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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med 

lignende virkning 

(2016/2038(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 4 og artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), 

– der henviser til artikel 107, 108, 113, 115 og 116 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til sin afgørelse af 2. december 2015 om nedsættelse af et særligt udvalg 

om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med 

lignende virkning (TAXE 2) og fastsættelse af dets sagsområder, sammensætning og 

funktionsperiode1, 

– der henviser til afsløringerne fra det internationale konsortium af undersøgende 

journalister (ICIJ) af skatteafgørelser og andre skadelige praksisser i Luxembourg, 

kendt under betegnelsen "LuxLeaks", 

– der henviser til afsløringerne fra det internationale konsortium af undersøgende 

journalister (ICIJ) af anvendelsen af "offshore"-selskaber, kendt under betegnelsen 

"Panama-papirerne", navnlig de dokumenter, der blev offentliggjort den 9. maj 2016, 

– der henviser til resultaterne af de forskellige G7-, G8- og G20-topmøder om 

internationale skattespørgsmål, navnlig Ise-Shima-topmødet den 26. og 27. maj 2016, 

og til resultatet af G20-finansministrenes og centralbankchefernes møde den 14.-15. 

april 2016 i Washington, 

– der henviser til resolutionen, som De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog den 

27. juli 2015, om Addis Abeba-handlingsplanen, 

– der henviser til rapporten fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

(OECD) af 30. november 2015 med titlen "G20/OECD, Principles of Corporate 

Governance", 

– der henviser til ØKOFIN-konklusionerne om virksomheders skatteundgåelse af 8. marts 

2016, om selskabsbeskatning, udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud af 

8. december 2015 og om skattepolitik af 1. december 1997, 

– der henviser til Rådets direktiv af 8. december 20152 om ændring af direktivet om 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0420.  
2 Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår 

obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (EUT L 332 af 18.12.2015, s. 1). 
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administrativt samarbejde1, 

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse 

af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde2, 

– der henviser til Rådets direktiv 77/799/EØF af 19. december 1977 om gensidig bistand 

mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter og 

afgiftsbelastning af forsikringspræmier3, 

– der henviser til Kommissionens fælles opfølgning, vedtaget af denne den 16. marts 

2016, til Europa-Parlamentets beslutning med henstillinger til Kommissionen om større 

gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik og til 

Parlamentets beslutning om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af 

lignende art eller med lignende virkning, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af 

selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (forslaget til landeopdelt 

rapportering)4, 

– der henviser til Kommissionens forslag om pakken af foranstaltninger til bekæmpelse af 

skatteundgåelse, som består af en overordnet meddelelse5, et forslag til Rådets direktiv 

om bekæmpelse af skatteundgåelse6, et forslag til Rådets direktiv om ændring af 

direktivet om administrativt samarbejde7, en henstilling om 

beskatningsoverenskomster8, og en undersøgelse af aggressiv skatteplanlægning9, 

– der henviser til Kommissionens forslag fra 2011 til Rådets direktiv om et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) (COM(2011)0121) og til Parlamentets 

holdning hertil af 19. april 2012, 

– der henviser til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes 

regeringer, forsamlet i Rådet den 1. december 1997 om en adfærdskodeks for 

erhvervsbeskatning10, og til de regelmæssige rapporter til Rådet fra Gruppen vedrørende 

Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning), 

                                                 
1 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om 

ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 63 af 11.3.2011, s. 1) om gensidig bistand mellem medlemsstaternes 

kompetente myndigheder inden for området direkte skatter. 
2 EUT L 83 af 27.3. 1999, s. 1. 
3 EUT L 336 af 27.12.1977, s. 15. 
4 COM(2016)0198  
5 COM(2016)0023, Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Pakke af foranstaltninger til 

bekæmpelse af skatteundgåelse: næste skridt i retning af en effektiv og mere gennemsigtig beskatning i EU. 
6 COM(2016)0026, Forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der 

direkte indvirker på det indre markeds funktion. 
7 COM(2016)0025, Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU hvad angår obligatorisk 

automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet. 
8 C(2016)0271, Kommissionens henstilling af 28. januar 2016 om gennemførelsen af foranstaltninger til 

bekæmpelse af misbrug af beskatningsoverenskomster. 
9 Undersøgelse af strukturer for aggressiv skatteplanlægning og indikatorer, Den Europæiske Union, 2016. 
10 EFT C 2 af 6.1.1998, s. 2. 
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– der henviser til aftalen om skattegennemsigtighed, om hvilken der blev indledt 

forhandlinger mellem EU og Fyrstendømmet Monaco den 22. februar 2016, 

– der henviser til den aftale, der blev undertegnet mellem EU og Fyrstendømmet Andorra 

den 12. februar 2016, der skal forbedre overholdelsen af skattereglerne hos private 

opsparere, 

– der henviser til aftalen om beskatning af indtægter fra opsparing, der blev undertegnet 

mellem EU og Republikken San Marino den 8. december 2015, 

– der henviser til aftalen om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti, 

som er indgået mellem EU og Fyrstendømmet Liechtenstein den 28. oktober 2015, 

– der henviser til skatteaftalen om forbedring af efterlevelsen af skatteregler, som blev 

indgået mellem EU og Det Schweiziske Forbund den 27. maj 2015, 

– der henviser til den ajourførte aftale mellem Jersey og Det Forenede Kongerige af 30. 

november 2015 og den såkaldte "Change of view on the interpretation of paragraph 2 of 

the Jersey-UK Double Taxation Arrangement", 

– der henviser til aftalen om dobbeltbeskatningsordninger mellem Guernsey og Det 

Forenede Kongerige som ændret ved 2009-ordningen, undertegnet den 20. januar 2009 

og gældende siden den 27. november 2009, om udveksling af oplysninger, 

– der henviser til Europa-Parlamentets vedtagne ændringer af 8. juli 2015 til forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt 

angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så 

vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse, 

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2015 med henstillinger 

til Kommissionen om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's 

selskabsbeskatningspolitik1, 

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2015 om afgørelser i skattespørgsmål og 

andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning2, 

– der henviser til sin beslutning af 8. juli 2015 om skatteundgåelse og skatteunddragelse 

som udfordringer for regeringsførelse, social beskyttelse og udvikling i 

udviklingslandene3, 

– der henviser til de forskellige parlamentariske høringer og efterfølgende rapporter om 

skatteundgåelse og skatteunddragelse, som blev afholdt i nationale parlamenter, navnlig 

i Det Forenede Kongeriges Underhus, USA's Senat og den franske Nationalforsamling, 

– der henviser til Europarådets henstilling CM/Rec(2014)7 af 30. april 2014 om 

beskyttelse af whistleblowere, 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0457. 
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0408. 
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0265. 
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– der henviser til den i Luxembourg verserende retssag mod Antoine Deltour, Raphaël 

Halet og Édouard Perrin, som er tiltalt for deres rolle i forbindelse med 

offentliggørelsen af de såkaldte "LuxLeaks-dokumenter", 

– der henviser til Kommissionens beslutninger vedrørende statsstøtte til Fiat1 og 

Starbucks2 samt til den belgiske praksis med "excess profit rulings"3, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og 

Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2) (A8-

0000/2016), 

Overordnede overvejelser og konstatering af fakta 

A. der henviser til, at skandalerne vedrørende Panama-papirerne og LuxLeaks, som blev 

afsløret af det internationale konsortium af undersøgende journalister (ICIJ), har vist, at 

det er bydende nødvendigt, at EU og dets medlemsstater bekæmper skatteunddragelse 

og skatteundgåelse og står på mål for et øget samarbejde og for øget gennemsigtighed 

med henblik på at genskabe retfærdighed på skatteområdet; 

B. der henviser til, at Kommissionen anslår omfanget af skatteunddragelse og -undgåelse 

til at udgøre 1 billion4 EUR om året, mens OECD anslår5 de tabte indtægter på globalt 

plan til at udgøre mellem 4 % og 10 % af alle selskabsskatteindtægter, hvilket svarer til 

mellem 75 og 180 mia. EUR årligt på 2014-niveau; der henviser til, at der kun er tale 

om skønstal, og at de reelle tal kan være højere; der henviser til, at de samfundsmæssige 

omkostninger ved sådanne praksisser er indlysende; der henviser til, at skattesvig, 

skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning udhuler skattegrundlaget i 

medlemsstaterne og dermed fører til tab af skatteindtægter; 

C. der henviser til, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er de vigtigste 

jobskabere i EU, idet de har skabt ca. 85 % af alle nye jobs i Europa6 i de seneste fem 

år; der henviser til, at Kommissionen har erklæret, at SMV'er i gennemsnit betaler 30 % 

mere i skat end multinationale selskaber; der henviser til, at dette forvrider 

konkurrencen i alvorlig grad, fører til tab af arbejdspladser i EU og står i vejen for 

bæredygtig vækst; 

D. der henviser til, at en tredjedel af alle virksomhedsinvesteringer kanaliseres gennem 

offshore-finansieringskonstruktioner; 

                                                 
1 SA.38375 – Statsstøtte, som Luxembourg har ydet til Fiat. 
2 SA.38374 – Statsstøtte, som Nederlandene har ydet til Starbucks. 
3 C(2015)9837, Kommissionens afgørelse af 11. januar 2016 om den belgiske skatteordning for overskydende 

fortjeneste SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN). 
4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm, Europa-

Kommissionen, 10. maj 2016. 
5 "Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit 

Shifting Project". 
6 http://ec.europa.eu/growth/smes/, Europa-Kommissionen, 10. maj 2016. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/
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E. 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 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; 

Særlige skattejurisdiktioners rolle  

F. der henviser til, at visse skattejurisdiktioner aktivt bidrager til udformningen af 

aggressive skattepolitikker på vegne af multinationale selskaber, som derved undgår 

beskatning; der henviser til, at selskabsskatten i visse jurisdiktioner svarer til eller ligger 

tæt på nul procent; der henviser til, at kompleksiteten af forskellige skattesystemer 

skaber en mangel på gennemsigtighed, som samlet set er skadelig; 

G. der henviser til, at manglen på gennemsigtighed og – mere generelt – mangelfuld 

overholdelse af kontrolkrav, utilstrækkeligt kendskab til endelige støttemodtagere samt 

den fortsat eksisterende bankhemmelighed udgør hindringer for at sætte en stopper for 

skattesvig og skatteundgåelse; der henviser til, at visse skatteeksperter i den finansielle 

sektor anvender denne uigennemsigtighed til aggressiv skatteplanlægning; der henviser 

til, at der ikke sker nogen automatisk udveksling af oplysninger mellem stater ud over 

de allerede eksisterende bilaterale skatteaftaler; der henviser til, at svaghederne i 

systemet uden effektiv håndhævelse vil tilskynde til skatteunddragelse og 

skatteundgåelse; 

H. der henviser til, at visse særlige skattejurisdiktioner ikke er villige til at reformere deres 

skattesystemer på trods af de igangværende globale initiativer, og på trods af at nogle af 

dem har været involveret i OECD's arbejde; 

I. der henviser til, at de høringer, der blev afholdt med Andorra, Guernsey, Jersey, 

Liechtenstein og Monaco (jf. bilag 1) viste, at betingelserne for registrering af 

offshoreselskaber og de oplysninger, der i denne henseende skal afgives, varierer fra 

den ene jurisdiktion til den anden; der henviser til, at det ikke vides, hvorvidt de 

offentlige skattemyndigheder i nogle af disse jurisdiktioner er fuldt ud bekendt med de 

endelige modtagere af truster, fonde og virksomheder, eller om disse oplysninger aldrig 

offentliggøres; der henviser til, at Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino og 

Schweiz har undertegnet aftaler med EU; der henviser til, at Kanaløerne har undertegnet 

aftaler med Det Forenede Kongerige og har erklæret sig rede til at indgå lignende aftaler 

med andre medlemsstater; der henviser til, at Caymanøerne kun er mødt op til et 

koordinatormøde og ikke til en formel høring i det særlige udvalg; der henviser til, at 

Isle of Man afviste at give møde for det særlige udvalg, men i stedet sendte et skriftligt 

bidrag; 

J. der henviser til, at den eksisterende lovgivning i visse jurisdiktioner hverken sikrer god 

forvaltningspraksis eller overholder internationale standarder med hensyn til endelige 

støttemodtagere og gennemsigtighed; 

K. der henviser til, at nogle medlemsstater har udarbejdet deres egne lister over 

usamarbejdsvillige jurisdiktioner; der henviser til, at der er store forskelle mellem disse 
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lister til med hensyn til, hvordan "usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner" eller 

"skattely" defineres og vurderes; der henviser til, at OECD's liste over 

usamarbejdsvillige jurisdiktioner har vist sig at være ineffektiv; der henviser til, at der 

stadig ikke er udarbejdet en fælles EU-liste over usamarbejdsvillige jurisdiktioner; 

De finansielle institutioners rolle i multinationale selskabers aggressive skatteplanlægning 

L. der henviser til, at visse finansielle institutioner har spillet en rolle som mellemled i 

forbindelse med oprettelsen af komplekse retlige strukturer, som multinationale 

selskaber derefter har anvendt til aggressiv skatteplanlægning, således som det er blevet 

dokumenteret i forbindelse med LuxLeaks og Panama-papirerne; der henviser til, at 

juridiske smuthuller og mangel på samordning, samarbejde og gennemsigtighed mellem 

landene skaber et miljø, der fremmer skatteunddragelse; der henviser til, at bankerne 

kunne have spillet en positiv rolle i forbindelse med at bekæmpe udhulingen af 

medlemsstaternes skattegrundlag ved f.eks. at have anvendt de 

informationsudvekslingsmetoder, som de havde til rådighed, på en mere 

samarbejdsvillig måde; 

M. der henviser til, at store finansielle institutioner har oprettet datterselskaber i særlige 

skattejurisdiktioner eller i jurisdiktioner med lave eller meget lave selskabsskattesatser; 

der henviser til, at nogle af de finansielle institutioner for nylig har lukket visse af deres 

filialer i disse jurisdiktioner; 

N. der henviser til, at de største europæiske banker allerede er underlagt offentlige 

landeopdelte rapporteringskrav; der henviser til, at ingen af de finansielle institutioner, 

der gav møde for det særlige udvalg, rejste nogen væsentlige indsigelser med hensyn til 

oplysningskravene; der henviser til, at nogle af dem klart gav udtryk for, at de gik ind 

for dette krav og ville bakke op om at gøre det til en global standard; 

O. der henviser til, at offentlig landeopdelt rapportering vedrørende visse finansielle 

institutioners dokumenter har afsløret betydelige uoverensstemmelser mellem deres 

samlede fortjeneste i oversøiske jurisdiktioner, deres aktiviteter, den skat, som de har 

betalt, og det antal ansatte, de har i disse jurisdiktioner; der henviser til, at den samme 

rapportering også har afsløret en diskrepans mellem de territorier, hvor de opererer og 

har ansatte, og de virksomheder, hvorfra de opnår deres økonomiske gevinst; 

P. der henviser til, at de banker og multinationale selskaber, som gav møde for det særlige 

udvalg, ikke gav fyldestgørende svar på alle spørgsmålene fra udvalgsmedlemmerne, 

hvorfor nogle af de rejste spørgsmål aldrig blev besvaret eller forblev uklare; der 

henviser til, at nogle af dem fremsendte skriftlige bidrag på et senere tidspunkt (jf. bilag 

2); 

Patent-, viden- og FoU-bokse 

Q. der henviser til, at der i hele Unionen i vidt omfang anvendes ordninger vedrørende 

intellektuel ejendomsret, patenter samt forskning og udvikling (FoU); der henviser til, at 

multinationale selskaber anvender disse ordninger til på kunstig vis at nedbringe deres 

samlede skattebidrag; der henviser til, at handlingsplanen vedrørende udhuling af 

skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS) (foranstaltning nr. 5) refererer til 

"den ændrede neksustilgang"; der henviser til, at Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen 
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også har til opgave at analysere og effektivt overvåge sådanne praksisser i 

medlemsstaterne; 

R. der henviser til, at medlemsstaterne stadig kunne oprette patentbokse indtil juni 2016; 

der henviser til, at de er forpligtet til at gennemføre OECD's BEPS-forslag om den 

ændrede neksustilgang på patentbokse frem til 2021, således som det blev vedtaget af 

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen; 

S. der henviser til, at adskillige undersøgelser fra Kommissionen klart har vist, at 

forbindelsen mellem patentboksen og FoU i de fleste tilfælde er vilkårlig og/eller 

kunstig; der henviser til, at denne uoverensstemmelse kan føre til den antagelse, at disse 

ordninger i de fleste tilfælde er oprettet med skatteundgåelse for øje; der henviser til, at 

skattelettelser for indkomster, der stammer fra FoU, først og fremmest patentbokse, ofte 

resulterer i store fald i skatteindtægter for alle regeringer, herunder dem der deltager i en 

sådan politik; 

T. der henviser til, at den centrale rolle, som patentbokse spiller i forbindelse med 

skadelige skattepraksisser, oprindeligt blev observeret i de undersøgelsesmissioner, som 

Parlamentets tidligere særlige udvalg (TAXE 1) gennemførte i Nederlandene og i Det 

Forenede Kongerige, og som efterfølgende blev bekræftet i forbindelse med udvalgets 

besøg i Cypern; der henviser til, at der findes lignende ordninger i andre medlemsstater; 

 Dokumenter fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen  

U. der henviser til, at mandatet for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen er defineret i 

konklusionerne fra Økofin-Rådets møde den 1. december 1997; der henviser til, at 

dokumenterne fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen udgør en afgørende kilde til 

information for arbejdet i det særlige udvalg (som allerede beskrevet i Parlamentets 

beslutning af 25. november 2015); 

V. der henviser til, at visse mødedokumenter og mødereferater fra Gruppen vedrørende 

Adfærdskodeksen først blev stillet til rådighed for Europa-Parlamentets medlemmer for 

lukkede døre i Parlamentets lokaler fem måneder efter, at det særlige udvalg indledte 

sin mandatperiode; der henviser til, at visse dokumenter og mødereferater – selv om 

yderligere dokumenter er blevet gjort tilgængelige – stadig ikke er offentliggjort eller 

mangler; der henviser til, at Kommissionen på et uformelt møde erklærede, at den har 

stillet alle de dokumenter, som den rådede over, til rådighed for det særlige udvalg, og 

at eventuelle yderligere relevante mødedokumenter – såfremt sådanne dokumenter 

nogensinde har været i Kommissionens besiddelse – derfor må være gået tabt; 

W. der henviser til, at medlemsstaterne ikke har givet tilfredsstillende svar på Parlamentets 

gentagne anmodninger om at få fuld aktindsigt i de pågældende dokumenter; der 

henviser til, at denne praksis har stået på i flere måneder; der henviser til, at disse 

dokumenter ikke desto mindre for nylig er blevet er blevet stillet til rådighed; der 

henviser til, at gennemsigtighed og adgang til oplysninger er afgørende elementer i det 

parlamentariske arbejde; 

Den eksterne dimension: G20, OECD og FN; Inddragelse af og konsekvenser for 

udviklingslande 
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X. der henviser til, at OECD, FN og andre internationale organisationer er interesserede 

parter i kampen mod virksomheders udhuling af skattegrundlaget; der henviser til, at det 

er nødvendigt at sikre global harmonisering af praksis og anvendelse af fælles 

standarder, såsom de standarder, som OECD har forslået i forhold til BEPS-pakken; der 

henviser til, at finansministrene og centralbankcheferne på G20-mødet i Washington 

den 14. og 15. april 2016 besluttede at indlede gennemførelsen af BEPS-

foranstaltningerne og opfordrede til fuldstændig finansiel gennemsigtighed, navnlig for 

så vidt angår reelt ejerskab; 

Y. der henviser til, at et symposium om beskatning er planlagt til at finde sted i juli 2016 

med henblik på at opnå en stærk, bæredygtig og afbalanceret økonomisk vækst; der 

henviser til, at G20 har opfordret alle internationale organisationer, herunder EU, til at 

imødegå de pågældende udfordringer; 

Z. der henviser til, at G20-medlemmerne har genbekræftet deres forpligtelse til at sikre, at 

der gøres en indsats for at styrke udviklingslandenes økonomiske kapaciteter med 

henblik på at tilskynde udviklede lande til at overholde principperne i Addis-

skatteinitiativet, som blev fastsat på FN's møde den 27. juli 2015; der henviser til, at 

udviklingslandenes holdninger er en afgørende forudsætning for at opnå en effektiv 

global samordning; 

AA. der henviser til, at den australske regering har bebudet, at den agter at indføre en 

"omdirigeret skat på overskud" (Diverted Profits Tax) for multinationale selskaber, som 

undgår skat, der skal træde i kraft den 1. juli 2017, og at den agter at oprette en ny 

skattetaskforce; 

Arbejdet i Parlamentets særlige udvalg (TAXE 2) 

AB. der henviser til, at en række af de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået, er 

en direkte opfølgning på Parlamentets beslutninger af 16. december 2015 og 25. 

november 2015; der henviser til, at nogle af de vigtige initiativer, som indgår heri, 

således nu er blevet fremsat af Kommissionen – i det mindste delvist; 

AC. der henviser til, at konsekvenserne for Unionen er blevet analyseret og vurderet af især 

Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af 

Lignende Art (TAXE 1), hvis arbejde resulterede i en beslutning, der blev vedtaget med 

overvældende flertal den 25. november 2015; der henviser til, at Kommissionen 

offentliggjorde et fælles svar på de ovennævnte beslutninger af 16. december 2015 og 

25. november 2015; 

AD. der henviser til, at Parlamentets særlige udvalg TAXE 2, som blev oprettet den 2. 

december 2015, har afholdt 11 møder, heraf nogle sammen med Økonomi- og 

Valutaudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Udvikling, hvor det hørte kommissæren 

med ansvar for konkurrence, Margrethe Vestager, kommissæren med ansvar for 

økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, Pierre Moscovici, 

kommissæren for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og 

kapitalmarkedsunionen Jonathan Hill, den nederlandske statssekretær for finanser, Eric 

Wiebes (repræsentant for rådsformandskabet), skatteeksperter, repræsentanter for 

multinationale selskaber, repræsentanter for banker samt medlemmer af de nationale 

parlamenter i EU; der henviser til, at det også afholdt møder med repræsentanter for 
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regeringerne i Andorra, Liechtenstein, Monaco, Guernsey og Jersey samt modtog et 

skriftligt indlæg fra Isle of Man's regering i (jf. bilag 1); der henviser til, at det ligeledes 

arrangerede undersøgelsesmissioner til USA (Washington) med henblik på at se 

nærmere på specifikke aspekter af dets mandats tredjelandsdimension samt til Cypern; 

der henviser til, at medlemmerne af det særlige udvalg er blevet personligt inviteret til at 

deltage i arbejdet i OECD's højtstående interparlamentariske "TAXE"-gruppe; der 

henviser til, at det særlige udvalg holdt møder for lukkede døre på koordinatorniveau, 

hvor det hørte repræsentanter for Caymanøerne, undersøgende journalister og 

Kommissionens tjenestemænd; der henviser til, at alle disse aktiviteter, som har 

tilvejebragt et væld af yderst nyttig information om praksisser og skattesystemer både 

inden for og uden for Unionen, har bidraget til at klarlægge nogle af de relevante 

spørgsmål, mens andre fortsat er ubesvaret; 

AE. der henviser til, at arbejdet i det særlige udvalg i et vist omfang 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); 

Konklusion og henstillinger 

1. gentager konklusionerne fra sin beslutning af 25. november 2015; 

Kommissionens opfølgning 

2. glæder sig over pakken om bekæmpelse af skatteundgåelse (ATAP), som 

Kommissionen offentliggjorde den 28. januar 2016, samt over alle de herefter fremsatte 

lovgivningsforslag og meddelelser; opfordrer Rådet til at nå til enighed om en holdning 

til pakken om bekæmpelse af skatteundgåelse og bevare direktivet om bekæmpelse af 

skatteundgåelse som ét enkelt direktiv; glæder sig over initiativet om at oprette en fælles 

EU-liste over usamarbejdsvillige jurisdiktioner i den eksterne strategi for effektiv 

beskatning; 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge et forslag til et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG), som ville sikre en samlet løsning på de 

skadelige skattepraksisser inden for Unionen; mener, at en konsolidering af FKSSG er 

af afgørende betydning, som bliver mere og mere presserende; opfordrer 

medlemsstaterne til hurtigt at nå til enighed om dette spørgsmål og til hurtigt at 

gennemføre den; 

4. glæder sig over, at Kommissionen den 12. april 2016 vedtog et forslag til direktiv om 

ændring af direktiv 2013/34/EU vedrørende offentliggørelse af virksomheders, deres 

datterselskabers og filialers oplysninger om indkomstskat samt øget gennemsigtighed i 

selskabsskatten; beklager imidlertid, at det foreslåede anvendelsesområde, kriterier og 

tærskelværdier ikke er i overensstemmelse med de holdninger, som Parlamentet 

tidligere har vedtaget; 

5. glæder sig over den enighed, som blev opnået i Rådet den 8. december 2015, 

vedrørende automatisk udveksling af oplysninger om skatteafgørelser; understreger, at 

Kommissionen bør have fuld adgang til den nye EU-database over skatteafgørelser; 

insisterer på behovet for en omfattende og effektiv database over alle skatteafgørelser 

med potentielle grænseoverskridende virkninger; 
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6. understreger, at automatisk udveksling af oplysninger vil medføre en stor mængde data, 

der skal behandles, og at alle aspekter vedrørende selve databehandlingen af de 

pågældende oplysninger skal koordineres, ligesom det er nødvendigt at samordne de 

nødvendige menneskelige ressourcer med henblik på at analysere dataene; opfordrer til 

at styrke Kommissionens rolle i dette arbejde; 

7. bemærker, at det fælles forum for interne afregningspriser har inkluderet udviklingen af 

god praksis i sit arbejdsprogram for 2014-2019 med henblik på at sikre, at OECD's 

retningslinjer på området er i overensstemmelse med de særlige forhold i 

medlemsstaterne; bemærker, at Kommissionen overvåger, hvorledes dette arbejde 

skrider frem; 

8. insisterer på, at det er nødvendigt at træffe konkrete lovgivningsmæssige 

foranstaltninger med hensyn til interne afregningspriser, idet 70 % af overførslerne af 

overskud sker gennem interne afregningspriser; 

9. glæder sig over, at kommissæren med ansvar for konkurrence, Margrethe Vestager, har 

kategoriseret interne afregningspriser som et særligt fokusområde i forbindelse med 

statsstøttesager, eftersom det forlyder at være et gængs redskab, som multinationale 

selskaber anvender med henblik på skatteunddragelsesordninger, såsom koncerninterne 

lån; 

10. understreger kraftigt, at det arbejde, der udføres af whistleblowere, er af helt afgørende 

betydning for at afsløre skandaler vedrørende skatteunddragelse og skatteundgåelse, og 

at det derfor er nødvendigt at sikre retlig beskyttelse af whistleblowere i hele EU; 

bemærker, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Europarådet har 

påbegyndt arbejdet med dette spørgsmål; mener, at domstolene og medlemsstaterne bør 

sikre beskyttelsen af lovlige forretningshemmeligheder, samtidig med at de på ingen 

måde hindrer, hæmmer eller kvæler whistlebloweres og journalisters kapacitet til at 

dokumentere og afsløre ulovlige, uretmæssige og skadelige praksisser i de tilfælde, hvor 

dette klart og i overvældende grad er i offentlighedens interesse; beklager, at 

Kommissionen ikke har planer om en prompte reaktion i denne henseende; 

11. bemærker, at Kommissionen har iværksat en høring om tvistbilæggelsesordninger for at 

undgå dobbeltbeskatning; 

Sortlistning af og konkrete sanktioner mod usamarbejdsvillige jurisdiktioner samt kildeskat 

 

12. bemærker, at de eneste konkrete initiativer, som Kommissionen hidtil har iværksat 

vedrørende usamarbejdsvillige jurisdiktioner, herunder oversøiske lande og territorier, 

er den eksterne strategi for effektiv beskatning; bemærker, at OECD's kriterier for at 

opliste usamarbejdsvillige jurisdiktioner indtil nu ikke har været effektiv med hensyn til 

at løse dette spørgsmål og ikke har haft en afskrækkende virkning; 

13. opfordrer Kommissionen til snarest muligt at udarbejde en fælles EU-liste over 

usamarbejdsvillige jurisdiktioner (dvs. en "sort liste over skattely") baseret på 

velfunderede og objektive kriterier, herunder OECD's anbefalinger, fuld gennemførelse 

af BEPS-foranstaltningerne og standarder for automatisk udveksling af oplysninger, og 

glæder sig over Kommissionens hensigt om at nå til enighed om en sådan liste inden for 

de næste seks måneder; opfordrer medlemsstaterne til at godkende denne aftale senest 
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ved udgangen af 2016; 

14. efterlyser en konkret lovgivningsmæssig EU-ramme for sanktioner mod sortlistede 

usamarbejdsvillige jurisdiktioner, herunder, men ikke begrænset til, muligheden for at 

gennemgå og, som en sidste udvej, at suspendere frihandelsaftaler og forbyde adgang til 

EU-midler; opfordrer til også at lade sanktionerne gælde for virksomheder, banker, 

revisions- og advokatfirmaer samt skatterådgivere, som bevisligt har været involveret i 

disse jurisdiktioner; 

15. opfordrer medlemsstaterne til at genforhandle deres bilaterale 

beskatningsoverenskomster med tredjelande med henblik på at indføre bestemmelser 

mod misbrug og dermed forhindre "treatyshopping"; understreger endvidere, at denne 

proces ville blive fremskyndet betydeligt, hvis medlemsstaterne gav Kommissionen 

bemyndigelse til at forhandle sådanne beskatningsoverenskomster på vegne af Unionen; 

16. anbefaler, at der indføres en EU-dækkende kildeskat med henblik på at sikre, at 

fortjenester, der genereres inden for Unionen, beskattes mindst én gang, inden de 

forlader Unionen; bemærker, at et sådant forslag bør indeholde en refusionsordning for 

at undgå dobbeltbeskatning; 

Patent-, viden- og FoU-bokse 

17. bemærker, at patent-, viden- og FoU-bokse indtil nu ikke har vist sig at være effektive 

med hensyn til at fremme innovation i Unionen, men derimod snarere anvendes af 

multinationale selskaber til at overføre overskud gennem aggressive 

skatteplanlægningsordninger, f.eks. såsom den velkendte "Double Irish" med en 

"hollandsk sandwich"; mener, at patentbokse ikke er et egnet redskab til at opnå 

økonomiske mål; insisterer på, at FoU kan fremmes ved hjælp af subsidier, som bør 

foretrækkes frem for patentbokse, eftersom risikoen for, at subsidier bliver misbrugt af 

skatteundgåelsesordninger, er mindre; bemærker, at forbindelsen mellem 

patentboksordninger og FoU-aktiviteter ofte er vilkårlig, og at de nuværende modeller 

fører til et kapløb mod bunden, når det drejer sig om effektive skattebidrag fra 

multinationale selskaber; 

18. bemærker, at medlemsstaterne, navnlig inden for rammerne af Gruppen vedrørende 

Adfærdskodeksen, har ignoreret dette spørgsmål og stadig mangler at fastsætte en 

passende tidsramme for håndteringen af problemet; 

19. opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til bindende EU-lovgivning om 

patentbokse, der går videre end OECD's ændrede neksustilgang, med henblik på at 

forbyde misbrug af patentbokse og sikre, at der, hvis og når de anvendes, knyttes til en 

egentlig økonomisk aktivitet; 

20. opfordrer medlemsstaterne til at integrere en bestemmelse om effektiv 

mindstebeskatning i direktivet om renter og royalties og til at sikre, at der ikke 

indrømmes fritagelser; 

Banker, skatterådgivere og formidlere 

21. bemærker, at visse banker, skatterådgivere, advokat- og revisionsfirmaer samt andre 
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formidlere har spillet en central rolle i udformningen af aggressive 

skatteplanlægningsordninger for deres klienter; 

22. er bekymret over de finansielle institutioners og advokatfirmaers manglende 

gennemsigtighed og den utilstrækkelige dokumentation vedrørende de specifikke 

modeller for ejerskab af virksomheder og kontrolformer, som anbefales af 

skatterådgivere og juridiske rådgivere, således som den nylige skandale med Panama-

papirerne har bekræftet; 

23. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en adfærdskodeks for alle 

rådgivningstjenester, herunder en EU-ordning om uforenelighed for skatterådgivere, 

med henblik på at forhindre dem i at rådgive både den offentlige og den private sektor 

og for at forebygge andre interessekonflikter; 

24. understreger betydningen af, at der klart sondres mellem skatterådgivningstjenester og 

revisionstjenester inden for revisionsfirmaer; anmoder Kommissionen om med dette for 

øje at undersøge muligheden for at revidere regnskabsdirektivet og forordningen; 

25. understreger behovet for konkrete sanktioner, herunder muligheden for at tilbagekalde 

erhvervslicenser for fagfolk og virksomheder, der bevisligt har været involveret i 

udformningen af, rådgivning om brugen af eller anvendelsen af skatteplanlægnings- og 

skatteunddragelsesordninger; anmoder Kommissionen om at undersøge mulighederne 

for at indføre et forholdsmæssigt finansielt ansvar for skatterådgivere, der deltager i 

ulovlige skattepraksisser; 

26. opfordrer Kommissionen til at analysere muligheden for at indføre et forholdsmæssigt 

finansielt ansvar for banker og finansielle institutioner, som fremmer overførsler til 

kendte skattely, som defineret af den fremtidige fælles EU-liste over skattely og 

usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner; 

27. opfordrer Kommissionen til at skærpe kravene om, at bankerne skal foretage 

indberetning om overførsler til og fra jurisdiktioner, der er opført på den fælles EU-liste 

over skattely og usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, til medlemsstaternes 

skattemyndigheder; 

Whistleblowere 

28. gentager den afgørende rolle, som whistleblowere spiller med hensyn til at afsløre fejl 

og ulovlige og uretmæssige praksisser; mener, at sådanne afsløringer, som kaster lys 

over omfanget af skatteunddragelse og skatteundgåelse, helt klart er i offentlighedens 

interesse, således som det blev demonstreret i forbindelse med den nylige læk 

vedrørende Panama-papirerne; 

29. bemærker, at Kommissionen begrænser sin reaktion til at overvåge udviklingen på 

Unionens forskellige kompetenceområder uden at planlægge konkrete skridt til at løse 

problemet; bemærker, at dette lave ambitionsniveau kan bringe offentliggørelsen af nye 

afsløringer i fare, hvilket potentielt kan føre til, at de europæiske skattemyndigheder 

mister legitime skattegrundlag; beklager, at Kommissionen ikke har givet et 

tilfredsstillende svar på de krav, der er anført i punkt 144 og 145 i Parlamentets 

beslutning af 25. november 2015; 
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30. opfordrer indtrængende Kommissionen til snarest muligt at foreslå en klar retlig ramme, 

som skal sikre effektiv beskyttelse af whistleblowere, journalister og andre personer, 

som er knyttet til den pågældende presse, som har støttet og fremmet dem; opfordrer 

medlemsstaterne til at revidere deres nuværende lovgivning med henblik på at undgå 

retsforfølgning i sådanne tilfælde; 

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen og interinstitutionelle spørgsmål 

31. bemærker, at der – til trods for at både det første og det andet særlige udvalg (TAXE 1 

og TAXE 2) gentagne gange har anmodet om at få fuld adgang til dokumenterne og 

mødereferaterne fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen – kun er blevet stillet et 

begrænset antal nye dokumenter til rådighed, som medlemmerne af Parlamentet kan 

konsultere for lukkede døre, og at dette først blev muligt fem måneder efter 

begyndelsen af mandatperioden for TAXE 2; bemærker endvidere, at Rådets vilje til at 

imødekomme denne anmodning stadig er utilfredsstillende; 

32. beklager, at Kommissionen – til trods for, at den har fremlagt nogle interne referater fra 

møderne i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen – ikke var i stand til at føre registre 

over alle udleverede dokumenter; mener, at det påhviler Kommissionen at holde styr på 

alle spor efter og registre over alle de oplysninger og dokumenter, der er omdelt inden 

for rammerne af mandatet for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, med henblik på 

at vurdere, om medlemsstaternes foranstaltninger er i overensstemmelse med traktaten; 

opfordrer Kommissionen til omgående at træffe foranstaltninger til at forbedre denne 

situation ved at få alle dokumenterne tilbage; opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at 

samarbejde med Kommissionen om dette spørgsmål; 

33. bemærker den fortsatte mangel på gennemsigtighed i de af Gruppen vedrørende 

Adfærdskodeksen anvendte arbejdsmetoder, som forhindrer enhver konkret potentiel 

forbedring med hensyn til bekæmpelsen af skadelige skattepraksisser; 

34. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til hurtigst muligt at reformere kriterierne og 

forvaltningsaspekterne for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen med henblik på at 

øge dens gennemsigtighed og ansvarlighed og sikre effektiv inddragelse af Parlamentet; 

35. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag om at 

inkorporere Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen i fællesskabsmetoden, såfremt 

medlemsstaternes reaktion ikke er tilfredsstillende; 

36. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med det europæiske semester at indberette, 

hvilke foranstaltninger medlemsstaterne iværksætter hen imod effektiv beskatning og 

for at øge bestræbelserne på at bekæmpe skadelige skattepraksisser og 

skatteunddragelse på tværs af grænserne, herunder anbefalinger med henblik på at 

styrke de nationale skatteforvaltninger; 

37. opfordrer til, at der omgående sættes ind over for skattesvig, skatteunddragelse, skattely 

og aggressiv skatteplanlægning; beklager, at Rådet i en årrække har hindret en 

beslutsom indsats på disse områder, og minder medlemsstaterne om deres mulighed for 

at indføre systemer, der muliggør et forstærket samarbejde (mellem mindst 9 

medlemsstater) med henblik på at fremskynde bekæmpelsen af skadelige og ulovlige 

skattepraksisser; 
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38. opfordrer til, at der indføres et nyt EU-organ for sammenhæng i og samordning af 

skattepolitikken (Union Tax Policy Coherence and Coordination Centre) med henblik 

på at sikre en korrekt og sammenhængende gennemførelse af det indre marked og 

gennemførelse af internationale standarder; mener, at dette nye organ bør være 

ansvarligt for overvågningen af medlemsstaternes skattepolitik på EU-plan med henblik 

på at sikre, at der ikke gennemføres nye skadelige skatteforanstaltninger i 

medlemsstaterne, og for at overvåge, at medlemsstaterne overholder EU's fælles liste 

over usamarbejdsvillige jurisdiktioner samt med henblik på at sikre og fremme 

samarbejdet mellem de nationale skatteadministrationer (f.eks. med hensyn til 

uddannelse og udveksling af bedste praksis) og iværksætte akademiske programmer på 

området; mener, at organet på denne måde kan bidrage til at forhindre, at der opstår nye 

skattesmuthuller som følge af ukoordinerede initiativer mellem medlemsstaterne, og til 

at imødegå indførelsen af skattepraksisser og standarder, som ville underminere, hindre 

eller gribe ind i det indre markeds funktion og formålet hermed; mener, at organet ville 

kunne drage fordel af at samle ekspertisen på EU-plan og på nationalt plan med henblik 

på at reducere byrden for skatteyderne; 

Den eksterne dimension 

39. glæder sig over det fornyede fokus på skattespørgsmål på G8- og G20-plan, som bør 

føre til nye henstillinger; opfordrer Kommissionen til at indtage en sammenhængende 

holdning på Unionens vegne på de kommende G20-møder og ad hoc-symposier; 

anmoder Kommissionen om at underrette Parlamentet om alle resultater og eventuelle 

konsekvenser af G20's beslutninger om at bekæmpe udhuling af selskabsskattegrundlag 

og aggressive skatteplanlægningspraksisser; 

40. opfordrer EU, G20, OECD og FN til at samarbejde yderligere med henblik på at 

fremme globale retningslinjer, som også vil være til gavn for udviklingslandene; 

41. opfordrer Kommissionen til at inkludere bestemmelser om god forvaltningspraksis i alle 

handels- og partnerskabsaftaler, herunder en effektiv og omfattende gennemførelse af 

BEPS-foranstaltningerne og globale standarder for automatisk udveksling af 

oplysninger; 

42. opfordrer OECD til at påbegynde arbejdet med en ambitiøs BEPS II, som primært skal 

baseres på minimumsstandarder og konkrete mål for gennemførelsen; 

43. opfordrer i denne forbindelse til, at der oprettes en parlamentarisk overvågningsgruppe 

på OECD-niveau med henblik på at observere og kontrollere udformningen og 

gennemførelsen af dette initiativ; 

44. opfordrer til, at der etableres et EU-register over reelt ejerskab, som kan danne grundlag 

for et globalt initiativ i denne henseende; understreger den afgørende rolle, som 

institutioner som OECD og FN spiller i denne forbindelse; 

45. opfordrer til, at der oprettes et globalt register over alle aktiver ejet af privatpersoner, 

virksomheder og alle enheder, såsom truster og fonde, hvortil skattemyndighederne vil 

have fuld adgang; 

46. understreger behovet for en omfattende EU/USA-tilgang for så vidt angår 
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gennemførelsen af OECD's standarder og vedrørende reelt ejerskab; understreger 

endvidere, at det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) bør omfatte 

bestemmelser om god forvaltningspraksis og hele BEPS-handlingsplanen med henblik 

på at sikre lige vilkår, skabe større værdi for samfundet som helhed og for at bekæmpe 

skattesvig og skatteunddragelse; 

Øvrige henstillinger 

47. opfordrer alle de nationale parlamenter til at arbejde sammen om at sikre en 

hensigtsmæssig kontrol af og sammenhæng i skattesystemerne mellem 

medlemsstaterne; opfordrer de nationale parlamenter til fortsat at være opmærksomme 

på de beslutninger, som deres regeringer træffer i denne sag, og til at øge deres eget 

engagement i det arbejde, som finder sted i de interparlamentariske fora om 

skatteanliggender; 

48. beklager dybt, at tidsrammen for nærværende rapport har gjort det umuligt at foretage 

en grundig undersøgelse af de såkaldte Panama-papirer; understreger det presserende 

behov for, at Parlamentet gennemfører en fuldstændig og korrekt opfølgning herpå; 

understreger den overordentlige politiske vigtighed af at analysere den fremgangsmåde, 

som er blevet anvendt af de virksomheder og private borgere, som er involveret i 

skandalen omkring Panama-papirerne, med henblik på at tackle smuthuller i 

lovgivningen; 

49. noterer sig – til trods for at dette specifikke spørgsmål ikke kan behandles tilstrækkeligt 

inden for mandatet eller tidsplanen for det særlige udvalg – at skandalen om Panama-

papirerne har dokumenteret, at private borgere systematisk har anvendt skuffeselskaber 

med henblik på at skjule skattepligtige formuegoder; er af den faste overbevisning, at 

Parlamentet omgående skal behandle dette spørgsmål; 

50. bemærker, at det er nødvendigt at fortsætte arbejdet for så vidt angår adgangen til 

dokumenter fra medlemsstaterne, Kommissionen og Gruppen vedrørende 

Adfærdskodeksen; gentager, at det er nødvendigt at foretage yderligere analyser af de 

dokumenter, som allerede er blevet stillet til rådighed for Parlamentet, med henblik på 

at gennemføre en passende vurdering af behovet for yderligere politisk handling og 

politiske initiativer; 

51. forpligter sig til at fortsætte det arbejde, der blev indledt af dets særlige udvalg, ved at 

se nærmere på de hindringer, som gjorde det umuligt for det at opfylde sit mandat fuldt 

ud, og ved at sikre en passende opfølgning på dets henstillinger; pålægger sine 

kompetente myndigheder at identificere den bedste institutionelle struktur til at opnå 

dette; 

52. opfordrer sit kompetente udvalg til at følge op på disse henstillinger i sin kommende 

lovgivningsmæssige initiativbetænkning om det samme emne; 

o 

o o 

53. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, 
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Kommissionen, medlemsstaterne, de nationale parlamenter, FN, G20 og OECD. 
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BILAG 1: LISTE OVER FREMMØDTE PERSONER (UDVALGSMØDER, 
KOORDINATORER OG TJENESTEREJSER) 

 

Dato Indlæg: 

11.01.2016   Pierre Moscovici, kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle 

anliggender samt beskatning og told 

17.02.2016   Pierre Moscovici, kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle 

anliggender samt beskatning og told 

29.02.2016 Drøftelse med Rådets formandskab 

Med tilstedeværelse af Eric Wiebes, nederlandsk statssekretær for finansielle 

anliggender 

14.-15.03.2016 Drøftelse med jurisdiktioner 

Rob Gray, direktør for Global Tax, Guernsey 

Colin Powell, konsulent om internationale anliggender for 

førsteministeren på Jersey 

Claudia Cornella Durany, statssekretær med ansvar for internationale 

finansanliggender, Andorra 

Katja Grey, direktør for Kontoret for Internationale Finansanliggender, 

Liechtenstein 

Jean Castllini, finans- og økonomiminister, Monaco 

 

Drøftelse med multinationale selskaber 

Cathy Kearney, næstformand med ansvar for virksomheden i Europa, 

Apple 

Julia Macrae, direktør for skatteanliggender i Europa, Mellemøsten, 

Indien og Afrika, Apple 

Adam Cohen, leder af Afdelingen for Økonomisk Politik (Europa, 

Mellemøsten og Afrika), Google 

Søren Hansen, administrerende direktør, Inter-IKEA-Gruppen 

Anders Bylund, leder af Kommunikationsgruppen, Inter-IKEA-Gruppen 

Irene Yates, næstformand med ansvar for selskabsbeskatning, 

McDonald's 

 

Udveksling af synspunkter med undersøgende journalister – for lukkede døre 

Véronique poujol, Paperjam 

Markus Becker, "Der Spiegel" 



21.03.2016 Drøftelse med europæiske banker (del I) 

Jean-Charles Balat, økonomidirektør, Crédit Agricole SA 

Rob Schipper, overordnet leder af skatteafdelingen, ING 

Eva jigvall, leder af skatteafdelingen, Nordea 

Monica Lopez-Monís, overordnet tilsynsansvarlig (Chief Compliance 

Officer) og øverste næstformand, Banco Santander 

Christopher St. Victor de Pinho, administrerende direktør, overordnet 

leder af skatteafdelingen, UBS Group AG 
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Stefano Ceccacci, leder af Skatteafdelingen, Unicredit 



04.04.2016  Margrethe Vestager, kommissær med ansvar for konkurrence 

 

Drøftelse med europæiske banker (del II) 

Brigitte Bomm, administrerende direktør, overordnet leder af 

skatteafdelingen, Deutsche Bank AG 

Grant Jamieson, leder af skatteafdelingen, Royal Bank of Scotland 

Graeme Johnston, leder af international skat, Royal Bank of Scotland 

 

15.04.2016 Besøg i Cypern 

Ioannis Kasoulides, udenrigsminister 

Michael Kammas, generaldirektør, Aristio Stylianou, formand og George 

Appios, næstformand for sammenslutningen af cypriotiske banker 

Christos Patsalides, departementschef i finansministeriet 

George Panteli, leder af skatteafdelingen, finansministeriet 

Yannakis tsangaris, skattekommissær 
Alexander Apostolides, Cyperns universitet 
Maria Krambia-Kapardis, formand for Eksekutivkomitéen for 

Transparency International 

Costas Markides, bestyrelsesmedlem, international skat, KPMG Limited 

og Cyprus Investment Funds Association 

Natasa Pilides, generaldirektør, Cyprus Investment Promotion Agency 

Kyriakos Iordanou, generaldirektør, Pieris Marcou, Panicos Kaouris og 

George Markides, Institute of Certified Public Accountants of Cyprus 

Christos Karidis, leder af afdelingen for økonomisk forskning 

(Confederation Department) og sekretær for Association of Employed 

Consumers 

Nikos Grigoriou, leder af afdelingen for den økonomiske og sociale politik i 

Pan-Cyprian Federation of Labour 

 

18.04.2016 Interparlamentarisk møde om "EU-Pakken til bekæmpelse af 

skatteunddragelse og andre udviklingstendenser i EU og internationalt: 

behandlingen og den demokratiske kontrol i de nationale parlamenter" 

 

Drøftelse med jurisdiktioner (del II) – for lukkede døre 

Wayne Panton, minister for finansielle tjenesteydelser, handel og miljø, 

Caymanøerne 

 

20.04.2016 Fælles ECON/JURI/TAXE-møde 

 Jonathan Hill, kommissær med ansvar for finansiel stabilitet, finansielle 

tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen 

 

2.05.2016  Møde på højt plan mellem OECD's Parliamentary Group on Tax og Europa-

Parlamentets særlige udvalg om skatteaftaler og andre foranstaltninger af 

lignende art eller med lignende virkning, Paris 

17.-20.05.2015 

 

Delegationsrejse til De Forenede Stater (Washington DC) 

 



 

PR\1090819DA.doc 21/25 PE580.528v01-00 

 DA 

24.05.2015  Fælles TAXE/DEVE-høring om konsekvenserne af aggressiv skattetænkning i 

udviklingslandene 
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BILAG 2: MULTINATIONALE SELSKABER OG BANKER INDBUDT TIL AT 
DELTAGE I UDVALGSMØDER 

Bilag 2.1: Liste over indbudte multinationale selskaber 

Virksomhed Indbudte/repræsentanter Situationen (11/03/2016) 

Apple Inc. 
Timothy D. Cook 

Administrerende direktør  

Deltagere  

Cathy Kearney, næstformand med ansvar for 

virksomheden i Europa  

Julia Macrae, direktør for skatteanliggender i Europa, 

Mellemøsten, Indien og Afrika 

Google Inc. 

 

 

Nicklas Lundblad 

Ledende direktør med ansvar for 

offentlig politik og forbindelserne 

med offentlige forvaltninger 

(EMEA) 

 

 

Deltagere 

Adam Cohen, leder af Afdelingen for Økonomisk Politik 

(EMEA) 

Fiat Chrysler  

Automobiles 

 

Sergio Marchionne 

Administrerende direktør  

 

Afslået den 11/03/2015: 

"Som De måske er bekendt med indgav vi den 29. 

december 2015 en klage til Den Europæiske Unions Ret, i 

hvilken vi bestrider Kommissionens beslutning om, at en 

af vores virksomheder i Luxembourg havde modtaget 

statsstøtte. Luxembourg anfægter ligeledes denne 

afgørelse ved Den Europæiske Unions Ret. Selv om vi er 

stærkt overbevist om, at vi ikke har modtaget nogen 

statsstøtte i Luxembourg i strid med EU-retten, ville det i 

dette tilfælde ikke være passende for os at deltage i mødet 

i det særlige udvalg eller fremsætte yderligere 

kommentarer. Selv om vi har stor forståelse for udvalgets 

arbejde og dets ønske om at høre synspunkter fra 

virksomheder, må vi derfor beklage, at vi desværre ikke er 

i stand til at deltage i denne debat, før vores retssag er 

afgjort." 

Inter-IKEA-

Gruppen 

Søren Hansen 

Administrerende direktør  

 

Deltagere  

Søren Hansen, administrerende direktør  

Anders Bylund, leder af Kommunikationsgruppen 

 

McDonald's 

Corporation 

 

 

Irene Yates,  

Næstformand med ansvar for 

selskabsbeskatning 

 

Deltagere 

Irene Yates, næstformand med ansvar for 

selskabsbeskatning 
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Starbucks Coffee  

Company  

 

 

Kris engskov 

Formand for Starbucks Europa, 

Mellemøsten og Afrika (EMEA) 

 

Afslået den 11/03/2015: 

"Eftersom Starbucks planlægger at appellere en afgørelse 

fra Kommissionen, der blev bekendtgjort den 21. oktober 

2015 om, at Nederlandene har givet særlige skattefordele 

til vort kaffebrænderi i Amsterdam (Starbucks 

Manufacturing EMEA BV), er vi ikke i stand til at tage 

imod en indbydelse fra Europa-Parlamentets Særlige 

Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre 

Foranstaltninger af Lignende Art eller med lignende 

virkning.  

Når dette spørgsmål er blevet løst – og Starbucks er 

overbevist om, at Kommissionens beslutning vil blive 

omstødt ved appel – vil vi med glæde mødes. 

Såfremt det kan bidrage til Deres informationsindsamling 

er det værd at bemærke, at Starbucks opfylder alle 

OECD's regler, retningslinjer og love og støtter dets 

skattereformproces, herunder handlingsplanen 

vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af 

overskud. Starbucks har i gennemsnit haft en samlet 

effektiv skattesats på omkring 33 %, som ligger et godt 

stykke over den gennemsnitlige skattesats på 18,5 %, som 

andre store amerikanske virksomheder har haft."  
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Bilag 2.2: Liste over indbudte banker 

 

Navn Indbudte/repræsentanter Situationen (04/04/2016) 

Crédit Agricole (FR) 
Dominique Lefebvre 

Formand 

Accepteret (15/03/2016) 

Jean-Charles Balat 

Finansdirektør, Groupe Crédit Agricole 

Deutsche Bank AG 
Paul Achleitner 

Formand 

Accepterede (16/03/2016)  

at deltage i et møde den  

4. april 2016 

Deltagende repræsentant 

Brigitte Bomm, administrerende direktør 

og leder af skatteafdelingen, Deutsche 

Bank 

 

ING Group (NL) 
Ralph Hamers 

Administrerende direktør 

Accepteret (08/03/2016) 

 

 R.N.J. Schipper 

Overordnet leder af skatteafdelingen, 

ING 

Nordea (SW) 

Casper von Koskull  

Formand og administrerende direktør 

 

Accepteret (09/03/2016) 

 

Eva Jigvall 

Nordea's Head of Group Taxes  

Royal Bank of Scotland 

(UK): 

Ross McEwan 

Administrerende direktør 

Accepterede (16/03/2016)  

at deltage i et møde den  

4. april 2016 
Deltagende repræsentant 

Grant Jamieson, leder af 

skatteafdelingen, Royal Bank of Scotland 

Graeme Johnston, leder af international 

skat, Royal Bank of Scotland 

Santander (ES) 
Ana Patricia Botín 

Formand 

Accepteret (11/03/2016) 

 

 Monica Lopez-Monis Gallego  

Overordnet tilsynsansvarlig (Chief 

Compliance Officer) og øverste 

næstformand, Banco Santander 

Antonio H. Garcia del Riego 

administrerende direktør 

Direktør for europæiske anliggender 

UBS (CH) 
Axel A. Weber 

Formand 

Accepteret (14/03/2016) 

 

Christopher Pinho, 

Administrerende direktør, Global Head 

of Group Tax 

UniCredit (IT) 

Giuseppe Vita 

Formand  

 

Accepteret (08/03/2016) 

 

Stefano Ceccacci 

UC, leder af skatteafdelingen 

Costanza Bufalini  
Leder af europæiske og juridiske 

anliggender 
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