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Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-014910/15
til Kommissionen

Christel Schaldemose (S&D) og Bendt Bendtsen (PPE)
(19. november 2015)

Om: National beskatning af europæiske støttebevillinger

De danske skattemyndigheder, SKAT, har tilkendegivet, at man betragter europæiske TEN-T-bevillinger til danske virksomheder som  
almindelig indtægt, der kan gøres til genstand for beskatning på 23,5 %, i henhold til lovbekendtgørelse nr. 680 af 20. maj 2015 om 
indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. (Selskabsskatteloven) § 17, stk. 1. SKAT støtter bl.a. sine argumenter på, at EU-Domstolen 
ikke har afsagt afgørelser, som hindrer beskatning af sådanne EU-støttetildelinger. 

En praksis om, at europæiske støttetildelinger, herunder TEN-T-bevillinger, kan beskattes af medlemslandene, risikerer at forårsage,  
at  projekter  godkendt  til  EU-finansiering  vil  være  vanskeligt  gennemførbare.  Beskatning  af  EU-bevillinger  vil  således  kunne  
underminere den europæiske indsats for bæredygtighed, eksempelvis for de danske projekter inden for transportsektoren — bl.a.  
projekter til elektrificering af færger, og brug af LNG frem for normalt fartøjsbrændstof i skibsfarten.

Har Kommissionen kendskab til, at andre europæiske lande anlægger en tilsvarende beskatningspraksis på EU-bevillinger til private  
projekter?

Finder Kommissionen, at medlemsstaterne har ret til at beskatte europæiske støttetildelinger?

Anerkender Kommissionen, at beskatning af TEN-T-bevillinger underminerer formålet med TEN-T-programmet og kan risikere at  
true vigtige projekters gennemførelse?

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-015656/15
til Kommissionen

Jørn Dohrmann (ECR)
(10. december 2015)

Om: TEN-T tilskud til miljøforbedrende projekter

Fem danske rederier har  modtaget  TEN-T tilskud til  forskellige miljøforbedrende projekter,  så som installation af  røgfiltre  eller  
omstilling til batteridrift. Skattevæsenet i Danmark, SKAT/den danske stat, har imidlertid oplyst rederierne om, at de anser TEN-T 
tilskud  som  almindelig  indtægt,  og  SKAT/den  danske  stat  har  dermed  gjort  tilskudsmidlerne  skattepligtige  efter  den  danske 
selskabsskat på 23,5 %. Mener kommissionen, at det er hensigtsmæssigt, at en ganske betydelig del af de penge, som EU udbetaler  
med det formål, at rederierne kan investere i miljøforbedrende tiltag, går i den danske statskasse?

Mener kommissionen, at  det er i overensstemmelse med god praksis,  når  den danske stat gør TEN-T midlerne skattepligtige og  
dermed selv høster 23,5 % af de tildelte midler, dvs. midler som også er kommet fra alle andre EU lande?

Hvad mener kommissionen om den forskelsbehandling, der finder sted, når de enkelte medlemsstater har vidt forskellig praksis,  
hvad angår beskatning af tildelte EU midler?

Samlet svar afgivet på Kommissionens vegne af Violeta Bulc
(12. februar 2016)

Kommissionen har fået bekræftet, at de danske skattemyndigheder (SKAT) skønner, at TEN-T-støtte er en skattepligtig indkomst for  
skibsejere.

Kommissionen noterer sig det ærede medlems bekymring i forbindelse med dette spørgsmål, men er ligeledes bekendt med, at andre  
medlemsstater beskatter EU-finansiering til private projekter på en lignende måde.

Det  er  således  ikke  i  strid  med  reglerne  for  EU-finansiering,  at  en  medlemsstat  kræver,  at  tilskuddene  fra  Kommissionen  bør  
behandles som indkomst, der er underlagt indkomst‐ eller selskabsskat.

I  denne forbindelse har  Kommissionen ved mange lejligheder  fremsat,  at  forskelle  i  medlemsstaternes  skattelovgivning hindrer  
etableringen af lige vilkår.


