
 

AM\1147917DA.docx  PE616.069v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.3.2018 A8-0051/68 

Ændringsforslag  68 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Fordelingsformlen under det 

konsoliderede skattegrundlag bør bestå af 

tre ligeligt vægtede faktorer, nemlig 

arbejdskraft, aktiver og omsætning. Disse 

ligeligt vægtede faktorer bør afspejle en 

afbalanceret metode til fordeling af 

overskud mellem de relevante 

medlemsstater og sikre, at overskuddet 

beskattes, dér hvor det rent faktisk skabes. 

Arbejdskraft og aktiver bør derfor henføres 

til den medlemsstat, hvor arbejdet udføres 

eller aktiverne befinder sig, hvorved 

oprindelsesmedlemsstatens interesser gives 

en passende vægtning, mens omsætningen 

bør henføres til den medlemsstat, som 

varerne eller tjenesterne leveres til. For at 

tage højde for forskelle i lønniveauet i 

Unionen og således sikre en fair fordeling 

af det konsoliderede skattegrundlag bør 

arbejdskraftfaktoren omfatte både 

lønudgifter og antal ansatte (hvor hver 

tæller for halvdelen). Aktivfaktoren bør 

derimod omfatte alle materielle 

anlægsaktiver, men ikke immaterielle og 

finansielle aktiver på grund af deres 

ustadige art og den deraf følgende risiko 

for omgåelse af reglerne i dette direktiv. 

Hvis fordelingen på grund af særlige 

(10) Fordelingsformlen under det 

konsoliderede skattegrundlag bør bestå af 

fire ligeligt vægtede faktorer, nemlig 

arbejdskraft, aktiver, omsætning samt 

indsamling og anvendelse af 

personoplysninger af brugere af 

onlineplatforme og tjenesteydelser. Disse 

ligeligt vægtede faktorer bør afspejle en 

afbalanceret metode til fordeling af 

overskud mellem de relevante 

medlemsstater og sikre, at overskuddet 

beskattes, dér hvor det rent faktisk skabes. 

Arbejdskraft og aktiver bør derfor henføres 

til den medlemsstat, hvor arbejdet udføres 

eller aktiverne befinder sig, hvorved 

oprindelsesmedlemsstatens interesser gives 

en passende vægtning, mens omsætningen 

bør henføres til den medlemsstat, som 

varerne eller tjenesterne leveres til. For at 

tage højde for forskelle i lønniveauet i 

Unionen og således sikre en fair fordeling 

af det konsoliderede skattegrundlag bør 

arbejdskraftfaktoren omfatte både 

lønudgifter og antal ansatte (hvor hver 

tæller for halvdelen). Aktivfaktoren bør 

derimod kun omfatte alle materielle 

anlægsaktiver. Hvis fordelingen på grund 

af særlige omstændigheder ikke på rimelig 
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omstændigheder ikke på rimelig vis 

repræsenterer omfanget af 

erhvervsaktiviteten, bør en 

sikkerhedsklausul give mulighed for at 

anvende en alternativ metode til allokering 

af indkomst. 

vis repræsenterer omfanget af 

erhvervsaktiviteten, bør en 

sikkerhedsklausul give mulighed for at 

anvende en alternativ metode til allokering 

af indkomst. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag er en gengivelse af ECON-Udvalgets ændringsforslag 10, som er 

vedtaget, men ordet "faste" genindsættes foran "materielle aktiver". 
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 (20a) Kommissionen bør straks 

gennemføre en ny konsekvensvurdering 

på grundlag af den mere omfattende og 

nøjagtige dataressource, der er baseret på 

OECD-standarden med landeopdelt 

rapportering, som nu uofficielt er til 

rådighed for medlemsstaternes 

skattemyndigheder.  

Or. en 
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 5c. Definitionen af indsamling og 

udnyttelse til kommercielle formål af 

personoplysninger i forbindelse med 

onlineplatforme og tjenestebrugeres 

indsamling og brug af personoplysninger 

bestemmes i overensstemmelse med 

forordning 2016/679/EU. 

 i) Indsamling af data for hver 

medlemsstat refererer kun til de data, der 

indsamles på det oprindelige 

oprindelsessted for onlineplatforme og 

brugere af tjenester og ikke til indsamlede 

data, der er i transit eller lagret. 

 ii) Med hensyn til onlineplatformes 

og tjenestebrugeres udnyttelse af 

personoplysninger bør det sikres, at der 

ikke sker overlapning med andre faktorer 

i formlen, såsom salg. 

Or. en 

 

 


