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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. bemærker, at selv om det er blevet stadig 

mere kompliceret for virksomheder, der 

opererer på tværs af grænserne, at 

overholde reglerne i de forskellige 

skattesystemer, har globaliseringen og 

digitaliseringen samtidig gjort det lettere 

for dem at organisere deres aktiviteter 

gennem offshore-finanscentre og at skabe 

sindrige konstruktioner, der kan nedbringe 

deres samlede skattebidrag; finder det 

betænkeligt, at de fleste medlemsstater som 

følge af den økonomiske krise, gældskrisen 

og nødvendigheden af at konsolidere 

budgettet har skåret kraftigt ned på deres 

skatteforvaltningers personale; 

understreger, at de nationale 

skattemyndigheder bør have tilstrækkeligt 

med ressourcer, herunder medarbejdere, til 

effektivt at kunne forebygge, afsløre og 

bekæmpe aggressiv skatteplanlægning, 

skatteunddragelse og skatteundgåelse, som 

i væsentlig grad udhuler deres 

skattegrundlag, og sikre en bedre og mere 

retfærdig skatteopkrævning og 

troværdigheden af skattesystemet; 

bemærker, at undersøgelser har vist, at 

kvalificerede skattemedarbejdere giver 

staten betydeligt flere indtægter end 

udgifter, eftersom effektive 

skatteforvaltninger har en direkte positiv 

3. bemærker, at selv om det er blevet stadig 

mere kompliceret for virksomheder, der 

opererer på tværs af grænserne, at 

overholde reglerne i de forskellige 

skattesystemer, har globaliseringen og 

digitaliseringen samtidig gjort det lettere 

for dem at organisere deres aktiviteter 

gennem offshore-finanscentre og at skabe 

sindrige konstruktioner, der kan nedbringe 

deres samlede skattebidrag; finder det 

betænkeligt, at de fleste medlemsstater som 

følge af den økonomiske krise, gældskrisen 

og nødvendigheden af at konsolidere 

budgettet har skåret kraftigt ned på deres 

skatteforvaltningers personale; 

understreger, at de nationale 

skattemyndigheder bør have tilstrækkeligt 

med ressourcer, herunder medarbejdere, til 

effektivt at kunne forebygge, afsløre og 

bekæmpe aggressiv skatteplanlægning, 

skatteunddragelse og skatteundgåelse, som 

i væsentlig grad udhuler deres 

skattegrundlag, og sikre en bedre og mere 

retfærdig skatteopkrævning og 

troværdigheden af skattesystemet; 

bemærker, at undersøgelser har vist, at 

kvalificerede skattemedarbejdere giver 

staten betydeligt flere indtægter i forhold 

til de udgifter, som er relateret til disse 

medarbejdere, eftersom effektive 

skatteforvaltninger har en direkte positiv 
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 95a. opfordrer medlemsstaterne – navnlig 

dem, der modtager økonomisk bistand – 

til at gennemføre strukturreformer, 

bekæmpe skattesvig og iværksætte 

aktioner imod aggressiv 

skatteplanlægning; 

Or. en 
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135. mener, at øget gennemsigtighed 

omkring multinationale selskabers 

aktiviteter er afgørende for at sikre, at 

skattemyndighederne er i stand til effektivt 

at bekæmpe BEPS; gentager derfor sit 

synspunkt om, at multinationale selskaber 

inden for alle sektorer i deres 

årsregnskaber på en klar og forståelig måde 

bør fremlægge en vifte af aggregerede 

oplysninger, herunder deres resultat før 

skat, skat af overskud eller underskud, 

antal ansatte, aktivbeholdning og 

grundlæggende oplysninger om tax rulings, 

for hver medlemsstat og hvert tredjeland, 

hvori de er etableret (landeopdelt 

rapportering); understreger betydningen af 

at gøre disse oplysninger tilgængelige for 

offentligheden, eventuelt i form af et 

centralt EU-register; understreger 

endvidere, at SMV’er, der ikke er 

multinationale selskaber, skal fritages for 

en sådan forpligtelse; opfordrer Rådet til 

inden udgangen af 2015 at acceptere 

Parlamentets holdning til direktivet om 

aktionærers rettigheder som vedtaget i juli 

2015; fremhæver, at 

gennemsigtighedskravene bør udformes og 

gennemføres på en sådan måde, at de ikke 

stiller EU’s virksomheder dårligere i 

konkurrencen; 

135. mener, at øget gennemsigtighed 

omkring multinationale selskabers 

aktiviteter er afgørende for at sikre, at 

skattemyndighederne er i stand til effektivt 

at bekæmpe BEPS; gentager derfor sit 

synspunkt om, at multinationale selskaber 

inden for alle sektorer i deres 

årsregnskaber på en klar og forståelig måde 

bør fremlægge en vifte af aggregerede 

oplysninger, herunder deres resultat før 

skat, skat af overskud eller underskud, 

antal ansatte, aktivbeholdning og 

grundlæggende oplysninger om tax rulings, 

for hver medlemsstat og hvert tredjeland, 

hvori de er etableret (landeopdelt 

rapportering); understreger betydningen af 

at gøre disse oplysninger tilgængelige for 

offentligheden, eventuelt i form af et 

centralt EU-register; understreger 

endvidere, at SMV’er og midcapselskaber, 

der ikke er multinationale selskaber, skal 

fritages for en sådan forpligtelse; opfordrer 

Rådet til inden udgangen af 2015 at 

acceptere Parlamentets holdning til 

direktivet om aktionærers rettigheder som 

vedtaget i juli 2015; fremhæver, at 

gennemsigtighedskravene bør udformes og 

gennemføres på en sådan måde, at de ikke 

stiller EU’s virksomheder dårligere i 

konkurrencen; 
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