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Betænkning A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2016/2038(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning P 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

P. der henviser til, at en tilnærmelse af 

skattepolitikken også bør ledsages af øget 

kontrol og flere undersøgelser af skadelige 

skattepraksisser der henviser til, at 

Kommissionen har indledt nye formelle 

undersøgelser vedrørende den 

skattemæssige behandling af 

multinationale selskaber; der henviser til, 

at en vurdering af de skattepolitiske tiltag 

med et statsstøtteperspektiv på det seneste 

er blevet en stadig vigtigere metode; der 

henviser til, at yderligere overvejelser og 

tiltag til at skabe et bedre indblik i og en 

effektiv håndtering af sammenhængen 

mellem beskatning og konkurrence er 

nødvendige;  der henviser til, at 

Kommissionen har mulighed for at 

undersøge alle formodede sager om ulovlig 

statsstøtte i form af fordelagtig 

skattebehandling på en ikke-selektiv og 

upartisk måde; der henviser til, at en række 

af Kommissionens undersøgelser 

vedrørende statsstøtte stadig var i gang på 

tidspunktet for vedtagelsen af nærværende 

betænkning; der henviser til, at visse 

medlemsstater har indledt 

inddrivelsesprocedurer over for visse 

multinationale selskaber; der henviser til, 

at nogle medlemsstater har gennemført 

analyser af den nationale skattepolitiks 

afsmittende effekt for at vurdere den 

P. der henviser til, at en tilnærmelse af 

skattepolitikken også bør ledsages af øget 

kontrol og flere undersøgelser af skadelige 

skattepraksisser der henviser til, at 

Kommissionen har indledt nye formelle 

undersøgelser vedrørende den 

skattemæssige behandling af 

multinationale selskaber; der henviser til, 

at en vurdering af de skattepolitiske tiltag 

med et statsstøtteperspektiv på det seneste 

er blevet en stadig vigtigere metode; der 

henviser til, at yderligere overvejelser og 

tiltag til at skabe et bedre indblik i og en 

effektiv håndtering af sammenhængen 

mellem beskatning og konkurrence er 

nødvendige; der henviser til, at 

Kommissionen har mulighed for at 

undersøge alle formodede sager om ulovlig 

statsstøtte i form af fordelagtig 

skattebehandling på en ikke-selektiv og 

upartisk måde; der henviser til, at en række 

af Kommissionens undersøgelser 

vedrørende statsstøtte stadig var i gang på 

tidspunktet for vedtagelsen af nærværende 

betænkning; der henviser til, at visse 

medlemsstater har indledt 

inddrivelsesprocedurer over for visse 

multinationale selskaber; der henviser til, 

at kun nogle få medlemsstater har 

gennemført analyser af den nationale 

skattepolitiks afsmittende effekt for at 
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negative effekt på udviklingslandene; vurdere dens virkninger for 

udviklingslandene; 

Or. en 
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Betænkning A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2016/2038(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BG 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

der henviser til, at arbejdet i det særlige 

udvalg blev hæmmet af den 

omstændighed, at kun 4 ud af de 7 

multinationale selskaber, der var indbudt, 

takkede ja ved første opfordring til at give 

møde for medlemmerne (jf. bilag 2); 

BG. der henviser til, at kun 4 ud af 7 

multinationale selskaber takkede ja ved 

den første opfordring til at give møde for 

medlemmerne (se bilag 2) 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/11 

Ændringsforslag  11 

Danuta Maria Hübner 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2016/2038(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at fremlægge et forslag til et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag 

(FKSSG) inden udgangen af 2016, som 

skal ledsages af en passende og retfærdig 

fordelingsnøgle, som kan sikre en samlet 

løsning på skadelig skattepraksis i 

Unionen, skabe klarhed og enkelthed for 

virksomheder og lette 

grænseoverskridende, økonomiske 

aktiviteter i Unionen; mener, at 

konsolidering er det centrale element i 

FKSSG'et; er af den opfattelse, at 

konsolidering bør indføres snarligst muligt, 

og at ethvert mellemliggende system, der 

kun sikrer en harmonisering af 

skattegrundlaget med en mekanisme til 

udligning af tab, blot kan være 

midlertidigt; mener, at indførelsen af et 

fuldt obligatorisk FKSSG er stadig mere 

påtrængende nødvendigt; opfordrer 

medlemsstaterne til hurtigt at nå til enighed 

om FKSSG-forslaget, når det bliver 

fremsat, og til hurtigt derefter at 

gennemføre lovgivningen; minder 

medlemsstaterne om, at forskelle mellem 

selskabsskattesystemer kan skabe ulige 

konkurrencevilkår og illoyal 

skattekonkurrence, også i EU;  

6. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at fremlægge et forslag til et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag 

(FKSSG) inden udgangen af 2016, som 

skal ledsages af en passende og retfærdig 

fordelingsnøgle, som kan sikre en samlet 

løsning på skadelig skattepraksis i 

Unionen, skabe klarhed og enkelthed for 

virksomheder og lette 

grænseoverskridende, økonomiske 

aktiviteter i Unionen; mener, at 

konsolidering er det centrale element i 

FKSSG’et; er af den opfattelse, at 

konsolidering bør indføres snarligst muligt, 

og at ethvert mellemliggende system, der 

kun sikrer en harmonisering af 

skattegrundlaget med en mekanisme til 

udligning af tab, blot kan være 

midlertidigt; mener, at indførelsen af et 

fuldt obligatorisk FKSSG er stadig mere 

påtrængende nødvendigt; opfordrer 

medlemsstaterne til hurtigt at nå til enighed 

om FKSSG-forslaget, når det bliver 

fremsat, og til hurtigt derefter at 

gennemføre lovgivningen; minder 

medlemsstaterne om, at smuthuller og 

mismatch mellem selskabsskattegrundlaf 

og forskelle i administrativ praksis kan 

skabe ulige konkurrencevilkår og illoyal 

skattekonkurrence, også i EU; 
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Danuta Maria Hübner 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2016/2038(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. opfordrer Kommissionen til med 

henblik på at forbyde misbrug af 

patentbokse i skatteomgåelsesøjemed og 

sikre, at disse, hvis og når de anvendes, er 

knyttet til en egentlig økonomisk aktivitet, 

at fremsætte forslag til bindende EU-

lovgivning om patentbokse, der bygger på 

samt forsøger at afhjælpe svaghederne ved 

OECD's ændrede neksustilgang;  

understreger, at Kommissionens forslag 

bør gælde alle patentbokse udstedt af 

medlemsstaterne; opfordrer i mellemtiden 

alle medlemsstater til at offentliggøre, 

hvilke virksomheder der nyder godt af 

ordningen med patentbokse i deres land; 

31. opfordrer Kommissionen til med 

henblik på at forbyde misbrug af 

patentbokse i skatteomgåelsesøjemed og 

sikre, at disse, hvis og når de anvendes, er 

knyttet til en egentlig økonomisk aktivitet, 

at fremsætte forslag til bindende EU-

lovgivning om patentbokse, der bygger på 

samt forsøger at afhjælpe svaghederne ved 

OECD's ændrede neksustilgang; 

understreger, at Kommissionens forslag 

bør gælde alle nye patentbokse udstedt af 

medlemsstaterne, og at alle eksisterende 

patentbokse, der stadig er i kraft, skal 

ændres tilsvarende; 

Or. en 
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Danuta Maria Hübner 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2016/2038(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 69 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

69. gentager sin opfordring til 

Kommissionen og medlemsstaterne om at 

foretage analyser af den afsmittende 

virkning fra skattepolitikker på nationalt 

plan og EU-plan for at vurdere 

indvirkningen på udviklingslandene og 

fjerne politikker og praksisser, der har en 

negativ indvirkning på dem; 

69. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til, hvor det er relevant, 

at foretage analyser af den afsmittende 

virkning fra skattepolitikker på nationalt 

plan og EU-plan for at vurdere 

indvirkningen på udviklingslandene; 

Or. en 
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Danuta Maria Hübner 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2016/2038(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 71 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

71. opfordrer Kommissionen til at 

inkludere bestemmelser om god 

forvaltningspraksis i alle handels- og 

partnerskabsaftaler, herunder 

bestræbelser på effektivt at gennemføre 

BEPS-foranstaltninger og standarder for 

global automatisk udveksling af 

oplysninger, og til at sikre, at disse 

handels- og partnerskabsaftaler ikke kan 

misbruges af virksomheder eller formidlere 

til at undgå eller unddrage sig beskatning 

eller hvidvaske indtægter fra ulovlige 

aktiviteter; 

71. opfordrer Kommissionen til at 

inkludere bestemmelser om god 

skatteforvaltningspraksis, idet den navnlig 

henviser til overholdelse af de relevante 

henstillinger fra OECD vedrørende 

området for beskatning (f.eks. BEPS-

initiativet), og sikrer, at disse handels- og 

partnerskabsaftaler ikke kan misbruges af 

virksomheder eller formidlere til at undgå 

eller unddrage sig beskatning eller 

hvidvaske indtægter fra ulovlige 

aktiviteter; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/15 

Ændringsforslag  15 

Danuta Maria Hübner 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2016/2038(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 79 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

79. understreger behovet for en fælles og 

omfattende EU/USA-tilgang for så vidt 

angår gennemførelsen af OECD's 

standarder og vedrørende reelt ejerskab; 

understreger endvidere, at bestemmelser 

om god forvaltningspraksis og 

gennemførelse af BEPS-

foranstaltningerne bør indgå i samtlige 

fremtidige handelsaftaler for at sikre lige 

vilkår, skabe mere værdi for samfundet 

som helhed, bekæmpe skattesvig og 

skatteundgåelse samt opnå lederskab hos 

de transatlantiske partnere med hensyn til 

at fremme god skatteforvaltningsskik; 

79. understreger behovet for en fælles og 

omfattende EU/USA-tilgang for så vidt 

angår gennemførelsen af OECD's 

standarder og vedrørende reelt ejerskab; 

understreger endvidere, at bestemmelser 

om god skatteforvaltningspraksis bør 

indgå i samtlige fremtidige handelsaftaler 

for at sikre lige vilkår, skabe mere værdi 

for samfundet som helhed og bekæmpe 

skattesvig og skatteundgåelse samt opnå 

lederskab hos de transatlantiske partnere 

med hensyn til at fremme god 

skatteforvaltningsskik; 

Or. en 

 

 


