
 

 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

VEDTAGNE TEKSTER 
 

P8_TA(2018)0087 

Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag * 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. marts 2018 om forslag til 

Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (COM(2016)0683 – 

C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

(Særlig lovgivningsprocedure – høring) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0683), 

– der henviser til artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 

danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0471/2016),  

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 

anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 

danske Folketing, det irske Repræsentanternes Hus og det irske Senat, det 

luxembourgske Deputeretkammer, det maltesiske Repræsentanternes Hus, det 

nederlandske Førstekammer, det nederlandske Andetkammer samt den svenske 

Riksdag, ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder 

nærhedsprincippet, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 78c, 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra 

Retsudvalget (A8-0051/2018), 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 

293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 

væsentlig grad; 

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 



 

 

til de nationale parlamenter. 



 

 

 

Ændring  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(1) Selskaber, som søger at drive 

erhvervsmæssig virksomhed på tværs af 

grænserne inden for Unionen, støder på 

store forhindringer og 

markedsforvridninger, som følge af at der 

findes 28 forskellige 

selskabsskattesystemer, der interagerer 

med hinanden. Samtidig er 

skatteplanlægningsstrukturerne med tiden 

blevet stadig mere sofistikerede, 

efterhånden som de udvikler sig over 

forskellige jurisdiktioner og på effektiv vis 

udnytter teknikaliteterne i et skattesystem 

eller uforeneligheder mellem to eller flere 

skattesystemer med henblik på at reducere 

selskabernes skattetilsvar. Selv om sådanne 

situationer afdækker mangler, der er vidt 

forskellige i deres natur, er de med til at 

skabe hindringer for det indre markeds 

rette funktion. Tiltag for at løse disse 

problemer bør derfor være rettet mod 

begge disse former for markedssvigt. 

(1) Selskaber, som søger at drive 

erhvervsmæssig virksomhed på tværs af 

grænserne inden for Unionen, støder på 

store forhindringer og 

markedsforvridninger, som følge af at der 

findes 28 forskellige 

selskabsskattesystemer, der interagerer 

med hinanden. I en tid med globalisering 

og digitalisering bliver beskatning af især 

finansiel og immateriel kapital ved kilden 

stadig vanskeligere at spore tilbage og 

nemmere at snyde med. Samtidig er 

skatteplanlægningsstrukturerne med tiden 

blevet stadig mere sofistikerede, 

efterhånden som de udvikler sig over 

forskellige jurisdiktioner og på effektiv vis 

udnytter teknikaliteterne i et skattesystem 

eller uforeneligheder mellem to eller flere 

skattesystemer med henblik på at reducere 

selskabernes skattetilsvar. Den 

dominerende digitalisering af mange 

sektorer i økonomien samtidig med den 

hastige udvikling i den digitale økonomi 

sætter spørgsmålstegn ved egnetheden af 

Unionens selskabsskattemodeller, som 

blev udformet til traditionelle, 

"håndgribelige" erhverv, herunder med 

hensyn til i hvor stor en udstrækning, 

værdiansættelses- og 

beregningskriterierne vil kunne 

genopfindes, så de afspejler det 21. 

århundredes erhvervsaktiviteter. Selv om 

sådanne situationer afdækker mangler, der 

er vidt forskellige i deres natur, er de alle 

med til at skabe hindringer for det indre 

markeds rette funktion og bevirke 

forvridninger mellem store virksomheder 

og små og mellemstore virksomheder. En 

ny standard for et selskabsskattegrundlag 

for Unionen bør derfor være rettet mod de 

typer af mangler på markedet under 



 

 

hensyntagen til målene om langsigtet 

juridisk klarhed og retssikkerhed og 

princippet om afgiftsneutralitet. Øget 

konvergens mellem de nationale 

skattesystemer vil føre til en betydelig 

mindskelse af omkostningerne og den 

administrative byrde for virksomheder, 

der opererer på tværs af grænserne inden 

for Unionen. Mens skattepolitik henhører 

under national kompetence, er det i artikel 

115 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde udtrykkeligt fastlagt, at 

Rådet bør handle med enstemmighed og i 

overensstemmelse med en særlig 

lovgivningsprocedure samt efter høring af 

Europa-Parlamentet og Det Økonomiske 

og Sociale Udvalg udstede direktiver om 

indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 

beskatningslove, regler og administrative 

bestemmelser i medlemsstaterne, der 

direkte påvirker oprettelsen eller 

funktionen af det indre marked. 

 

Ændring  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(2) For at fremme et velfungerende 

indre marked bør selskabsskattemiljøet i 

Unionen formes i overensstemmelse med 

princippet om, at selskaberne skal betale 

deres fair del af skatten i den eller de 

jurisdiktioner, hvor de generer deres 

overskud. Der bør derfor indføres 

mekanismer til at afskrække selskaber fra 

at udnytte uoverensstemmelser mellem 

nationale skattesystemer med henblik på at 

nedbringe deres skattetilsvar. Det er 

ligeledes vigtigt også at stimulere vækst og 

økonomisk udvikling i det indre marked 

ved at lette grænseoverskridende handel og 

selskabsinvesteringer. Det er derfor 

nødvendigt at fjerne risikoen for både 

dobbelt beskatning og dobbelt ikke-

beskatning i Unionen ved at udrydde 

uoverensstemmelserne i samspillet mellem 

(2) For at fremme et velfungerende 

indre marked bør selskabsskattemiljøet i 

Unionen formes i overensstemmelse med 

princippet om, at selskaberne skal betale 

deres fair del af skatten i den eller de 

jurisdiktioner, hvor selskaberne har fast 

driftssted. I betragtning af de digitale 

ændringer af erhvervsmiljøet er det 

nødvendigt at sikre, at selskaber, der 

skaber overskud i en medlemsstat uden at 

have et fysisk fast driftssted, men som 

derimod har et digitalt fast driftssted i den 

pågældende medlemsstat, bør behandles 

på samme måde som selskaber, der har et 

fysisk fast driftssted. Der bør derfor 

indføres mekanismer til at afskrække 

selskaber fra at udnytte 

uoverensstemmelser mellem nationale 

skattesystemer med henblik på at 



 

 

de nationale selskabsskattesystemer. 

Selskaberne har samtidig brug for let 

anvendelige skatteregler, så de kan udvikle 

deres erhvervsaktivitet og udvide på tværs 

af grænserne i Unionen. I den forbindelse 

bør der også gøres op med de 

tilbageværende tilfælde af diskrimination. 

nedbringe deres skattetilsvar. Det er 

ligeledes vigtigt også at stimulere vækst og 

økonomisk udvikling i det indre marked 

ved at lette grænseoverskridende handel og 

selskabsinvesteringer. Det er derfor 

nødvendigt at fjerne risikoen for både 

dobbelt beskatning og dobbelt ikke-

beskatning i Unionen ved at udrydde 

uoverensstemmelserne i samspillet mellem 

de nationale selskabsskattesystemer. 

Selskaberne har samtidig brug for let 

anvendelige skatteregler, så de kan udvikle 

deres erhvervsaktivitet og udvide på tværs 

af grænserne i Unionen. I den forbindelse 

bør der også gøres op med de 

tilbageværende tilfælde af diskrimination. 

Konsolidering udgør et væsentligt element 

i systemet med et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag, da større 

skattemæssige hindringer, der opstår for 

selskaber tilhørende samme koncern, som 

opererer på tværs af grænserne inden for 

Unionen, kun kan tackles på denne måde. 

Konsolidering fjerner formaliteter i 

forbindelse med intern prisafregning og 

koncernintern dobbeltbeskatning. 

 

Ændring  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(3) Som fremhævet i forslaget til 

Rådets direktiv om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag fra den 16. marts 

2011, vil et selskabsskattesystem, der 

behandler Unionen som et indre marked i 

forbindelse med beregning af selskabernes 

selskabsskattegrundlag, lette den 

grænseoverskridende aktivitet for 

selskaber, der er hjemmehørende i 

Unionen, og fremme målet om at gøre 

Unionen til et mere konkurrencedygtigt 

sted for internationale investeringer. 

Forslaget om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag fra 2011 fokuserede 

på målet om at gøre det lettere for 

(3) Som fremhævet i forslaget til 

Rådets direktiv om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag fra den 16. marts 

2011, vil et selskabsskattesystem, der 

behandler Unionen som et indre marked i 

forbindelse med beregning af selskabernes 

selskabsskattegrundlag, lette den 

grænseoverskridende aktivitet for 

selskaber, der er hjemmehørende i 

Unionen, og fremme målet om at gøre 

Unionen til et mere konkurrencedygtigt 

sted for internationale investeringer, 

navnlig for små og mellemstore 

virksomheder. Forslaget om et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag fra 



 

 

virksomheder at udvide deres 

erhvervsaktivitet inden for Unionen. 

Foruden det nævnte mål bør det også tages 

i betragtning, at det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag kan være et 

særdeles effektivt redskab til at skabe et 

mere velfungerende indre marked ved at 

bekæmpe ordninger for skatteundgåelse. 

Initiativet om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag bør derfor lanceres 

på ny for på den ene side at tage hensyn til 

aspektet om erhvervsfremme og på den 

anden side initiativets bidrag til 

bekæmpelse af skatteundgåelse. Denne 

tilgang vil være den bedst egnede til at 

opfylde målet om at få bugt med 

forvridningerne af det indre markeds 

funktion. 

2011 fokuserede på målet om at gøre det 

lettere for virksomheder at udvide deres 

erhvervsaktivitet inden for Unionen. 

Foruden det nævnte mål bør det også tages 

i betragtning, at det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag kan være et 

særdeles effektivt redskab til at skabe et 

mere velfungerende indre marked ved at 

bekæmpe ordninger for skatteundgåelse. 

Initiativet om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag bør derfor lanceres 

på ny for på den ene side at tage hensyn til 

aspektet om erhvervsfremme og på den 

anden side initiativets bidrag til 

bekæmpelse af skatteundgåelse. Når et 

fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag er gennemført i 

alle medlemsstaterne, vil det sikre, at 

skatter betales der, hvor der genereres 

overskud, og hvor selskaberne har fast 

driftssted. Denne tilgang vil være den bedst 

egnede til at opfylde målet om at få bugt 

med forvridningerne af det indre markeds 

funktion. Forbedringer af det indre 

marked er en central faktor for at fremme 

væksten og beskæftigelsen. Indførelsen af 

et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag vil øge den 

økonomiske vækst og føre til øget 

beskæftigelse i Unionen ved at reducere 

skadelig skattekonkurrence mellem 

virksomheder. 

__________________ __________________ 

7 Forslag til Rådets direktiv om et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag 

(COM(2011)0121 endelig/2 af 3.10.2011). 

7 Forslag til Rådets direktiv om et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag 

(COM(2011)0121 endelig/2 af 3.10.2011). 

 

Ændring  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(4) På grund af behovet for at træffe 

hurtige foranstaltninger for at garantere det 

indre markeds rette funktion ved på den 

ene side at gøre det mere indbydende over 

(4) På grund af behovet for at træffe 

hurtige foranstaltninger for at garantere det 

indre markeds rette funktion ved på den 

ene side at gøre det mere indbydende over 



 

 

for handel og investeringer og på den 

anden side mere modstandsdygtigt over for 

ordninger for skatteundgåelse, er det 

nødvendigt at opdele det ambitiøse 

initiativ om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag i to særskilte 

forslag. Der bør i første omgang vedtages 

regler for et fælles selskabsskattegrundlag, 

før opmærksomheden på det senere stadie 

rettes mod konsolidering. 

for handel og investeringer og på den 

anden side mere modstandsdygtigt over for 

ordninger for skatteundgåelse, er det meget 

vigtigt at sikre, at direktivet om et fælles 

selskabsskattegrundlag og direktivet om et 

fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 

træder i kraft samtidigt. Eftersom en 

sådan ændret ordning er et vigtigt skridt i 

fuldstændiggørelsen af det indre marked, 

er der behov for fleksibilitet, således at 

den kan gennemføres korrekt lige fra 

begyndelsen. Da det indre marked 

omfatter alle medlemsstater, bør det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag 

derfor indføres i alle medlemsstater. Hvis 

Rådet ikke enstemmigt vedtager en 

afgørelse om forslaget om oprettelse af et 

fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag, bør 

Kommissionen forelægge et nyt forslag 

baseret på artikel 116 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, 

hvorved Europa-Parlamentet og Rådet 

inden for rammerne af den almindelige 

lovgivningsprocedure fastlægger den 

nødvendige lovgivning. Som en sidste 

udvej bør der af medlemsstaterne indledes 

et forstærket samarbejde, som til enhver 

tid bør være åbent for ikke-deltagende 

medlemsstater i overensstemmelse med 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde. Det er imidlertid 

beklageligt, at der ikke er blevet 

gennemført nogen tilstrækkeligt detaljeret 

vurdering med hensyn til enten FSSG- 

eller FKSSG-forslaget, for så vidt angår 

indvirkningen på medlemsstaternes 

selskabsskatteindtægter på landebasis. 

 

Ændring  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(5) Mange ordninger for aggressiv 

skatteplanlægning foregår ofte i en 

grænseoverskridende kontekst, hvilket 

(5) Mange ordninger for aggressiv 

skatteplanlægning foregår ofte i en 

grænseoverskridende kontekst, hvilket 



 

 

betyder, at de deltagende 

selskabskoncerner må besidde et minimum 

af ressourcer. Ud fra den forudsætning og 

af hensyn til proportionaliteten, bør 

reglerne for det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag kun være 

obligatoriske for selskabskoncerner af en 

betydelig størrelse. Der bør derfor 

fastsættes en størrelsesrelateret tærskel, 

som tager udgangspunkt i de samlede 

konsoliderede indtægter i en koncern, der 

udarbejder konsoliderede regnskaber. For 

bedre at fremme målet om at lette handelen 

og investeringerne i det indre marked bør 

reglerne om det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag også være (valgfrit) 

tilgængelige for koncerner, der ikke 

opfylder betingelsen vedrørende størrelse. 

betyder, at de deltagende 

selskabskoncerner må besidde et minimum 

af ressourcer. Ud fra den forudsætning og 

af hensyn til proportionaliteten bør reglerne 

for et fælles selskabsskattegrundlag i 

begyndelsen kun være obligatoriske for 

selskaber, der indgår i en koncern af en 

betydelig størrelse. Der bør derfor 

fastsættes en størrelsesrelateret starttærskel 

på 750 millioner EUR, som tager 

udgangspunkt i de samlede konsoliderede 

indtægter i en koncern, der udarbejder 

konsoliderede regnskaber. Eftersom dette 

direktiv fastsætter en ny standard for 

selskabsskattegrundlaget for alle 

virksomheder i Unionen, bør 

tærskelværdien sænkes til nul i løbet af en 

periode på højst syv år. For bedre at 

fremme målet om at lette handelen og 

investeringerne i det indre marked bør 

reglerne om et fælles 

selskabsskattegrundlag også i første fase 

være (valgfrit) tilgængelige for selskaber, 

der ikke opfylder disse betingelser. 

 

Ændring  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (5a) Alt andet lige kan omstillingen til 

et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag medføre tab af 

eller stigning i skatteindtægter for 

medlemsstaterne. For at kompensere for 

tab oprettes der en midlertidig 

kompensationsmekanisme, som 

finansieres af de ekstra skatteindtægter 

fra de medlemsstater, der oplever en 

stigning i skatteindtægter som følge af 

den nye ordning. Kompensationen bør 

justeres hvert år for at tage højde for 

eventuelle nationale eller regionale 

afgørelser, der træffes forud for 

direktivets ikrafttræden. Det bør pålægges 

Kommissionen at foreslå, at 

kompensationsordningen fjernes eller 



 

 

ændres efter en periode på syv år, og at 

fastsætte lofter for kompensation. 

 

Ændring  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (5b) For at undgå den eksisterende 

fordeling af skattebyrden mellem små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er) og 

multinationale selskaber som nævnt i 

Europa-Parlamentets beslutning af 25. 

november 2015 om afgørelser i 

skattespørgsmål og andre foranstaltninger 

af lignende art eller med lignende 

virkning har et fælles 

selskabsskattegrundlag til formål ikke at 

stille SMV'er dårligere i konkurrencen, 

idet der derved skabes lige 

konkurrencevilkår for dem. 

Hovedskattemyndigheden kan give 

SMV'erne de nødvendige værktøjer, der 

kan hjælpe dem til at overholde de 

administrative og organisatoriske krav, 

som et tilvalg af det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag medfører. 

 

Ændring  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(6) Muligheden for deltagelse i en 

konsolideret selskabskoncern bør 

fastsættes ud fra en toleddet test på basis 

af i) kontrol (mere end 50 % af 

stemmerettighederne) og ii) ejerskab 

(mere end 75 % af egenkapitalen) eller ret 

til del i overskud (mere end 75 % af 

rettighederne til del i overskuddet). En 

sådan test vil sikre, at der er en høj grad 

af økonomisk integration mellem 

koncernmedlemmerne. For at sikre 

(6) Det er nødvendigt at definere 

begrebet fast driftssted, som er beliggende 

i Unionen og tilhører et skattesubjekt, der 

er skattemæssigt hjemhørende i Unionen. 

Alt for ofte træffer multinationale 

selskaber foranstaltninger til at flytte 

deres overskud til lande med fordelagtige 

skattesystemer, uden at der betales eller 

kun betales meget lav skat. Begrebet fast 

driftssted ville give en præcis og bindende 

definition af de kriterier, der skal være 



 

 

systemets integritet bør de to tærskler for 

kontrol og ejerskab eller ret til del i 

overskud være opfyldt gennem hele 

skatteåret; i modsat fald bør det 

nødlidende selskab øjeblikkeligt forlade 

koncernen. For at forhindre at der 

manipuleres med de skattemæssige 

resultater, f.eks. ved at selskaber 

indtræder i og udtræder af koncernen i 

korte perioder, bør der også gælde et 

mindstekrav om deltagelse i ni på 

hinanden følgende måneder for at fastslå 

koncernmedlemsskab. 

opfyldt, hvis et multinationalt selskab skal 

kunne dokumentere, at det er beliggende i 

et givet land. Dette vil forpligte de 

multinationale selskaber til at betale deres 

skatter korrekt. Formålet er at sikre, at 

alle berørte skattesubjekter har samme 

forståelse heraf, og at udelukke 

muligheden for uoverensstemmelser som 

følge af divergerende definitioner. Det er 

på samme måde vigtigt at have en fælles 

definition af faste driftssteder, som er 

beliggende i et tredjeland, eller faste 

driftssteder, som er beliggende i Unionen, 

men som ejes af et skattesubjekt med 

skattemæssigt hjemsted i et tredjeland. 

Hvis interne afregningspriser 

foranlediger overførsel af overskud til 

jurisdiktioner med lavt skattetryk, er et 

system, der belønner overskud ved hjælp 

af en fordelingsformel, at foretrække. 

Unionen kan etablere en international 

standard for moderne og effektiv 

selskabsbeskatning ved at indføre et 

sådant system. Kommissionen bør 

udarbejde retningslinjer for 

overgangsfasen, hvor fordelingsformlen 

findes parallelt med andre 

fordelingsmetoder til behandling af 

tredjelande, mens det dog i sidste ende er 

fordelingsformlen, der bør være 

standardfordelingsmetoden. 

Kommissionen bør fremsætte forslag om 

indførelse af en skatteoverenskomstmodel 

for Unionen, der på sigt kan erstatte de 

tusinder af bilaterale overenskomster, som 

indgås af de enkelte medlemsstater. 

 

Ændring  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (6a) Digitale varer er som regel meget 

mobile og uhåndgribelige. Undersøgelser 

har vist, at den digitale sektor er stærkt 

involveret i aggressiv skatteplanlægning, 

eftersom mange forretningsmodeller ikke 



 

 

kræver fysisk infrastruktur med henblik 

på at gennemføre transaktioner med 

kunder og gøre fortjeneste. Dette gør det 

muligt for de største digitale virksomheder 

at betale skat tæt på nul af deres 

indtægter. Medlemsstaternes statskasser 

går glip af milliarder af euro i skatte- og 

afgiftsindtægter, fordi de ikke er i stand til 

at beskatte digitale multinationale 

selskaber. For at få bugt med denne reelle 

og påtrængende sociale uretfærdighed, 

skal den nuværende selskabsskattelov 

udvides til at omfatte et nyt 

forbindelsesled til faste driftssteder 

baseret på væsentlig digital 

tilstedeværelse. Der er behov for 

ensartede spilleregler for lignende 

forretningsmodeller for at tackle de 

skattemæssige udfordringer, der opstår i 

forbindelse med digitaliseringen, uden at 

det hæmmer potentialet i den digitale 

sektor. Der bør i denne forbindelse 

navnlig tages hensyn til det arbejde, der 

udføres af OECD vedrørende et konsistent 

internationalt regelsæt. 

 

Ændring  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(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 

(10) Fordelingsformlen under det 

konsoliderede skattegrundlag bør bestå af 

fire ligeligt vægtede faktorer, nemlig 

arbejdskraft, aktiver, omsætning samt 

indsamling og brug af personoplysninger 

fra onlineplatforme og brugere af 

tjenesteydelser (sidstnævnte heri benævnt 

"datafaktoren"). 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 



 

 

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 

omstændigheder ikke på rimelig vis 

repræsenterer omfanget af 

erhvervsaktiviteten, bør en 

sikkerhedsklausul give mulighed for at 

anvende en alternativ metode til allokering 

af indkomst. 

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 

materielle aktiver. Hvis fordelingen på 

grund af særlige omstændigheder ikke på 

rimelig vis repræsenterer omfanget af 

erhvervsaktiviteten, bør en 

sikkerhedsklausul give mulighed for at 

anvende en alternativ metode til allokering 

af indkomst. 

 

Ændring  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (10a) Fordelingsformlen for det fælles 

beskatningsgrundlag skal fuldt ud 

afspejle den økonomiske aktivitet, der har 

fundet sted i hver enkelt medlemsstat, 

under behørig fuld hensyntagen til 

eventuelle betydelige forskelle mellem 

deres økonomier. Hvis formlen resulterer 

i en skæv fordeling, der ikke afspejler den 

økonomiske aktivitet, vil en 

tvistbilæggelsesmekanisme kunne 

afhjælpe denne situation. Kommissionen 

bør i lyset af ovennævnte vurdere 

muligheden af at indføre en 

tvistbilæggelsesmekanisme for at sikre en 

korrekt bilæggelse af tvister, når 

forskellige medlemsstater er involveret. 

 

Ændring  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(11) På grund af de særlige forhold for 

visse sektorer, bl.a. finans- og 

forsikringssektoren, olie- og gassektoren 

eller rederisektoren, bør der anvendes en 

tilpasset formel til fordeling af det 

konsoliderede skattegrundlag. 

udgår 

 

Ændring  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(14) Dette direktiv bygger på Rådets 

direktiv 2016/XX/EU om et fælles 

selskabsskattegrundlag (som fastlægger et 

fælles sæt selskabsskatteregler til 

beregning af skattegrundlaget), og det 

fokuserer på konsolideringen af det 

skattemæssige resultat for hele koncernen. 

Det vil derfor være nødvendigt at behandle 

samspillet mellem de to 

lovgivningsmæssige instrumenter og 

fastlægge bestemmelser for overgangen af 

visse elementer af skattegrundlaget til de 

nye regler for koncerner. Disse elementer 

bør især omfatte reglen om begrænsning af 

rentebetalinger, switch over-klausulen og 

reglerne for kontrollerede udenlandske 

selskaber samt hybride mismatch. 

(14) Dette direktiv bygger på Rådets 

direktiv 2016/XX/EU om et fælles 

selskabsskattegrundlag (som fastlægger et 

fælles sæt selskabsskatteregler til 

beregning af skattegrundlaget), og det 

fokuserer på konsolideringen af det 

skattemæssige resultat for hele koncernen. 

Det er derfor nødvendigt at behandle 

samspillet mellem de to 

lovgivningsmæssige instrumenter og 

fastlægge bestemmelser for overgangen af 

visse elementer af skattegrundlaget til de 

nye regler for koncerner. Disse elementer 

bør især omfatte reglen om begrænsning af 

rentebetalinger, switch over-klausulen og 

reglerne for kontrollerede udenlandske 

selskaber samt hybride mismatch. 

Medlemsstaterne bør ikke forhindres i at 

indføre supplerende foranstaltninger til 

bekæmpelse af skatteundgåelse for at 

mindske de negative virkninger af flytning 

af overskud til tredjelande med lave 

skattesatser. 

 

Ændring  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(16) Med henblik på at supplere eller 

ændre nogle af de ikke-væsentlige 

elementer i dette direktiv bør 

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 

retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, for at 

i) tage hensyn til ændringer i 

medlemsstaternes love om selskabsformer 

og selskabsskatter og ændre bilag I og II i 

overensstemmelse hermed, ii) fastlægge 

yderligere definitioner, og iii) supplere 

reglen om begrænsning af retten til fradrag 

for rentebetalinger med regler for 

bekæmpelse af fragmentering med henblik 

på bedre at imødegå den risiko for 

skatteundgåelse, der kan opstå i forbindelse 

med koncerner. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder blandt sagkyndige. 

Kommissionen bør i forbindelse med 

forberedelsen og udarbejdelsen af 

delegerede retsakter sørge for samtidig, 

rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 

relevante dokumenter til Europa-

Parlamentet og Rådet. 

(16) Med henblik på at supplere eller 

ændre nogle af de ikke-væsentlige 

elementer i dette direktiv bør 

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 

retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, for at 

i) tage hensyn til ændringer i 

medlemsstaternes love om selskabsformer 

og selskabsskatter og ændre bilag I og II i 

overensstemmelse hermed, ii) fastlægge 

yderligere definitioner, iii) supplere reglen 

om begrænsning af retten til fradrag for 

rentebetalinger med regler for bekæmpelse 

af fragmentering med henblik på bedre at 

imødegå den risiko for skatteundgåelse, der 

kan opstå i forbindelse med koncerner, og 

iv) udstede retningslinjer for den 

overgangsfase, hvor fordelingsformlen 

benyttes samtidig med andre 

fordelingsmetoder i forbindelserne med 

tredjelande. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder blandt sagkyndige, og den bør 

tage hensyn til tager Europa-

Parlamentets årlige beslutning. 

Kommissionen bør i forbindelse med 

forberedelsen og udarbejdelsen af 

delegerede retsakter sørge for samtidig, 

rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 

relevante dokumenter til Europa-

Parlamentet og Rådet. 

 

Ændring  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(17) For at sikre ensartede betingelser 

for gennemførelsen af dette direktiv bør 

Kommissionen tildeles 

gennemførelsesbeføjelser til i) årligt at 

vedtage en liste over selskabsformer i 

tredjelande, som svarer til de 

(17) For at sikre ensartede betingelser 

for gennemførelsen af dette direktiv bør 

Kommissionen tildeles 

gennemførelsesbeføjelser til i) årligt at 

vedtage en liste over selskabsformer i 

tredjelande, som svarer til de 



 

 

selskabsformer, der er opført i bilag I, ii) 

vedtage retsakter med detaljerede regler for 

beregningen af arbejdskraft-, aktiv-  og 

omsætningsfaktorerne, allokeringen af 

ansatte og lønudgifter, aktiver og 

omsætning til den respektive faktor samt 

værdiansættelsen af aktiver,  iii) vedtage en 

retsakt om indførelse af en 

standardformular for anmeldelsen af 

etablering af en koncern, og iv) fastlægge 

regler om elektronisk konsolideret 

selvangivelse, den konsoliderede 

selvangivelses form, det selvstændige 

skattesubjekts selvangivelses form og 

påkrævet ledsagende dokumentation. Disse 

beføjelser bør udøves i overensstemmelse 

med Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011. 

selskabsformer, der er opført i bilag I, ii) 

vedtage retsakter med detaljerede regler for 

beregningen af arbejdskraft-, aktiv- og 

omsætningsfaktorerne og datafaktoren, 

allokeringen af ansatte og lønudgifter, 

allokeringen af indsamlede 

personoplysninger og udnyttede 

personoplysninger og aktiver og 

omsætning til den respektive faktor samt 

værdiansættelsen af aktiver  iii) vedtage en 

retsakt om indførelse af en 

standardformular for anmeldelsen af 

etablering af en koncern, og iv) fastlægge 

regler om elektronisk konsolideret 

selvangivelse, den konsoliderede 

selvangivelses form, det selvstændige 

skattesubjekts selvangivelses form og 

påkrævet ledsagende dokumentation. 

Kommissionen bør udforme disse 

ensartede selvangivelsesformater i 

samarbejde med medlemsstaternes 

skattemyndigheder. Disse beføjelser bør 

udøves i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/201112. 

__________________ __________________ 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 

de generelle regler og principper for, 

hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 

Kommissionens udøvelse af 

gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

12 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

 

Ændring  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(18) Formålet med dette direktiv, nemlig 

at forbedre det indre markeds funktion ved 

at bekæmpe metoder til international 

skatteundgåelse og gøre det lettere for 

virksomheder at udvide på tværs af 

grænserne inden for Unionen, kan ikke i 

tilstrækkelig grad opfyldes ved ensidige og 

(18) Formålet med dette direktiv, nemlig 

at forbedre det indre markeds funktion ved 

at bekæmpe metoder til international 

skatteundgåelse og gøre det lettere for 

virksomheder, især SMV'er, at udvide på 

tværs af grænserne inden for Unionen, kan 

ikke i tilstrækkelig grad opfyldes ved 



 

 

forskelligartede tiltag i medlemsstaterne, 

fordi koordinerede tiltag er nødvendige for 

at opfylde disse målsætninger; de kan 

således bedre opfyldes på Unionsplan, da 

direktivet er rettet mod mangler i det indre 

marked som følge af samspillet mellem 

forskellige nationale skatteregler, som 

påvirker det indre marked og hæmmer 

mulighederne for grænseoverskridende 

aktivitet, og Unionen kan derfor vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål, 

navnlig i betragtning af, at dets 

obligatoriske anvendelsesområde er 

begrænset til koncerner over en bestemt 

størrelse. 

ensidige og forskelligartede tiltag i 

medlemsstaterne, fordi koordinerede tiltag 

er nødvendige for at opfylde disse 

målsætninger; de kan således bedre 

opfyldes på Unionsplan, da direktivet er 

rettet mod mangler i det indre marked som 

følge af samspillet mellem forskellige 

nationale skatteregler, som påvirker det 

indre marked og hæmmer mulighederne for 

grænseoverskridende aktivitet, og Unionen 

kan derfor vedtage foranstaltninger i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, 

jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål, 

navnlig i betragtning af, at dets 

obligatoriske anvendelsesområde er 

begrænset til koncerner over en bestemt 

størrelse. 

 

Ændring  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(20) Kommissionen bør være forpligtet 

til fem år efter ikrafttrædelsen af dette 

direktiv at foretage en evaluering heraf og 

rapportere herom til Rådet. 

Medlemsstaterne bør være forpligtet til at 

meddele Kommissionen teksten til de 

nationale retsforskrifter, som de udsteder 

på det område, der er omfattet af dette 

direktiv. 

(20) Eftersom dette direktiv indeholder 

en vigtig ændring af 

selskabsskattereglerne bør Kommissionen 

være forpligtet til fem år efter 

ikrafttrædelsen af dette direktiv at foretage 

en grundig vurdering og evaluering af 

anvendelsen og rapportere herom til 

Europa-Parlamentet og Rådet. Denne 

vurderingsrapport bør mindst omfatte 

følgende elementer: virkningerne af den 

beskatningsordning, der er fastsat i dette 

direktiv, på medlemsstaternes indtægter, 

fordele og ulemper ved ordningen for 

SMV’er, konsekvenserne for en retfærdig 

skatteopkrævning mellem 

medlemsstaterne, virkninger for det indre 

marked som helhed, især med hensyn til 

en mulig fordrejning af konkurrencen 

mellem virksomheder, der er underlagt de 



 

 

nye bestemmelser, der er fastsat i dette 

direktiv, og antallet af virksomheder, der 

er omfattet i overgangsperioden. 

Kommissionen bør være forpligtet til ti år 

efter ikrafttrædelsen af dette direktiv at 

foretage en evaluering af anvendelsen og 

rapportere herom til Europa-Parlamentet 

og Rådet. Medlemsstaterne bør være 

forpligtet til at meddele Kommissionen 

teksten til de nationale retsforskrifter, som 

de udsteder på det område, der er omfattet 

af dette direktiv. 

 

Ændring  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (20a) Med henblik på at opnå en 

fuldstændig og konsekvent konsolidering 

og forhindre nye muligheder for arbitrage 

som følge af regnskabsmæssige 

uoverensstemmelser mellem 

medlemsstaterne er det nødvendigt at 

vedtage klare, konsekvente og objektive 

kriterier for beregningen af det 

konsoliderede skattegrundlag. 

Kommissionen bør i dette øjemed foreslå 

de nødvendige justeringer af de relevante 

bestemmelser i dette direktiv vedrørende 

definitionen og beregningen af det 

konsoliderede skattegrundlag. 

 

Ændring  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (20b) Kommissionen bør overveje 

yderligere undersøgelser, der analyserer 

det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlags mulige 

konsekvenser for de enkelte 

medlemsstaters selskabsskatteindtægter 



 

 

og potentielle konkurrencemæssige 

ulemper for Unionen i forhold til 

tredjelande. 

 

Ændring  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Med dette direktiv indføres der et 

system til konsolidering af 

skattegrundlagene, som omhandlet i 

Rådets direktiv 2016/XX/EU, for 
selskaber, der indgår i en koncern, og der 

indføres regler for, hvordan et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag 

allokeres mellem medlemsstaterne og 

forvaltes af de nationale 

skattemyndigheder. 

1. Med dette direktiv indføres der et 

fælles grundlag for beskatning i Unionen 

af visse selskaber, og der fastlægges regler 

for beregning af dette grundlag, herunder 
regler om foranstaltninger til at forhindre 

skatteundgåelse og foranstaltninger 

vedrørende den internationale dimension 
af det foreslåede skattesystem. 

_______________  

14[full title of the Directive (EUT L [ ], [ ], 

s. [ ])]. 

 

 

Ændring  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Reglerne i dette direktiv finder 

anvendelse for et selskab, som er oprettet i 

henhold til lovene i en medlemsstat, 

herunder dets faste driftssteder i andre 

medlemsstater, hvor selskabet opfylder alle 

følgende betingelser: 

1. Reglerne i dette direktiv finder 

anvendelse for et selskab, som er oprettet i 

henhold til lovene i en medlemsstat, 

herunder dets faste og digitale faste 

driftssteder i andre medlemsstater, hvor 

selskabet opfylder alle følgende 

betingelser: 

 

Ændring  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – litra c 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

c) det er i regnskabsmæssig henseende 

en del af en konsolideret koncern med 

samlede konsoliderede indtægter på over 

750 000 000 EUR i det regnskabsår, der 

går forud for det relevante regnskabsår 

c) det er i regnskabsmæssig henseende 

en del af en konsolideret koncern med 

samlede konsoliderede indtægter på over 

750 000 000 EUR i det regnskabsår, der 

går forud for det relevante regnskabsår 

denne tærskel sænkes til nul over en 

maksimumsperiode på syv år 

 

Ændring  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændring 

3. Et selskab, der opfylder 

betingelserne i stk. 1, litra a), b) og d), men 

ikke opfylder betingelserne i stk. 1, litra c), 

kan vælge at anvende reglerne i dette 

direktiv i en periode på fem skatteår, 

herunder også for dets faste driftssteder i 

andre medlemsstater. Denne periode 

forlænges automatisk med efterfølgende 

perioder på fem skatteår, medmindre der 

gives meddelelse om afbrydelse, jf. artikel 

47, stk. 2. Betingelserne i stk. 1, litra a), b) 

og d), skal være opfyldt ved hver 

forlængelse. 

3. Et selskab, der opfylder 

betingelserne i stk. 1, litra a), b) og d), men 

ikke opfylder betingelserne i stk. 1, litra c), 

kan vælge at anvende reglerne i dette 

direktiv, herunder også for dets faste 

driftssteder i andre medlemsstater. 

 

Ændring  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændring 

4. Reglerne i dette direktiv finder 

ikke anvendelse for rederier, der er 

omfattet af en særlig skatteordning. 

Rederier, der er omfattet af en særlig 

skatteordning, tages med i betragtning ved 

fastsættelsen af, hvilke selskaber der er 

medlem af samme koncern, jf. artikel 5 og 

6. 

udgår 

 



 

 

Ændring  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 

 

Kommissionens forslag Ændring 

23) summen af alle 

koncernmedlemmers skattegrundlag som 

beregnet i overensstemmelse med direktiv 

2016/XX/EU "koncernintern 

transaktion": 

23) "konsolideret skattegrundlag": 

koncernmedlemmernes konsoliderede 

skattepligtige nettoindtægter som beregnet 

efter et konsekvent regnskabsprincip, der 

gælder for alle koncernmedlemmer, i 

overensstemmelse med direktiv 

2016/xx/EU 

 

Ændring  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 28 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 28a) "datafaktor": indsamling og 

udnyttelse til kommercielle formål af 

personoplysninger fra onlineplatforme og 

brugere af tjenesteydelser i en eller flere 

medlemsstater. 

 

Ændring  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændring 

3. Hvis sædet for den faktiske ledelse 

for et koncernmedlem, der er aktivt inden 

for søtransport eller transport ad indre 

vandveje, er om bord på et skib eller en 

båd, anses koncernmedlemmet for at være 

skattemæssigt hjemmehørende i den 

medlemsstat, hvor skibet eller båden har 

sin hjemhavn, eller hvis der ikke er en 

sådan hjemhavn, i den medlemsstat, hvor 

skibsrederen er skattemæssigt 

hjemmehørende. 

udgår 

 



 

 

Ændring  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændring 

4. Et hjemmehørende skattesubjekt 

skal svare skat af al indkomst, uanset om 

denne indkomst har oprindelse i eller uden 

for den medlemsstat, hvor det er 

skattemæssigt hjemmehørende. 

4. Et hjemmehørende skattesubjekt 

skal svare skat af al indkomst, uanset om 

denne indkomst genereres ved en aktivitet 

i eller uden for den medlemsstat, hvor det 

er skattemæssigt hjemmehørende. 

 

Ændring  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændring 

5. Et ikke-hjemmehørende 

skattesubjekt skal svare skat af al indkomst 

hidrørende fra aktiviteter, det udfører 

gennem en fast driftssted i en medlemsstat. 

5. Et ikke-hjemmehørende 

skattesubjekt skal svare skat af al indkomst 

hidrørende fra aktiviteter, det udfører 

gennem et fast driftssted, herunder 

gennem et digitalt fast driftssted, i en 

medlemsstat. Et skattesubjekts digitale 

faste driftssted bestemmes i 

overensstemmelse med de betingelser og 

kriterier, der er anført i artikel 5 i Rådets 

direktiv ... om et fælles 

selskabsskattegrundlag1a. 

 _______________ 

 1a RÅDETS DIREKTIV  ... om et fælles 

selskabsskattegrundlag (EUT L ..., …, s. 

...). 

 

Ændring  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændring 

a) råderet over mere end 50 % af 

stemmerettighederne og 

a) ret til at udøve stemmerettigheder 

på over 50 %; og 

 



 

 

Ændring  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 2a. Faste driftssteder omfatter digitale 

faste driftssteder i overensstemmelse med 

de betingelser og kriterier, der er anført i 

artikel 5 i Rådets direktiv ... om et fælles 

selskabsskattegrundlag1a. 

 _______________ 

 1a RÅDETS DIREKTIV ... om et fælles 

selskabsskattegrundlag (EUT L ..., …, s. 

...). 

 

Ændring  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Skattegrundlagene for alle 

medlemmer af en koncern lægges 

sammen til et konsolideret skattegrundlag. 

1. Skattegrundlaget for en 

konsolideret koncern bestemmes, som var 

der tale om en enkelt enhed. Med henblik 

herpå beregnes koncernens samlede 

skattegrundlag på ny for at fjerne alle 

fortjenester eller tab, herunder dem, der 

opstår ved en transaktion, uanset dens art, 

mellem to eller flere enheder i koncernen. 

 

Ændring  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. Er det konsoliderede skattegrundlag 

negativt, fremføres underskuddet og 

modregnes i det næste positive 

konsoliderede skattegrundlag. Er det 

konsoliderede skattegrundlag positivt, 

fordeles det i overensstemmelse med 

kapitel VIII. 

2. Er det konsoliderede skattegrundlag 

negativt, fremføres underskuddet og 

modregnes i det næste positive 

konsoliderede skattegrundlag i en periode 

på maksimalt fem år. Er det konsoliderede 

skattegrundlag positivt, fordeles det i 

overensstemmelse med kapitel VIII. 



 

 

 

Ændring  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. Koncerner skal anvende en 

konsekvent og passende dokumenteret 

metode til registrering af koncerninterne 

transaktioner. Koncerner kan alene ændre 

denne metode af velbegrundede 

kommercielle årsager og kun ved 

begyndelsen af et skatteår. 

2. Koncerner skal anvende en 

konsekvent og passende dokumenteret 

metode til registrering af koncerninterne 

transaktioner. Koncerner kan alene ændre 

denne metode af velbegrundede 

kommercielle årsager og kun ved 

begyndelsen af et skatteår. Alle sådanne 

transaktioner fjernes fra 

beskatningsgrundlaget som følge af den 

konsolidering, der foretages i henhold til 

artikel 7, stk. 1. 

 

Ændring  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændring 

3. Metoden til registrering af 

koncerninterne transaktioner skal give 

mulighed for at identificere alle 

koncerninterne overførsler og salg til den 

laveste kostpris for ikke-

afskrivningsberettigede aktiver eller den 

skattemæssige værdi for 

afskrivningsberettigede aktiver. 

udgår 

 

Ændring  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændring 

4. Koncerninterne overførsler 

ændrer ikke status for selvskabte 

immaterielle aktiver. 

udgår 

 



 

 

Ændring  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Bliver en eller flere koncerner eller to eller 

flere koncernmedlemmer som følge af en 

virksomhedsomstrukturering del af en 

anden koncern, allokeres alle uudnyttede 

underskud i den eller de tidligere 

eksisterende koncerner til hvert af 

koncernmedlemmerne i overensstemmelse 

med kapital VIII og på grundlag af de 

faktorer, der er gældende ved udgangen af 

det skatteår, hvor 

virksomhedsomstruktureringen finder sted. 

Uudnyttede underskud i den eller de 

tidligere eksisterende koncerner fremføres 

til senere år. 

Bliver en eller flere koncerner eller to eller 

flere koncernmedlemmer som følge af en 

virksomhedsomstrukturering del af en 

anden koncern, allokeres alle uudnyttede 

underskud i den eller de tidligere 

eksisterende koncerner til hvert af 

koncernmedlemmerne i overensstemmelse 

med kapital VIII og på grundlag af de 

faktorer, der er gældende ved udgangen af 

det skatteår, hvor 

virksomhedsomstruktureringen finder sted. 

Uudnyttede underskud i den eller de 

tidligere eksisterende koncerner fremføres 

inden for en periode på højst fem år. 

 

Ændring  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. Fusionerer to eller flere 

hovedskattesubjekter, jf. artikel 2, litra a), 

nr. i) og ii), i Rådets direktiv 2009/133/EF, 

allokeres alle uudnyttede underskud i 

koncernen til medlemmerne i 

overensstemmelse med kapitel VIII på 

grundlag af de faktorer, der er gældende 

ved udgangen af det skatteår, hvor fusionen 

finder sted. Uudnyttede underskud 

fremføres til senere år. 

2. Fusionerer to eller flere 

hovedskattesubjekter, jf. artikel 2, litra a), 

nr. i) og ii), i Rådets direktiv 

2009/133/EF15, allokeres alle uudnyttede 

underskud i koncernen til medlemmerne i 

overensstemmelse med kapitel VIII på 

grundlag af de faktorer, der er gældende 

ved udgangen af det skatteår, hvor fusionen 

finder sted. Uudnyttede underskud 

fremføres inden for en periode på højst 

fem år. 

__________________ __________________ 

15 Rådets direktiv 2009/133/EF af 19. 

oktober 2009 om en fælles 

beskatningsordning ved fusion, spaltning, 

partiel spaltning, tilførsel af aktiver og 

ombytning af aktier vedrørende selskaber i 

forskellige medlemsstater og ved flytning 

af et SE's eller SCE's vedtægtsmæssige 

hjemsted mellem medlemsstater (EUT L 

15 Rådets direktiv 2009/133/EF af 19. 

oktober 2009 om en fælles 

beskatningsordning ved fusion, spaltning, 

partiel spaltning, tilførsel af aktiver og 

ombytning af aktier vedrørende selskaber i 

forskellige medlemsstater og ved flytning 

af et SE's eller SCE's vedtægtsmæssige 

hjemsted mellem medlemsstater (EUT L 



 

 

310 af 25.11.2009, s. 34). 310 af 25.11.2009, s. 34). 

 

Ændring  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Det konsoliderede skattegrundlag deles 

mellem koncernmedlemmerne i hvert 

skatteår på grundlag af en 

fordelingsformel. Ved fastsættelse af den 

andel, der tildeles koncernmedlem A, ser 

formlen ud som følger, idet omsætnings-, 

arbejdskraft- og aktivfaktorerne vægter 

lige meget: 

Det konsoliderede skattegrundlag deles 

mellem koncernmedlemmerne i hvert 

skatteår på grundlag af en 

fordelingsformel. Ved fastsættelse af den 

andel, der tildeles koncernmedlem A, ser 

formlen ud som følger, idet omsætnings-, 

arbejdskraft-, aktiv- og datafaktorerne 

vægter lige meget: 

 

Ændring  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 1 – formel 

 

Kommissionens forslag 

 

 

Ændring 

Share A = (
1

𝟒

SalgA

SalgGruppe
+

1

𝟒
(

1

2

LønningerA

LønningerGruppe +
1

2

Antal arbejdstagereA

Antal arbejdstagereGruppe
)

+
1

𝟒

FormuegoderA

FormuegoderGruppe

+
𝟏

𝟒
(

𝟏

𝟐

𝑰𝒏𝒅𝒔𝒂𝒎𝒍𝒆𝒅𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒂𝑨

𝑰𝒏𝒅𝒔𝒂𝒎𝒍𝒆𝒅𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒂𝑮𝒓𝒖𝒑𝒑𝒆
+

𝟏

𝟐

𝑼𝒅𝒏𝒚𝒕𝒕𝒆𝒅𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒂𝑨

𝑼𝒅𝒏𝒚𝒕𝒕𝒆𝒅𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒂𝑮𝒓𝒖𝒑𝒑𝒆
))

∗ Konsolideret Skattegrundlag 
 

 

Ændring  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny) 

. Skattegr    d Kons. 
Formuegoder 

Formuegoder 

3 

1 

arbejdstagere   af   Antal 

arbejdstagere   af   Antal 

2 

1 

Lønninger 

Lønninger 

2 

1 

3 

1 

Salg 

Salg 

3 

1 
  A    Aktier Gruppe 

A 

Gruppe 

A 

Gruppe 

A 

Gruppe 

A 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

 

 
  
 

 
     



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 Hvis en eller flere faktorer ikke er 

relevante på grund af karakteren af en 

skattepligtig virksomheds aktiviteter, bør 

alle andre relevante faktorer vægtes 

proportionalt hermed i formlen, således at 

hver af de relevante faktorer stadig har 

lige stor absolut vægt.  

 

Ændring  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændring 

5. Ved fastsættelse af den andel, der 

tildeles et koncernmedlem, vægter 

omsætnings-, arbejdskraft- og 

aktivfaktorerne lige meget. 

5. Ved fastsættelse af den andel, der 

tildeles et koncernmedlem, vægter 

omsætnings-, arbejdskraft-, aktiv- og 

datafaktorerne lige meget. 

 

Ændring  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 5a. Den ene halvdel af datafaktoren 

skal bestå af den samlede mængde af 

personoplysninger fra onlineplatforme og 

brugere af tjenesteydelser for hver enkelt 

medlemsstat, der er indsamlet af et 

koncernmedlem, som tælleren, og den 

samlede mængde af personoplysninger 

fra onlineplatforme og brugere af 

tjenesteydelser for hver enkelt 

medlemsstat, der er indsamlet af hele 

koncernen, som nævneren, og den anden 

halvdel af datafaktoren skal bestå af den 

samlede mængde af personoplysninger 

fra onlineplatforme og brugere af 

tjenesteydelser for hver enkelt 

medlemsstat, der er udnyttet af et 

koncernmedlem, som tælleren, og den 

samlede mængde af personoplysninger 



 

 

fra onlineplatforme og brugere af 

tjenesteydelser for hver enkelt 

medlemsstat, der er udnyttet af hele 

koncernen, som nævneren. 

 

Ændring  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 5 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 5b. Mængden af personoplysninger, 

der indsamles i henhold til datafaktoren, 

opgøres ved udgangen af skatteåret i hver 

enkelt medlemsstat. 

 

Ændring  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 5 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 5c. Definitionen af indsamling og 

udnyttelse til kommercielle formål af 

personoplysninger i forbindelse med 

datafaktoren bestemmes i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

2016/679. 

 

Ændring  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 29 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Artikel 29 udgår 

Sikkerhedsklausul  

Som en undtagelse fra reglen i artikel 28 

kan hovedskattesubjektet eller en 

kompetent myndighed anmode om, at der 

benyttes en alternativ metode til 

fastsættelse af hvert koncernmedlems 

tildelte andel, hvis hovedskattesubjektet 

 



 

 

eller den kompetente myndighed mener, 

at resultatet af fordelingen til et 

koncernmedlem ikke på rimelig vis 

repræsenterer omfanget af det 

pågældende koncernmedlems 

erhvervsaktivitet. Der kan alene anvendes 

en alternativ metode, hvis der efter høring 

af alle de kompetente myndigheder og, om 

nødvendigt, afholdelse af relevant 

drøftelser efter artikel 77 og 78 skabes 

enighed om den alternative metode. 

Medlemsstaten for 

hovedskattemyndigheden underretter 

Kommissionen om den alternative metode, 

der benyttes. 

 

Ændring  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 38 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

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, tilregnes 

salget af varerne det koncernmedlem, der 

er beliggende i den medlemsstat, hvor 

varerne sidst var lokaliseret. 

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, eller 

koncernmedlemmet ikke har nogen 

skattemæssig tilknytning, tilregnes salget 

af varerne det koncernmedlem, der er 

beliggende i den medlemsstat, hvor varerne 

sidst var lokaliseret. 

 

Ændring  48 

Forslag til direktiv 

Artikel 43 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Artikel 43 udgår 

Søtransport, transport ad indre vandveje 

og lufttransport 

 

Indtægter, udgifter og andre  



 

 

fradragsberettigede poster for et 

koncernmedlem, hvis hovedvirksomhed er 

drift af skibe eller fly i international trafik 

eller drift af både, der benyttes ved 

transport ad indre vandveje, medregnes 

ikke i skattegrundlaget og fordeles ikke 

efter bestemmelserne i artikel 28. I stedet 

tilregnes disse indtægter, udgifter og 

andre fradragsberettigede poster det 

pågældende koncernmedlem på 

transaktionsbasis og underlægges 

prisjusteringer i overensstemmelse med 

artikel 56 i direktiv 2016/XX/EU. 

Interesser i koncernmedlemmet eller dets 

egne interesser i andre selskaber tages i 

betragtning ved fastsættelsen af, om der er 

tale om en koncern, jf. artikel 5 og 6. 

 

 

Ændring  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 46 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. Den i stk. 1 omhandlede 

anmeldelse skal dække samtlige 

koncernmedlemmer, undtagen ved 

rederiselskaber som omhandlet i artikel 2, 

stk. 4. 

2. Den i stk. 1 omhandlede 

anmeldelse skal dække samtlige 

koncernmedlemmer. 

 

Ændring  50 

Forslag til direktiv 

Artikel 48 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Kommissionen kan vedtage en retsakt om 

indførelse af en standardformular for 

anmeldelse af etablering af en koncern. 

Den pågældende gennemførelsesretsakt 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 77, stk. 2. 

Kommissionen vedtager en retsakt om 

indførelse af en standardformular for 

anmeldelse af etablering af en koncern. 

Den pågældende gennemførelsesretsakt 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 77, stk. 2. 

 



 

 

Ændring  51 

Forslag til direktiv 

Artikel 55 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Kommissionen kan vedtage retsakter med 

regler om elektronisk indgivelse af den 

konsoliderede selvangivelse, om den 

konsoliderede selvangivelses form, om det 

selvstændige skattesubjekts selvangivelses 

form og om påkrævet ledsagende 

dokumentation. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 77, stk. 

2. 

Kommissionen vedtager retsakter med 

regler om elektronisk indgivelse af den 

konsoliderede selvangivelse, om den 

konsoliderede selvangivelses form, om det 

selvstændige skattesubjekts selvangivelses 

form og om påkrævet ledsagende 

dokumentation. Kommissionen udformer 

disse ensartede selvangivelsesformater i 

samarbejde med medlemsstaternes 

skattemyndigheder. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 77, stk. 

2. 

 

Ændring  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 65 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Er den kompetente myndighed i 

den medlemsstat, hvor koncernmedlemmet 

er skattemæssigt hjemmehørende eller 

beliggende i form af et fast driftssted, 

uenig i en afgørelse truffet af 

hovedskattemyndigheden efter artikel 49, 

artikel 56, stk. 2 eller 4, eller artikel 56, 

stk. 5, andet afsnit, kan den indbringe 

denne afgørelse for domstolen i 

hovedskattemyndighedens medlemsstat 

inden for en periode på tre måneder. 

1. Er den kompetente myndighed i 

den medlemsstat, hvor koncernmedlemmet 

er skattemæssigt hjemmehørende eller 

beliggende i form af et fast driftssted, 

herunder i form af et digitalt fast 

driftssted, uenig i en afgørelse truffet af 

hovedskattemyndigheden efter artikel 49, 

artikel 56, stk. 2 eller 4, eller artikel 56, 

stk. 5, andet afsnit, kan den indbringe 

denne afgørelse for domstolen i 

hovedskattemyndighedens medlemsstat 

inden for en periode på tre måneder. 

 

Ændring  53 

Forslag til direktiv 

Artikel 65 – stk. 2 a (nyt) 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 2a. Kommissionen undersøger, om 

oprettelsen af en 

tvistbilæggelsesmekanisme yderligere vil 

øge effektiviteten og virkningen af 

tvistbilæggelsen mellem medlemsstater. 

Kommissionen forelægger en rapport 

herom for Europa-Parlamentet og Rådet, 

herunder, hvis det er relevant, et forslag 

til retsakt. 

 

Ændring  54 

Forslag til direktiv 

Artikel 67 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Klager over ændrede 

skatteansættelser eller skatteansættelser, 

der er foretaget efter artikel 54, behandles 

af et administrativt organ, der ifølge loven i 

hovedskattesubjektets medlemsstat er 

kompetent til at behandle klager i første 

instans. Det administrative organ skal være 

uafhængigt af skattemyndighederne i 

hovedskattemyndighedens medlemsstat. 

Hvis der ikke findes et sådant 

administrativt organ i medlemsstaten kan 

hovedskattesubjektet direkte anlægge 

søgsmål. 

1. Klager over ændrede 

skatteansættelser eller skatteansættelser, 

der er foretaget efter artikel 54, behandles 

af et administrativt organ, der ifølge loven i 

hovedskattesubjektets medlemsstat er 

kompetent til at behandle klager i første 

instans. Det administrative organ skal være 

uafhængigt af skattemyndighederne i 

hovedskattemyndighedens medlemsstat. 

Hvis der ikke findes et sådant 

administrativt organ i medlemsstaten, eller 

hvis hovedskattesubjektet foretrækker at 

gøre dette, kan det direkte anlægge 

søgsmål. 

 

Ændring  55 

Forslag til direktiv 

Artikel 67 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændring 

5. Det administrative organ, der er 

omhandlet i stk. 1, træffer afgørelse om 

klagen inden for seks måneder. Har 

hovedskattesubjektet ikke modtaget en 

afgørelse inden for denne frist, anses 

hovedskattemyndighedens afgørelse for at 

5. Hvis der indgives klage til det 

administrative organ, der er omhandlet i 

stk. 1, træffer dette organ afgørelse om 

klagen inden for seks måneder. Har 

hovedskattesubjektet ikke modtaget en 

afgørelse inden for denne frist, anses 



 

 

være bekræftet. hovedskattemyndighedens afgørelse for at 

være bekræftet. 

 

Ændring  56 

Forslag til direktiv 

Artikel 69 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. Hvor stk. 1 finder anvendelse, 

beregnes de ovestigende låneomkostninger 

og EBITDA på koncernniveau, idet 

resultatet for alle koncernmedlemmerne 

medregnes. Det beløb på 3 000 000 EUR, 

der er omhandlet i artikel 13 i direktiv 

2016/XX/EU, øges til 5 000 000. 

2. Hvor stk. 1 finder anvendelse, 

beregnes de ovestigende låneomkostninger 

og EBITDA på koncernniveau, idet 

resultatet for alle koncernmedlemmerne 

medregnes. Det beløb på 1 000 000 EUR, 

der er omhandlet i artikel 13 i direktiv 

2016/XX/EU, øges til 5 000 000. 

 

Ændring  57 

Forslag til direktiv 

Artikel 71 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Artikel 71 udgår 

Udligning af underskud og genbeskatning  

1. Artikel 41 i direktiv 2016/XX/EU 

om udligning af underskud og 

genbeskatning ophører automatisk med at 

gælde, når nærværende direktiv træder i 

kraft. 

 

2. Overførte tab, som endnu ikke er 

blevet genbeskattet, når dette direktiv 

træder i kraft, forbliver hos det 

skattesubjekt, som de er overført til. 

 

 

Ændring  58 

Forslag til direktiv 

Artikel 72 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

I forbindelse med dette direktiv finder 

henvisningen i artikel 53, stk. 1, i direktiv 

I forbindelse med dette direktiv anvendes 

switch over-reglerne i artikel 53 i 



 

 

2016/XX/EU til den lovbestemte 

skattesats, som skattesubjektet ville være 

underlagt, ikke anvendelse og erstattes i 

stedet af den gennemsnitlige lovbestemte 

selskabsskattesats, som finder anvendelse 

blandt medlemsstaterne. 

direktiv 2016/xx/EU. 

 

Ændring  59 

Forslag til direktiv 

Artikel 73 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

I forbindelse med dette direktiv begrænses 

omfanget bestemmelserne vedrørende 

kontrollerede udenlandske selskaber i 

artikel 59 i direktiv 2016/XX/EU til 

forhold mellem koncernmedlemmer og 

enheder, som er skattemæssigt 

hjemmehørende eller fast driftssteder i et 

tredjeland. 

I forbindelse med dette direktiv begrænses 

omfanget af bestemmelserne vedrørende 

kontrollerede udenlandske selskaber i 

artikel 59 i direktiv 2016/XX/EU til 

forhold mellem koncernmedlemmer og 

enheder, som er skattemæssigt 

hjemmehørende eller faste driftssteder, 

herunder digitale faste driftssteder i et 

tredjeland. 

 

Ændring  60 

Forslag til direktiv 

Artikel 74 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

I forbindelse med dette direktiv begrænses 

omfanget af bestemmelserne i artikel 61 i 

direktiv 2016/XX/EU til forhold mellem 

koncernmedlemmer og ikke-

koncernmedlemmer, der er tilknyttede 

selskaber, som omhandlet i artikel 56 i 

direktiv 2016/XX/EU. 

I forbindelse med dette direktiv gælder 

omfanget af bestemmelserne om hybride 

mismatches og dermed forbundne 

ordninger som anført i artikel 61 i direktiv 

2016/XX/EU. 

 

Ændring  61 

Forslag til direktiv 

Artikel 76 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Artikel 76 Artikel 76 



 

 

Underretning af Europa-Parlamentet Underretning af Europa-Parlamentet 

 1. Europa-Parlamentet afholder en 

interparlamentarisk konference med 

henblik på at evaluere FKSSG-ordningen, 

under hensyntagen til resultaterne af de 

drøftelser, der har været afholdt om 

skattepolitikken i drøftelserne under 

proceduren med det europæiske semester. 

Europa-Parlamentet afgiver sin udtalelse 

og konklusioner herom ved hjælp af en 

beslutning rettet til Kommissionen og 

Rådet. 

Europa-Parlamentet underrettes om 

Kommissionens vedtagelse af delegerede 

retsakter, om enhver indsigelse mod dem 

og om Rådets tilbagekaldelse af 

delegationen af beføjelser. 

2. Europa-Parlamentet underrettes om 

Kommissionens vedtagelse af delegerede 

retsakter, om enhver indsigelse mod dem 

og om Rådets tilbagekaldelse af 

delegationen af beføjelser. 

 

Ændring  62 

Forslag til direktiv 

Artikel 78 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 Artikel 78a 

 Udligningsmekanisme 

 For at opveje pludselige chok i 

skatteindtægterne i medlemsstaterne som 

følge af finanspolitiske gevinster og tab 

direkte og udelukkende som følge af 

overgangen til den nye ordning, der er 

indført ved dette direktiv, fastsætter 

Kommissionen en særlig 

kompensationsordning, der er operationel 

fra ikrafttrædelsen af dette direktiv. 

Udligningen bør justeres hvert år for at 

tage højde for eventuelle nationale eller 

regionale afgørelser, der træffes forud for 

direktivets ikrafttræden. 

Udligningsmekanismen finansieres af 

budgetoverskuddet fra de medlemsstater, 

der oplever gevinster i skatteindtægterne, 

og fastsættes for en indledende periode på 

syv år. Efter denne periode vurderer 

Kommissionen, om der er behov for at 

fortsætte med at anvende 



 

 

udligningsmekanismen, og derefter 

beslutte at afslutte eller forlænge den én 

gang med endnu en periode på højst to år. 

 

Ændring  63 

Forslag til direktiv 

Artikel 79 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Artikel 79 Artikel 79 

Evaluering Gennemførelsesrapport og revision 

Kommissionen gennemgår 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 VIII i 

dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 

mellem medlemsstaterne. 

Kommissionen vurderer fem år efter 

ikrafttrædelsen af dette direktiv 

anvendelsen heraf og forelægger Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om 

gennemførelsen af dette direktiv. 

Gennemførelsesrapporten skal navnlig 

indeholde en analyse af virkningerne af 

den mekanisme, der oprettes i kapitel VIII i 

dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 

mellem medlemsstaterne. Når 

Kommissionen drager konklusionerne af 

en sådan gennemførelsesrapport eller i 

forbindelse med den kommende flerårige 

finansielle ramme, foreslår den vilkårene 

og betingelserne for at allokere en del af 

de skatteindtægter, der genereres via det 

fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag, til Unionens 

almindelige budget med henblik på 

proportionalt at nedsætte 

medlemsstaternes bidrag til dette budget. 

 Kommissionen gennemgår ti år efter 

ikrafttrædelsen af dette direktiv 

anvendelsen heraf og forelægger Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om 

gennemførelsen af dette direktiv. 

 

Ændring  64 

Forslag til direktiv 

Artikel 80 – stk. 1 – afsnit 1 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 

senest den 31. december 2020 de love og 

administrative bestemmelser, der er 

nødvendige for at efterkomme dette 

direktiv. De tilsender straks Kommissionen 

disse love og bestemmelser. 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 

senest den 31. december 2019 de love og 

administrative bestemmelser, der er 

nødvendige for at efterkomme dette 

direktiv. De tilsender straks Kommissionen 

disse love og bestemmelser. 

 

Ændring  65 

Forslag til direktiv 

Artikel 80 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

De anvender disse love og bestemmelser 

fra den 1. marts 2021. 

De anvender disse love og bestemmelser 

fra den 1. januar 2020. 

 

 


