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Ændringsforslag 8
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Vedvarende og omfattende offentlige 
underskud er tæt forbundne med den 
nuværende samfundsmæssige, 
økonomiske og finansielle krise. 
Skattekonkurrence mellem 
medlemsstaterne er samtidig en vigtig 
faktor, der hindrer en holdbar 
konsolidering af de nationale budgetter. 
Kommissionen bør derfor fremlægge 
forslag om rettidig indførelse af en 
minimumssats for selskabsskatter, der bør 
fastsættes til 25 %. En sådan 
minimumssats ville begrænse 
skattekonkurrencen og derfor styrke 
medlemsstaternes frihed til at beskatte 
selskaber. Nærhedsprincippet ville 
dermed ikke blive påvirket negativt.

Or. en

Ændringsforslag 9
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) På et indre marked, der har karakter af 
et hjemmemarked, bør transaktioner 
mellem selskaber fra forskellige 
medlemsstater ikke være undergivet 
ringere beskatningsvilkår end de vilkår, der 
gælder for de samme transaktioner mellem 
selskaber fra samme medlemsstat.

(2) På et indre marked, der har karakter af 
et hjemmemarked, bør transaktioner 
mellem selskaber fra forskellige 
medlemsstater ikke være undergivet 
ringere beskatningsvilkår end de vilkår, der 
gælder for de samme transaktioner mellem 
selskaber fra samme medlemsstat.
Tilstedeværelsen af 27 forskellige 
selskabsskattesystemer giver dog de 
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selskaber, der opererer på tværs af 
grænserne, et betydeligt spillerum til 
skatteunddragelse og skatteflugt. Dette 
forhold udgør en betydelig belastning for 
statsbudgetterne.

Or. en

Ændringsforslag 10
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den mest hensigtsmæssige måde at 
fjerne førnævnte formaliteter og problemer 
på og samtidig sikre, at nationale og 
tværnationale transaktioner behandles 
skattemæssigt ens, er at ophæve 
beskatningen af renter og royalties i den 
medlemsstat, hvor de opstår, uanset om 
beskatningen sker ved indeholdelse ved 
kilden eller ved skatteansættelse; det er 
især nødvendigt at ophæve sådanne skatter 
i forbindelse med betalinger mellem 
associerede selskaber i forskellige 
medlemsstater samt mellem sådanne 
selskabers faste driftssteder.

(4) Den mest hensigtsmæssige måde at 
fjerne førnævnte formaliteter og problemer 
på og samtidig sikre, at nationale og 
tværnationale transaktioner behandles 
skattemæssigt ens, er at erstatte alle 
former for beskatning af renter og 
royalties i den medlemsstat, hvor de opstår, 
uanset om beskatningen sker ved 
indeholdelse ved kilden eller ved 
skatteansættelse, med en harmoniseret 
beskatning på europæisk plan; det er især 
nødvendigt at erstatte sådanne skatter i 
forbindelse med betalinger mellem 
associerede selskaber i forskellige 
medlemsstater samt mellem sådanne 
selskabers faste driftssteder med et 
harmoniseret skattesystem.

Or. fr

Ændringsforslag 11
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Medlemsstaterne må ikke afskæres 
fra at træffe passende foranstaltninger til 
bekæmpelse af svig og misbrug.

(12) Det er desuden nødvendigt at træffe 
passende foranstaltninger til bekæmpelse 
af svig, misbrug, skatteundgåelse og 
skatteunddragelse på både europæisk og 
nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 12
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Medlemsstaterne må ikke afskæres fra 
at træffe passende foranstaltninger til 
bekæmpelse af svig og misbrug.

(12) Medlemsstaterne må ikke afskæres fra 
at træffe passende foranstaltninger til 
bekæmpelse af skattesvig, 
skatteunddragelse og misbrug.

Or. en

Ændringsforslag 13
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20 a) For at sikre en gnidningsløs og 
omkostningseffektiv gennemførelse af 
dette direktivs bestemmelser bør 
virksomhederne udarbejde deres 
årsregnskaber og alle relevante 
skattemæssige oplysninger i formatet 
eXtensible Business Reporting Language 
(XBRL). 

Or. de
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Ændringsforslag 14
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalinger af renter eller royalties, der 
opstår i en medlemsstat, fritages for enhver 
form for skat i denne medlemsstat, hvad 
enten den opkræves ved indeholdelse ved 
kilden eller ved skatteansættelse, forudsat 
at den retmæssige ejer af de pågældende 
renter eller royalties er et selskab i en 
anden medlemsstat eller et fast driftssted 
beliggende i en anden medlemsstat og 
tilhørende et selskab i en medlemsstat og 
reelt beskattes af indkomst, der er afledt af 
disse betalinger i den anden medlemsstat.

1. Betalinger af renter eller royalties, der 
opstår i en medlemsstat, fritages for enhver 
form for skat i denne medlemsstat, hvad 
enten den opkræves ved indeholdelse ved 
kilden eller ved skatteansættelse, forudsat 
at den retmæssige ejer af de pågældende 
renter eller royalties er et selskab i en 
anden medlemsstat eller et fast driftssted 
beliggende i en anden medlemsstat og 
tilhørende et selskab i en medlemsstat og 
reelt beskattes af indkomst, der er afledt af 
disse betalinger i den anden medlemsstat, 
til en sats, som ikke er mere end 70 % 
lavere end den i medlemsstaterne 
gældende gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats. Betalinger af renter 
eller royalties fritages ikke i den 
medlemsstat, i hvilken de opstår, hvis 
betalingen ikke er skattepligtig i henhold 
til den nationale skattelov, som den 
retmæssige ejer henhører under, på grund 
af en anden klassificering af betalingen 
(hybride instrumenter) eller en anden 
klassificering af betaler og modtager 
(hybride enheder).

Or. en

Ændringsforslag 15
Sven Giegold

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

1. Betalinger af renter eller royalties, der 
opstår i en medlemsstat, fritages for enhver 
form for skat i denne medlemsstat, hvad 
enten den opkræves ved indeholdelse ved 
kilden eller ved skatteansættelse, forudsat 
at den retmæssige ejer af de pågældende 
renter eller royalties er et selskab i en 
anden medlemsstat eller et fast driftssted 
beliggende i en anden medlemsstat og 
tilhørende et selskab i en medlemsstat og 
reelt beskattes af indkomst, der er afledt af 
disse betalinger i den anden medlemsstat.

1. Betalinger af renter eller royalties, der 
opstår i en medlemsstat, fritages for enhver 
form for skat i denne medlemsstat, hvad 
enten den opkræves ved indeholdelse ved 
kilden eller ved skatteansættelse, forudsat 
at den retmæssige ejer af de pågældende 
renter eller royalties er et selskab i en 
anden medlemsstat eller et fast driftssted 
beliggende i en anden medlemsstat og 
tilhørende et selskab i en medlemsstat og 
reelt beskattes af indkomst, der er afledt af 
disse betalinger i den anden medlemsstat, 
til en sats, som ikke er mere end 70 % 
lavere end den i medlemsstaterne 
gældende gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats. Betalinger af renter 
eller royalties fritages ikke i den 
medlemsstat, i hvilken de opstår, hvis 
betalingen ikke er skattepligtig i henhold 
til den nationale skattelov, som den 
retmæssige ejer henhører under, på grund 
af en anden klassificering af betalingen 
(hybride instrumenter) eller en anden 
klassificering af betaler og modtager 
(hybride enheder).

Or. en

Begrundelse

For at forhindre dobbelt skattefritagelse som følge af uoverensstemmelser mellem 
skattesystemerne i medlemsstaterne og underbeskatning af selskabers renteindtægter er der 
behov for en minimumsbeskatning, og medlemsstaterne skal kunne give afkald på fordelene 
ved dette direktiv, hvis skatteyderne anvender hybride instrumenter eller enheder for at undgå 
beskatning. Europa-Parlamentet har efterlyst sådanne foranstaltninger i sine seneste 
beslutninger om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige 
medlemsstater (omarbejdning) og i kravet om, at man finder frem til konkrete måder, hvorpå 
man kan bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse.

Ændringsforslag 16
Liem Hoang Ngoc
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. hvis det er et skattesubjekt, jf. artikel 
4, nr. 1), i Rådets direktiv om et fælles 
konsolideret selskabsskattegrundlag.

Or. en

Ændringsforslag 17
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) det besidder en andel på mindst 10 % af 
det andet selskabs kapital, eller

i) det besidder en andel på mindst 25 % af 
det andet selskabs kapital, eller

Or. en

Ændringsforslag 18
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) det andet selskab besidder en andel på 
mindst 10 % af dets kapital, eller

ii) det andet selskab besidder en andel på 
mindst 25 % af dets kapital, eller

Or. en

Ændringsforslag 19
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iii



AM\904092DA.doc 9/11 PE491.094v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

et tredje selskab besidder en andel på 
mindst 10 % af både dets kapital og af det 
andet selskabs kapital.

et tredje selskab besidder en andel på 
mindst 25 % af både dets kapital og af det 
andet selskabs kapital.

Or. en

Ændringsforslag 20
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Svig og misbrug Skattesvig, skatteunddragelse og misbrug

Or. en

Ændringsforslag 21
Ivo Strejček

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan tilbagekalde 
fordele i henhold til dette direktiv eller 
nægte at anvende direktivet i tilfælde af 
transaktioner, der har skatteunddragelse, 
skatteundgåelse eller misbrug som 
væsentligste bevæggrund eller en af de 
væsentligste bevæggrunde.

2. Medlemsstaterne kan tilbagekalde 
fordele i henhold til dette direktiv eller 
nægte at anvende direktivet i tilfælde af 
transaktioner, der har skattesvig, 
skatteunddragelse eller skattemisbrug, 
herunder visse tilfælde af 
skatteundgåelse, som væsentligste 
bevæggrund eller en af de væsentligste 
bevæggrunde.

Or. en
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Ændringsforslag 22
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 1, stk. 1 og 3, 
artikel 2, litra c) og d), og bilag I, del 
A, senest den 1. januar 2012. De 
tilsender straks Kommissionen disse love 
og bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 1, stk. 1 og 3, 
artikel 2, litra c) og d), og bilag I, del 
A, senest den 31. december 2013. De 
tilsender straks Kommissionen disse love 
og bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 23
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Virksomhederne udarbejder deres 
årsregnskaber og alle relevante 
skattemæssige oplysninger i formatet 
eXtensible Business Reporting Language 
(XBRL). 

Or. de

Ændringsforslag 24
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2016 aflægger 
Kommissionen beretning til Rådet om den 
økonomiske indvirkning af dette direktiv.

Senest den 31. december 2015 aflægger 
Kommissionen beretning til Europa-
Parlamentet og Rådet om den økonomiske 
indvirkning af dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 25
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv anfægter ikke anvendelsen af 
nationale eller overenskomstmæssigt 
fastsatte bestemmelser, som går ud over 
dette direktivs bestemmelser, og som har til 
formål at fjerne eller mindske 
dobbeltbeskatning af renter og royalties.

Dette direktiv anfægter ikke anvendelsen af 
nationale eller overenskomstmæssigt 
fastsatte bestemmelser, som går ud over 
dette direktivs bestemmelser, og som har til 
formål at fjerne eller mindske 
dobbeltbeskatning og dobbelt 
skattefritagelse af renter og royalties.

Or. en


