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 DA 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse 

(2018/2121(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 4 og 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 (TEUF), 

– der henviser til sin afgørelse af 1. marts 2018 om nedsættelse af et særligt udvalg om 

økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse og fastsættelse af dets 

ansvarsområder, medlemstal og funktionsperiode (TAX3)1, 

– der henviser til sit TAXE-udvalgs beslutning af 25. november 20152 og sit TAX2-

udvalgs beslutning af 6. juli 20163 om afgørelser i skattespørgsmål og andre 

foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning, 

– der henviser til sin beslutning af 16. december 2015 med henstillinger til Kommissionen 

om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's 

selskabsbeskatningspolitik4, 

– der henviser til sin henstilling af 13. december 2017 til Rådet og Kommissionen på 

baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og 

skatteunddragelse5, 

– der henviser til Kommissionens opfølgning på hver af Parlamentets ovennævnte 

beslutninger6, 

– der henviser til de afsløringer foretaget af undersøgende journalister, der er blevet kendt 

som skandalerne om LuxLeaks, Panama-papirerne, Paradise-papirerne og CumEx, 

– der henviser til studierne fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste om "Citizenship 

by investment (CBI) and residency by investment (RBI) schemes in the EU: state of 

play, issues and impacts", "Money laundering and tax evasion risks in free ports and 

                                                 
1 Afgørelse af 1. marts 2018 om nedsættelse af et særligt udvalg om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse 

og skatteundgåelse og fastsættelse af dets ansvarsområder, medlemstal og funktionsperiode, T8-0048/2018. 
2 Beslutning af 25. november 2015 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller 

med lignende virkning, EUT C 366 af 27.10.2017, s. 51. 
3 Beslutning af 6. juli 2016 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med 

lignende virkning, EUT C 101 af 16.3.2018, s. 79. 
4 Lovgivningsmæssig beslutning af 16. december 2015 om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i 

EU's selskabsbeskatningspolitik, EUT C 399 af 24.11.2017, s. 74. 
5 Henstilling af 13. december 2017 til Rådet og Kommissionen på baggrund af undersøgelsen vedrørende 

hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse EUT C 369 af 11.10.2018, s. 132. 
6 Den fælles opfølgning  fra marts 2016 på beslutningen om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i 

EU's selskabsbeskatningspolitik og beslutningen fra TAXE 1, opfølgningen fra november 2016 på beslutningen 

fra TAXE 2 og opfølgningen fra april 2018 på beslutningen fra PANA. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P8-TA-2018-0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52015IP0408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:52016IP0310
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.399.01.0074.01.ENG&toc=OJ:C:2017:399:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52017IP0491
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=26472&j=0&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=27434&j=0&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/3044(RSP)&l=en#tab-0
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customs warehouses" og "An overview of shell companies in the European Union"1, 

– der henviser til studiet om "VAT fraud: economic impact, challenges and policy 

issues"2, studiet om "Cryptocurrencies and blockchain - Legal context and implications 

for financial crime, money laundering and tax evasion" og studiet om "Impact of 

Digitalisation on International Tax Matters"3, 

– der henviser til Kommissionens undersøgelser om "indikatorer for aggressiv 

skatteplanlægning"4, 

– der henviser til det bevismateriale, der er indsamlet af TAX3-udvalget i dets 26 høringer 

med eksperter eller dets drøftelser med kommissærer og ministre og under rejser til 

Washington, Riga, Isle of Man, Estland og Danmark, 

– der henviser til de moderniserede og mere robuste selskabsskatteregler, der er blevet 

indført i denne valgperiode, navnlig direktiverne om bekæmpelse af skatteundgåelse 

(ATAD I5 og ATAD II6) og revisionerne af direktivet om administrativt samarbejde på 

beskatningsområdet (DAC)7, 

– der henviser til Kommissionens forslag, som afventer vedtagelse, navnlig om 

F(K)SSG8, pakken om digital beskatning9 og offentlig landeopdelt rapportering1, 

                                                 
1 Scherrer A. og Thirion E., Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the 

EU, EPRS, Europa-Parlamentet, oktober 2018; Korver R., Money laundering and tax evasion risks in free ports, 

Europa-Parlamentet, oktober 2018 og Kiendl Kristo I. og Thirion E., An overview of shell companies in the 

European Union, Europa-Parlamentet, oktober 2018. 
2 Lamensch M., VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues, temaafdeling A, GD IPOL, Europa-

Parlamentet, 2018. 
3 Study Houben R. og Snyers A, Cryptocurrencies and blockchain og studiet af Hadzhieva E., "Impact of 

Digitalisation on International Tax Matters", temaafdeling A, GD IPOL, Europa-Parlamentet 2018.  
4 "Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators - Final Report" (Taxation paper No 61, 27. 

januar 2016), "The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates" (Taxation paper No 64, 

25. oktober 2016) og "Aggressive tax planning indicators - Final Report" (Taxation paper No 71, 7. marts 2018). 
5 Rådets direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der 

direkte indvirker på det indre markeds funktion, EUT L193 af 19.7.2016, s. 1. 
6 Rådets direktiv (EU) 2017/952 af 29. maj 2017 om ændring af direktiv (EU) 2016/1164, for så vidt angår 

hybride mismatch med tredjelande, EUT L 144 af 7.6.2017, s. 1. 
7 Om henholdsvis automatisk udveksling af afgørelser i skattespørgsmål (direktiv (EU) 2015/2376 af 8. 

december 2015, DAC3), udveksling af land for land-rapporter mellem skattemyndighederne (direktiv 2016/881 

af 25. may 2016, DAC4), skattemyndighedernes adgang  til oplysninger indberettet i henhold til 

hvidvaskreguleringen, reelt ejerskab og andre former for due diligence i forbindelse med kunderne (direktiv 

2016/2258 af 6. december 2016, DAC5) og obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på 

beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger (direktiv 2018/822 

af 25. maj 2018, DAC6). 
8 Forslag af 25. oktober 2016 til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag (FSSG), COM(2016)0685 

(2016/0337(CNS)) og om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG), COM(2016)0683 

(2016/0336(CNS)). 
9 Pakken består af meddelelsen "Nødvendigheden af at fastsætte en moderne, retfærdig og effektiv 

beskatningsstandard for den digitale økonomi" (COM(2018)0146), forslaget til Rådets direktiv om regler 

vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse (COM(2018)0147, 2018/0072(CNS)), 

forslaget til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester 

(COM(2018)0148, 2018/0073 (CNS)) og henstillingen om selskabsbeskatning relateret til en væsentlig digital 

tilstedeværelse (C(2018) 1650). 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/155728/EPRS_STUD_627128_Citizenship%20by%20Investment%20_FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/155728/EPRS_STUD_627128_Citizenship%20by%20Investment%20_FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627114
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627129
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627129
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)626076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)626076
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_61.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_paper_64.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_papers_71_atp_.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.193.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.144.01.0001.01.ENG
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0685/COM_COM(2016)0685(ANN)_DA.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0683/COM_COM(2016)0683(ANN)_DA.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0147/COM_COM(2018)0147_DA.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0148/COM_COM(2018)0148_DA.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/DA/C-2018-1650-F1-DA-MAIN-PART-1.PDF
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– der henviser til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes 

regeringer forsamlet i Rådet den 1. december 1997 om Gruppen vedrørende 

Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) og til denne gruppes regelmæssige rapporter til 

Økofinrådet, 

– der henviser til Rådets liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner vedtaget den 

5. december 2017 og ændret på grundlag af den løbende overvågning af tredjelandes 

tilsagn, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. marts 2018 om nye krav imod 

skatteundgåelse i EU-lovgivningen, bl.a. med henblik på finansierings- og 

investeringstransaktioner2, 

– der henviser til den igangværende modernisering af momsreglerne, navnlig den endelige 

momsordning, 

– der henviser til de nyligt vedtagne nye EU-regler for bekæmpelse af hvidvask af penge, 

navnlig efter vedtagelsen af den fjerde3 og den femte4 revision af direktivet om 

bekæmpelse af hvidvask af penge, 

– der henviser til Kommissionens handlingsplan med henblik på at styrke bekæmpelsen af 

finansiering af terrorisme5, 

– der henviser til EU's FIU-platforms kortlægning og mangelanalyse af 15. december 

2016 vedrørende de europæiske FIU'ers beføjelser til og hindringer for at fremskaffe og 

udveksle oplysninger og til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 26. 

juni 2017 om forbedring af samarbejdet mellem EU's finansielle efterretningsenheder6, 

– der henviser til Kommissionens undersøgelser og beslutninger vedrørende statsstøtte7, 

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

internationale skattespørgsmål, 

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

27. juli 2015, om Addis Abeba-handlingsplanen, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en ekstern strategi for effektiv 

                                                                                                                                                         
1 Forslag af 12. april 2016 til et direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af 

selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer, COM(2016)0198 (2016/0107(COD)). 
2 C(2018) 1756. 
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod 

anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF; EUT L 141 af 5.6.2015, s. 23. 
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om 

forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering 

af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU; EUT L 156 af 19.6.2018, s. 43. 
5 Meddelelse af 2. februar 2016 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en handlingsplan med 

henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme, COM/2016/050 final. 
6 SWD(2017)0275. 
7 Angående Fiat, Starbucks og den belgiske afgørelse om overskydende fortjeneste og beslutningerne om at 

indlede statsstøtteundersøgelser vedrørende McDonalds, Apple og Amazon. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0198/COM_COM(2016)0198_DA.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/c_2018_1756_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018L0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:52016DC0050
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beskatning, hvori Kommissionen også opfordrede EU til at foregå med et godt 

eksempel1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, 

Skatteunddragelse og Skatteundgåelse (A8-0000/2018), 

1. Generel indledning med baggrundsoplysninger 

1.1. Ændringer 

1. minder om, at de nuværende internationale og nationale skatteregler for størstepartens 

vedkommende blev udformet i begyndelsen af det 20. århundrede; mener, at der er et 

presserende behov for en reform af reglerne, så de internationale, EU's og de nationale 

skattesystemer bliver klar til de nye økonomiske, sociale og teknologiske udfordringer i 

det 21. århundrede; noterer sig den brede forståelse af, at de nuværende skattesystemer 

ikke er rustet til at holde trit med denne udvikling og sikre, at alle markedsdeltagere 

betaler en rimelig skat; 

2. understreger, at Parlamentet har ydet et væsentligt bidrag til bekæmpelsen af økonomisk 

kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse som afdækket i sagerne om 

LuxLeaks, Panama-papirerne og Paradise-papirerne, navnlig med arbejdet i de særlige 

udvalg TAXE, TAX2 og TAX3, PANA-undersøgelsesudvalget og ECON-udvalget; 

3. glæder sig over, at Kommissionen i løbet af sin nuværende mandatperiode har fremsat 

22 lovgivningsforslag med henblik på at lukke nogle af smuthullerne, forbedre 

bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet og aggressiv skatteplanlægning og gøre 

skatteopkrævningen mere effektiv og sikre større skattemæssig retfærdighed; opfordrer 

til en hurtig vedtagelse af de initiativer, der endnu ikke er afsluttet, og til omhyggelig 

overvågning af gennemførelsen for at sikre effektivitet og behørig håndhævelse med 

henblik på at holde trit med skattesvigens, skatteunddragelsens og den aggressive 

skatteplanlægnings alsidighed; 

1.2. Kvantitativ evaluering 

4. beklager igen "manglen på troværdige og objektive statistikker om omfanget af 

skatteundgåelse og skatteunddragelse [og] understreger, at det er vigtigt at udvikle 

passende og gennemsigtige metoder til at kvantificere omfanget af disse fænomener 

samt deres indvirkning på landenes offentlige finanser, økonomiske aktiviteter og 

offentlige investeringer"; 

5. minder navnlig om den empiriske vurdering af omfanget af de årlige tab af indtægter 

som følge af aggressiv selskabsskatteplanlægning i EU, som blev udarbejdet i 2015; 

bemærker, at vurderingen går fra 50-70 mia. EUR (samlet tab på grund af overførsel af 

overskud, svarende til mindst 17 % af selskabsskatteindtægterne i 2013) til 160-190 

mia. EUR (hvis man medregner individuelle skatteordninger for store multinationale 

selskaber og manglende effektivitet i indsamlingen); 

                                                 
1 COM(2016)0024. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b5aef3db-c5a7-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
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6. opfordrer Rådet og medlemsstaterne til, navnlig med støtte fra Fiscalisprogrammet, at 

prioritere projekter, der har til formål at kvantificere omfanget af skatteunddragelse med 

henblik på bedre at kunne adressere det nuværende skattegab; 

7. bemærker, at IMF1 anslår de globale tab som følge af udhuling af skattegrundlaget og 

overførsel af overskud (BEPS) til en samlet værdi af ca. 600 mia. USD om året; 

bemærker, at IMF's skøn på lang sigt er ca. 400 mia. USD for OECD-landene (1 % af 

deres BNP) og ca. 200 mia. USD for udviklingslandene (1,3 % af deres BNP);  

8. fremhæver, at næsten 40 % af de multinationale selskabers overskud på verdensplan 

hvert år overføres til skattely2; 

1.3. Skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning 

9. minder om, at bekæmpelsen af skatteunddragelse og skattesvig er rettet mod ulovlige 

handlinger, mens bekæmpelsen af skatteundgåelse adresserer situationer, der a priori 

ligger inden for lovens rammer, men strider mod dens ånd; 

10. minder om, at aggressiv skatteplanlægning beskriver oprettelsen af et 

skattearrangement, der har til formål at reducere skattepligten ved at benytte sig af 

teknikaliteterne i et skattesystem eller misforhold mellem to eller flere skattesystemer, 

som er i strid med lovens ånd; 

11. opfordrer Kommissionen og Rådet til at foreslå og vedtage en omfattende definition af 

indikatorer for aggressiv skatteplanlægning, der både bygger på de kendetegn, der blev 

identificeret i den femte revision af direktivet om administrativt samarbejde (DAC6)3, 

og på Kommissionens relevante undersøgelser og anbefalinger4; opfordrer 

medlemsstaterne til at anvende disse indikatorer som grundlag for at ophæve al skadelig 

skattepraksis, der udspringer af eksisterende skattemæssige smuthuller; 

12. understreger ligheden mellem selskabsskatteydere og personer med store nettoformuer, 

når det drejer sig om at benytte selskabsstrukturer og lignende strukturer såsom 

trustfonde og offshoreplaceringer med henblik på aggressiv skatteplanlægning; minder 

om den rolle, som formidlere spiller i forbindelse med oprettelsen af sådanne ordninger; 

13. glæder sig over Kommissionens vurdering og inddragelse af indikatorer for aggressiv 

skatteplanlægning i landerapporterne for det europæiske semester fra 2018; opfordrer 

til, at en sådan vurdering bliver et fast element med henblik på at sikre lige 

konkurrencevilkår på EU's indre marked og større stabilitet i de offentlige indtægter på 

lang sigt; 

                                                 
1 Crivelli, De Mooij og Keen, Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries, 2016). 
2 Tørsløv, Wier og Zucman, "The missing profits of nations", National Bureau of Economic Research, Working 

Paper 24701, 2018. 
3 Rådets direktiv (EU) 2018/822 af 25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår 

obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med 

indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, EUT L 139 af 5.6.2018, s. 1. 
4 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_anal

ysis/tax_papers/taxation_paper_61.pdf 

og https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/tax_policies_survey_2017.pdf 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Base-Erosion-Profit-Shifting-and-Developing-Countries-42973
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018L0822
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_61.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_61.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/tax_policies_survey_2017.pdf
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14. gentager sin opfordring til selskaberne til, at de som skatteydere fuldt ud overholder 

deres skattemæssige forpligtelser og afstår fra aggressiv skatteplanlægning, der fører til 

BEPS, og overvejer en strategi for fair beskatning som en vigtig del af deres sociale 

ansvar; 

2. Selskabsbeskatning 

15. minder om, at skatter skal betales i de jurisdiktioner, hvor den faktiske økonomiske 

aktivitet og værdiskabelse finder sted, eller i tilfælde af indirekte beskatning, hvor 

forbruget finder sted; 

16. noterer sig udtalelsen fra den franske finansminister på TAX3-mødet den 23. oktober 

2018 om nødvendigheden af at drøfte begrebet minimumsbeskatning; glæder sig over, 

at Frankrig er parat til at medtage debatten om minimumsbeskatning som en af 

prioriteterne for sit G7-formandskab i 2019; 

17. bemærker, at EU indførte en exitskat i ATAD I, der giver medlemsstaterne mulighed for 

at beskatte den økonomiske værdi af en kapitalgevinst, der er skabt på dens område, 

selv om gevinsten endnu ikke er blevet realiseret på udflytningstidspunktet; mener, at 

princippet om beskatning af overskud i medlemsstaterne, inden det forlader EU, bør 

styrkes, f.eks. gennem koordinerede kildeskatter på renter og royalties; opfordrer Rådet 

til at genoptage forhandlingerne om forslaget om renter og royalties1; 

2.1. BEPS-handlingsplanen og dens gennemførelse i EU: ATAD 

18. anerkender, at formålet med det G20/OECD-ledede BEPS-projekt var på koordineret 

vis at tackle årsagerne til og de omstændigheder, der skaber BEPS-praksis, ved at 

forbedre sammenhængen i skattereglerne på tværs af grænserne, styrke de materielle 

krav og øge gennemsigtigheden og sikkerheden; 

19. bemærker, at BEPS-handlingsplanen med 15 punkter i G20/OECD-regi bliver 

gennemført og overvåget, og at der finder yderligere drøftelser sted i en bredere 

sammenhæng end blot de oprindelige deltagerlande, gennem den inklusive ramme; 

opfordrer medlemsstaterne til at støtte en reform af både den inklusive rammes mandat 

og dens funktion for at sikre, at de resterende skattemæssige smuthuller og uløste 

skattespørgsmål såsom fordelingen af beskatningsrettigheder mellem landene bliver 

omfattet af den nuværende internationale ramme for bekæmpelse af BEPS-praksis; 

20. påpeger, at nogle lande for nylig har vedtaget unilaterale modforanstaltninger mod 

skadelig skattepraksis (som f.eks. Det Forenede Kongeriges "Diverted Profits Tax" og 

bestemmelserne i den amerikanske skattereform om "Global Intangible Low-Taxed 

Income (GILTI)") for at sikre, at de multinationale selskabers udenlandske indkomst 

bliver beskattet med en effektiv minimumsskattesats i moderselskabernes hjemland; 

opfordrer til en vurdering af disse foranstaltninger på EU-plan; 

21. glæder sig over EU's vedtagelse af ATAD I og ATAD II; noterer sig, at de sikrer et 

minimumsniveau af beskyttelse mod selskabers skatteundgåelse i hele EU, samtidig 

                                                 
1 Forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem 

associerede selskaber i forskellige medlemsstater, COM(2011)0714 - 2011/0314(CNS). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2011/0714/COM_COM(2011)0714_DA.pdf
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med at de sikrer et mere retfærdigt og mere stabilt miljø for virksomheder, både fra et 

efterspørgsels- og et udbudsperspektiv; glæder sig over bestemmelserne om hybride 

mismatch for at forhindre dobbelt ikkebeskatning med henblik på at fjerne eksisterende 

mismatch og afstå fra at skabe yderligere mismatch, mellem medlemsstaterne og med 

tredjelande; 

22. glæder sig over bestemmelserne om kontrollerede udenlandske selskaber (CFC), der er 

medtaget i ATAD I for at sikre, at overskud genereret af forbundne selskaber, der er 

parkeret i lande med lav eller ingen skat, beskattes effektivt; anerkender, at de 

forhindrer, at de manglende eller forskelligartede nationale CFC-regler fordrejer det 

indre markeds funktion, bortset fra situationer med rent kunstige arrangementer, hvilket 

Parlamentet gentagne gange har opfordret til; beklager, at der er to parallelle tilgange til 

gennemførelse af CFC-regler i ATAD I, og opfordrer medlemsstaterne til kun at 

gennemføre de enklere og mest effektive CFC-regler, jf. artikel 7, stk. 2, litra a), i 

ATAD I; 

23. glæder sig over den generelle regel i ATAD I om bekæmpelse af misbrug i forbindelse 

med beregningen af selskabsskattegrundlaget, der giver medlemsstaterne mulighed for 

at ignorere ordninger, som ikke er reelle og under hensyntagen til alle relevante forhold 

og omstændigheder har til formål at opnå en skattefordel; gentager sin gentagne 

opfordring til, at der vedtages en generel og fælles regel om bekæmpelse af misbrug, 

navnlig i den eksisterende lovgivning og nærmere bestemt i direktivet om moder- og 

datterselskaber, direktivet om fusioner og direktivet om renter og royalties; 

24. gentager sit krav om en klar definition af begrebet fast driftssted, således at selskaberne 

ikke kunstigt kan undgå en skattepligtig tilstedeværelse i en medlemsstat, hvor de har en 

økonomisk aktivitet; 

25. opfordrer til, at man færdiggør arbejdet i det fælles EU-forum for interne 

afregningspriser (JTPF) om udvikling af god praksis og overvågning af 

medlemsstaternes gennemførelse fra Kommissionens side; 

26. minder om sine bekymringer vedrørende brugen af interne afregningspriser i 

forbindelse med aggressiv skatteplanlægning og minder følgelig om behovet for 

passende foranstaltninger og en forbedring af reglerne for interne afregningspriser for at 

løse problemet; understreger behovet for at sikre, at de afspejler den økonomiske 

virkelighed, skaber sikkerhed, klarhed og retfærdighed for medlemsstaterne og for 

selskaber, der opererer inden for Unionen, og mindsker risikoen for misbrug af reglerne 

for overførsel af overskud, under hensyntagen til OECD's retningslinjer for interne 

afregningspriser for multinationale selskaber og skatteforvaltninger fra 2010; 

27. understreger, at de EU-foranstaltninger, der skal adressere BEPS og aggressiv 

skatteplanlægning, har givet skattemyndighederne en ajourført værktøjskasse til at sikre 

en retfærdig skatteopkrævning; understreger, at skattemyndighederne bør have ansvaret 

for at gøre effektiv brug af værktøjerne uden at pålægge ansvarlige skatteydere, navnlig 

SMV'er, en ekstra byrde; 

28. anerkender, at den nye informationsstrøm til skattemyndighederne efter vedtagelsen af 

ATAD I og DAC4 skaber et behov for tilstrækkelige ressourcer til at sikre den mest 

effektive anvendelse af sådanne oplysninger og til effektivt at reducere det nuværende 
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skattegab; 

2.2. Styrkelse af EU's indsats til bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning og 

supplering af BEPS-handlingsplanen 

2.2.1. Kontrol af medlemsstaternes skattesystemer og overordnede skattemiljø — aggressiv 

skatteplanlægning inden for EU (det europæiske semester) 

29. glæder sig over, at medlemsstaternes skattesystemer og overordnede skattemiljø er 

blevet en del af det europæiske semester i overensstemmelse med Parlamentets 

opfordring herom1; glæder sig over de undersøgelser og data, som Kommissionen har 

udarbejdet2, og som muliggør en bedre håndtering af situationer, der tilvejebringer 

økonomiske indikatorer for aggressiv skatteplanlægning, og giver en klar angivelse af 

eksponeringen for skatteplanlægning samt et righoldigt datagrundlag for alle 

medlemsstater vedrørende fænomenet; 

30. glæder sig over, at DAC6 fastsætter kendetegnene for indberetningspligtige 

grænseoverskridende ordninger, som formidlere skal indberette til 

skattemyndighederne, så disse kan vurdere ordningerne; glæder sig over, at disse 

elementer i reglerne vedrørende aggressiv skatteplanlægning kan ajourføres, hvis der 

opstår nye ordninger eller praksisser; 

31. opfordrer Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen til hvert år at rapportere om de 

vigtigste ordninger, der er indberettet i medlemsstaterne, så beslutningstagere kan følge 

med i de nye skatteordninger, der bliver udarbejdet, og træffe de modforanstaltninger, 

der potentielt kan blive nødvendige; 

32. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om ophævelse af patentbokse og 

opfordrer medlemsstaterne til at begunstige ikke-skadelig og, hvor det er relevant, 

direkte støtte til FoU; gentager i mellemtiden sin opfordring om at sikre, at de 

nuværende patentbokse skaber en reel forbindelse til økonomisk aktivitet, f.eks. gennem 

udgiftskontrol, og at de ikke forvrider konkurrencen; glæder sig over den forbedrede 

definition af udgifter til FoU i forslaget om et fælles selskabsskattegrundlag (FSSG); 

2.2.2. Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) 

33. glæder sig over relanceringen af FKSSG-projektet i en totrinstilgang med 

Kommissionens vedtagelse af indbyrdes forbundne forslag om FSSG og FKSSG; 

opfordrer Rådet til hurtigt at vedtage dem under hensyntagen til Parlamentets holdning, 

der allerede omfatter begrebet et virtuelt fast driftssted, som ville lukke de resterende 

smuthuller, der muliggør skatteundgåelse, og skabe lige konkurrencevilkår på baggrund 

af digitaliseringen; 

2.2.3. Digital selskabsbeskatning 

                                                 
1 Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2015 om afgørelser i skattespørgsmål og andre 

foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning, EUT C 366 af 27.10.2017, s. 51, punkt 96. 
2 Jf. ovenfor. Undersøgelserne giver et overblik over medlemsstaternes eksponering for strukturer til aggressiv 

skatteplanlægning, der påvirker deres skattegrundlag (udhuling eller forøgelse), og selv om der ikke er nogen 

enkeltstående indikator for fænomenet, findes der ikke desto mindre et sæt indikatorer, der opfattes som 

"dokumentation". 
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34. bemærker, at digitaliseringsfænomenet har skabt en ny situation på markedet, hvor 

digitale og digitaliserede selskaber kan drage fordel af lokale markeder uden at have en 

fysisk, og derfor skattepligtig, tilstedeværelse på det pågældende marked, hvilket skaber 

ulige konkurrencevilkår og ulemper for de traditionelle selskaber; bemærker, at digitale 

forretningsmodeller i EU har en lavere effektiv gennemsnitlig skattebyrde end 

traditionelle forretningsmodeller1; 

35. glæder sig over pakken om digital skat, der blev vedtaget af Kommissionen den 21. 

marts 2018; opfordrer Rådet til hurtigt at vedtage disse forslag under hensyntagen til 

Parlamentets holdning hertil; 

36. forstår, at den såkaldte midlertidige løsning ikke er optimal; tror på, at den vil bidrage til 

at fremskynde bestræbelserne på at finde en bedre løsning på globalt plan og samtidig i 

et vist omfang at skabe lige konkurrencevilkår på de lokale markeder; 

2.3. Administrativt samarbejde vedrørende direkte skatter 

37. understreger, at DAC er blevet ændret fire gange siden juni 2014; 

38. gentager sit krav om et bredere anvendelsesområde i relation til udveksling af 

skatteafgørelser og bredere adgang for Kommissionen; opfordrer Kommissionen til 

hurtigt at offentliggøre sin første vurdering af DAC3 i denne henseende, idet der 

navnlig ses på antallet af udvekslede afgørelser og antallet af tilfælde, hvor de nationale 

skattemyndigheder har fået adgang til oplysninger, som en anden medlemsstat er i 

besiddelse af; anmoder om, at der i vurderingen også tages hensyn til konsekvenserne af 

at offentliggøre centrale oplysninger vedrørende skatteafgørelser (antallet af afgørelser, 

navnene på de begunstigede, den effektive skattesats, der udspringer af de enkelte 

afgørelser); 

39. gentager endvidere sin opfordring til at sikre, at der foretages samtidige skatterevisioner 

af personer med fælles eller komplementære interesser (herunder moderselskaber og 

deres datterselskaber), og sin opfordring til at fremme større samarbejde på 

skatteområdet mellem medlemsstaterne gennem en forpligtelse til at besvare 

gruppeanmodninger på skatteområdet; 

40. understreger, at ikke kun udveksling af oplysninger, men også udveksling af bedste 

praksis mellem skattemyndighederne bidrager til en mere effektiv skatteopkrævning; 

opfordrer medlemsstaterne til at prioritere udveksling af bedste praksis mellem 

skattemyndighederne; 

41. opfordrer Kommissionen til hurtigt at vurdere gennemførelsen af DAC4, og om de 

nationale skattemyndigheder rent faktisk har adgang til landeopdelte oplysninger, som 

en anden medlemsstat ligger inde med; anmoder ligeledes Kommissionen om at 

vurdere, hvordan DAC4 står i forhold til aktion 13 i G20/BEPS-handlingsplanen om 

udveksling af landeopdelte oplysninger; 

                                                 
1 Som dokumenteret i konsekvensanalysen af 21. marts 2018, der ledsager pakken om digital skat 

(SWD(2018)0081), hvorefter digitaliserede forretninger i gennemsnit kun bliver beskattet med en effektiv 

skattesats på 9,5 %, sammenlignet med 23,2 % for traditionelle forretningsmodeller. 
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42. glæder sig over den automatiske udveksling af oplysninger om finansielle konti baseret 

på den globale standard udviklet af OECD med Andorra, Liechtenstein, Monaco, San 

Marino og Schweiz; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at opgradere 

traktatens bestemmelser, så de matcher DAC som ændret; 

43. minder medlemsstaterne om deres forpligtelse i henhold til traktaten1 til at samarbejde 

loyalt og hurtigt; opfordrer derfor i lyset af de grænseoverskridende sager, navnlig de 

såkaldte Cum-Ex-sager, til, at alle medlemsstaternes nationale skattemyndigheder 

opretter et enkelt kontaktpunkt i overensstemmelse med systemet under den fælles 

internationale taskforce om delte efterretninger og samarbejde (JITSIC) inden for 

rammerne af OECD2 for at lette og styrke samarbejdet om bekæmpelse af skattesvig, 

skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning; opfordrer endvidere Kommissionen 

til at lette og koordinere samarbejdet mellem medlemsstaternes enkelte kontaktpunkter; 

44. henstiller til, at myndigheder i medlemsstaterne, der af deres modparter i andre 

medlemsstater underrettes om potentielle lovovertrædelser, officielt skal bekræfte 

modtagelsen og, hvor det er relevant, informere substantielt om de foranstaltninger, der 

er truffet i forlængelse af den ovennævnte underretning, inden for en rimelig frist; 

2.4. Gennemsigtighed i forbindelse med selskabsskat 

45. understreger, at forslaget om offentlig landeopdelt rapportering blev forelagt de to 

lovgivere umiddelbart efter skandalen med Panama-papirerne den 12. april 2016, og at 

Parlamentet vedtog sin holdning den 4. juli 2017; minder om, at Parlamentet opfordrede 

til en udvidelse af rapporteringen og beskyttelsen af kommercielt følsomme 

oplysninger; beklager de manglende fremskridt og det manglende samarbejde fra 

Rådets side siden 2016; opfordrer indtrængende til, at der gøres fremskridt i Rådet, så 

det kan indlede forhandlinger med Parlamentet; 

2.5. Statsstøtteregler 

46. minder om, at området direkte beskatning af virksomheder falder ind under reglerne om 

statsstøtte3, når skattemæssige foranstaltninger diskriminerer mellem skatteyderne, i 

modsætning til skattemæssige foranstaltninger af generel karakter, der finder 

anvendelse uden forskel på alle virksomheder; 

47. opfordrer Kommissionen til at vurdere mulige foranstaltninger til at afskrække 

medlemsstaterne fra at yde en sådan statsstøtte i form af en skattefordel; 

48. glæder sig over, at Kommissionen siden 2014 har undersøgt medlemsstaternes praksis 

for skatteafgørelser som opfølgning på påstande om en favorabel skattemæssig 

behandling af visse selskaber, og har iværksat ni formelle undersøgelser siden 2014, 

hvoraf seks konkluderede, at skatteafgørelsen udgjorde ulovlig statsstøtte4, mens én 

                                                 
1 Artikel 4, stk. 3, i TEU. 
2 http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/jitsic/  
3 Som fastslået af Den Europæiske Unions Domstol helt tilbage i 1974. 
4 Afgørelse af 20. juni 2018 om statsstøtte ydet af Luxembourg til ENGIE (SA.44888), afgørelse af 4. oktober 

2017 om statsstøtte ydet af Luxembourg til Amazon (SA.38944), afgørelse af 30. august 2016 om statsstøtte ydet 

af Irland til Apple (SA.38373), afgørelse af 11. januar 2016 om "Skatteordning for overskydende fortjeneste i 

Belgien — artikel 185, stk. 2, litra b), indkomstskatteloven 

http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/jitsic/
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blev afsluttet med en konklusion om, at den dobbelte ikkebeskatning af visse 

fortjenester ikke udgjorde statsstøtte1, og de to andre stadig er i gang2; 

49. bemærker, at selv om Kommissionen konstaterede, at McDonald's nød godt af dobbelt 

ikkebeskatning af visse af sine overskud i EU, kunne der ikke træffes nogen afgørelse i 

henhold til EU's statsstøtteregler, da Kommissionen konkluderede, at den dobbelte 

ikkebeskatning skyldtes et misforhold mellem skattelovgivningen i Luxembourg og 

USA og dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Luxembourg og USA3; 

50. er bekymret over omfanget af ubetalte skatter for alle medlemsstater i lange perioder4; 

minder om, at formålet med at tilbagesøge ulovlig støtte er at genoprette status quo, og 

at beregningen af det nøjagtige støttebeløb, der skal tilbagebetales, er en del af de 

nationale myndigheders gennemførelsesforpligtelse; opfordrer Kommissionen til at 

vurdere mulige modforanstaltninger, herunder bøder, for at forhindre medlemsstaterne i 

at tilbyde en selektiv skattemæssig behandling, der udgør statsstøtte, som ikke er i 

overensstemmelse med EU-reglerne; 

51. gentager sin opfordring til at vedtage retningslinjer, der præciserer, hvad der udgør 

skatterelateret statsstøtte og ”passende” interne afregningspriser, med henblik på at 

fjerne den retlige usikkerhed for både skatteydere og skattemyndigheder og udstikke 

rammer for medlemsstaternes skattepraksis i overensstemmelse hermed; 

2.6. Postkasseselskaber 

52. bemærker, at der ikke findes en enkelt definition af postkasseselskaber; 

53. peger på nationale foranstaltninger til specifikt at forbyde forretningsmæssige 

forbindelser med postkasseselskaber; fremhæver navnlig den lettiske lovgivning, der 

definerer et postkasseselskab som en enhed, der ikke har nogen egentlig økonomisk 

aktivitet, og som ikke har nogen dokumentation for det modsatte, som er registreret i en 

jurisdiktion, hvor selskaber ikke er forpligtet til at indgive regnskaber, og/eller som ikke 

har noget forretningssted i sit hjemland; 

54. understreger, at det høje niveau af ind- og udgående udenlandske direkte investeringer i 

procent af BNP i syv medlemsstater (Belgien, Cypern, Ungarn, Irland, Luxembourg, 

Malta og Nederlandene) kun delvist kan forklares med reelle økonomiske aktiviteter, 

der finder sted i disse medlemsstater5; 

                                                                                                                                                         
 

af 1992 (CIR92)" (SA.37667), afgørelse af 21. oktober 2017 om statsstøtte ydet af Nederlandene til 

Starbucks(SA.38374) og afgørelse af 21. oktober 2015 om statsstøtte ydet af Luxembourg til Fiat (SA.38375). 

Der verserer sager ved Den Europæiske Unions Domstol og Retten vedrørende alle seks afgørelser. 
1 Afgørelse af 19. september 2018 om "Påstået støtte til McDonald's – Luxembourg" (SA.38945).  
2 Undersøgelse af "Mulig statsstøtte til fordel for Inter IKEA" indledt den 18. december 2017 (SA.46470) og Det 

Forenede Kongeriges skatteordning for multinationale selskaber (reglerne for kontrollerede udenlandske 

selskaber) indledt den 26. oktober 2018 (SA.44896). 
3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5831_en.htm 
4 Som i forbindelse med afgørelsen af 30. august 2016 (SA.38373) om statsstøtte ydet af Irland til Apple. De 

pågældende skatteafgørelser var truffet af Irland den 29. januar 1991 og den 23. maj 2007. 
5Kiendl Kristo I. og Thirion E., An overview of shell companies in the European Union, EPRS, Europa-

Parlamentet, oktober 2018, s.23. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5831_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627129
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55. understreger, at der i flere medlemsstater, navnlig i Malta, Luxembourg og 

Nederlandene, er en stor del af de udenlandske direkte investeringer, der besiddes af 

enheder med særligt formål1; 

56. bemærker, at økonomiske indikatorer såsom et usædvanligt højt niveau af direkte 

udenlandske investeringer og udenlandske direkte investeringer, der besiddes af enheder 

med særligt formål, er indikatorer for aggressiv skatteplanlægning2; 

57. bemærker, at reglerne om bekæmpelse af misbrug i ATAD (kunstige arrangementer) 

omfatter postkasseselskaber, og at FSSG og FKSSG vil sikre, at indtægterne henføres til 

det sted, hvor den reelle økonomiske aktivitet finder sted; 

58. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre koordinerede 

krav om en væsentlig økonomisk aktivitet og udgiftskontrol; 

59. opfordrer Kommissionen til inden for to år at gennemføre kvalitetskontrol af de 

indbyrdes forbundne lovgivningsmæssige og politiske initiativer, der skal adressere 

brugen af postkasseselskaber i forbindelse med skattesvig, skatteunddragelse, aggressiv 

skatteplanlægning og hvidvask af penge; 

3. Moms 

60. understreger, at moms er en vigtig indtægtskilde for de nationale budgetter; bemærker, 

at momsindtægterne i EU28-medlemsstaterne i 2016 beløb sig til 1 044 mia. EUR, 

hvilket svarer til 18 % af alle skatteindtægter i medlemsstaterne; noterer sig, at det 

årlige EU-budget for 2017 beløb sig til 157 mia. EUR; 

61. beklager imidlertid, at der hvert år mistes store dele af de forventede momsindtægter på 

grund af svig; understreger, at momsgabet i 2016 ifølge Kommissionens statistikker 

beløb sig til 147 mia. EUR, hvilket udgør mere end 12 % af de samlede forventede 

momsindtægter3; bemærker, at Kommissionen anslår, at der mistes ca. 50 mia. EUR – 

eller 100 EUR pr. EU-borger hvert år – i forbindelse med grænseoverskridende 

momssvig4; 

62. opfordrer til, at der udarbejdes supplerende statistikker med henblik på at foretage et 

skøn over momsgabet; understreger, at der ikke findes en fælles tilgang til indsamling 

og deling af data i EU; 

63. understreger, at den nuværende momsordning (overgangsordning), der gør det muligt at 

anvende en fritagelse for leverancer og eksport inden for EU, er blevet misbrugt af 

svindlere, navnlig i forbindelse med momskarruselsvig; 

64. bemærker, at virksomheder, der handler på tværs af grænserne, ifølge Kommissionen i 

øjeblikket lider under omkostninger, der er 11 % højere end de omkostninger, der 

afholdes af virksomheder, der kun handler på hjemmemarkedet; 

                                                 
1 Kiendl Kristo I. og Thirion E., op. cit., s.23. 
2 IHS, Aggressive tax planning indicators, udarbejdet for Europa-Kommissionen, GD TAXUD's Taxation 

papers, Working paper No 71, oktober 2017. 
3 Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2018 Final Report / TAXUD/2015/CC/131. 
4 Se Kommissionens pressemeddelelse: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_en.htm 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627129
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_papers_71_atp_.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/study_and_reports_on_the_vat_gap_2017.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_en.htm
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3.1. Modernisering af momsrammen 

65. glæder sig derfor over Kommissionens momshandlingsplan af 6. april 2016 om reform 

af momsrammen og de 13 lovgivningsforslag, som Kommissionen har vedtaget siden 

december 2016, der vedrører overgangen til den endelige momsordning, fjerner 

momshindringer for e-handel, reviderer momsordningen for SMV'er, moderniserer 

momspolitikken og bekæmper momsgabet; 

66. bemærker, at Kommissionen anslår, at momsreformen forventes at reducere 

bureaukratiet med 95 %, hvilket anslås at beløbe sig til 1 mia. EUR; 

67. glæder sig navnlig over, at Rådet den 5. december 2017 har vedtaget nye regler, der gør 

det lettere for onlinevirksomheder at overholde momsforpligtelserne; glæder sig navnlig 

over, at Rådet tog Parlamentets holdning til efterretning i forbindelse med indførelsen af 

onlineplatformes ansvar for opkrævning af moms på de fjernsalg, som de formidler; 

mener, at denne foranstaltning vil sikre lige konkurrencevilkår i forhold til 

virksomheder uden for EU, eftersom mange af de varer, der importeres i forbindelse 

med fjernsalg, indføres i EU momsfrit; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre de 

nye bestemmelser på korrekt vis senest i 2021; 

68. glæder sig over forslagene om det endelige momssystem, som blev vedtaget den 

4. oktober 20171 og den 24. maj 20182; glæder sig navnlig over Kommissionens forslag 

om at anvende destinationsprincippet på beskatning, hvilket betyder, at momsen vil 

blive betalt i kundens land;  

69. glæder sig navnlig over de fremskridt, som Rådet har gjort hen imod det endelige 

momssystem ved at vedtage "de hurtige løsninger" den 4. oktober 20183; udtrykker 

imidlertid bekymring over, at der ikke blev vedtaget nogen beskyttelsesforanstaltninger 

i forbindelse med svigfølsomme aspekter i overensstemmelse med Parlamentets 

holdning4 til forslaget om en godkendt afgiftspligtig person (CTP)5, således som den 

kom til udtryk i dets udtalelse af 3. oktober 20186; beklager dybt, at Rådet udsatte 

afgørelsen om indførelse af status som godkendt afgiftspligtig person indtil vedtagelsen 

af den endelige momsordning;  

70. glæder sig endvidere over revisionen af særordningerne for SMV'er7, som er afgørende 

for at sikre lige konkurrencevilkår, og som kan bidrage til en nedsættelse af momsen; 

                                                 
1 COM(2017)0569, COM(2017)0568 og COM(2017)0567. 
2 COM/2018/329. 
3 Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af 

visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af 

samhandelen mellem medlemsstaterne (COM(2017)0569). 
4 Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. oktober 2018 om forslag til Rådets direktiv om 

ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles 

merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem 

medlemsstaterne, vedtagne tekster, P8_TA(2018)0366 
5 Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2009/132/EF for så vidt angår visse 

momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer (COM(2016)0757). 
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0367. 
7 Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt 

angår særordningen for små virksomheder (COM(2018)0021). 
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opfordrer Rådet til at tage hensyn til Parlamentets udtalelse af 11. september 20181, 

navnlig hvad angår yderligere administrativ forenkling for SMV'er; opfordrer derfor 

Kommissionen til at oprette en onlineportal, hvorigennem SMV'er, der er villige til at 

benytte sig af undtagelsen i en anden medlemsstat, skal registrere sig, og til at oprette en 

kvikskranke, hvorigennem små virksomheder kan indgive momsangivelser for de 

forskellige medlemsstater, hvori de opererer; 

3.2. Momsgabet, bekæmpelse af momssvig og administrativt samarbejde om moms 

71. glæder sig over, at Kommissionen den 8. marts 2018 indledte traktatbrudsprocedurer 

mod Cypern, Grækenland og Malta for at sikre, at de stopper med at tilbyde ulovlig 

fordelagtig skattemæssig behandling af private yachter, hvilket forvrider konkurrencen i 

den maritime sektor; 

72. opfordrer Kommissionen og Eurofisc til hurtigt at afslutte deres undersøgelser af Isle of 

Mans praksis for momsopkrævning i forbindelse med private yachter og fly, således 

som det fremgår af paradisepapirerne, samt til om nødvendigt at indlede 

traktatbrudsprocedurer; 

73. glæder sig over ændringerne af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår 

foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde på momsområdet; glæder 

sig over Kommissionens kontrolbesøg i ti medlemsstater, som blev gennemført i 2017, 

og navnlig over den efterfølgende henstilling om at forbedre pålideligheden af 

momsinformationsudvekslingssystemet (VIES); 

74. glæder sig over vedtagelsen af direktivet om beskyttelse af EU's finansielle interesser 

(PIF-direktivet)2, som præciserer spørgsmålene om grænseoverskridende samarbejde og 

gensidig retshjælp mellem medlemsstaterne, Eurojust, Den Europæiske 

Anklagemyndighed (EPPO) og Kommissionen i forbindelse med bekæmpelse af 

momssvig; 

75. påpeger imidlertid behovet for et bedre samarbejde mellem de administrative, retslige 

og retshåndhævende myndigheder inden for EU som fremhævet af eksperter under 

høringen den 28. juni 2018 og i en undersøgelse bestilt af TAX3-udvalget; 

76. opfordrer EPPO til at påbegynde sit arbejde så hurtigt som muligt og senest i 2022; 

opfordrer til, at der træffes afgørelse om eksemplariske sanktioner; mener, at alle, der er 

involveret i en organiseret momssvigordning, bør straffes hårdt for at undgå at give 

indtryk af straffrihed; 

77. mener, at én af de vigtigste faktorer, der fører til svigagtig adfærd i forbindelse med 

moms, er den "kontante fortjeneste", som en svindler kan opnå; opfordrer derfor 

                                                 
1 Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2018 om forslag til Rådets direktiv om 

ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små 

virksomheder P8_TA(2018)0319. 
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig 

rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29), navnlig artikel 3 og 

artikel 15. 
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Kommissionen til at analysere det forslag, som eksperter1 har fremsat om at placere 

grænseoverskridende data i en blockchain, og til at anvende sikrede digitale valutaer, 

som kun kan anvendes til momsbetaling (kun ét formål) i stedet for at anvende 

papirpenge; 

78. glæder sig over, at Rådet har behandlet spørgsmålet om svig i forbindelse med import2; 

mener, at den korrekte integration af data fra toldangivelser i VIES vil gøre det muligt 

for bestemmelsesmedlemsstater at krydstjekke told- og momsoplysninger med henblik 

på at sikre, at momsen betales i bestemmelseslandet; opfordrer medlemsstaterne til at 

gennemføre denne nye lovgivning effektivt og rettidigt senest den 1. januar 2020; 

79. er bekymret over resultaterne af den undersøgelse3, som TAX3-udvalget har bestilt, og 

hvoraf det fremgår, at Kommissionens forslag vil mindske svig i forbindelse med 

import, men ikke eliminere det; bemærker, at spørgsmålet om undervurderingen og den 

generelle håndhævelse af EU-regler i forbindelse med ikke-EU-afgiftspligtige personer 

ikke vil blive løst; opfordrer Kommissionen til at undersøge alternative 

opkrævningsmetoder for så vidt angår disse varer på længere sigt; understreger, at det 

ikke er en holdbar mulighed at stole på, at ikke-EU-afgiftspligtige personer velvilligt 

opkræver EU-moms; mener, at sådanne alternative opkrævningsmodeller ikke kun bør 

være rettet mod salg via elektroniske platforme, men derimod omfatte alt salg foretaget 

af ikke-EU-afgiftspligtige personer, uanset hvilken forretningsmodel de benytter; 

80. opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig undersøgelse af muligheden for nye 

risici for svig i det endelige momssystem, navnlig den potentielt manglende leverandør i 

grænseoverskridende transaktioner til erstatning for den forsvundne kunde i forbindelse 

med karruselsvig; 

4. Beskatning af enkeltpersoner 

81. understreger, at fysiske personer generelt ikke udøver deres ret til fri bevægelighed med 

henblik på skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning; understreger 

imidlertid, at visse fysiske personer har et skattegrundlag, der er stort nok til at række ud 

over flere forskellige skattejurisdiktioner; 

82. beklager, at privatpersoner med større likvid formue (HNWI'er) og ultra-HNWI'er 

(UHNWI) fortsat har mulighed for at flytte deres indtægter og midler eller deres køb 

gennem forskellige skattejurisdiktioner for at opnå en væsentligt reduceret eller ingen 

skatteforpligtelse ved at anvende tjenesteydelser leveret af formueforvaltere og andre 

formidlere; 

                                                 
1 Ainsworth, R. T., Alwohabi, M., Cheetham, M. og Tirand, C.:"A VATCoin Solution to MTIC Fraud: Past 

Efforts, Present Technology, and the EU's 2017 Proposal", Boston University School of Law, Law and 

Economics Series Paper, nr. 18-08, 26. marts 2018. Se også: Ainsworth, R. T., Alwohabi, M. og Cheetham, M.: 

"VATCoin: Can a Crypto Tax Currency Prevent VAT Fraud?", Tax Notes International, bind 84, 14. november 

2016. 
2 Rådets forordning (EU) 2017/2454 af 5. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 om 

administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (EUT L 348 af 29.12.2017, s. 1). 
3 Undersøgelse med titlen:VAT fraud: Economic impact, challenges and policy issues, European Parliaments 

Generaldirektorat for Unionens Interne Politikker, Temaafdelingen for Økonomisk og Videnskabelig Politik og 

Livskvalitet, 15. oktober 2018.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626076/IPOL_STU(2018)626076_EN.pdf
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83. bemærker med beklagelse, at selskabsskattesvig, skatteunddragelse og aggressiv 

skatteplanlægning bidrager til at flytte skattebyrden over på ærlige og retskafne 

skatteydere; 

84. beklager, at nogle medlemsstater har indført skatteordninger, der gør det muligt for 

udenlandske statsborgere at opnå indkomstskattefordele, hvilket undergraver andre 

medlemsstaters skattegrundlag og fremmer skadelige politikker, der diskriminerer deres 

egne borgere; 

4.1. Ordninger for statsborgerskab gennem investeringer og ordninger for 

opholdstilladelse gennem investeringer 

85. bemærker, at et flertal af medlemsstaterne har vedtaget ordninger for statsborgerskab 

gennem investeringer (CBI) eller ordninger for opholdstilladelse gennem investeringer 

(RBI)1, der almindeligvis betegnes som "gyldne visa" eller investorprogrammer, der 

tilbyder statsborgerskab til tredjelandsborgere i bytte for finansielle investeringer; 

bemærker, at disse programmer ikke nødvendigvis kræver, at ansøgerne tilbringer tid på 

det område, hvor investeringen foretages; 

86. noterer sig, at mindst 5 000 ikke-EU-borgere har opnået unionsborgerskab gennem 

investeringsordninger2; 

87. understreger, at CBI- og RBI-ordninger indebærer betydelige risici, herunder en 

devaluering af unionsborgerskabet og et potentiale for korruption, hvidvask af penge og 

skatteunddragelse; gentager sin bekymring over, at statsborgerskab eller 

opholdstilladelse kan gives gennem disse ordninger med utilstrækkelig eller slet ingen 

due diligence i forbindelse med kunderne (CDD); bemærker, at der er blevet iværksat 

adskillige formelle undersøgelser af korruption og hvidvask af penge på nationalt plan 

og EU-plan med direkte tilknytning til CBI- og RBI-ordninger; understreger samtidig, 

at den økonomiske holdbarhed og bæredygtighed af de investeringer, der ydes gennem 

disse ordninger, fortsat er usikker; 

88. bemærker, at disse programmer ofte omfatter skattefordele eller særlige skatteordninger 

for de begunstigede; er bekymret over, at disse privilegier kan vanskeliggøre målet om, 

at alle borgere skal bidrage til skattesystemet på en retfærdig måde; 

89. er bekymret over, at der er meget lidt gennemsigtighed med hensyn til antallet af 

ansøgere og deres oprindelse, antallet af personer, der har fået statsborgerskab eller 

opholdstilladelse i forbindelse med disse ordninger, samt hvor stort et beløb, der er 

investeret gennem disse ordninger; sætter pris på, at visse medlemsstater udtrykkeligt 

angiver navn og nationalitet for de personer, der får statsborgerskab eller 

opholdstilladelse i henhold til disse ordninger; 

                                                 
1 18 medlemsstater har indført en eller anden form for RBI-ordning, herunder fire medlemsstater, der har indført 

CBI-ordninger som supplement til RBI-ordninger: Bulgarien, Cypern, Malta, Rumænien. Ti medlemsstater har 

ikke indført sådanne ordninger: Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Ungarn, Polen, Slovakiet, 

Slovenien og Sverige. Kilde: Undersøgelse med titlen: Citizenship by Investment (CBI) and Residency by 

Investment (RBI) schemes in the EU, Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, oktober 2018,  627.128; ISBN: 

978-92-846-3375-3. 
2 Jf. ovennævnte undersøgelse. 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/155728/EPRS_STUD_627128_Citizenship%20by%20Investment%20_FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/155728/EPRS_STUD_627128_Citizenship%20by%20Investment%20_FINAL.pdf
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90. er bekymret over, at CBI- og RBI-ordningerne ifølge OECD kan misbruges til at 

undergrave den fælles indberetningsstandard (CRS) for CDD-procedurer, hvilket kan 

føre til unøjagtig eller ufuldstændig rapportering under CRS, navnlig når den finansielle 

institution ikke bliver oplyst om alle skattejurisdiktioner; bemærker, at de 

visumordninger, der efter OECD's opfattelse udgør en potentielt meget stor risiko for 

integriteten af CRS, er dem der giver en skatteyder adgang til en lav personlig 

indkomstskat på mindre end 10 % på finansielle offshore-aktiver og ikke kræver en 

væsentlig fysisk tilstedeværelse på mindst 90 dage i den jurisdiktion, der tilbyder den 

gyldne visumordning; er bekymret over, at Malta og Cypern har indført ordninger1, som 

er blandt de ordninger, der potentielt udgør en stor risiko for integriteten af CRS;  

91. konkluderer, at de potentielle økonomiske fordele ved CBI- og RBI-ordninger ikke 

opvejer de alvorlige risici for hvidvask af penge og skatteunddragelse, som de udgør; 

opfordrer medlemsstaterne til at udfase alle eksisterende CBI- eller RBI-ordninger så 

hurtigt som muligt; understreger, at medlemsstaterne i mellemtiden på korrekt vis bør 

sikre, at der gennemføres skærpede CDD-procedurer for de ansøgere, der ansøger om 

statsborgerskab eller opholdstilladelse gennem disse ordninger, således som det kræves 

i henhold til den femte revision af direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge; 

opfordrer Kommissionen til nøje og løbende at overvåge den korrekte gennemførelse og 

anvendelse af CDD-procedurerne inden for rammerne af CBI- og RBI-ordningerne, 

indtil de sættes ud af kraft i samtlige medlemsstater; 

92. opfordrer medlemsstaterne til at forebygge interessekonflikter i forbindelse med CBI- 

og RBI-ordningerne, som kan opstå, når private virksomheder, der har bistået 

regeringen med at udforme, forvalte og fremme disse ordninger, også har rådgivet og 

støttet enkeltpersoner ved at egnethedsscreene dem og indgive deres ansøgninger om 

statsborgerskab eller opholdstilladelse; 

93. opfordrer indtrængende Kommissionen til at afslutte sin undersøgelse af CBI- og RBI-

ordninger i Unionen; opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge, om og i 

givet fald hvilke af disse ordninger, der udgjorde en trussel mod EU-lovgivningen; 

4.2. "Free ports", toldoplag og andre særlige økonomiske zoner (SEZ'er) 

94. glæder sig over, at "free ports" bliver forpligtede enheder under den femte revision af 

direktivet om bekæmpelse af hvidvask, og at de vil være forpligtet til at gennemføre 

CDD-krav og indberette mistænkelige transaktioner til de finansielle 

efterretningsenheder (FIU'er); 

95. bemærker, at der kan etableres "free ports" inden for EU under "frizoneproceduren"; 

bemærker, at frizoner er lukkede områder inden for Unionens toldområde, hvor ikke-

EU-varer kan indføres toldfrit og fri for andre afgifter (f.eks. skatter) og 

handelspolitiske foranstaltninger; 

96. minder om, at "free ports" er lagre i frizoner, som – oprindeligt – var tænkt som plads til 

oplagring af transitvarer; beklager, at de sidenhen er blevet populære i forbindelse med 

                                                 
1 Den cypriotiske ordning for statsborgerskab gennem investeringer: Undtagelsesordning for naturalisation af 

investorer, den cypriotiske ordning for opholdstilladelse gennem investeringer, det maltesiske 

detailinvestorprogram og det maltesiske opholds- og visumprogram. 
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opbevaring af erstatningsaktiver, herunder kunst, ædelstene, antikviteter, guld- og 

vinsamlinger – ofte på permanent basis1; 

97. bemærker, at motiverne til at gøre brug af "free ports" – bortset fra sikker oplagring – 

omfatter en høj grad af hemmeligholdelse og udsættelse af importtold og indirekte 

skatter som f.eks. moms eller brugerafgifter; 

98. understreger, at der er over 80 frizoner i EU2 og mange tusinde andre lagre under 

"særlige oplagringsprocedurer" i EU, navnlig "toldoplag", som kan tilbyde samme grad 

af hemmeligholdelse og (indirekte) skattefordele3; 

99. bemærker, at retsgrundlaget for toldoplag i henhold til EU-toldkodeksen næsten er 

identisk med retsgrundlaget for "free ports"; henstiller derfor til, at de sidestilles med 

"free ports" i henhold til retlige foranstaltninger, der har til formål at mindske risikoen 

for hvidvask af penge og skatteunddragelse, såsom AMLD5; 

100. bemærker, at risici for hvidvask af penge i "free ports" er direkte forbundet med risici 

for hvidvask af penge på markedet for erstatningsaktiver; 

101. bemærker, at de direkte skattemyndigheder i henhold til DAC5 pr. 1. januar 2018 "efter 

anmodning har adgang" til en lang række oplysninger med hensyn til den endelige reelle 

ejer – oplysninger, der er indsamlet i henhold til hvidvaskningsdirektivet (AMLD); 

bemærker, at EU's lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge bygger på tilliden 

til, at forpligtede enheder, som vil komme til at fungere som AML-"gatekeepere", 

gennemfører pålidelige CDD-procedurer og foretager omhyggelig indberetning af 

mistænkelige transaktioner; bemærker med bekymring, at "adgang efter anmodning" til 

de oplysninger, som "free ports" ligger inde med, muligvis kun vil have en meget 

begrænset effekt i specifikke tilfælde4; 

102. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag for at sikre 

automatisk udveksling af oplysninger mellem de relevante myndigheder, herunder 

skatte- og toldmyndigheder, om reelt ejerskab og transaktioner, der finder sted i "free 

ports", toldoplag eller i særlige økonomiske zoner; 

4.3. Skatteamnesti 

103. minder om, at det er nødvendigt at anvende amnestipraksisser med største forsigtighed 

for ikke at give skatteundvigere et incitament til at vente på den næste amnesti; 

opfordrer de medlemsstater, der indfører skatteamnesti, til altid at kræve, at den 

begunstigede redegør for kilden til midler, som ikke tidligere er blevet oplyst; 

104. opfordrer Kommissionen til at vurdere tidligere programmer for skatteamnesti, som 

medlemsstaterne har indført, navnlig de offentlige indtægter, der er blevet tilbagebetalt, 

                                                 
1 Undersøgelse fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste med titlen "Money Laundering and tax evasion risks 

in free ports", oktober 2018, PE: 627.114; ISBN: 978-92-846-3333-3. 
2 Europa-Kommissionens liste over frizoner i EU. 
3 Undersøgelse fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste med titlen "Money Laundering and tax evasion risks 

in free ports", oktober 2018, PE: 627.114; ISBN: 978-92-846-3333-3. 
4 Undersøgelse fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste med titlen "Money Laundering and tax evasion risks 

in free ports", oktober 2018, PE: 627.114; ISBN: 978-92-846-3333-3. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627114/EPRS_STU(2018)627114_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627114/EPRS_STU(2018)627114_EN.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/procedural_aspects/imports/free_zones/list_freezones.pdf
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og deres indvirkning på udsving i skattegrundlaget på mellemlang og lang sigt; 

105. er af den opfattelse, at Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen bør gennemføre en 

obligatorisk screening og clearing af hvert skatteamnestiprogram forud for 

medlemsstaternes gennemførelse af et sådant; mener, at en skatteyder eller en endelig 

reel ejer af en virksomhed, der allerede én eller flere gange har nydt godt af 

skatteamnesti, aldrig bør være berettiget til at drage fordel af en anden; opfordrer til, at 

de nationale myndigheder, der forvalter oplysningerne om personer, der har draget 

fordel af skatteamnesti, deltager i en effektiv udveksling af oplysninger fra 

retshåndhævende myndigheder eller andre kompetente myndigheder, som efterforsker 

andre forbrydelser end skattesvig og skatteunddragelse; 

4.4. Administrativt samarbejde 

106. glæder sig over, at der med vedtagelsen af den globale standard om automatisk 

udveksling af oplysninger, som blev gennemført af DAC1, og med ophævelsen af 

rentebeskatningsdirektivet fra 2003 er blevet indført en fælles EU-mekanisme for 

udveksling af oplysninger; 

5. Bekæmpelse af hvidvask af penge 

107. understreger, at hvidvask af penge kan antage forskellige former, og at de hvidvaskede 

penge kan have oprindelse i forskellige ulovlige aktiviteter, der strækker sig fra 

terrorisme til skatteunddragelse og skattesvig; bemærker med bekymring, at udbyttet fra 

kriminelle aktiviteter i EU anslås at beløbe sig til 110 mia. EUR om året1, hvilket svarer 

til 1 % af EU's samlede BNP; fremhæver, at Kommissionen anslår, at op til 70 % af 

tilfældene af hvidvask af penge i visse medlemsstater har en grænseoverskridende 

dimension2; bemærker endvidere, at FN3 anslår omfanget af hvidvask af penge til at 

svare til mellem 2 og 5 % af det globale BNP eller ca. 715 mia. EUR og 1,87 billioner 

om året; 

108. glæder sig over vedtagelsen af den fjerde og den femte revision af direktivet om 

bekæmpelse af hvidvask af penge; understreger, at de udgør et vigtigt skridt i retning af 

at forbedre effektiviteten af Unionens bestræbelser på at bekæmpe hvidvask af penge 

fra kriminelle aktiviteter og modvirke finansiering af terroraktiviteter; 

109. beklager, at et stort antal medlemsstater helt eller delvis ikke har gennemført den fjerde 

revision af direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge i deres nationale lovgivning 

inden for den fastsatte frist, og at Kommissionen derfor har indledt 

traktatbrudsprocedurer mod dem, herunder sagsanlæg ved Den Europæiske Unions 

Domstol4; opfordrer disse medlemsstater til hurtigt at rette op på denne situation; 

                                                 
1 From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe, Final report of Project 

OCP – Organised Crime Portfolio, March 2015. 
2 http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171211IPR90024/new-eu-wide-penalties-for-money-

laundering; Kommissionens forslag af 21. december 2016 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge (COM(2016)0826). 
3 UNODC - https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html  
4 Den 19. juli 2018 indbragte Kommissionen Rumænien for Den Europæiske Unions Domstol for ikke at have 

indarbejdet det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge i sin nationale lovgivning; Irland havde kun 

gennemført en meget begrænset del af reglerne og blev også indbragt for Domstolen. 

https://www.int-comp.org/media/1997/ocp-full-report.pdf
https://www.int-comp.org/media/1997/ocp-full-report.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html
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minder medlemsstaterne om deres retlige forpligtelse til at overholde fristen den 

10. januar 2020 for gennemførelse af den femte revision af direktivet om bekæmpelse af 

hvidvask af penge i deres nationale lovgivning; 

110. minder om den afgørende betydning af kundelegitimation som en del af forpligtelsen til 

at kende sin kunde (KYC), der består i, at forpligtede enheder på behørig vis skal 

identificere deres kunder og kilden til deres midler samt de reelle ejere af aktiverne, 

herunder tilbageholdelse af anonyme konti; 

111. fordømmer det forhold, at systematiske svigt i håndhævelsen af kravene til bekæmpelse 

af hvidvask af penge kombineret med ineffektivt tilsyn har ført til en række nylige 

højtprofilerede sager om hvidvask af penge i europæiske banker, som er forbundet med 

systematiske overtrædelser af de mest grundlæggende krav om at kende sin kunde og 

om kundelegitimation; 

112. minder om, at disse krav er gældende under hele forretningsrelationen, og at kundernes 

transaktioner skal overvåges for mistænkelige eller usædvanlige aktiviteter; minder i 

denne forbindelse om forpligtelsen for forpligtede enheder til på eget initiativ straks at 

underrette de nationale FIU'er om transaktioner, der mistænkes for at være hvidvask af 

penge, tilknyttede underliggende forbrydelser eller finansiering af terrorisme; 

113. bemærker, at der alene i TAX3-udvalgets mandatperiode er blevet afsløret tre meget 

beklagelige tilfælde af hvidvask af penge gennem banker i EU: ING Bank N.V. har for 

nylig erkendt alvorlige mangler i anvendelsen af bestemmelserne om bekæmpelse af 

hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og har accepteret at betale 775 mio. 

EUR i et forlig med den nederlandske offentlige anklagemyndighed1; ABLV Bank i 

Letland gik i frivillig likvidation, efter at United States Financial Crimes Enforcement 

Network (FinCEN) besluttede at foreslå et forbud mod, at ABLV havde en konto i en 

korrespondentbank i USA på grund af problemer med hvidvask af penge2, og Danske 

Bank indrømmede, efter at der var gennemført en undersøgelse af 15 000 kunder og ca. 

9,5 mio. transaktioner i forbindelse med den estiske filial, at væsentlige mangler i 

bankens forvaltnings- og kontrolsystemer havde gjort det muligt at anvende den estiske 

filial til mistænkelige transaktioner3; 

114. bemærker, at i sagen om Danske Bank er transaktioner til en værdi af over 200 mia. 

EUR strømmet ind og ud af dens estiske filial4, uden at banken har indført tilstrækkelige 

interne procedurer for bekæmpelse af hvidvask af penge og "kend din kunde", hvilket 

banken efterfølgende selv har indrømmet og som bekræftet af både de estiske og de 

danske finansielle tilsynsmyndigheder; mener, at denne mangel viser en fuldstændig 

mangel på ansvarlighed fra både bankens og de kompetente nationale myndigheders 

side; opfordrer de kompetente myndigheder til at foretage en hurtig evaluering af 

tilstrækkeligheden af procedurerne for bekæmpelse af hvidvask af penge og "kend din 

                                                 
1 Den nederlandske offentlige anklagemyndighed, den 4. september 2018: 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103952/ing-pays-775-million/  
2 Europa-Parlamentet, Generaldirektoratet for Interne Politikker, Enheden for Støtte til den Økonomiske 
Styring, dybdegående analyse med titlen "Money laundering - Recent cases from a EU banking supervisory 
perspective", april 2018, PE 614.496. 
3 Bruun & Hjejle: Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian Branch, København, den 19. 

september 2018. 
4 Ibid. 

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103952/ing-pays-775-million/
https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2018/9/report-on-the-non-resident-portfolio-at-danske-banks-estonian-branch-.-la=en.pdf
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kunde" i alle europæiske banker for at sikre en korrekt håndhævelse af EU's lovgivning 

om bekæmpelse af hvidvask af penge; 

115. bemærker endvidere, at 6 200 kunder i den estiske afdeling af Danske Bank har vist sig 

at have foretaget mistænkelige transaktioner, at ca. 500 kunder har været knyttet til 

offentligt anmeldte ordninger for hvidvask af penge, at 177 har været knyttet til 

skandalen om "det russiske møntvaskeri" og 75 til skandalen om "det aserbajdsjanske 

møntvaskeri", og at 53 kunder var selskaber, der viste sig at have samme adresser og 

direktører1; 

116. fremhæver, at Den Europæiske Centralbank (ECB) har trukket Maltas Pilatus Banks 

tilladelse til at drive bankvirksomhed tilbage efter anholdelsen i USA af Ali Sadr 

Hashemi Nejad, formand for og eneaktionær i Pilatus Bank, i forbindelse med bl.a. 

anklager om hvidvask af penge; understreger, at Den Europæiske 

Banktilsynsmyndighed (EBA) konkluderede, at den maltesiske finansielle 

efterretningsanalyseenhed havde overtrådt EU-lovgivningen, fordi den ikke havde 

gennemført et effektivt tilsyn med Pilatus Bank på grund af bl.a. proceduremæssige 

mangler og manglende tilsynsforanstaltninger; 

117. er klar over, at den nuværende retlige ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge 

hidtil har bestået af direktiver og er baseret på en minimumsharmonisering, hvilket har 

ført til forskellige nationale tilsyns- og håndhævelsespraksisser i medlemsstaterne; 

opfordrer Kommissionen til i forbindelse med en fremtidig revision af lovgivningen om 

bekæmpelse af hvidvask af penge i den krævede konsekvensanalyse at vurdere, om en 

forordning ville være en mere passende retsakt end et direktiv; opfordrer i denne 

forbindelse til en hurtig ændring til en forordning om bekæmpelse af hvidvask af penge, 

hvis konsekvensanalysen tilråder dette; 

5.1. Samarbejde mellem hvidvaskmyndigheder og tilsynsmyndigheder i Den Europæiske 

Union  

118. glæder sig over, at Kommissionens formand i sin tale om Unionens tilstand den 

12. september 2018 meddelte, at der efter de seneste tilfælde af overtrædelser eller 

påståede overtrædelser af reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge blev bebudet 

supplerende foranstaltninger; 

119. opfordrer til øget kontrol og løbende tilsyn med bestyrelsesmedlemmer og aktionærer i 

kreditinstitutter og investeringsselskaber i EU, og understreger navnlig, at det er 

vanskeligt at tilbagekalde tilladelser til udøvelse af bankvirksomhed eller tilsvarende 

særlige tilladelser; 

120. støtter det arbejde, der er udført af den fælles arbejdsgruppe bestående af repræsentanter 

for Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere, dens 

Generaldirektorat for Forbrugere og dens Generaldirektorat for Finansiel Stabilitet, 

Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen, ECB, de europæiske 

tilsynsmyndigheder (ESA'er) og formanden for underudvalget vedrørende bekæmpelse 

af hvidvask af penge, der er nedsat under ESA'ernes Fælles Udvalg med henblik på at 

opdage aktuelle mangler og foreslå foranstaltninger til at muliggøre en effektiv 

                                                 
1 Ibid. 
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koordinering og udveksling af oplysninger mellem tilsyns- og håndhævelsesinstanser; 

121. konkluderer, at det nuværende niveau af koordinering af tilsynet med 

finansieringsinstitutters bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af 

finansiering af terrorisme, navnlig i forbindelse med situationer, hvor bekæmpelsen af 

hvidvask af penge og bekæmpelsen af finansiering af terrorisme har 

grænseoverskridende virkninger, ikke er tilstrækkeligt til at imødegå de aktuelle 

udfordringer i denne sektor, og at Unionens evne til at håndhæve koordinerede regler og 

praksis for bekæmpelse af hvidvask af penge i øjeblikket er utilstrækkelig; 

122. opfordrer til en vurdering af de langsigtede mål, der fører til en forbedret ramme for 

bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som nævnt i "Oplæg om 

mulige elementer i en køreplan for gnidningsløst samarbejde mellem bekæmpelse af 

hvidvask af penge og tilsyn med terrorisme i Den Europæiske Union", såsom etablering 

af en mekanisme på EU-plan til bedre koordinering af aktiviteterne mellem 

tilsynsmyndigheder for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i 

enheder i den finansielle sektor, navnlig i situationer, hvor disse anliggender 

sandsynligvis vil have grænseoverskridende virkninger, og en mulig centralisering af 

tilsynet med bekæmpelse af hvidvask af penge via et eksisterende eller nyt EU-organ 

med beføjelse til at håndhæve harmoniserede regler og praksis; 

123. minder om, at ECB har beføjelsen til og ansvaret for at inddrage tilladelser fra 

kreditinstitutter for alvorlige overtrædelser af bestemmelserne om bekæmpelse af 

hvidvask af penge og finansiering af terrorisme; 

124. understreger, at ESA'erne, og navnlig EBA, bør have tilstrækkelige ressourcer og 

kapacitet til at varetage deres tilsynsopgaver og forbedre tilsynet med bekæmpelse af 

hvidvask af penge; 

125. glæder sig over Kommissionens meddelelse af 12. september 2018 om stærkere EU-

rammer for tilsyn og for tilsyn med bekæmpelse af hvidvask af penge i forbindelse med 

finansielle institutioner (COM(2018)0645) og det forslag, det indeholder om revision af 

ESA'erne med henblik på at styrke den tilsynsmæssige konvergens; 

5.2. Samarbejde mellem finansielle efterretningsenheder (FIU'er) 

126. minder om, at medlemsstaterne i henhold til den femte revision af direktivet om 

bekæmpelse af hvidvask af penge er forpligtet til at oprette automatiske centrale 

mekanismer, som muliggør hurtig identifikation af indehavere af bankkonti og 

betalingskonti, og til at sikre, at enhver FIU er i stand til rettidigt at levere oplysninger, 

der opbevares i disse centrale mekanismer, til enhver anden FIU; opfordrer 

medlemsstaterne til at fremskynde oprettelsen af disse mekanismer, således at 

medlemsstaternes FIU'er kan samarbejde effektivt med hinanden om at afsløre og 

modvirke hvidvask af penge; 

127. understreger, at samarbejde er afgørende for effektivt at bekæmpe hvidvask af penge, 

ikke blot mellem medlemsstaternes FIU'er, men også mellem medlemsstaternes FIU'er 

og tredjelandes FIU'er; opfordrer Kommissionen til at samarbejde aktivt med 

medlemsstaterne om at finde mekanismer til at forbedre og styrke samarbejdet mellem 

medlemsstaternes FIU'er og FIU'er i tredjelande; opfordrer Kommissionen til at træffe 
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passende foranstaltninger i denne henseende i de relevante internationale fora, såsom 

OECD og Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF); mener, at der i enhver aftale, som 

måtte udspringe heraf, bør tages behørigt hensyn til beskyttelsen af personoplysninger; 

128. påpeger, at den manglende standardisering mellem medlemsstaterne af 

indberetningsformaterne for mistænkelige transaktioner og med hensyn til de forskellige 

forpligtede enheder fører til vanskeligheder i forbindelse med behandlingen og 

udvekslingen af oplysninger mellem FIU'er; opfordrer Kommissionen til at undersøge 

mekanismer til indførelse af standardiserede indberetningsformater for forpligtede 

enheder med henblik på at lette udvekslingen af oplysninger mellem FIU'er i sager med 

en grænseoverskridende dimension; 

129. opfordrer de kompetente myndigheder og de finansielle efterretningsenheder til at 

samarbejde med finansieringsinstitutter og andre forpligtede enheder med henblik på at 

øge rapporteringen om mistænkelige aktiviteter og sikre, at FIU'erne får mere nyttige, 

målrettede og fuldstændige oplysninger til, at de kan udføre deres opgaver ordentligt, 

samtidig med at der sikres overensstemmelse med den generelle forordning om 

databeskyttelse; 

5.3. Forpligtede enheder (omfang) 

130. glæder sig over, at man i den femte revision af direktivet om bekæmpelse af hvidvask af 

penge har udvidet listen over forpligtede enheder til at omfatte udbydere af 

valutaveksling mellem virtuelle valutaer og papirvalutaer, udbydere af virtuelle 

tegnebøger, kunsthandlere og "free ports"; 

131. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at forbedre CDD-

håndhævelsen, navnlig for bedre at præcisere, at ansvaret for en korrekt CDD-

anvendelse altid påhviler den forpligtede enhed, selv når det er outsourcet, og for at der 

kan indføres bestemmelser om sanktioner i tilfælde af forsømmelighed eller 

interessekonflikter i tilfælde af outsourcing; 

5.4. Registre 

132. glæder sig over den adgang til oplysninger om reelt ejerskab og andre CDD-

oplysninger, som skattemyndighederne har fået med DAC5; minder om, at denne 

adgang er nødvendig, for at skattemyndighederne kan udføre deres opgaver korrekt; 

133. bemærker, at EU's lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge forpligter 

medlemsstaterne til at oprette centrale registre med fuldstændige oplysninger om reelt 

ejerskab for selskaber og truster, og at den også indeholder bestemmelser om 

sammenkobling af disse; glæder sig over, at det femte hvidvaskdirektiv forpligter 

medlemsstaterne til at sikre, at oplysningerne om reelt ejerskab i alle tilfælde er 

tilgængelige for ethvert medlem af offentligheden; understreger, at Kommissionen bør 

sikre sammenkoblingen af registrene; mener, at Kommissionen nøje bør overvåge, 

hvordan dette sammenkoblede system fungerer, og inden for en rimelig tid vurdere, om 

det fungerer korrekt, og om det bør suppleres med oprettelsen af et offentligt EU-

register over reelt ejerskab; 

134. opfordrer til en strengere og mere præcis definition af reelt ejerskab for at sikre, at alle 
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fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en juridisk enhed, identificeres; 

135. minder om, at der er behov for klare regler, der kan lette en umiddelbar identificering af 

de reelle ejere, herunder en forpligtelse for truster og lignende arrangementer til at 

eksistere på skrift og være registreret i den medlemsstat, hvor trusten er oprettet, 

forvaltes eller opererer; 

136. understreger problemet med hvidvask af penge gennem investeringer i fast ejendom i 

europæiske byer via udenlandske skuffeselskaber; minder om, at Kommissionen bør 

vurdere nødvendigheden og proportionaliteten af at harmonisere oplysningerne i 

matrikelregistre og tingbøger og vurdere behovet for en sammenkobling af disse 

registre; opfordrer Kommissionen til, hvis det er relevant, at lade rapporten være 

ledsaget af et lovgivningsforslag; 

137. bemærker, at Kommissionen i henhold til det femte hvidvaskdirektiv skal foretage en 

analyse af gennemførligheden af specifikke foranstaltninger og mekanismer på EU-plan 

og medlemsstatsplan, der gør det muligt at indsamle og få adgang til oplysninger om 

reelt ejerskab af selskaber og andre retlige enheder, der indgår i et selskab, men er 

beliggende uden for Unionen; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovforslag om 

en sådan mekanisme, såfremt gennemførlighedsanalysen er positiv; 

5.5. Teknologirisici og virtuelle valutaer 

138. understreger det positive potentiale i nye distributed ledger-teknologier såsom 

blockchain-teknologi; bemærker samtidig det stigende misbrug af nye betalings- og 

overførselsmetoder baseret på disse teknologier til hvidvask af penge fra kriminelle 

handlinger eller til at begå anden økonomisk kriminalitet; anerkender behovet for at 

overvåge den teknologiske udvikling for at sikre, at lovgivningen håndterer misbruget 

af nye teknologier og anonymitet, som letter kriminel aktivitet, på en effektiv måde; 

139. understreger, at FATF for nylig har understreget det presserende behov for, at alle lande 

træffer koordinerede foranstaltninger til at forhindre brugen af virtuelle aktiver til 

kriminalitet og terrorisme, og indtrængende opfordrede alle jurisdiktioner til at træffe 

retlige og praktiske foranstaltninger til at forhindre misbrug af virtuelle aktiver1; 

gentager sin opfordring til, at Kommissionen foretager en hurtig vurdering af 

konsekvenserne for hvidvask af penge og skattekriminalitet, der involverer e-spil-

aktiviteter; 

140. noterer sig arbejdet på ekspertplan om elektronisk identifikation og "kend-din-kunde"-

fjernprocesser, der undersøger spørgsmål som f.eks. muligheden for, at finansielle 

institutioner kan anvende elektronisk identifikation (e-ID), og "kend-din kunde"-

portabilitet til at identificere kunderne digitalt; 

5.6. Sanktioner 

141. minder om, at EU's lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge kræver, at 

medlemsstaterne fastsætter sanktioner for overtrædelser af reglerne om bekæmpelse af 

                                                 
1 FATF, Regulation of virtual assets, 19. oktober 2018 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-virtual-assets.html 
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hvidvask af penge; understreger, at disse sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt 

forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning; 

142. glæder sig over vedtagelsen af forordningen om gensidig anerkendelse af afgørelser om 

indefrysning og konfiskation med henblik på at lette grænseoverskridende inddrivelse af 

kriminelle aktiver1, hvilket vil bidrage til at styrke Unionens kapacitet til at bekæmpe 

organiseret kriminalitet og terrorisme og lukke for kilderne til finansiering for 

kriminelle og terrorister i hele Unionen; 

143. glæder sig over vedtagelsen af direktivet om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af 

penge2 bemærker, at medlemsstaterne bør pålægges at træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at deres kompetente myndigheder i overensstemmelse med 

direktiv 2014/42/EU indefryser eller konfiskerer udbytte fra og redskaber, som 

anvendes eller påtænkes anvendt med det formål at begå eller medvirke til at begå de 

pågældende lovovertrædelser; 

5.7. International dimension 

144. mener, at det arbejde, der udføres på internationalt plan for at identificere 

højrisikotredjelande med henblik på bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering 

af terrorisme, ganske vist bør tages i betragtning, navnlig det, der udføres af FATF, men 

at det afgørende, at Unionen har en selvstændig liste over højrisikotredjelande; 

145. noterer sig metoden til identificering af højrisikotredjelande i henhold til direktiv (EU) 

2015/849, offentliggjort den 22. juni 2018 (SWD(2018)0362); 

146. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at EU taler med én stemme i 

FATF; opfordrer Kommissionen til at inddrage ansatte i Europa-Parlamentet som 

observatører i Kommissionens delegation til FATF; 

6. Den internationale dimension af beskatning 

147. er bekymret over det accelererende selskabsskattekapløb mod bunden på verdensplan 

med hensyn til nominel skattesats34; 

148. anerkender den indsats, nogle tredjelande har gjort for at gribe beslutsomt ind mod 

BEPS; understreger imidlertid, at sådanne reformer bør forblive i overensstemmelse 

med de eksisterende WTO-regler; mener, at de oplysninger, der blev indsamlet under 

udvalgets besøg i Washington DC om de amerikanske skattereformer og deres mulige 

indvirkning på internationalt samarbejde er af særlig betydning; mener, at visse af 

bestemmelserne i den amerikanske lov om skattelettelser og arbejdspladser "US Tax 

                                                 
1 Endnu ikke offentliggjort. 
2 Endnu ikke offentliggjort. 
3 Den gennemsnitlige selskabsskattesats i OECD faldt fra 32,5 % i 2000 til 23,9 % i 2018. Samlet set har 22 af de 

38 lande, der blev undersøgt i den seneste rapport fra OECD om skattepolitiske reformer i 2018, nu samlede 

lovbestemte selskabsskattesatser, der er lig med eller under 25 %, sammenlignet med kun seks i 2000. Kilde: 

OECD and Selected Partner Economies, Tax Policy Reforms 2018.  
4 Det er også værd at bemærke, at EU28 allerede ligger et godt stykke under dette niveau med en gennemsnitlig 

selskabsskattesats på 21,9 % i 2018, et fald fra 32 % i 2000, ifølge Kommissionen: Taxation Trends in the 

European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norward, 2018 Edition (side 36) og Taxation 

Trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norward, 2015 Edition (side 147). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1537028793293&uri=CELEX:32014L0042
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-reforms-2018_9789264304468-en#page1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2018.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2018.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eco_analysis_report_2015.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eco_analysis_report_2015.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eco_analysis_report_2015.pdf
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Cuts and Jobs Act" fra 2017 ifølge nogle eksperter ville være uforenelige med de 

eksisterende WTO-regler; glæder sig over, at Kommissionen i øjeblikket er i færd med 

at vurdere de potentielle lovgivningsmæssige og kommercielle konsekvenser af navnlig 

BEAT-, GILTI- og FDII-bestemmelserne1 i den nye amerikanske skattereform; 

opfordrer Kommissionen til at underrette Parlamentet om resultatet af vurderingen; 

149. opfordrer Kommissionen til at foretage en kortlægning for at analysere omfanget af 

gensidighed i udvekslingen af oplysninger mellem USA og medlemsstaterne; opfordrer 

Rådet til at give Kommissionen mandat til at forhandle en aftale med USA for at sikre 

gensidighed i loven om efterrettelighed i forhold til beskatning af udenlandske konti 

("Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA)); 

6.1. Liste over skattely 

150. minder om vigtigheden af at have en fælles EU-liste over ikkesamarbejdsvillige 

skattejurisdiktioner (i det følgende benævnt "EU-listen") baseret på omfattende, 

gennemsigtige, robuste, objektivt verificerbare og almindeligt anerkendte kriterier, der 

ajourføres regelmæssigt; 

151. glæder sig over Rådets vedtagelse af den første EU-liste den 5. december 2017 og den 

løbende overvågning de tilsagn, som tredjelande har givet; bemærker, at listen er blevet 

ajourført flere gange på grundlag af vurderingen af disse tilsagn; understreger, at denne 

vurdering er baseret på kriterier, der stammer fra en teknisk resultattavle, og at 

Parlamentet ikke var juridisk involveret i denne proces; opfordrer i denne forbindelse 

Kommissionen og Rådet til at informere Parlamentet i detaljer forud for enhver 

foreslået ændring af listen; opfordrer Rådet til at offentliggøre en regelmæssig 

statusrapport om sort- og grålistede jurisdiktioner på listen som led i den regelmæssige 

opdatering fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen til Rådet; 

152. beklager dybt den manglende gennemsigtighed i forbindelse med den indledende proces 

med oprettelse af listen; glæder sig imidlertid over den forbedring i gennemsigtigheden, 

der er sket ved offentliggørelsen af skrivelser sendt til de jurisdiktioner, som er blevet 

screenet af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, samt den række tilsagnserklæringer, 

der er modtaget; opfordrer til, at alle resterende ikkeoffentliggjorte skrivelser gøres 

offentligt tilgængelige for at sikre kontrol og korrekt opfyldelse af tilsagnene; 

153. glæder sig over de nylige præciseringer fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen om 

retfærdige beskatningskriterier, navnlig med hensyn til manglen på økonomisk substans 

for jurisdiktioner, der ikke har nogen selskabsskattesats, eller en sats tæt på 0 %; 

opfordrer medlemsstaterne til at arbejde hen imod en gradvis forbedring af EU's 

kriterier for opførelse på listen for at dække alle skadelige skattepraksisser2; 

154. opfordrer i det særlige tilfælde Schweiz – hvor der ikke er fastsat en præcis frist på 

grund af en tidligere aftale mellem Schweiz og EU – til, at landet opføres i bilag I ved 

udgangen af 2019, såfremt Schweiz, efter den behørige eskaleringsprocedure, ikke 

                                                 
1 Henholdsvis "Base Erosion and Anti-Abuse Tax" (BEAT), "Global Intangible Low Tax Income" (GILTI) og 

"Foreign-Derived Intangible Income" (FDII). 
2 Arbejdet med kriterium 2.1 og 2.2 vedrørende fair beskatning i Rådets konklusioner 14166/16 af 8. november 

2016. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/da/pdf
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inden da ophæver sine nationale skatteordninger, som ikke er i overensstemmelse med 

reglerne, og som giver mulighed for ulige behandling af udenlandsk og indenlandsk 

indkomst samt skattefordele for visse typer af selskaber; 

6.2. Modforanstaltninger 

155. gentager sin opfordring til at træffe modforanstaltninger med henblik på at skabe 

incitamenter for overholdelse af reglerne for de lande, der er opført på EU-listen i bilag 

I; noterer sig, at de fleste af de modforanstaltninger, Rådet foreslår, er overladt til 

nationale skøn; 

156. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage et fælles sæt af stærke modforanstaltninger, 

herunder automatiske CFC-regler, over for sortlistede jurisdiktioner, medmindre 

skatteyderne driver reelle økonomiske aktiviteter der; opfordrer både 

skattemyndigheder og skatteydere til at samarbejde om at indsamle relevante fakta i 

tilfælde af, at det kontrollerede udenlandske selskab udfører væsentlig reel økonomisk 

aktivitet og har en betydelig økonomisk tilstedeværelse, der understøttes af personale, 

udstyr, aktiver og lokaler, og som kan dokumenteres ved relevante kendsgerninger og 

omstændigheder; 

157. opfordrer de europæiske finansielle institutioner1 til at overveje at anvende styrket og 

forbedret rettidig omhu på projektbasis over for de jurisdiktioner, der er opført i bilag II 

til EU's liste, for at undgå, at EU-midler investeres i eller kanaliseres gennem enheder i 

tredjelande, som ikke overholder EU's skattestandarder; 

6.3. EU's position som global leder 

158. gentager sin opfordring til, at EU skal spille en ledende rolle i den globale kamp mod 

skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning og hvidvask af penge, navnlig gennem 

initiativer fra Kommissionen i alle relaterede internationale fora; 

159. minder om sin holdning vedrørende etableringen af et globalt skatteorgan under FN's 

auspicier, som skal være veludstyret og have tilstrækkelige ressourcer til at sikre, at alle 

lande kan deltage på lige fod ved udformningen og reformen af globale skattepolitikker; 

160. opfordrer til at afholde et globalt topmøde om de resterende nødvendige globale 

skattereformer med henblik på at styrke det internationale samarbejde og lægge pres på 

alle lande, navnlig deres finanscentre, for at overholde standarder for gennemsigtighed 

og fair beskatning; opfordrer Kommissionen til at tage initiativ til et sådant topmøde og 

til, at der på topmødet gives tilladelse til etableringen af ovennævnte globale 

skatteorgan; 

6.4. Udviklingslande 

161. mener, at det er af største betydning at støtte udviklingslandene i deres bestræbelser på 

at bekæmpe skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning samt korruption og 

hemmeligholdelse, der fremmer ulovlige finansielle strømme, for at styrke en 

udviklingsvenlig politikkohærens i EU og for at forbedre udviklingslandenes 

                                                 
1 Navnlig Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling. 
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skattekapacitet og mobilisering af indenlandske ressourcer; 

162. minder om, at det er nødvendigt at tage hensyn til udviklingslandenes særlige retlige 

forhold og sårbarheder, specielt i forbindelse med automatisk udveksling af 

oplysninger, navnlig for så vidt angår overgangsperioden, og deres behov for støtte i 

deres kapacitetsopbygning; 

163. bemærker, at der er behov for et tættere samarbejde med regionale organisationer, 

navnlig med Den Afrikanske Union (AU) med henblik på at bekæmpe ulovlige 

finansielle strømme og korruption i den private og den offentlige sektor; 

164. glæder sig over deltagelsen på lige fod af alle de lande, der er involveret i den inklusive 

ramme, som samler over 115 lande og jurisdiktioner til at samarbejde om 

gennemførelsen af OECD/G20's BEPS-pakke; opfordrer medlemsstaterne til at støtte en 

reform af både mandatet for og funktionen af den inklusive ramme for at sikre, at 

udviklingslandenes interesser tages i betragtning; 

165. minder om, at offentlig udviklingsbistand i højere grad bør målrettes etablering af en 

passende lovgivningsmæssig ramme samt styrkelse af skatteforvaltninger og 

institutioner, der er ansvarlige for bekæmpelse af ulovlige finansielle strømme; 

opfordrer til, at denne bistand bør ydes i form af teknisk ekspertise vedrørende 

ressourceforvaltning, finansiel information og antikorruptionsregler; opfordrer til, at 

denne bistand også begunstiger regionalt samarbejde til bekæmpelse af skattesvig, 

skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning og hvidvask af penge; understreger, at 

denne bistand bør omfatte støtte til civilsamfundet og medierne i udviklingslandene for 

at sikre offentlig kontrol med nationale skattepolitikker; 

166. forventer, at Kommissionen fremskaffer tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre 

"indhent mere støtte, brug pengene bedre"-tilgangen, navnlig gennem sine 

flagskibsinitiativer1; 

167. minder om, at der er behov for retfærdig behandling af udviklingslandene i forbindelse 

med forhandlinger om beskatningsaftaler, idet der tages hensyn til deres særlige 

situation og sikres en retfærdig fordeling af beskatningsrettigheder i henhold til reel 

økonomisk aktivitet og værdiskabelse; opfordrer i denne forbindelse til, at man følger 

FN's modelbeskatningsoverenskomst og sikrer gennemsigtighed i forbindelse med 

overenskomstforhandlingerne; 

6.5. EU-aftaler med tredjelande 

168. minder om, at god forvaltningspraksis på skatteområdet er en global udfordring, som 

frem for alt kræver globale løsninger; minder derfor om sin holdning om, at der bør 

medtages en klausul om "god forvaltningspraksis på skatteområdet" i nye relevante EU-

aftaler med tredjelande for at sikre, at disse aftaler ikke kan misbruges af virksomheder 

eller mellemmænd til at undgå eller unddrage sig beskatning eller hvidvaske ulovligt 

udbytte, uden at hæmme EU's enekompetence; har den holdning, at denne klausul bør 

indeholde specifikke regler om statsstøtte i form af skattefordele, gennemsigtighedskrav 

                                                 
1 Europa-Kommissionens debatoplæg: A Contribution to the Third Financing for Development Conference in 

Addis Ababa. 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com_collectmore-spendbetter_20150713_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com_collectmore-spendbetter_20150713_en.pdf
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og bestemmelser om bekæmpelse af hvidvask af penge; 

169. bemærker, at EU's frihandelsaftaler (FTA'er) parallelt med de politiske aftaler, der 

indeholder denne klausul om god forvaltningspraksis på skatteområdet, omfatter 

skattefritagelser, der giver politisk mulighed for at gennemføre EU's tilgang til 

bekæmpelse af skatteunddragelse og hvidvask af penge, f.eks. ved at insistere på god 

skattepraksis og gennem en effektiv anvendelse af EU's liste over ikkesamarbejdsvillige 

skattejurisdiktioner; bemærker endvidere, at frihandelsaftaler også har til formål at 

fremme relevante internationale standarder og håndhævelsen heraf i tredjelande; 

170. mener ikke, at EU bør indgå aftaler med ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner som 

opført i bilag I til EU-listen, før jurisdiktionen efterlever EU's standarder for god 

forvaltningspraksis på skatteområdet; opfordrer Kommissionen til at undersøge, om 

manglende overholdelse af EU's standarder for god skattepraksis påvirker den korrekte 

funktion af frihandelsaftaler eller politiske aftaler i tilfælde, hvor der allerede er 

undertegnet en aftale; 

6.6. Bilaterale beskatningsaftaler indgået af medlemsstater 

171. bemærker, at nogle eksperter mener, at mange beskatningsaftaler, der er indgået af EU's 

medlemsstater, i øjeblikket begrænser beskatningsrettighederne for lav- og 

mellemindkomstlande1; 

172. opfordrer Kommissionen til at gennemgå alle gældende beskatningsaftaler, som 

medlemsstater har indgået med tredjelande, for at sikre, at de alle er i overensstemmelse 

med nye globale standarder såsom den multilaterale konvention til gennemførelse af 

tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til bekæmpelse af skatteudhuling og 

overskudsflytning ("MLI"); anmoder Kommissionen om at frigive henstillinger til 

medlemsstaterne om deres eksisterende bilaterale beskatningsaftaler for at sikre, at de 

indeholder generelle regler om bekæmpelse af misbrug, idet der ses på ægte økonomisk 

aktivitet og værdiskabelse; 

6.7. Dobbeltbeskatning 

173. glæder sig over vedtagelsen af Rådets direktiv (EU) 2017/1852 af 10. oktober 2017 om 

ordninger til skattetvistbilæggelsesmekanismer i EU, der gennemfører standarden i 

BEPS-aktion 14; påpeger, at fristen for direktivets gennemførelse (den 30. juni 2019) 

endnu ikke er udløbet, og at bestemmelserne skal overvåges for at sikre, at de er 

effektive og virkningsfulde; 

174. opfordrer Kommissionen til at indsamle og offentliggøre antallet af forelagte og løste 

skattetvister, sorteret efter type af tvist på årsbasis og de involverede lande, med henblik 

på at overvåge mekanismen og sikre, at den er effektiv og virkningsfuld; 

6.8. Regioner i den yderste periferi 

175. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at regionerne i EU's yderste 

periferi gennemfører såvel BEPS-minimumsstandarderne som direktivet om 

                                                 
1 Action Aid, Mistreated Tax Treaties Report, februar 2016:  

http://www.actionaid.org/2016/02/mistreated-how-shady-tax-treaties-are-fuelling-inequality-and-poverty
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bekæmpelse af skatteundgåelse; 

176. bemærker, at Kommissionen har indledt en tilbundsgående undersøgelse for at 

kontrollere, om Portugal har anvendt regionalstøtteordningen "Madeira-frizonen" i 

overensstemmelse med dens beslutninger fra 2007 og 2013 om godkendelse af 

ordningen, nemlig ved at kontrollere, om de skattefritagelser, som Portugal har 

indrømmet virksomheder, der er etableret i Madeira-frizonen, er i overensstemmelse 

med Kommissionens beslutninger og EU's statsstøtteregler; fremhæver, at 

Kommissionen er i gang med at kontrollere, om Portugal opfyldte kravene i 

ordningerne, dvs. om overskuddet i de virksomheder, der nyder godt af 

indkomstskattenedsættelserne, udelukkende stammer fra aktiviteter, der er udført på 

Madeira, og om de begunstigede virksomheder rent faktisk har skabt og bevaret 

arbejdspladser på Madeira; 

7. Mellemmænd 

177. glæder sig over den brede definition af både "mellemmand" og "indberetningspligtig 

grænseoverskridende ordning" i den nyligt vedtagne DAC61; 

178. henleder opmærksomheden på de risici for interessekonflikter, der skyldes, at de samme 

revisionsfirmaer tilbyder både juridisk rådgivning, skatterådgivning og 

revisionstjenester; understreger derfor, at det er vigtigt med en gennemsigtig angivelse 

af, hvilke tjenester der leveres til en bestemt kunde, og at der er en klar adskillelse 

mellem disse tjenester; 

179. gentager, at finansielle institutioner, rådgivere og andre mellemmænd, der bevidst, 

systematisk og gentagne gange fremmer, foretager eller deltager i hvidvask af penge 

eller skatteunddragelse, bør pålægges effektive, forholdsmæssige og afskrækkende 

sanktioner og, hvor det er relevant, begrænses fra at operere i det indre marked; 

8. Beskyttelse af whistleblowere og journalister 

180. mener, at beskyttelsen af whistleblowere er af afgørende betydning for at sikre, at 

ulovlige aktiviteter og misbrug af lovgivning forhindres eller holdes nede; understreger, 

at whistleblowere ofte er en afgørende kilde for undersøgende journalistik og derfor bør 

beskyttes mod enhver form for chikane og gengældelse; mener, at det er nødvendigt at 

beskytte fortroligheden af den undersøgende journalistiks kilder, herunder 

whistleblowere, hvis den undersøgende journalistiks rolle som vagthund i det 

demokratiske samfund skal sikres; 

181. er bekymret over, at whistleblowere ofte afskrækkes fra at rapportere om deres mistanke 

eller bekymringer pga. frygt for repressalier; mener, at anerkendelsen i AMLD5 af 

whistlebloweres ret til at forelægge en klage for de respektive kompetente myndigheder 

på en sikker måde, når de udsættes for trusler eller repressalier, og deres ret til effektive 

retsmidler udgør en væsentlig forbedring af situationen for personer, der indberetter 

mistanker om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme internt i virksomheden 

eller til en FIU; 

                                                 
1 EUT L 139 af 5.6.2018, s. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0822&from=EN
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182. beklager, at Finanstilsynet har forsømt at tage kontakt til den whistleblower, der 

rapporterede om omfattende aktiviteter relateret til hvidvask af penge i Danske Bank; er 

af den opfattelse, at denne undladelse udgør en grov forsømmelse fra Finanstilsynets 

side af sin pligt til at foretage egentlige undersøgelser som følge af alvorlige påstande 

om omfattende og systematisk hvidvask af penge gennem en bank; opfordrer de 

relevante myndigheder i EU og medlemsstaterne til at gøre fuld brug af de oplysninger, 

som whistleblowere giver, og til at handle hurtigt og beslutsomt på de oplysninger, der 

indhentes fra dem; 

183. bemærker, at TAX3-udvalget opfordrede whistleblowerne i sagerne Julius Bär og 

Danske Bank til at vidne på offentlige høringer1; 

184. anerkender de vanskeligheder, som journalister oplever, når de undersøger eller 

indberetter sager om hvidvask af penge, skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv 

skatteplanlægning; er bekymret over, at undersøgende journalister ofte udsættes for 

fysiske trusler og intimidering; 

185. fordømmer på det kraftigste brugen af vold mod journalister; minder om den 

forfærdelige kendsgerning, at journalister, der har været involveret i efterforskningen af 

tvivlsomme aktiviteter med et hvidvaskningsaspekt, i nyere tid er blevet myrdet i Malta 

og Slovakiet2; 

186. opfordrer indtrængende de maltesiske myndigheder til at gøre fremskridt med hensyn til 

at identificere den, der stod bag mordet på Daphne Caruana Galizia; 

187. opfordrer de slovakiske myndigheder til at fortsætte deres efterforskning af mordene på 

Ján Kuciak og Martina Kušnírová; 

188. beklager, at undersøgende journalister ofte udsættes for urimelige sagsanlæg, der har til 

formål at censurere, skræmme og gøre dem tavse ved at bebyrde dem med 

omkostningerne til juridisk forsvar indtil de tvinges til at opgive deres kritik eller 

opposition; minder om, at disse urimelige sagsanlæg udgør en trussel mod de 

grundlæggende demokratiske rettigheder såsom ytringsfrihed, pressefrihed og frihed til 

at formidle og modtage oplysninger; opfordrer medlemsstaterne til at indføre 

mekanismer til at forhindre strategiske retssager mod offentlig deltagelse (SLAPP); 

mener, at disse mekanismer bør tage behørigt hensyn til retten til at værne om sit navn 

og sit omdømme; opfordrer Kommissionen til at vurdere muligheden for at træffe 

lovgivningsmæssige foranstaltninger på dette område; 

9. Institutionelle aspekter 

9.1. Gennemsigtighed 

189. glæder sig over det arbejde, som platformen for god forvaltningspraksis på 

skatteområdet har udført; bemærker, at platformens mandat gælder indtil den 16. juni 

2019; opfordrer til, at det forlænges eller fornys for at sikre, at civilsamfundets 

                                                 
1 Rudolf Elmer, høring den 1.10.2018; Howard Wilkinson, høring den 21.11.2018; 
2 Daphne Caruana Galizia, dræbt i Malta den 16.10.2017; Ján Kuciak, dræbt sammen med sin partner Martina 

Kušnírová i Slovakiet den 21.2.2018. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lawsuit
https://en.wikipedia.org/wiki/Censorship
https://en.wikipedia.org/wiki/Intimidate
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_defense


 

PE627.890v01-00 34/36 PR\1163218DA.docx 

DA 

bekymringer og ekspertise høres af medlemsstaterne og Kommissionen; opfordrer 

Kommissionen til at udvide omfanget af eksperter, der indbydes til Ekspertgruppen 

vedrørende Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme (EGMLTF), til at omfatte 

eksperter fra den private sektor (erhvervslivet og NGO'er); 

190. understreger, at Den Europæiske Ombudsmand har mandat til at se nærmere på EU-

institutionernes anvendelse af EU's regler om aktindsigt, herunder i Rådets eller 

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksens arbejdsmetoder på beskatningsområdet; 

191. minder om resultaterne af Ombudsmandens undersøgelse på eget initiativ af Rådets 

arbejdsmetoder og henstilling herfra af 9. februar 2018, hvori det konkluderes, at Rådets 

praksis med ikke at gøre lovgivningsmæssige dokumenter bredt tilgængelige, dets 

uforholdsmæssige anvendelse af "LIMITE"-statussen og dets systematiske undladelse af 

at registrere de medlemsstater, der indtager en holdning i en lovgivningsprocedure, 

udgør fejl eller forsømmelser1; 

192. bemærker, at der til trods for anmodninger til Rådet ikke er blevet stillet nogen 

dokumenter til rådighed for TAX3-udvalget; sætter derfor spørgsmålstegn ved Rådets 

politiske vilje til at øge gennemsigtigheden og samarbejdet i kampen mod hvidvask af 

penge, skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning eller til at efterleve 

EU-traktaten og princippet om loyalt samarbejde; 

9.2. Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) 

193. noterer sig den øgede kommunikation fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen og 

glæder sig navnlig over den halvårlige offentliggørelse af dens rapport til Rådet samt af 

de skrivelser, der sendes til jurisdiktioner og tilsagn, der er modtaget i forbindelse med 

udarbejdelsen af EU-listerne; 

194. beklager imidlertid den uigennemsigtige karakter af forhandlingerne om udarbejdelsen 

af EU-listerne og opfordrer medlemsstaterne til at sikre gennemsigtighed i den 

kommende ajourføring af listerne; 

195. glæder sig over, at formanden for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen har afgivet 

møde for TAX3-udvalget, en kovending i forhold til gruppens tidligere holdning; 

bemærker endvidere, at uddrag af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksens arbejde er 

blevet gjort tilgængelige, efter at TAX3-udvalget indledte sit arbejde2; beklager 

imidlertid, at disse dokumenter ikke er blevet offentliggjort tidligere;  

196. understreger, at ovennævnte anbefalinger fra Ombudsmanden også finder anvendelse på 

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, som bør afgive de nødvendige oplysninger, 

                                                 
1 Recommendation of the European Ombudsman in case OI/2/2017/TE on the Transparency of the Council 

legislative process. 
2 Navnlig som nævnt i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksens rapport til Rådet i juni 2018: proceduremæssige 

retningslinjer for gennemførelse af overvågningen af tilsagn vedrørende EU-listen over ikkesamarbejdsvillige 

skattejurisdiktioner (dok. 6213/18) en samling af alle de retningslinjer, der er vedtaget siden oprettelsen af 

gruppen i 1998 (dok. 5814/18 REV1); en samling af alle skrivelser underskrevet af formanden for Gruppen 

vedrørende Adfærdskodeksen, hvori der anmodedes om tilsagn fra jurisdiktioner (dok. 6671/18); en samling af 

de tilsagnserklæringer, der er modtaget som svar, når den pågældende jurisdiktion har givet sit samtykke (dok. 

6972/18 og tillæg); og en oversigt over de individuelle foranstaltninger, som er blevet vurderet af gruppen siden 

1998 (dok. 9639/18). 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/89518
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navnlig vedrørende skadelig skattepraksis i medlemsstaterne og udarbejdelsen af EU-

listerne; 

197. mener, at Gruppen vedrørende Adfærdskodeksens mandat bør ajourføres, da den 

beskæftiger sig med spørgsmål, der går videre end vurderingen af skadelig skattepraksis 

i EU, hvilket er mere end blot at levere tekniske input til de beslutninger, som Rådet 

træffer; opfordrer til – på baggrund af karakteren af det arbejde, som gruppen har 

udført, og som også er af politisk karakter – at sådanne opgaver bringes tilbage under en 

ramme, der muliggør demokratisk kontrol eller tilsyn, idet der tages udgangspunkt i 

gennemsigtighed; 

198. opfordrer i denne forbindelse til, at den uigennemsigtige karakter af Gruppen 

vedrørende Adfærdskodeksens sammensætning afhjælpes ved at offentliggøre en liste 

over gruppens medlemmer; 

9.3. Håndhævelse af EU-lovgivningen 

199. opfordrer det nyvalgte Parlament til at iværksætte en samlet vurdering af fremskridtene 

med hensyn til adgang til de dokumenter, som TAXE-, TAX2-, PANA- og TAX3-

udvalgene har anmodet om, ved at sammenligne de anmodninger, der er fremsat, med 

de tilladelser, der er givet af Rådet og andre EU-institutioner, og om nødvendigt indlede 

de nødvendige proceduremæssige og/eller retlige foranstaltninger; 

9.4. Samarbejde fra ikke-institutionelle deltageres side 

200. glæder sig over deltagelse og input fra interessenter, jf. bilag XX om TAX3-

udvalgshøringer; 

201. noterer sig de personer, som har nægtet at deltage i TAX3-udvalgshøringer, jf. bilag 

XX; 

202. opfordrer Rådet og Kommissionen til at nå til enighed om at oprette en offentligt 

tilgængelig og regelmæssigt ajourført liste over ikkesamarbejdsvillige ikke-

institutionelle parter i den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister 

for lobbyister; mener, at der i mellemtiden bør føres et register over de interessenter, der 

ikke har deltaget i udvalgets offentlige møder; 

9.5. Parlamentets undersøgelsesbeføjelse/undersøgelsesret 

203. understreger, at det er afgørende for udøvelsen af demokratisk kontrol med den 

udøvende magt, at Parlamentet udstyres med undersøgelsesbeføjelser og en 

undersøgelsesret, der svarer til dem, de nationale parlamenter i EU's medlemsstater har; 

mener, at Parlamentet for at udfylde denne rolle skal have beføjelse til at indkalde og 

pålægge vidner at give møde og kunne kræve fremlæggelse af dokumenter; mener, at 

medlemsstaterne, for at disse rettigheder kan udøves, må enes om at indføre sanktioner 

mod enkeltpersoner for udeblivelse eller manglende fremlæggelse af dokumenter på 

linje med national lovgivning vedrørende nationale parlamentariske undersøgelser; 

opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at bestræbe sig på rettidigt at få 

afsluttet forhandlingerne om forslaget til Europa-Parlamentets forordning om de 

nærmere bestemmelser for Parlamentets udøvelses af sin undersøgelsesbeføjelse; 
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9.6. Enstemmighed versus afstemning med kvalificeret flertal 

204. gentager sin opfordring til Kommissionen om at anvende proceduren i artikel 116 i 

TEUF, som gør det muligt at fravige kravet om enstemmighed i tilfælde, hvor 

Kommissionen finder, at en forskel mellem medlemsstaternes ved lov eller 

administrativt fastsatte bestemmelser forvansker konkurrencevilkårene inden for det 

indre marked; 

205. glæder sig over, at Kommissionen agter at foreslå beslutningstagning med kvalificeret 

flertal i forbindelse med specifikke og presserende skattepolitiske spørgsmål, hvor 

vigtige lovgivningsforslag og initiativer til bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse, 

aggressiv skatteplanlægning eller økonomisk kriminalitet er blevet blokeret i Rådet til 

skade for medlemsstaterne; 

206. understreger, at alle scenarier bør overvejes, og ikke blot et skift fra enstemmighed til 

afstemning med kvalificeret flertal ved hjælp af en passerellebestemmelse; opfordrer 

Kommissionen til at fremsætte sit forslag inden udgangen af det nuværende mandat, i 

begyndelsen af 2019; 

9.7. Opfølgning 

207. er af den opfattelse, at arbejdet i TAXE-, TAXE 2-, PANA- og TAX3-udvalgene bør 

videreføres i den kommende valgperiode inden for en permanent struktur i Parlamentet, 

f.eks. et underudvalg til Økonomi- og Valutaudvalget (ECON); 

° 

° ° 

208. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, 

Kommissionen, medlemsstaterne, de nationale parlamenter, FN, G20 og OECD. 

 


