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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter Kommissionens forslag om at indføre et frivilligt fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag, FKSSG, i EU.

EU-landene har forskellige skattegrundlag, hvilket i praksis fungerer som en handelshindring 
for vækst og beskæftigelse.

Forslaget om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) vil indebære betydelige 
ændringer i selskabsbeskatningen i Europa med potentiale til at skabe bedre vilkår for 
virksomheder, som opererer på tværs af grænserne, ved at reducere de administrative 
omkostninger og bureaukratiet. Dette vil medføre et mere effektivt indre marked, en øget 
konkurrenceevne for europæiske virksomheder og en større global tiltrækningskraft i forhold 
til andre store markeder som USA og Kina.

Ordførerens største betænkeligheder:

FKSSG skal være frivillig for virksomhederne. Et obligatorisk system vil medføre højere 
omkostninger for især SMV'er og derfor ikke bidrage til at øge væksten og konkurrenceevnen 
på det europæiske marked. Samtidig udgør 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.

1. Beskatningsniveauet bør fortsat fastsættes af de nationale parlamenter. Formålet er at 
forbedre selskabsskattesystemet, ikke at harmonisere beskatningsniveauerne.

2. Grænseoverskridende hindringer bør fjernes. Systemet bør derfor give mulighed for at 
foretage en umiddelbar konsolidering af udbytte og tab med henblik på at fremme 
grænseoverskridende aktiviteter.

3. FKSSG skal give mulighed for forenkling, således at der kun skal indsendes én erklæring 
for hele koncernen, "one-stop-shop". Det er af afgørende betydning for FKSSG-systemet, 
at det reducerer de administrative byder og bureaukratiet. Dette vil reducere 
omkostningerne til efterlevelse af reglerne, men også udgøre et incitament til at opnå 
samme skattemæssige behandling.

4. Systemet bør være så attraktivt, at virksomhederne vælger at deltage i FKSSG-
ordningen, og skabe reelle fordele.

Ordføreren foreslår følgende ændringer:

Ændringer af formlen – fjernelse af omsætningsfaktoren: Formlen for forholdsmæssig 
fordeling af det konsoliderede skattegrundlag bør kun være baseret på to faktorer: arbejde og 
aktiver.

Omsætning efter bestemmelsessted er en betydelig ændring fra det nuværende princip om at 
tildele kildestaten de ultimative beskatningsrettigheder. Princippet om beskatning ved kilden 
indtager en solid begrebsmæssig stilling i EU-medlemsstaterne og har i lang tid været det 
ledende princip i OECD's arbejde vedrørende international beskatning.
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Samtidig vil små og mellemstore medlemsstater med små hjemmemarkeder miste betydelige 
skatteindtægter ved anvendelse af denne formel.

En omsætningsfaktor, som er baseret på bestemmelsessted, vil endvidere være lettere at 
manipulere med. En uafhængig salgsagent (placeret i en medlemsstat, som ikke anvender 
FKSSG-systemet) ville kunne ansættes som et mellemled, og på koncernens vegne 
gennemføre et salg til det relevante marked, hvorved bestemmelsesstedet for salget flyttes fra 
den "tiltænkte" stat til en valgfri stat. Sådanne skatteplanlægningsmuligheder ville 
underminere faktorens legitimitet og højst sandsynlig udløse komplekse anti-
unddragelsesregler.

FKSSG-forum: Indførelse af et FKSSG-medlemsstatsforum vedrørende tvistbilæggelse uden 
for domstolene (ændringer i betragtning 26 og artikel 123).

Hurtigere revision: Kommissionen bør gennemføre en revision allerede efter tre år med 
henblik på at vurdere virkningerne af FKSSG, artikel 13.

Evaluering af FKSSG's konsekvenser 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.

Udvidelse af FKSSG til andre enheder end selskaber, såsom partnerskaber, bør 
overvejes: I visse medlemsstater er mange virksomheder udformet som partnerskaber.
Kommissionen bør analysere, om det er muligt at behandle partnerskaber på samme måde 
som selskaber.

Færdiggørelsesgraden i forbindelse med langsigtede kontrakter: Artikel 24 bør slettes, 
eftersom virksomheder ikke bør forpligtes til at gennemføre denne beregning udelukkende af 
skattemæssige hensyn. Den er ikke almindelig i medlemsstaternes regnskabsordninger og 
øger systemets kompleksitet.

Forøgelse af FKSSG's tiltrækningskraft: Bestemmelserne i FKSSG skal indebære større 
fordele for virksomhederne end de nuværende nationale systemer.

Reglerne for afskrivning skal være mere fordelagtige for virksomhederne. I artikel 39 bør 
niveauet øges fra 25 % til 35 % af afskrivningsraten for selskabets aktivpulje.

Kravet i artikel 59 om at registrere koncerninterne transaktioner forekommer betænkeligt, 
eftersom dette vil medføre en ekstra administrativ byrde og omkostninger for 
virksomhederne.

Klare revisionsbestemmelser: I artikel 122. En situation, hvor enhver kompetent myndighed 
kan indlede en revision af hele koncernen eller dele af koncernen uafhængigt af 
afgiftskompetencen, ville få uacceptable administrative konsekvenser.
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En mere restriktiv misbrugsbestemmelse: Det er nødvendigt at foretage en ændring i 
artikel 80, hvor det anføres, at kunstige transaktioner, der udelukkende gennemføres for at 
undgå beskatning, lades ude af betragtning ved beregning af skattegrundlaget.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

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) 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.
Det er nødvendigt med en større grad af 
integration af beskatningsgrundlaget for 
at fremme en social markedsøkonomi med 
høj konkurrenceevne i Unionen.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag (FKSSG) skal føre 
til et fælles beskatningsgrundlag for alle 
berørte europæiske virksomheder i 
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Unionen. Dette direktiv bør dog ikke 
anses for et første skridt i retning af 
harmonisering af medlemsstaternes 
selskabsskattesatser.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) En forbedring af det indre marked er 
nøglen til at stimulere væksten og 
jobskabelsen. Indførelsen af FKSSG skal 
forbedre væksten og føre til øget 
beskæftigelse i Unionen ved at reducere 
de administrative omkostninger og 
bureaukratiet for virksomheder, især 
mindre virksomheder, som opererer i flere 
medlemsstater.

Ændringsforslag 4

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 at øge hele Unionens 
konkurrenceevne, bør systemet (det fælles 
konsoliderede selskabsskattegrundlag
(FKSSG)) ikke gribe ind i 
medlemsstaternes beføjelser angående 
deres nationale satser for 
selskabsbeskatning. Medlemsstaterne bør 
derfor også fortsat have ret til at vedtage 
visse begunstigelser for virksomhederne 
på skatteområdet.

Ændringsforslag 5
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Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Anvendelsen af FKSSG i henhold til 
dette direktiv bør ikke have konsekvenser 
for skatteprovenuet i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Såfremt anvendelsen af FKSSG får 
konsekvenser for regionale eller lokale 
myndigheders skatteprovenu, bør det stå 
medlemsstaterne frit for at gribe ind for at 
modvirke dette i overensstemmelse med 
deres forfatningsmæssige bestemmelser 
og på en måde, som er i overensstemmelse 
med dette direktiv.

Ændringsforslag 7

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 

(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 
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også være et minimumskrav om ni
måneder for koncernmedlemskab.

også være et minimumskrav om tolv
måneder for koncernmedlemskab.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 20

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 effektiv
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.
Medlemsstaterne bør ikke forhindres i at 
gennemføre og indbyrdes samordne 
yderligere foranstaltninger til mindskelse 
af de negative konsekvenser af lave 
skattesatser i lande uden for EU, som ikke 
udveksler de nødvendige 
skatteoplysninger.

Ændringsforslag 9
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).

(21) Formlen for forholdsmæssig fordeling 
af det konsoliderede skattegrundlag bør 
omfatte to faktorer med lige stor vægt
(arbejde og aktiver). Arbejdsfaktoren bør 
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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.

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. 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.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) De fælles regler for beregning af 
FKSSG bør ikke føre til uforholdsmæssigt 
store administrative udgifter for 
virksomhederne for ikke at skade deres 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bør nedsætte et nyt 
FKSSG-forum – i lighed med det fælles 
EU-forum for interne afregningspriser –
hvor virksomheder og medlemsstater kan 
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behandle spørgsmål og tvister i relation til 
FKSSG. Forummet bør være i stand til at 
vejlede virksomhederne og 
medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Analysen på baggrund af 
revisionsbestemmelsen bør også omfatte 
en evaluering af den frivillige karakter af 
FKSSG og overvejelser om praktiske 
hensyn, når det gælder SMV'er.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fradragsberettigede udgifter omfatter alle 
salgsomkostninger og udgifter minus 
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.

Fradragsberettigede udgifter omfatter alle 
salgsomkostninger og udgifter minus 
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. Løbende omkostninger til 
miljøbeskyttelse og nedbringelse af 
kulstofemissioner anses ligeledes for 
fradragsberettigede udgifter.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 24
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
Langfristede kontrakter

1. En langfristet kontrakt er en kontrakt, 
som opfylder følgende betingelser:
(a) den er indgået med henblik på 
fremstilling, installering eller 
konstruktion eller udførelse af 
tjenesteydelser
(b) dens løbetid overstiger eller forventes 
at overstige tolv måneder.
2. Uanset artikel 18 anerkendes indtægter, 
som har forbindelse til en langfriste 
kontrakt, i skattemæssig henseende som 
det beløb, der svarer til den del af 
kontrakten, der er færdiggjort i det 
pågældende skatteår. Hvor stor en 
procentdel der er færdiggjort, fastsættes 
enten ud fra forholdet mellem 
omkostningerne for det pågældende år i 
forhold til de anslåede samlede 
omkostninger eller ud fra en 
ekspertvurdering af færdiggørelsesgraden 
ved udgangen af skatteåret.
3. Omkostninger, som har forbindelse til 
langfristede kontrakter, medregnes i det 
skatteår, hvor de er påtaget.

Ændringsforslag 15

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 afskrivningsgrundlaget.

1. Andre anlægsaktiver end dem, der er 
omhandlet i artikel 36 og 40, afskrives 
sammen i én aktivpulje med en årlig sats 
på 35 % af afskrivningsgrundlaget.

Ændringsforslag 16
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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 
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 
medlem af koncernen.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kunstige transaktioner, der primært
gennemføres for at undgå beskatning, lades 
ude af betragtning ved beregning af 
skattegrundlaget.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det konsoliderede skattegrundlag deles 
mellem koncernmedlemmerne i hvert 
skatteår på grundlag 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 grundlag 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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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1 – formel

Kommissionens forslag

dlagskattegrunKonsol.
Aktiver

Aktiver
3
1

ansatteAntal
ansatteAntal

2
1

Lønsum
Lønsum

2
1

3
1

Salg
Salg

3
1A Andel Koncern

A

Koncern

A

Koncern

A

Koncern

A





















Ændringsforslag
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 95

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 95 udgår

Sammensætning af omsætningsfaktoren
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 
tjenesteydelser 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 
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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.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 96

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 96 udgår

Omsætning efter bestemmelsessted
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 
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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.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 97 

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 samt aktiver til den 
respektive faktor samt værdiansættelsen af 
aktiver. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 131, 
stk. 2.

Ændringsforslag 23

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 
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.

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.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
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 og 
koordinere kontrol af koncernmedlemmer.
Der kan også indledes en kontrol efter 
anmodning fra en kompetent myndighed i 
den medlemsstat, hvor koncernen er 
hjemmehørende.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 123 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 123a
FKSSG-forum – et tvistbilæggelsesorgan

Kommissionen nedsætter et nyt FKSSG-
forum – i lighed med det fælles EU-forum 
for interne afregningspriser – hvor 
virksomheder og medlemsstater kan 
behandle spørgsmål og tvister i relation til 
FKSSG, og som yder vejledning.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 130
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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. Enhver 
fremtidig evaluering af direktivet skal 
meddeles Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 133

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 Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
gennemførelsen af dette direktiv Rapporten 
skal indeholde en analyse af direktivets 
indvirkninger på de nationale økonomier 
og effekten på de nationale, regionale og 
lokale offentlige budgetter samt de 
socioøkonomiske indvirkninger på små og 
mellemstore virksomheder.

I kølvandet på fremlæggelsen af 
rapporten udfører Kommissionen en 
konsekvensanalyse og pilotprojekter med 
henblik på at fremlægge et lovforslag om 
at gøre FKSSG obligatorisk for alle 
relevante virksomheder inden 2020, med 
undtagelse af mikro-, små- og 
mellemstore virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 20331. Kommissionen 
undersøger også muligheden for at 
beskatte partnerskaber på samme måde 
som selskaber.
______________
1 EFT L 124 af 20.5.2003, s. 36.
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Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 133 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 133a 
Sikring i tilfælde af tab af skatteprovenu

Hvis den i artikel 133 omtalte 
konsekvensanalyse, udarbejdet af 
Kommissionen, påviser betydelige tab af 
skatteprovenu i flere medlemsstater, kan 
disse medlemsstater udsætte anvendelsen 
af det i kapitel IX, XII og XVI 
omhandlede FKSSG, indtil disse negative 
konsekvenser ophører.
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