af 
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relevante lovgivningsforslag.

Or. en

Begrundelse

Evaluering af FKSSG's virkninger i forbindelse med revisionen af direktivet: Kommissionen 
skal efter tre år overveje fordele og ulemper ved at indføre et obligatorisk system med henblik 
på at etablere et FKSSG i EU. Kommissionen skal ligeledes analysere direktivets 
konsekvenser for medlemsstaternes beskatningsgrundlag på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, herunder de socioøkonomiske virkninger af udflytning af økonomiske aktiviteter og jobs 
inden for EU.

Ændringsforslag 414
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 133 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

Kommissionen reviderer tre år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
gennemførelsen af dette direktiv. 
Rapporten skal navnlig indeholde en 
analyse af virkningerne af den mekanisme, 
der oprettes i kapitel XVI i dette direktiv til 
fordeling af skattegrundlag mellem 
medlemsstaterne og en analyse af 
konsolideringsbestemmelserne.

Or. de

Ændringsforslag 415
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 133 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer fem år efter Kommissionen reviderer fem år efter 
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ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne. Ethvert 
anliggende, der ikke er omfattet af dette 
direktivs anvendelsesområde, især 
undersøgelsen af indvirkningen af ikke-
harmoniserede skattesatser, behøver ikke 
at blive undersøgt.

Or. en

Ændringsforslag 416
Iliana Ivanova

Forslag til direktiv
Artikel 133 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet og 
Europa-Parlamentet en rapport om 
gennemførelsen af dette direktiv. 
Rapporten skal indeholde en analyse af 
virkningerne af den mekanisme, der 
oprettes i kapitel XVI i dette direktiv til 
fordeling af skattegrundlag mellem 
medlemsstaterne. Rapporten omfatter også 
en analyse af mekanismens indvirkning 
på de nationale økonomier og de 
nationale skattesystemer.

Or. en

Ændringsforslag 417
Danuta Jazłowiecka
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Forslag til direktiv
Artikel 133 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne. Ved revisionen 
af dette direktiv skal der især gøres 
overvejelser om indførelse af et 
obligatorisk system til fælles 
selskabsskattegrundlag. 

Or. en

Begrundelse

Hvis det fælles selskabsskattegrundlag gøres obligatorisk vil det bidrage til at reducere den 
bureaukratiske omstændelighed og forebygge skattesvig. Det er imidlertid nødvendigt at 
evaluere, hvordan FKSSG fungerer og influerer på de EU-baserede selskaber, inden systemet 
gøres obligatorisk.

Ændringsforslag 418
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 133 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

Kommissionen reviderer tre år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
gennemførelsen af dette direktiv. 
Rapporten skal navnlig indeholde en 
analyse af virkningerne af den mekanisme, 
der oprettes i kapitel XVI i dette direktiv til 
fordeling af skattegrundlag mellem 
medlemsstaterne. Rapporten skal også 
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sætte fokus på dette direktivs 
implikationer for vækst- og jobskabelsen, 
på dets konsekvenser for EU-baserede 
selskabers globale aktiviteter samt på dets 
effektivitet, for så vidt angår 
modarbejdelse af skatteunddragelse og 
skattesvig.

Or. en

Ændringsforslag 419
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 133 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

1. Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv og de nationale satser, der 
fastsættes, til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

Or. pt

Ændringsforslag 420
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 133 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen forelægger hvert andet 
år en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om de nationale myndigheders 
anvendelse af artikel 85.
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Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at evalueringen af gennemsigtigheden af foretagender baseret i 
tredjelande er relativt ensartet på tværs af de deltagende medlemsstater.

Ændringsforslag 421
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 133 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen forelægger to år efter 
dette direktivs ikrafttræden en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om de 
potentielle konsekvenser af dette direktiv 
for det indre marked, med særlig 
opmærksomhed på de mulige 
konkurrenceforvridende forhold mellem 
selskaber, der er underlagt de ordninger, 
som er fastsat i dette direktiv og dem, der 
ikke opfylder konsolideringskriterierne.

Or. fr

Begrundelse

Sådanne ordningers konsekvenser for det indre marked er ganske vist uundgåelse, men skal 
ikke desto mindre evalueres og, såfremt de er ugunstige, afbødes eller opvejes, således at der 
ikke skabes større forvridninger.

Ændringsforslag 422
Ivo Strejček
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Forslag til direktiv
Artikel 134 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den [dato] de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme dette direktiv. De tilsender 
straks Kommissionen disse love og 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne, der frit beslutter at 
gennemføre dette direktiv i national ret,
vedtager og offentliggør senest den [dato] 
de love og administrative bestemmelser, 
der er nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 423
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 135 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikrafttræden Valgfri ikrafttræden

Or. en

Ændringsforslag 424
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 135 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv træder i kraft på […] efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft i de 
medlemsstater, der frit beslutter at 
gennemføre det i national ret, på […] 
dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.
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Or. en

Ændringsforslag 425
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Bilag 3 – linje 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Versicherungsteuer udgår

Or. de

Begrundelse

Det antages almindeligvis, at en selskabsskat eller enhver lignende skat ikke kan trækkes fra i 
skat som en driftsomkostning. I modsat fald ville skatten reducere sit eget 
beskatningsgrundlag. I Tyskland forholder det sig for eksempel således, at forsikringsafgiften 
er en transaktionsafgift og derfor ikke er sammenlignelig med en skat på indkomst. 
Forsikringsafgiften (“Versicherungsteuer”) bør derfor være fradragsberettiget.


