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Ændringsforslag 20
Zuzana Roithová

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 EU.

Or. en

Ændringsforslag 21
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(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 
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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.

Unionen, og det vil virke fremmende for 
målet om at gøre Unionen til et mere 
konkurrencedygtigt sted for international 
investering.Hvis et sådant system skal 
blive mere effektivt og retfærdigt, er det 
nødvendigt at selskaber og
selskabskoncerner med en skattepligtig 
tilstedeværelse i mere end en medlemsstat 
underkastes ét regelsæt til beregning af 
skattegrundlaget, og at de kun skal have at 
gøre med en enkelt skattemyndighed 
("one-stop-shop").

Or. fr

Ændringsforslag 22
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 
regler bør også være tilgængelige for 
enheder, som er underlagt selskabsskat i 

(4) Med et frivilligt 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 
regler bør også være tilgængelige for 
enheder, som er underlagt selskabsskat i 
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Unionen, og som ikke er del af en koncern. Unionen, og som ikke er del af en koncern.

Or. en

Ændringsforslag 23
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 24
Zuzana Roithová

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 konsoliderede 
selskabsskattegrundlag (FKSSG)) griber 
ind i medlemsstaternes beføjelser angående 
deres nationale satser for 
selskabsbeskatning. Medlemsstaterne har 
derfor fortsat ret til at indføre visse 
støttetiltag til fordel for virksomhederne 
på skatteområdet.

Or. en
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Ændringsforslag 25
Rolandas Paksas

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, skal medlemsstaterne kunne 
udøve deres skønsmæssige beføjelser ved 
fastsættelsen af deres nationale satser for 
selskabsbeskatning for at sikre visse 
medlemsstaters konkurrenceevne;

Or. lt

Ændringsforslag 26
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 at øge hele EU's 
konkurrenceevne, bør systemet (det fælles 
konsoliderede selskabsskattegrundlag 
(FKSSG)) ikke gribe ind i 
medlemsstaternes beføjelser angående 
deres nationale satser for 
selskabsbeskatning.

Or. en

Ændringsforslag 27
Zuzana Roithová
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Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Dette direktiv er ikke et første skridt i 
retning af en harmonisering af 
selskabsskattesatserne i medlemsstaterne, 
som fortsat skal henhøre under 
medlemsstaternes enekompetence, således 
som det fremgår af de relevante 
bestemmelser i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 28
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I henhold til dette direktiv vil 
indførelsen af FKSSG ikke få 
konsekvenser for medlemsstaterne 
skatteprovenu.

Or. en

Ændringsforslag 29
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 30
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 kan ikke 
gives tilladelse til fremførsel af tab, der er 
oparbejdet inden direktivet ikrafttrædelse.

Or. en
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Ændringsforslag 32
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Muligheden for konsolidering 
(koncernmedlemskab) bør fastsættes ud fra 
en toleddet test baseret på i) 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) 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

Ændringsforslag 33
Zuzana Roithová

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 

(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, 
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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.

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 kan gennemføre og 
indbyrdes samordne yderligere 
foranstaltninger til mindskelse af de 
negative konsekvenser, der skyldes lave 
skattesatser i lande uden for EU, som ikke 
udveksler de nødvendige 
skatteoplysninger. 

Or. en

Ændringsforslag 34
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Gennem dette direktiv bør der som 
en ny egen indtægt, som en del af 
bestræbelserne på at skabe en skatteunion 
og for at styrke solidariteten med de 
økonomisk svagere regioner indføres en 
EU-selskabsskattesats på 5 % på 
selskaber, som ikke er omfattet af 
Kommissionens henstilling 2003/361EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder1, for at styrke solidariteten 
med de økonomisk mindre robuste 
regioner.
____________
1 EFT L 124 af 20.5.2003. s. 36.



AM\886991DA.doc 11/46 PE478.497v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 35
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 
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.

(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 
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 36
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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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

Ændringsforslag 37
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a)For at undgå, at anvendelsen af 
systemet (det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag (FKSSG)) fører til 
forvridninger i kapital- og 
udbytteallokeringen i EU, er det 
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nødvendigt at begrænse forskellene i
selskabsskattesatserne ved at indføre en 
minimumsbeskatning i samtlige 
medlemsstater.

Or. fr

Ændringsforslag 38
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) De fælles regler for beregning af det 
fælles beskatningsgrundlag må ikke føre 
til uforholdsmæssigt store administrative 
udgifter for selskaberne for ikke at skade 
deres konkurrenceevne.

Or. fr

Ændringsforslag 39
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Analysen, som foretages i henhold 
til revisionsbestemmelsen, bør også 
omfatte en undersøgelse af muligheden 
for at gøre FKSSG frivillig og af, hvor 
nyttig det er for små og mellemstore 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 40
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Forslag til direktiv
Artikel 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 
fastsætter ligeledes regler for indførelsen 
af en minimumsselskabsskat i 
medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 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, og der 
fastsættes en samlet minimumsskattesats 
for selskaber i samtlige medlemsstater på 
15 % indtil 2013, på 20 % indtil 2015 og 
25 % indtil 2017.

Or. en

Ændringsforslag 42
Pascal Canfin

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

Med dette direktiv indføres der fra dets 
ikrafttrædelsesdato en selskabsskat i hele 
EU med en skattesats på 5 % for 
selskaber, som ikke er omfattet af 
henstilling 2003/361/EF, og provenuet 
betragtes som en yderligere egen indtægt.

Or. en

Ændringsforslag 43
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omhandlede selskaber Selskaber, der er omfattet af ordningen i 
dette direktiv

Or. fr

Ændringsforslag 44
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omhandlede selskaber Selskaber, der er omfattet af ordningen i 
dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 45
Rolandas Paksas
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

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 er oprettet i henhold til 
lovene i en medlemsstat, og hvor de tre
følgende betingelser er opfyldt:

Or. lt

Ændringsforslag 46
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)a selskabet er omfattet af lovgivningen 
om partnerskaber

Or. lt

Ændringsforslag 47
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omhandlede selskabsformer fra 
tredjelande

Selskabsformer, der er omfattet af 
ordningen i dette direktiv

Or. fr

Ændringsforslag 48
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – 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 
underkastet det i dette direktiv 
omhandlede system;

Or. fr

Ændringsforslag 49
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – 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 skal 
eller har valgt at anvende det i dette 
direktiv omhandlede system;

Or. en

Ændringsforslag 50
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 4 – 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 underkastet det i dette direktiv 
omhandlede system;

Or. fr

Ændringsforslag 51
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – 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 skal eller har valgt ikke at anvende det 
i dette direktiv omhandlede system

Or. en

Ændringsforslag 52
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Kapitel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VALG AF DET I DETTE DIREKTIV 
OMHANDLEDE SYSTEM

FASTLÆGGELSE AF 
SKATTEMÆSSIGT HJEMSTED OG 
GÆLDENDE RET I FORBINDELSE 
MED DET I DETTE DIREKTIV 
FASTSATTE SYSTEM

Or. fr

Ændringsforslag 53
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Valg Skattemæssigt hjemsted

Or. fr
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Ændringsforslag 54
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Virksomheder, som ikke er omfattet af 
henstilling 2003/361/EF, men af dette 
direktiv, og som har skattemæssigt 
hjemsted i en medlemsstat, anvender det i 
dette direktiv fastsatte system på de 
betingelser, der er fastsat i samme 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

FKSSG skal være obligatorisk for selskaber, som ikke er små og mellemstore virksomheder, 
for at lukke hullerne i selskabsbeskatningssystemerne, som gør det muligt for store selskaber 
at udnytte nationale forskelle ved kunstigt at flytte rundt på deres overskud for at nedbringe 
deres skatteprocent, i visse til fælde til nul.

Ændringsforslag 55
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 
underkastet det i dette direktiv 
omhandlede system på de deri fastsatte 
betingelser.

Or. fr

Ændringsforslag 56
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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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 henstilling 
2003/361/EF og 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 57
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 
underkastet 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 58
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

6. Et selskab, som er hjemmehørende i en 
medlemsstat, og som er underkastet det i 
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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.

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.

Or. fr

Ændringsforslag 59
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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, og som er underkastet 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 60
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Muligheden for fravalg fra 

medlemsstaternes side
Medlemsstaterne kan vælge ikke at 
anvende bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 61
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 7 

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 underkastet 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

Or. fr

Ændringsforslag 62
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) modtagne udbytteudlodninger udgår

Or. en

Ændringsforslag 63
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Løbende udgifter til miljøbeskyttelse og 
nedbringelse af CO2-udledninger anses 
ligeledes som fradragsberettigede 
udgifter.
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Or. lt

Ændringsforslag 64
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 65
Liem Hoang Ngoc

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 66
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Kapitel 8 – overskrift
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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 67
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 44

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 underkastet 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 68
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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, 

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

medregnes i eller fratrækkes 
skattegrundlaget, alt efter 
omstændighederne, efter de i national lov 
gældende regler om tidspunkter.

Or. fr

Ændringsforslag 69
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

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 
underkastet det i dette direktiv 
omhandlede system

Or. en

Ændringsforslag 70
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

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

Or. en
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Ændringsforslag 71
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

Beløb, der allerede er fradraget inden 
indtrædelsen i systemet, kan ikke 
fradrages på ny.

Or. en

Ændringsforslag 72
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 48 udgår
Tab inden indtrædelse

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 73
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 48 
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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 vedkommende 
blev underkastet 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.

Or. en

Ændringsforslag 74
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49 udgår
Generel regel for udtrædelse af systemet

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 75
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50 udgår
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Anlægsaktiver, der er afskrevet i en pulje
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 76
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51 udgår
Langfristede kontrakter ved udtrædelse af 

systemet
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. fr

Ændringsforslag 77
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 52
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 52 udgår
Hensættelser og fradrag ved udtrædelse af 

systemet
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 78
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 53 udgår
Tab ved udtrædelse af systemet

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 79
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved konsolideringen tages der ikke 
hensyn til årene forud for dette direktivs 
ikrafttrædelse. Tab fra før dette direktivs 
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ikrafttrædelse kan ikke konsolideres.

Or. en

Ændringsforslag 80
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 57a
Ingen konsolidering med tilbagevirkende 

kraft
Konsolideringen gælder ikke for 
skattepligtige overskud, som indtjenes 
efter dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. fr

Ændringsforslag 81
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 57a
Fremførsel af tab

Tab kan ikke fremføres i mere and fem år.

Or. en

Ændringsforslag 82
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 2
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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.

Or. fr

Ændringsforslag 83
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 66 – 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 en 
del af en koncern, fremføres tabene og 
modregnes efter artikel 43

Or. fr

Ændringsforslag 84
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 66 – 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
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Or. fr

Ændringsforslag 85
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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, som er mere 
end 70 % lavere end den i medlemsstaterne 
gældende gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats

Or. fr

Ændringsforslag 86
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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, som er mere end 100 % 
lavere end den i medlemsstaterne gældende 
gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats

Or. en

Ændringsforslag 87
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 80 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 88
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 mere 
end 70 % lavere end den i medlemsstaterne 
gældende gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats

Or. fr

Ændringsforslag 89
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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, 

udgår
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såfremt en af følgende betingelser er 
opfyldt:
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 
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 90
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 mere end 70 %
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

Or. fr

Ændringsforslag 91
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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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 deres 
nettoregnskabsværdi.

Or. fr

Ændringsforslag 92
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 104

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 104 udgår
Meddelelse om valg

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 
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 
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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 93
Robert Rochefort

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 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. Når valget er 
godkendt, varetager 
hovedskattemyndigheden samordningen 
af skattekontrollen i alle medlemsstater, 
hvor der er koncernmedlemmer 
hjemmehørende.

Or. fr

Ændringsforslag 94
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 105



AM\886991DA.doc 37/46 PE478.497v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 105 udgår
Bindingsperiode for en koncern

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. fr
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Ændringsforslag 95
Rolandas Paksas

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 fem skatteår. Efter 
udløbet af den første bindingsperiode skal
det selvstændige skattesubjekt overholde 
det i dette direktiv fastsatte system eller 
endeligt underkaste sig den nationale 
lovgivning, som det henhører under.
Denne bestemmelse gælder for samtlige 
selskaber, som henhører under dette 
direktivs anvendelsesområde. 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. lt

Ændringsforslag 96
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 106

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 106 udgår
Oplysninger i meddelelsen om valg

Meddelelsen om valg skal indeholde 
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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

Ændringsforslag 97
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 107 udgår
Kontrol af meddelelsen om valg

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 
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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

Ændringsforslag 98
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 99
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 126 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL XVIIa
MINDSTENIVEAUET FOR 
SELSKABSBESKATNING

Artikel 126a
Regler for fastsættelsen af skattesatserne 
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for selskaber
Medlemsstaterne fastsætter deres 
nationale selskabsskattesatser på en 
sådan måde, at de ikke er mindre end 
maksimalt 3 % af de gennemsnitlige 
lovbestemte selskabsskattesatser i 
medlemsstaterne.
Den i medlemsstaterne gældende 
gennemsnitlige lovbestemte 
selskabsskattesats offentliggøres årligt af
Kommissionen. Den beregnes som et 
aritmetisk gennemsnit.

Or. fr

Ændringsforslag 100
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 126 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 126b
Sikkerhedsklausul med hensyn til de 

reelle selskabsskattesatser
Medlemsstaterne afholder sig fra at 
vedtage foranstaltninger, som medfører 
en nedsættelse af deres reelle 
selskabsskattesatser.

Or. fr

Ændringsforslag 101
Iliana Ivanova

Forslag til direktiv
Artikel 130

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionens vedtagelse af delegerede 
retsakter, om enhver indsigelse mod dem 
eller om Rådets tilbagekaldelse af 
delegationen af beføjelser. Samtlige 
fremtidige evalueringer af retsakten skal 
meddeles Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 102
Zuzana Roithová

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 navnlig indeholde en analyse af en
udvidelse (herunder muligheden for 
fravalg) eller begrænsning af direktivets 
anvendelsesområde samt af en ophævelse 
af bestemmelserne i det. Den omfatter 
ligeledes en undersøgelse af små og 
mellemstore virksomheders anvendelse af 
dette direktiv og nytten af det for dem.
Otte år efter dette direktivs ikrafttrædelse 
foretager Kommissionen en 
konsekvensanalyse af anvendelsen af 
bestemmelserne om det i kapitel IX, X, XI, 
XII og XVI i dette direktiv omhandlede 
konsoliderede beskatningsgrundlag for 
den økonomiske situation i samtlige 
medlemsstater, navnlig for så vidt angår 
deres budgetneutralitet. Kommissionen 
aflægger beretning til Europa-
Parlamentet og Rådet om denne 
konsekvensanalyse. Hvis undersøgelsen 
påviser betydelige tab af skatteprovenu i 
flere medlemsstater, foreslår 
Kommissionen en udsættelse af 



AM\886991DA.doc 43/46 PE478.497v01-00

DA

anvendelsen af det i kapitel IX, X, XI, XII 
og XVI omhandlede konsoliderede 
beskatningsgrundlag, indtil disse negative 
konsekvenser ophører. 

Or. en

Ændringsforslag 103
Rolandas Paksas

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 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. Desuden skal 
rapporten indeholde en analyse af 
direktivets konsekvenser for lokale og 
regionale samfund.

Or. lt

Ændringsforslag 104
Iliana Ivanova

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 

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 navnlig indeholde en analyse af 
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mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

virkningerne af den mekanisme, der 
oprettes i kapitel XVI i dette direktiv til 
fordeling af skattegrundlag mellem 
medlemsstaterne. Den indeholder ligeledes 
en analyse af mekanismens konsekvenser 
for de nationale økonomier og 
skattesystemer.

Or. en

Ændringsforslag 105
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 133 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 133a
Pilotprojekter og synlighedsundersøgelser 

i medlemsstaterne
Senest den ...* indleder medlemsstaterne 
pilotprojekter for at undersøge de reelle 
konsekvenser af bestemmelserne i dette 
direktiv for skatteyderne og 
skattesystemerne. De fremsender 
resultaterne af disse projekter til 
Kommissionen, som offentliggør dem i et 
ensartet format og derefter orienterer 
Europa-Parlamentet og Rådet.
Senest den ...** gennemfører 
medlemsstaterne synlighedsundersøgelser 
for at evaluere de reelle konsekvenser af 
bestemmelserne om det konsoliderede 
beskatningsgrundlag i kapitel IX, X, XI, 
XII og XVI i dette direktiv. De fremsender 
resultaterne af disse projekter til 
Kommissionen, som offentliggør dem i et 
ensartet format og derefter orienterer 
Europa-Parlamentet og Rådet.
_____________
* EUT: Indsættelse af datoen, som svare 
til to år efter direktivet ikrafttrædelse.
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** EUT: Indsættelse af datoen, som svare 
til syv år efter direktivet ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 106
Zuzana Roithová

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 vedtager og offentliggør 
senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse og, for så vidt angår kapitel 
IX, X, XI, XII og XVI, otte år efter dette 
direktivs ikrafttrædelse 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 107
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 134 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De anvender disse love og bestemmelser 
fra den […].

De anvender disse love og bestemmelser 
senest fem år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse med undtagelse af 
bestemmelserne i kapitel IX, X, XI, XII og 
XVI, som finder anvendelse ti år efter 
dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en
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