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GENEREL SKATTEPOLITIK

Beføjelsen til at opkræve skat ligger hos medlemsstaterne, og EU har på
dette område kun begrænsede beføjelser. Eftersom EU's beskatningspolitik har
til formål at understøtte et velfungerende indre marked, har man beskæftiget
sig med harmoniseringen af indirekte beskatning før den direkte beskatning.
Bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse er blevet en ny politisk
prioritet. Skattemæssige foranstaltninger vedtages enstemmigt af medlemsstaterne.
Europa-Parlamentet har ret til at blive hørt i skatteanliggender og i budgetrelaterede
spørgsmål er Parlamentet er endda medlovgiver.

RETSGRUNDLAG

Kapitlet om fiskale bestemmelser (artikel 110-113) i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde (TFEU), som vedrører harmonisering af lovgivningen om
omsætningsafgifter, forbrugsafgifter og andre indirekte skatter; kapitlet om tilnærmelse
af lovgivningerne (artikel 114-118 i TEUF), som dækker afgifter, der har en indirekte
virkning på etableringen af det indre marked, dog således at fiskale bestemmelser ikke
er underlagt den almindelige lovgivningsprocedure; andre bestemmelser vedrørende
skattepolitik, som henviser til den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser
og kapital (artikel 45-66 i TEUF), miljø (artikel 191-192 i TEUF) og konkurrence
(artikel 107-109 i TEUF).
Forstærket samarbejde (artikel 326-334 i TEUF) kan anvendes i forbindelse med
skatteanliggender. De vigtigste træk ved EU’s fiskale bestemmelser med hensyn til
vedtagelse af retsakter er, at Rådet træffer afgørelse med enstemmighed om et
forslag fra Kommissionen, og at Parlamentet høres. De bestemmelser, der vedtages
på skatteområdet, omfatter direktiver om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
bestemmelser og rådsafgørelser. Kommissionen har — da den er overbevist om,
at bibeholdelse af enstemmighed i alle beslutninger vedrørende beskatning gør
det vanskeligt at nå det nødvendige niveau for skattekoordination i EU — flere
gange fremsat forslag om en overgang til afstemning med kvalificeret flertal i
forbindelse med visse aspekter af beskatning. Disse forslag er imidlertid blevet afvist
af medlemsstaterne.
Direkte skatter omfatter beskatning af indkomst, formue og kapital, hvad enten
disse er af personlig eller selskabsmæssig art. Personlig indkomstskat er ikke som
sådan omfattet af EU’s bestemmelser (EU’s aktiviteter på dette område er snarere
baseret på Domstolens retspraksis). EU’s indsats vedrørende selskabsskat er mere
udviklet, selv om den kun fokuserer på foranstaltninger i forbindelse med principperne
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for det indre marked. Indirekte beskatning består af afgifter, der ikke opkræves
for ejendom eller indtægt. Den omfatter merværdiafgift (moms), forbrugsafgifter,
importafgifter samt energiafgifter og andre miljøafgifter. Eftersom udarbejdelsen af
EU's skattebestemmelser har til formål at understøtte et velfungerende indre marked,
har man beskæftiget sig med harmonisering af indirekte beskatning på et tidligere
tidspunkt og mere indgående end med harmonisering af direkte beskatning.

MÅL

Strategien for EU’s skattepolitik er forklaret i Kommissionens meddelelse »Skattepolitik
i EU – prioriteringer for de kommende år« og senere i publikationen »Taxation
– promoting the internal market and economic growth: towards simple, fair and
efficient taxation in the European Union«. Medlemsstaterne har fortsat beføjelsen
til at indføre, fjerne eller justere skatter. Forudsat at de overholder EU-reglerne,
kan de enkelte medlemsstater frit vælge at anvende det skattesystem, som de
finder mest hensigtsmæssigt. Inden for disse rammer er de vigtigste prioriteter for
EU’s skattepolitik at fjerne skattemæssige hindringer for økonomiske aktiviteter på
tværs af grænserne, bekæmpe skadelig skattekonkurrence og skatteunddragelse
samt fremme større samarbejde mellem skattemyndigheder med henblik på at
sikre kontrol og bekæmpe svig. Øget koordinering af skattepolitikken vil sikre, at
medlemsstaternes skattepolitikker støtter bredere EU-politikmål som fastsat i akten for
det indre marked. Desuden er beskatning en af de centrale politikker, der overvåges
gennem det europæiske semester, den årlige cyklus for samordning af de økonomiske
politikker; en række landespecifikke henstillinger til medlemsstaterne berører
regelmæssigt bekæmpelsen af aggressiv skatteplanlægning, skatteunddragelse eller
skatteundgåelse.

INITIATIVER OG FREMSKRIDT

I Kommissionens årlige aktivitetsrapport om beskatning (annual activity report on
taxation) beskrives EU's resultater og de skattespørgsmål, der endnu ikke er blevet
behandlet. Bekæmpelse af skatteundgåelse, skatteunddragelse og skattesvig på både
EU-plan og globalt plan står fortsat højt på EU-institutionernes dagsorden. Andre steder
er arbejdet med at gøre selskabsbeskatningen i EU mere retfærdig og bedre tilpasset
til en moderne digital økonomi i det indre marked fortsat. Vigtige initiativer har omfattet:
— direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse (vedtaget i 2016 og ændret i

2017) fastsætter regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der
direkte påvirker det indre markeds funktion og håndterer hybride mismatch med
tredjelande

— direktivet om administrativt samarbejde (DAC), der blev indført i 2011 for at
forbedre udvekslingen af skatteoplysninger, er blevet ændret flere gange i de
seneste år, senest den 22. marts 2021 ved DAC 7, som stadig mangler at blive
gennemført (se nedenfor). Forud herfor blev de seneste ændringer foretaget via
DAC 6, der blev vedtaget den 25. maj 2018. Dette direktiv indeholder et krav
om, at formidlere, såsom konsulenter, advokater eller finansielle institutioner, skal

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da
https://eur-lex.europa.eu/procedure/DA/164839
https://eur-lex.europa.eu/procedure/DA/164839
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/taxation_internal_market_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/taxation_internal_market_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/taxation_internal_market_en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/single-market/smact/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/smact/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_da
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/eus-economic-governance-explained_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/eus-economic-governance-explained_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-8aca-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-8aca-01aa75ed71a1/language-en


Emneblade om Den Europæiske Union - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/da

indberette visse skatteordninger til de lokale skattemyndigheder, som derefter
automatisk bør udveksle de indsamlede oplysninger i hele EU

— den 15. juli 2020 vedtog Kommissionen en skattepakke for retfærdig og enkel
beskatning, der består af tre separate, men komplementære initiativer: 1. en
handlingsplan for en retfærdig og enkel beskatning til støtte for genopretningen:
et sæt på 25 initiativer, som Kommissionen skal vedtage og gennemføre frem til
2024 for at gøre beskatningen mere retfærdig, enklere og bedre tilpasset moderne
teknologier; 2. en revision af direktivet om administrativt samarbejde (DAC7),
som blev formelt vedtaget af Rådet den 22. marts 2021, og som har til formål
at sikre, at medlemsstaterne automatisk udveksler oplysninger om de indtægter,
som sælgere genererer på digitale platforme, uanset om platformen er beliggende
i EU eller ej; et forslag til en yderligere revision af direktivet om administrativt
samarbejde (DAC8) med henblik på udveksling af oplysninger om kryptoaktiver
og e-penge, som stadig er under behandling; og (3) en meddelelse om god
skatteforvaltning i og uden for EU

— den 18. maj 2021 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om
erhvervsbeskatning i det 21. århundrede, hvori den opfordrede til, at EU's indsats
inden for erhvervsbeskatning integreres i en omfattende EU-skattedagsorden,
og foreslår en række tiltag for at sikre en retfærdig og effektiv beskatning.
Meddelelsen slår også til lyd for et forslag til en mere langsigtet ramme
for erhvervsbeskatning (BEFIT – Business in Europe: Framework for Income
Taxation), der bevæger sig i retning af et fælles skatteregelsæt og sikrer en mere
retfærdig fordeling af beskatningsrettigheder mellem medlemsstaterne

— fra den 1. januar 2018 trådte nye regler i kraft, som forpligter medlemsstaterne til
at give skattemyndighederne adgang til data indsamlet i henhold til lovgivningen
om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Direktiverne om bekæmpelse af
hvidvaskning af penge – det fjerde og femte hvidvaskdirektiv – har til formål
at forhindre anvendelsen af det europæiske finansielle system til hvidvaskning
af penge og finansiering af terrorisme. Formålet med dette er at sikre, at de
nationale skattemyndigheder har direkte adgang til oplysninger om de reelle
ejere af selskaber, truster og andre enheder samt virksomhedernes procedurer
for due diligence i forbindelse med kunderne. Reglerne har også til formål at
sætte skattemyndighederne i stand til at reagere hurtigt og effektivt på tilfælde af
skattesvig og skatteunddragelse.

Det lovgivningsforslag om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som Kommissionen
fremlagde i juli 2021, omfatter:
— et nyt forslag om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle

system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

— et forslag om oprettelse af myndigheden for bekæmpelse af hvidvask af penge og
finansiering af terrorisme

— et forslag  om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved
overførsler af visse kryptoaktiver.
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EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Europa-Parlamentet har generelt godkendt hovedlinjerne i Kommissionens
programmer på beskatningsområdet, hvor bekæmpelse af skattesvig og
skatteunddragelse og hvidvaskning af penge er og har været politiske prioriteter i den
nuværende og foregående valgperiode. Parlamentets henstillinger på dette område
har været til gavn for arbejdet i flere ad hoc-udvalg.
Det første af dem, nemlig Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og
Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE), gjorde
opmærksom på et iøjnefaldende paradoks: at fri konkurrence på skatteområdet og
manglende samarbejde mellem medlemsstaterne har ført til, at der ikke længere er
sammenhæng mellem det sted, hvor der skabes værdi, og det sted, overskuddet
heraf beskattes, hvilket har resulteret i en udhuling af selskabsskattegrundlaget og
indtægtstab i forskellige lande, hvoraf nogle også har været genstand for økonomiske
stramninger.
På baggrund af afsløringerne i Panama-papirerne og i forbindelse med Lux Leaks, der
blotlagde behovet for øget samarbejde og gennemsigtighed på verdensplan, byggede
TAXE 2-udvalgets aktiviteter på TAXE-udvalgets arbejde. Dens endelige betænkning
blev i form af en beslutning den 6. juli 2016 vedtaget af Parlamentet, og i den
opfordredes til sanktioner over for usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, som er opført
på en sortliste over skattely, og som også skal anvendes på selskaber, banker og
regnskabs- og advokatfirmaer med mulighed for at tilbagekalde deres erhvervslicenser.
Den fremhævede de negative følger af patentbokse, som i de fleste tilfælde anvendes
af multinationale selskaber til skatteundgåelse.
Undersøgelsesudvalget om Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og
Skatteunddragelse (PANA) byggede på arbejdet i TAXE- og TAXE 2-udvalgene og på
Parlamentets beslutning fra december 2015 om større gennemsigtighed, samordning
og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik, som identificerede regulerings- og
overvågningsmæssige udfordringer i forbindelse med behandling af skattespørgsmål.
Formålet med TAX3 – Udvalget om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og
Skatteundgåelse – var at fortsætte arbejdet i TAXE, TAXE 2 og PANA og undersøge
spørgsmål vedrørende digital beskatning, nationale statsborgerskabsprogrammer og
momssvig.
Udvalgets endelige betænkning blev vedtaget af Parlamentet på plenarmødet den
26. marts 2019. Det understreges, at der er et presserende og vedvarende 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; Det
blev fastslået, at de nuværende skattesystemer og regnskabsmetoder ikke er rustet
til at holde trit med denne udvikling eller sikre, at alle markedsdeltagere betaler deres
rimelige andele af skatten. Medlemmerne glædede sig over, at Kommissionen i løbet
af den foregående mandatperiode havde fremsat 26 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. De beklagede derimod dybt Rådets manglende
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fremskridt vedrørende større initiativer for så vidt angår selskabsskattereformer, der
endnu ikke var afsluttet på grund af manglende reel politisk vilje. De opfordrede til en
hurtig vedtagelse af de EU-initiativer, der endnu ikke var 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. Endelig mente medlemmerne, at EU burde vedtage
en bredere strategi til, ved hjælp af relevante politikker, at støtte medlemsstaterne
i forbindelse med overgangen fra deres nuværende skadelige skattesystemer til et
skattesystem, der er foreneligt med EU's retlige rammer og ånden i EU's traktater.
Underudvalget om Skattespørgsmål (FISC) under Økonomi- og Valutaudvalget blev
nedsat i september 2020 for at fortsætte den kamp mod skatteundgåelse, som
Parlamentet havde ført under sit tidligere mandat. Dets mål er at søge at sikre,
at Parlamentet fremmer fair beskatning på nationalt plan, EU-plan og globalt plan.
I lyset af udfordringen med at fremme en bæredygtig økonomisk genopretning i
overensstemmelse med den europæiske grønne pagt har udvalget desuden til opgave
at bidrage til udarbejdelsen af en enklere, mere effektiv og bæredygtig EU-skattepolitik.
Parlamentet har allerede vedtaget to beslutninger på grundlag af FISC-betænkninger:
— en beslutning af 15. februar 2022 om de nationale skattereformers indvirkning på

EU's økonomi. Det udtrykte blandt andet tilfredshed med den historiske aftale,
som Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og G20
har indgået om en reform af det internationale skattesystem for at sikre en mere
retfærdig fordeling af overskud og beskatningsrettigheder mellem landene med
hensyn til de største multinationale selskaber, herunder delvis omfordeling af
beskatningsrettigheder til de lande, hvor værdien skabes, og indførelse af en
global effektiv minimumsskattesats på 15 %;

— en beslutning af 21. oktober 2021 om Pandora-papirerne: konsekvenser for
bestræbelserne på at bekæmpe hvidvask af penge, skatteunddragelse og
skatteundgåelse. Med denne beslutning opfordrede Parlamentet EU til at
lukke de smuthuller, der muliggør skatteundgåelse, hvidvaskning af penge og
skatteunddragelse i massivt omfang. Det opfordrede også Kommissionen til at
tage retlige skridt over for medlemsstater, der ikke gennemfører den eksisterende
lovgivning korrekt.

Jost Angerer
08/2022
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