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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

(2016/2038(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artiklarna 4 och 13 i fördraget om Europeiska unionen 

(EU-fördraget), 

– med beaktande av artiklarna 107, 108, 113, 115 och 116 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 

– med beaktande av sitt beslut av den 2 december 2015 om tillsättning av ett särskilt 

utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande 

effekt (TAXE 2) och om fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och 

mandatperiod1, 

– med beaktande av de avslöjanden som ICIJ (International Consortium of Investigative 

Journalists) gjort om skattebeslut och annan skadlig praxis i Luxemburg, vilka blivit 

kända som ”LuxLeaks”, 

– med beaktande av de avslöjanden som ICIJ (International Consortium of Investigative 

Journalists) gjort om användningen av offshorebolag, vilka blivit kända som 

”Panamadokumenten”, och i synnerhet de dokument som offentliggjordes den 

9 maj 2016, 

– med beaktande av resultaten av de olika G7-, G8- och G20-toppmötena om 

internationella skattefrågor, i synnerhet toppmötet i Ise-Shima den 26 och 27 maj 2016, 

och resultatet av det möte mellan G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer 

som hölls den 14 och 15 april 2016 i Washington, 

– med beaktande av den resolution som FN:s generalförsamling antog den 27 juli 2015 

om handlingsagendan från Addis Abeba, 

– med beaktande av rapporten från Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD) av den 30 november 2015, G20/OECD Principles of Corporate 

Governance (G20:s och OECD:s principer för företagsstyrning), 

– med beaktande av Ekofinrådets slutsatser om utbyte av skatteuppgifter om 

multinationella företag och om uppförandekoden för företagsbeskattning av 

den 8 mars 2016, om bolagsbeskattning, urholkning av skattebasen och överföring av 

vinster av den 8 december 2015, om företagsbeskattning av den 9 december 2014 samt 

om beskattningspolitik av den 1 december 1997, samt av kommentaren från 

Ekofinrådets informella diskussion om Panamadokumenten av den 22 april 2016, 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0420.  
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– med beaktande av rådets direktiv av den 8 december 20151 om ändring av direktivet om 

administrativt samarbete2, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om 

tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt3, 

– med beaktande av rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt 

bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och 

skatter på försäkringspremier4, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/849 av den 20 maj 2015 

om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller 

finansiering av terrorism5, 

– med beaktande av kommissionens gemensamma uppföljning, så som den antogs 

den 16 mars 2016, av rekommendationerna i parlamentets resolutioner om ökad 

transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i EU, och 

parlamentets resolution om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller 

med liknande effekt, 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 

om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av 

inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (förslaget om landspecifik 

rapportering)6, 

– med beaktande av kommissionens förslag om åtgärdspaketet mot skatteflykt, bestående 

av ett ”övergripande meddelande”7, ett förslag till rådets direktiv om åtgärder mot 

skatteflykt8, ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktivet om administrativt 

samarbete9, en rekommendation om skatteavtal10 och en studie om aggressiv 

skatteplanering11, 

                                                 
1 Rådets direktiv (EU) 2015/2376 av den 8 december 2015 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller 

obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (EUT L 332, 18.12.2015, s. 1). 
2 Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och 

om upphävande av direktiv 77/799/EEG (EUT L 63, 11.3.2011, s. 1) om ömsesidigt bistånd mellan 

medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning. 
3 EGT L 83, 27.3.1999, s. 1. 
4 EGT C 336, 27.12.1977, s. 15.EUT L 141, 5.6.2016, s. 73–117.6 COM(2016)0198.  
EUT L 141, 5.6.2016, s. 73–117.6 COM(2016)0198.  
6 COM(2016)0198.  
7 COM(2016)0023, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Åtgärdspaket mot 

skatteflykt: Nästa steg i riktning mot effektiv beskattning och ökad transparens i EU. 
8 COM(2016)0026, Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt 

påverkar den inre marknadens funktion. 
9 COM(2016)0025, Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt 

automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning. 
10 C(2016)0271, Kommissionens rekommendation av den 28 januari 2016 om genomförandet av åtgärder mot 

missbruk av skatteavtal. 
11 Studie om strukturer för aggressiv skatteplanering och indikatorer, Europeiska unionen, 2016. 
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– med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas (COM(2011)0121), och av parlamentets ståndpunkt om 

detta av den 19 april 2012, 

– med beaktande av resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas 

regeringar, församlade i rådet, av den 1 december 1997 om en uppförandekod för 

företagsbeskattning1 och av de regelbundna rapporterna till rådet från 

uppförandekodgruppen (företagsbeskattning), 

– med beaktande av det avtal om skattetransparens som paraferades mellan EU och 

Furstendömet Monaco den 22 februari 2016, 

– med beaktande av det avtal som undertecknades mellan EU och Furstendömet Andorra 

den 12 februari 2016, 

– med beaktande av det avtal om beskattning av inkomster från sparande som 

undertecknades mellan EU och Republiken San Marino den 8 december 2015, 

– med beaktande av det avtal om automatiskt informationsutbyte om finansiella konton 

som undertecknades mellan EU och Furstendömet Liechtenstein den 28 oktober 2015, 

– med beaktande av det avtal om beskattning för att förbättra uppfyllelsen av 

skattskyldigheten som undertecknades mellan EU och Schweiziska edsförbundet den 

27 maj 2015, 

– med beaktande av det uppdaterade avtalet mellan Jersey och Förenade kungariket av 

den 30 november 2015 och det så kallade ”ändrade synsättet på tolkningen av punkt 2 

i den dubbla beskattningsordningen mellan Jersey och Förenade kungariket”, 

– med beaktande av den dubbla beskattningsordningen mellan Guernsey och Förenade 

kungariket, ändrad genom ordningen 2009, undertecknad den 20 januari 2009 och 

gällande från och med den 27 november 2009, om informationsutbyte, 

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt i fråga om lagstiftning av den 8 juli 2015 av 

förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG 

vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 

2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning, 

– med beaktande av sin resolution av den 16 december 2015 med rekommendationer till 

kommissionen om ökad transparens, samordning och samstämdhet för 

bolagsbeskattningen i unionen2, 

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2015 om skattebeslut och andra 

åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt3, 

                                                 
1 EGT C 2, 6.1.1998, s. 2. 
2 Antagna texter, P8_TA(2015)0457. 
3 Antagna texter, P8_TA(2015)0408. 
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– med beaktande av sin resolution av den 8 juli 2015 om skatteundandragande och 

skatteflykt som utmaningar till goda styrelseformer, socialt skydd och utveckling 

i utvecklingsländer1, 

– med beaktande av de olika parlamentariska utfrågningarna och serien av rapporter om 

skatteflykt och skatteundandragande i och från nationella parlament, i synnerhet det 

brittiska underhuset, den amerikanska senaten, den australiska senaten och den 

franska nationalförsamlingen och senaten, 

– med beaktande av Europarådets rekommendation CM/Rec(2014)7 av den 30 april 2014 

om skydd för visselblåsare, 

– med beaktande av den pågående rättegången i Luxemburg mot Antoine Deltour, 

Raphaël Halet och Édouard Perrin, åtalade för sin roll i offentliggörandet av de så 

kallade ”LuxLeaks”-dokumenten, 

– med beaktande av kommissionens beslut om statligt stöd som gäller Fiat2, Starbucks3 

och de belgiska besluten om överdriven vinst4, samt av besluten om att inleda 

utredningar om statligt stöd när det gäller McDonald’s, Apple och Amazon, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från det särskilda utskottet för skattebeslut och andra 

åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) (A8-0223/2016), och 

av följande skäl: 

Allmänna överväganden, fakta och siffror 

A. Panamadokumentavslöjandet och LuxLeaks-avslöjandet, som offentliggjordes av det 

internationella journalistnätverket ICIJ (International Consortium of Investigative 

Journalists), har visat på det trängande behovet av att EU och dess medlemsstater 

bekämpar skatteflykt och skatteundandragande och agerar för att förbättra samarbetet 

och transparensen i syfte att göra våra skattesystem rättvisare och garantera att 

bolagsskatt betalas där värde skapas.  

B. Skatteflyktens och skatteundandragandets omfattning uppskattas av kommissionen till 

1 biljon euro5 per år, medan Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD) uppskattar6 inkomstförlusten på global nivå till mellan 4 och 10 procent av alla 

bolagsskatteintäkter, vilket motsvarar mellan 75 och 180 miljarder euro årligen, på 2014 

års nivåer. Detta är bara försiktiga uppskattningar. De negativa effekter på 

medlemsstaternas budgetar och på medborgarna som följer av denna praxis är 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0265. 
2 SA.38375 – State aid which Luxembourg granted to Fiat (Statligt stöd som Luxemburg beviljat Fiat). 
3 SA.38374 – State aid implemented by the Netherlands to Starbucks (Statligt stöd som Nederländerna tillämpat 

för Starbucks). 
4 C(2015)9837, Commission Decision of 11 January 2016 on the excess profit exemption state aid scheme 

SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) implemented by Belgium (ej översatt till svenska). 
5 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm, Europeiska 

kommissionen, den 10 maj 2016. 
6 Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting 

Project. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm
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uppenbara och skulle kunna undergräva allmänhetens förtroende för demokratin. 

Skattebedrägerier, skatteflykt och aggressiv skatteplanering urholkar medlemsstaternas 

beskattningsunderlag och leder på så sätt till att skatteintäkter går förlorade, vilket 

försvagar ekonomierna, och påverkar därmed negativt regeringarnas kapacitet att 

upprätthålla en tillräcklig nivå på offentliga tjänster, investeringar och sociala 

trygghetssystem. 

C. Inom ett budgetsystem med ömsesidig kontroll är det oacceptabelt att resurser som ska 

genereras från skatter som ska betalas i en medlemsstat i stället genereras i en annan 

medlemsstat genom orättvis och aggressiv skatteplanering. 

D. Utvecklingsländer påverkas oproportionellt mycket av företags skatteflykt, som orsakar 

årliga förluster av skatteintäkter på uppskattningsvis 100 miljarder US-dollar1 och 

berövar dem de nödvändiga resurserna för att finansiera de mest grundläggande 

tjänsterna samt skadar EU:s politik för utvecklingssamarbete. 

E. Panamadokumenten påminde oss om att problemet med skatteflykt inte bara rör 

multinationella företag, utan även om att det är nära kopplat till kriminell verksamhet 

och att offshoreförmögenheterna uppskattas till omkring 10 biljoner US-dollar. Över 

2,5 biljoner US-dollar i form av offshoreförmögenheter finns i Schweiz. 

F. G20-ledarna vidtog åtgärder i april 2009 genom att särskilt begära att 

offshorejurisdiktioner skulle skriva under minst tolv avtal om informationsutbyte, i syfte 

att sätta stopp för eran av banksekretess. Ekonomer tvivlade starkt på åtgärdernas 

effektivitet, eftersom de menade att avtal har gjort att resurser i banker har flyttats till 

andra skatteparadis men inte till att några större summor har förts tillbaka till 

hemlandet2. Det finns inga bevis för att portföljinvesteringar i offshorejurisdiktioner 

håller på att minska, åtminstone fram till 2014, trots den senaste tidens internationella 

ansträngningar för att öka den finansiella transparensen. Det är alltför tidigt att bedöma 

om införandet av automatiskt utbyte av skatteupplysningar (den gemensamma 

rapporteringsstandarden) kommer att leda till att denna trend bryts. 

G. Enligt upplysningar från Banken för internationell betalningsutjämning har 

gränsöverskridande insättningar i offshorecentrum ökat med i genomsnitt 2,81 procent 

varje år mellan 2008 och 2015, medan de bara har ökat med 1,24 procent i resten av 

världen3. De viktigaste finansiella offshorecentrumen i fråga om utländska insättningar 

är Caymanöarna (663 miljarder US-dollar), Luxemburg (360 miljarder US-dollar), 

Schweiz (137 miljarder US-dollar), Hong Kong (125 miljarder US-dollar), Singapore 

(95 miljarder US-dollar), Bermuda (77 miljarder US-dollar), Panama (67 miljarder 

US-dollar), Jersey (58 miljarder US-dollar) och Bahamas (55 miljarder US-dollar). 

Gränsöverskridande insättningar i europeiska skatteparadis såsom Andorra, Gibraltar, 

Liechtenstein och Schweiz har minskat eller stagnerat under de senaste åren, vilket har 

lett till misstankar om att offshoreverksamhet har flyttats till andra jurisdiktioner och att 

offshoreindustrin har omstrukturerats, till följd av det ökade antalet bilaterala avtal om 

skatteupplysningar. 

                                                 
1 [1] World Investment Report 2015 – Reforming International Investment Governance, UNCTAD, 2015. 
2 http://gabriel-zucman.eu/files/JohannesenZucman2014 
3 Banken för internationell betalningsutjämning, 2016, bankstatistik per plats. 
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H. Investeringsflödena till finanscentrum offshore beräknas till 72 miljarder US-dollar 

under 20151 och har ökat under de senaste åren på grund av de växande flödena från 

multinationella företag som är belägna i utvecklings- och övergångsekonomier, i vissa 

fall genom tur- och returinvesteringar (s.k. round-tripping). Den största delen av 

investeringsflödena till offshoreområden består av investeringsflöden till företag för 

särskilda ändamål. Luxemburg var den främsta mottagaren av investeringsflöden med 

koppling till företag för särskilda ändamål under 2015, och flödena till företag för 

särskilda ändamål i Nederländerna var också särskilt höga under 2015. Att finansflöden 

fortsatt kanaliseras genom finansiella mekanismer offshore visar på behovet av bättre 

samordning av skatte- och investeringspolitiken på EU-nivå och global nivå. 

I I april 2016 gavs OECD återigen mandat för att upprätta en svart lista över icke 

samarbetsvilliga jurisdiktioner. Kriterier för att identifiera skatteparadis håller på att 

utformas av kommissionen, som har erkänt vikten av att inte enbart använda sig av 

kriterier för transparens och samarbete utan att även beakta skadliga skattesystem. 

J. Små och medelstora företag är den främsta källan till arbetstillfällen i EU och har legat 

bakom omkring 85 procent av alla nya jobb i EU2 under de fem senaste åren. 

Undersökningar har visat att ett gränsöverskridande företag i genomsnitt betalar 30 % 

mindre skatt än företag som verkar i bara ett land3. Detta leder till en allvarlig 

snedvridning av konkurrensen, innebär förlorade arbetstillfällen och minskad jämlikhet 

i unionen och hindrar hållbar utveckling. 

K. Aggressiv skatteplanering definieras av kommissionen som att dra nytta av 

teknikaliteter i ett skattesystem eller skillnader mellan två eller flera skattesystem i syfte 

att minska det skattepliktiga beloppet. Kommissionen är medveten om att aggressiv 

skatteplanering kan ta sig många olika uttryck som leder till att skattelagstiftning inte 

tillämpas på det sätt som lagstiftarna hade tänkt sig. De främsta formerna av aggressiv 

skatteplanering inbegriper överföring av skulder, placering av immateriella tillgångar 

och immateriella rättigheter, strategisk internprissättning, hybridarrangemang och 

lånestrukturer offshore. De företag som har hörts av det särskilda utskottet har till 

största delen uppgett att de betalar mycket skatt och att deras beteende är lagligt. Endast 

en liten andel av företagen har än så länge erkänt offentligt att företags skatteflykt bör 

vara en prioriterad fråga. 

L. Närmare en tredjedel av de gränsöverskridande företagsinvesteringarna kanaliseras 

genom finansiella arrangemang offshore. Kommissionen noterar att 72 procent av 

överföringen av vinster i EU görs med hjälp av internprissättning och skatteeffektiv 

placering av immateriella tillgångar och att de resterande systemen för överföring av 

vinster omfattar överföring av skulder4. 

                                                 
1 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d2_en.pdf 
2 http://ec.europa.eu/growth/smes/, Europeiska kommissionen, den 10 maj 2016. 
3 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1351_en.htm#_ftnref8 and Egger, P., W. Eggert and H. Winner 

(2010), ‘Saving taxes through foreign plant ownership’, Journal of International Economics 81, ss. 99–108. 

Finke, K. (2013), Tax Avoidance of German Multinationals and Implications for Tax Revenue Evidence from a 

Propensity Score Matching Approach, mimeo. 
4 https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a0cf64ee-8e0d-4b5f-b145-

6ffbaa940e10/TheRoleFinancialSectorTaxPlanning_Draft_210316.pdf 

http://ec.europa.eu/growth/smes/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1351_en.htm#_ftnref8
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M. Bilaterala skatteavtal fördelar rätten att inhämta skatt mellan ursprungsländer och 

vistelseländer. Ursprungsländerna har ofta rätt att beskatta företagens aktiva inkomster 

då det förekommer en permanent etablering i ursprungslandet och vistelseländerna har 

rätt att inhämta skatt på passiva inkomster såsom vinstutdelning, upphovsrättslig 

ersättning och ränta. En sådan uppdelning av rätten att inhämta skatt är viktig för att 

förstå aggressiv skatteplanering. 

N. Bokföringspraxis går ut på att ge en bild av ett företags finansiella situation genom att 

jämföra intäkter och utgifter och vinster och förluster under den kalenderperiod då de 

uppkommer, i stället för under den period då betalningsströmmarna faktiskt genomförs. 

Om beskattningsbar inkomst förflyttas från en jurisdiktion till en annan och de två 

jurisdiktionerna behandlar denna olika uppstår en möjlighet att utnyttja dessa skillnader. 

Utbetalning av royaltyer kan vara motiverad av affärsskäl, men utan verklig samordning 

av skattesystemen kan de behandlas förmånligt i skattehänseende i ett land, vilket leder 

till att skattebasen urholkas i andra länder. 

O. 60 procent av all handel i världen görs inom koncerner och är därför föremål för 

metoder för internprissättning. 70 procent av all överföring av vinster görs med hjälp av 

internprissättning. 

P. Den skattepolitiska konvergensen bör också åtföljas av utökade kontroller och fler 

granskningar av skadlig skattepraxis. Kommissionen har inlett nya formella 

granskningar av den skattemässiga behandlingen av multinationella företag. Att bedöma 

skattepolitiska åtgärder utifrån deras karaktär av statligt stöd har blivit viktigare på 

senaste tiden. Det krävs ytterligare reflektion och åtgärder för att bättre förstå och 

hantera samspelet mellan beskattning och konkurrens. Kommissionen har möjlighet att 

granska alla fall av misstänkt olagligt statligt stöd i form av fördelaktig skattemässig 

behandling på ett icke selektivt och objektivt sätt. Ett antal av kommissionens 

granskningar avseende statligt stöd hade fortfarande inte avslutats när detta betänkande 

antogs. Vissa medlemsstater har inlett återkravförfaranden mot ett antal multinationella 

företag. Vissa medlemsstater har gjort en analys av sina inhemska skattesystems 

spridningseffekter, för att bedöma deras negativa inverkan på utvecklingsländer. 

Q. Aggressiv skatteplanering kan inte skiljas från ”aggressiv social planering”, vilket har 

bekräftats genom sitt särskilda utskotts (TAXE 2) arbete, särskilt vid utfrågningar av 

multinationella företag där det tydligt har framgått att de skattemetoder som används av 

företag som McDonald's också används som ett sätt att minska de anställdas löner. 

R. Det bästa verktyget för att bekämpa aggressiv skatteplanering är väl utformad 

lagstiftning som genomförs på ett korrekt och samordnat sätt. 

Den roll som spelas av specifika skattejurisdiktioner  

S. Parlamentet har sammanträtt med regeringsföreträdare från Andorra, Liechtenstein, 

Monaco, Guernsey och Jersey. Caymanöarna har bara deltagit vid ett samordningsmöte 

och inte vid någon formell utfrågning i det särskilda utskottet. Isle of Man tackade nej 

till att träffa det särskilda utskottet, men skickade i stället in ett skriftligt bidrag. 

T. Vissa skattejurisdiktioner bidrar aktivt till utformningen av aggressiva skattepolicyer för 

multinationella företag, som på så sätt kan utnyttja dessa möjligheter för att undvika 
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skatt. Trots dessa jurisdiktioners åtaganden om automatiskt utbyte av 

skatteupplysningar med andra länder ligger den lagstadgade eller effektiva 

bolagsskatten i vissa jurisdiktioner på noll procent, eller nära noll procent. Vissa av 

dessa jurisdiktioner finns med på flera medlemsstaters svarta listor. Specifika 

skattesystem i vissa jurisdiktioner har granskats av uppförandekodgruppen om 

bolagsbeskattning, vilket har lett till reformer i dessa länder. 

U Alla dessa jurisdiktioner har åtagit sig att införa automatiskt informationsutbyte senast 

2017, förutom Andorra och Monaco som kommer att göra detta 2018. Det är viktigt att 

övervaka om effektiva ändringar redan håller på att införas i lagstiftningen i syfte att 

garantera ett effektivt automatiskt informationsutbyte från och med 2017. 

V. Kryphål i lagstiftningen, ineffektiva informationsutbyten och, mer allmänt, bristande 

efterlevnad av kontrollkrav, bristen på information om slutliga mottagare och bank- och 

företagssekretess trots ett gradvist lättande av banksekretesslagar utgör hinder för 

arbetet med att sätta stopp för skatteflykt och skatteundandragande. Den oklarhet som 

omgärdar detta används av vissa skatterådgivare inom finanssektorn för aggressiv 

skattepraxis. Det automatiska utbytet av information mellan länder utöver de befintliga 

bilaterala skatteavtalen har införts först nyligen. Utan effektiva kontroller kommer 

svagheterna i systemet att uppmuntra skatteflykt och skatteundandragande. 

W. Vissa specifika skattejurisdiktioner innanför och utanför EU är inte villiga att reformera 

sina skattesystem, trots de pågående globala initiativen och trots det faktum att vissa av 

dem är delaktiga i OECD:s arbete. 

X. De utfrågningar som anordnats med Andorra, Guernsey, Jersey, Liechtenstein och 

Monaco (se bilaga 1) visade att villkoren för registrering av offshorebolag och den 

information som ska lämnas i detta avseende varierar mellan jurisdiktionerna. 

Fullständig information om de slutliga mottagarna för fonder, stiftelser och bolag som 

de officiella skattemyndigheterna i vissa av dessa jurisdiktioner ska förfoga över tycks 

saknas eller inte samlas in eller offentliggöras. Andorra, Liechtenstein, Monaco, San 

Marino och Schweiz har undertecknat avtal om informationsutbyte med EU. 

Kanalöarna har undertecknat avtal med Förenade kungariket och har förklarat sig redo 

att ingå liknande avtal med andra medlemsstater. 

Y Den rådande lagstiftningen i vissa jurisdiktioner garanterar inte god styrning eller 

respekt för internationella normer när det gäller slutliga mottagare, transparens och 

samarbete. 

Z. Några av dessa jurisdiktioner är medlemsstaternas beroende eller associerade territorier 

och omfattas, även om de är självstyrande, delvis av nationella och europeiska lagar. 

Medlemsstaterna bör därför överväga att lagstifta för att säkerställa att deras associerade 

och beroende territorier respekterar de högsta normerna. 

AA.  Några medlemsstater har utarbetat egna förteckningar över icke samarbetsvilliga 

jurisdiktioner och/eller egna definitioner av ˮskatteparadisˮ eller ˮprivilegierad 

skattejurisdiktionˮ. Det förekommer stora skillnader mellan dessa förteckningar om hur 

icke samarbetsvilliga jurisdiktioner eller skatteparadis definieras eller bedöms. OECD:s 

förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner fyller inte sitt syfte. I skattepaketet 

den 17 juni 2015 offentliggjorde kommissionen en förteckning över icke 
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samarbetsvilliga jurisdiktioner. Den skapades med hjälp av gemensamma nämnare från 

befintliga nationella företeckningar. Någon gemensam unionsomfattande definition och 

förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner finns fortfarande inte, trots att det 

finns ett akut behov av en sådan. Ingen av dessa förteckningar innehåller tydliga, 

mätbara och uttömmande kriterier för hur hemlighetsfulla särskilda jurisdiktioner är. 

Finansinstitutens roll i samband med multinationella företags aggressiva skatteplanering 

AB. Vissa finansinstitut och redovisnings- eller advokatbyråer har fungerat som 

mellanhänder i samband med inrättandet av komplicerade juridiska former som leder till 

sådana aggressiva skatteplaneringsarrangemang som används av multinationella 

företag, vilket framgår av LuxLeaks och Panamadokumenten. De rättsliga kryphålen, 

obalanserna och bristen på samordning, samarbete och transparens mellan länder skapar 

en miljö som underlättar skatteflykt. Finansinstitut är icke desto mindre viktiga och 

oumbärliga hjälpmedel i kampen mot skattebedrägerier på grund av den information om 

finansiella konton och slutliga mottagare de har till sitt förfogande, och det är därför 

viktigt att de fullt ut och på ett effektivt sätt samarbetar i utbytet av sådan information. 

AC. Flera skatteskandaler som involverar banker blev offentliga inom tidsramen för denna 

undersökning. Finansinstitut kan använda flera aggressiva skatteplaneringsupplägg för 

att hjälpa sina kunder att kringgå eller undvika skatt. Banker kan agera på marknaden på 

uppdrag av sina kunder och till skattemyndigheterna påstå sig vara den slutliga 

betalningsmottagaren av dessa transaktioner, vilket leder till att kunder otillbörligt 

gynnas av skattefördelar som beviljats till banker på grund av deras bankstatus eller på 

grund av deras hemvist. När det gäller utformningen och genomförandet av aggressiv 

skatteplanering bör bankernas roll (särskilt de som bedriver 

investeringsbanksverksamhet) betraktas som dubbel: för det första genom att de 

tillhandahåller aggressiv skatteplanering som kan användas av kunderna – ofta med 

hjälp av finansiella produkter såsom lån, derivat, repor eller andra aktierelaterade 

instrument och för det andra genom att de själva använder aggressiv skatteplanering – 

genom sina egna interna och skyddade strukturerade finansiella transaktioner. 

AD. Alla banker som framträdde inför det särskilda utskottet förnekade formellt att de rådde 

sina kunder att kringgå eller undvika skatt i vilken form som helst och förnekade att de 

hade förbindelser med redovisnings- och advokatbyråer för detta ändamål. Banker begär 

dock ofta rättsutlåtanden från redovisningsbyråer eller konsultföretag för att validera 

kontrakten de erbjuder sina kunder. Dessa betalda rättsutlåtanden kan användas för att 

dölja skatteflykt och för att undvika anklagelser om avsiktligt bedrägeri från bankernas 

sida. 

AE. Betydande finansinstitut har inrättat ett stort antal dotterbolag i särskilda 

skattejurisdiktioner eller i jurisdiktioner med låga eller mycket låga bolagsskatter för att 

undvika skatt å sina företags- och privatkunders vägnar eller för egen vinning. Ett antal 

finansinstitut har nyligen stängt vissa av sina kontor i dessa jurisdiktioner. Flera 

finansinstitut har åtalats för skattebedrägeri eller penningtvätt i Förenta staterna, vilket 

ledde till att betydande böter betalades, men mycket få åtal har inletts i Europeiska 

unionen. 

AF. Banker är verksamma på en konkurrensutsatt marknad och stimuleras att främja 

skatteattraktiva arrangemang för att attrahera nya kunder och betjäna befintliga sådana. 
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Bankanställda är ofta under enorm press att validera kunders kontrakt som möjliggör 

skatteflykt och skatteundandragande, och de löper risken att avskedas om de inte gör 

det. Det finns intressekonflikter och en svängdörrsproblematik mellan bankers och 

konsultföretags ledande anställda och företrädare för skattemyndigheterna. 

Skattemyndigheterna har inte alltid tillräcklig tillgång till information eller medel för att 

undersöka banker och upptäcka fall av skatteflykt. 

AG. Att många av de banker och finansinstitut som var inblandade i skatteflykt räddades 

under finanskrisen 2008 med hjälp av skattebetalarnas pengar gör deras uppträdande 

i skattefrågor ännu mer avskyvärt. 

AH. Det är viktigt att uppmärksamma att inte alla komplexa strukturerade finansiella 

transaktioner har en dominerande skattemotivation, och att de huvudsakligen 

skattedrivna produkterna endast utgör en liten del av deras totala verksamhet. Beloppen 

i aggressiva skatteplaneringstransaktioner kan dock vara mycket stora, med enskilda 

transaktioner som ibland involverar finansiering för flera miljarder euro och 

skattemässiga fördelar värda hundratals miljoner1. Skattemyndigheterna oroar sig för 

den bristande insynen i komplexa strukturerade finansiella transaktioner, vilka används 

för aggressiv skatteplanering, i synnerhet där separata etapper i dessa arrangemang 

genomförs i olika jurisdiktioner. 

AI. Kreditinstitut i EU omfattas redan av offentliga landspecifika rapporteringskrav enligt 

det fjärde kapitalkravsdirektivet. Det bör noteras att det har funnits vissa brister i dessa 

landspecifika rapporter och att dessa brister bör åtgärdas. Inga av de finansinstitut som 

träffade det särskilda utskottet kom med några betydande invändningar mot 

informationskraven. Vissa av dem uttryckte tydligt att de samtyckte till detta krav och 

skulle stödja kravet så att det blev en global norm. 

AJ. Den offentliga landspecifika rapporteringen avseende vissa finansinstituts dokument har 

visat anmärkningsvärda skillnader mellan deras totala vinst i dessa utländska 

jurisdiktioner, deras verksamhet, betalad skatt och antalet anställda i dessa 

jurisdiktioner. Samma rapportering har avslöjat att det saknas koppling mellan de 

territorier där de bedriver verksamhet och har personal och de territorier där de gör sina 

vinster. 

AK. De banker och multinationella företag som deltog vid det särskilda utskottets möten 

svarade inte helt och hållet på alla frågor från utskottets ledamöter, och vissa av de 

frågor som togs upp har därför fortfarande inte besvarats eller är bristfälligt definierade. 

Några av dessa banker och multinationella företag skickade in skriftliga bidrag (se 

bilaga 2) i ett senare skede. 

Patentboxar, kunskapsboxar och FoU-boxar 

AL. Ordningar med koppling till immaterialrätt, patent och forskning och utveckling (FoU) 

används i stor utsträckning i unionen. Dessa används av multinationella företag för att 

på konstgjord väg minska deras totala skatter. Handlingsplanen mot urholkning av 

skattebasen och överföring av vinster (BEPS) hänvisar i åtgärd nr 5 till den ändrade 

                                                 
1 OECD, 2008, ˮStudy into the role of tax intermediariesˮ. OECD, 2008, ˮStudy into the role of tax 

intermediariesˮ. http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf 
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nexusstrategin. Uppförandekodgruppens roll är också att analysera och säkerställa en 

effektiv övervakning av sådan praxis i medlemsstaterna. 

AM. Uppförandekodgruppen analyserade europeiska patentboxsystem men avslutade inte sin 

analys av specifika system. Samtidigt hänvisar åtgärd 5 i OECD:s BEPS-handlingsplan 

till den ändrade nexusstrategin som den nya standarden för beviljande av FoU-

incitament. Medlemsstaterna enades i uppförandekodgruppen att genomföra den 

ändrade nexusstrategin i sina nationella lagstiftningar från och med 2015. De enades 

också om att befintliga patentboxordningar bör avvecklas före 2021. Medlemsstaterna 

är allvarligt försenade i genomförandet av den modifierade nexusstrategin på nationell 

nivå. 

AN. Flera studier från kommissionen har tydligt visat att kopplingen mellan patentboxen och 

FoU kan vara godtycklig och/eller artificiell. Denna bristande överensstämmelse kan 

leda till antagandet att dessa ordningar i de flesta fall inrättas och används för 

skatteundandragande. Skatteincitamenten för inkomster från FoU, främst patentboxar, 

leder ofta till kraftigt minskade skatteintäkter för alla regeringar, även de som bedriver 

sådan politik. Man bör bättre analysera hur man på bästa sätt kan stimulera välbehövlig 

FoU och innovation i EU utan att skapa skadlig skatteverksamhet. OECD och IMF1 

bekräftade också flera gånger att de inte tror att patentboxar är det rätta verktyget för att 

främja FoU. 

AO. Patentboxarnas centrala roll i skadliga skattepraxisarrangemang noterades inledningsvis 

under de undersökningsuppdrag som utfördes av parlamentets förra särskilda utskott 

(TAXE 1) i Nederländerna och Förenade kungariket, och bekräftades därefter vid dess 

uppdrag i Cypern. Liknande system existerar i andra medlemsstater. 

AP. Ett särskilt akut problem uppstår genom den direkta avsaknaden av harmoniserad 

strategi mellan medlemsstaterna i frågan om utgående betalningar. Inom denna 

nuvarande, icke-samordnade ram, skapar en kombination av ett borttagande av 

källbeskattningen i enlighet med direktivet om räntor och royaltyer och moder- och 

dotterbolagsdirektivet med en brist på källskatter på utdelning, licens- och 

royaltyavgifter och utgående räntebetalningar i vissa medlemsstater, kryphål varigenom 

vinster från en medlemsstat effektivt kan strömma ut ur unionen utan att beskattas 

åtminstone en gång. 

Dokument från uppförandekodgruppen om företagsbeskattning, högnivågruppen för 

beskattning och arbetsgruppen för skattefrågor 

AQ. Uppförandekodgruppens mandat definieras i Ekofinrådets slutsatser av den 

1 december 1997. Uppförandekodgruppens dokument utgör en viktig informationskälla 

för det särskilda utskottets arbete (som redan har beskrivits i parlamentets resolution av 

den 25 november 2015). 

AR. Det tog fem månader efter inledningen av det särskilda utskottets mandattid innan vissa 

av uppförandekodgruppens mötesdokument och protokoll gjordes tillgängliga för 

Europaparlamentets ledamöter inom stängda dörrar i parlamentets lokaler. Fler 

                                                 
1 Hänvisningen ska kontrolleras och läggas till. 



 

PE580.528v02-00 14/90 RR\1099404SV.doc 

SV 

dokument har gjorts tillgängliga, men vissa dokument och protokoll har fortfarande inte 

offentliggjorts, är otillgängliga eller saknas. Kommissionen meddelade vid ett informellt 

möte att man har överfört alla dokument som härrör från kommissionen och som man 

förfogar över till det särskilda utskottet och att alla andra mötesdokument av relevans 

som härrör från kommissionen, om kommissionen någonsin har förfogat över dem, 

därför måste ha kommit bort. 

AS. Medlemsstaterna har lämnat otillräckliga svar på parlamentets upprepade förfrågningar 

om fullständigt offentliggörande av de berörda dokumenten. Detta har pågått i flera 

månader. Dessa dokument har lämnats till forskare vid Amsterdams universitet efter en 

begäran baserad på det europeiska öppenhetsdirektivet. Dessa dokument har emellertid 

nyligen gjorts tillgängliga men bara konfidentiellt och de kan inte användas i den 

offentliga debatten. Transparens och tillgång till information är viktiga inslag i 

parlamentets arbete. 

AT. Specifika frågor har undersökts inom uppförandekodgruppen utan att det ledde till 

konkreta reformer. Till exempel har diskussioner om domar pågått sedan åtminstone 

1999 och det finns fortfarande svårigheter med att genomföra de överenskomna 

rekommendationerna, även efter LuxLeaks-avslöjandena. Undersökning av 

patentboxsystem avslutades aldrig helt 2014 och ingen annan undersökning har 

påbörjats trots att medlemsstaterna är sena med att genomföra den nya modifierade 

nexusstrategin. 

Den yttre dimensionen: G20, OECD och FN – engagemang och konsekvenser för 

utvecklingsländer 

AU. OECD, FN och andra internationella organisationer deltar i kampen mot urholkning av 

bolagsskattebasen. Det finns ett behov av att säkerställa global harmonisering av praxis 

och genomförande av gemensamma normer, såsom de som föreslås av OECD i 

förhållande till BEPS-paketet. Man bör inrätta ett mellanstatligt forum på FN-nivå med 

mindre selektivt medlemskap än OECD eller G20 så att alla länder, inklusive 

utvecklingsländerna, kan delta på lika villkor. Vid det möte mellan 

G20:s finansministrar och centralbankernas chefer som hölls i Washington  

den 14–15 april 2016 upprepades kravet på alla länder och jurisdiktioner att genomföra 

arbetsgruppen för finansiella åtgärders (FATF) standarder om öppenhet och faktiskt 

ägande av juridiska personer och rättsliga arrangemang. Vissa G20-medlemmar har 

efterlyst automatiskt utbyte av information rörande faktiskt ägande och har bett FATF 

och det globala forumet för transparens och informationsutbyte på skatteområdet om att 

komma med inledande förslag om detta senast i oktober 2016. 

AV. Såsom det observerades under faktainsamlingsuppdrag i Förenta staterna, finns det en 

brist på öppenhet och en gemensam definition av faktiskt ägande på global nivå. Denna 

brist på öppenhet har speciellt observerats vad gäller skalbolag och advokatbyråer. 

Förenta staterna förbereder för närvarande genomförandet av OECD:s BEPS-

handlingsplan. 

AW. BEPS-processen inkluderade inte utvecklingsländer som jämbördiga 

förhandlingspartners och misslyckats med att leverera effektiva lösningar på de 

fattigaste ländernas skatteproblem, vilket exemplifieras av det globala nätverket av 
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skatteavtal som ofta hindrar utvecklingsländer från att beskatta vinster som genereras på 

deras territorium. 

AX. Samarbete i gemensamma skattefrågor existerar redan mellan relevanta myndigheter 

i EU och Förenta staterna, liknande samarbete saknas på politisk nivå, särskilt vad gäller 

parlamentariskt samarbete. 

AY. Ett beskattningssymposium planeras till juli 2016 i syfte att uppnå en stark, hållbar och 

balanserad ekonomisk tillväxt. G20 har uppmanat alla internationella organisationer, 

även EU, att ta itu med de berörda utmaningarna. 

AZ. Den gemensamma utfrågningen i det särskilda utskottet TAXE 2 och Utskottet för 

utveckling om konsekvenser för utvecklingsländer av aggressiv skattepraxis har visat att 

utvecklingsländerna står inför liknande problem med urholkning av skattebasen, 

vinstförflyttning, brist på öppenhet, globalt divergerande skattesystem och avsaknad av 

enhetlig och effektiv internationell lagstiftning. Utvecklingsländer lider av aggressiv 

skatteplanering. Skattemyndigheterna i utvecklingsländer saknar resurser och expertis 

för att effektivt bekämpa skatteflykt och skatteundandragande. 

BA. G20-medlemmarna har åter bekräftat sitt åtagande att se till att ansträngningar görs för 

att förstärka kapaciteten i utvecklingsländernas ekonomier och att uppmuntra 

utvecklade länder att följa principerna i skatteinitiativet från Addis Abeba som antogs 

vid FN:s sammanträde den 27 juli 2015. Utvecklingsländernas synpunkter och 

prioriteringar är avgörande för en effektiv global samordning. 

BB. Internationella valutafonden och Världsbanken bidrar med tekniskt bistånd, däribland 

verktyg för utvecklingsländernas skatteförvaltningar som rör internationell beskattning 

i syfte att förbättra utvecklingsländernas kapacitet att komma till rätta med 

skatteundandragande, skatteflykt och problem med penningtvätt, särskilt i samband med 

internprissättning. 

BC. Australiens regering har tillkännagett sina planer på att införa en skatt på undanhållna 

vinster för multinationella företag som undviker skatt, som ska träda i kraft den 

1 juli 2017, och dessutom inrättat en ny arbetsgrupp för skattefrågor. 

Arbetet i parlamentets särskilda utskott (TAXE 2) 

BD. Ett antal åtgärder som föreslagits av kommissionen är en direkt uppföljning av 

parlamentets resolutioner av den 16 december 2015 och den 25 november 2015. Viktiga 

initiativ i dessa har nu lagts fram av kommissionen, åtminstone till viss del. Andra 

viktiga åtgärder som efterfrågas i dessa resolutioner saknas fortfarande, bland annat en 

reform av ramverket för skattestöd, effektiva rättsliga bestämmelser för skydd av 

visselblåsare samt åtgärder för att begränsa rådgivares och den finansiella sektorns stöd 

till och främjande av aggressiv skatteplanering. 

BE. Konsekvenserna för unionen har analyserats och bedömts, i synnerhet av parlamentets 

särskilda utskott om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med 

liknande effekt (TAXE 1), vars arbete resulterade i att en resolution antogs med 

överväldigande majoritet den 25 november 2015. Parlamentets resolution av 

den 16 december 2015 antogs med en liknande överväldigande majoritet. 
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Kommissionen utfärdade ett gemensamt svar på resolutionerna av den 

16 december 2015 och den 25 november 2015. 

BF. Parlamentets särskilda utskott TAXE 2, som bildades den 2 december 2015, anordnade 

elva sammanträden, vissa av dem tillsammans med utskottet för ekonomi och 

valutafrågor, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för utveckling, där man hörde 

kommissionsledamoten med ansvar för konkurrens, Margrethe Vestager, 

kommissionsledamoten med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och 

tullunionen, Pierre Moscovici, kommissionsledamoten för finansiell stabilitet, 

finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, Jonathan Hill, den nederländska 

statssekreteraren för ekonomiska frågor, Eric Wiebes (som representerar 

ordförandeskapet i rådet), experter på beskattnings- och utvecklingsområdet, 

representanter för multinationella företag, representanter för banker och ledamöter 

i EU:s nationella parlament. Utskottet höll också i sammanträden med representanter för 

regeringarna i Andorra, Liechtenstein, Monaco, Guernsey och Jersey, och tog emot ett 

skriftligt bidrag från Isle of Mans regering (se bilaga 1). Det organiserade även 

undersökningsuppdrag till Förenta staterna (se bilaga 6) för att titta närmare på särskilda 

aspekter av tredjelandsdimensionen av sitt mandat, och till Cypern (se bilaga 5). 

Ledamöterna i det särskilda utskottet bjöds personligen in till att delta i arbetet 

i OECD:s interparlamentariska högnivågrupp ”TAXE”. Det särskilda utskottet höll 

sammanträden bakom lyckta dörrar på samordnarnivå där man hörde representanter för 

Caymanöarnas regering, undersökande journalister och tjänstemän från kommissionen. 

Dessa verksamheter, som har lett till en stor mängd mycket användbara uppgifter om 

praxis och skattesystem både inom och utanför EU, har hjälpt till att klargöra vissa 

relevanta frågor, medan andra fortfarande inte har fått några svar. 

BG. Arbetet i det särskilda utskottet hindrades av det faktum att av de sju multinationella 

företag som bjöds in tackade bara fyra ja till den första inbjudan om att träffa dess 

ledamöter (se bilaga 2). 

BH. På grund av kommissionens och rådets fortsatta vägran att ge sitt samtycke till 

Europaparlamentets förslag till förordning om detaljerade bestämmelser avseende 

parlamentets utövande av undersökningsrätt har parlamentets särskilda utskott och 

undersökningskommittéer fortfarande otillräcklig behörighet, i och med att de till 

exempel saknar rätten att kalla vittnen och upprätthålla tillgång till dokument, jämfört 

med liknande utskott i medlemsstaternas parlament och den amerikanska kongressen. 

BI. På senare tid har rådet vid flera tillfällen antagit omfattande tidiga politiska 

ståndpunkter i skattefrågor utan att beakta eller ens invänta parlamentets ståndpunkter. 

Slutsatser och rekommendationer 

1. Europaparlamentet upprepar slutsatserna av sin resolution av den 25 november 2015 

och i sin resolution av den 16 december 2015. 

Uppföljning från kommissionen och medlemsstaterna 

2. Europaparlamentet beklagar att tretton medlemsstater saknar egna regler för att 

motverka aggressiv skatteplanering baserad på skattefria flöden av utdelningar, samt att 

tretton medlemsstater inte tillämpar några prövningar av vem som är verklig 
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förmånstagare när de tar emot en ansökan om nedsättning eller befrielse av källskatt. 

Parlamentet beklagar att för närvarande har fjorton medlemsstater fortfarande inga 

kontrollerade regler för utländska företag för att förhindra aggressiv skatteplanering och 

att tjugofem medlemsstater saknar regler för att motverka felanpassningar av ett lokalt 

företags skattebehörighet som gjorts av en annan medlemsstat. Parlamentet fördömer att 

inte en enda medlemsstat än så länge har begärt ett förbud mot strukturer för aggressiv 

skatteplanering. 

 

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att anta ytterligare 

lagstiftningsförslag om företags skatteflykt då utrymme finns för medlemsstaterna att 

skärpa sina regler för att motverka skatteflykt för att motarbeta en urholkning av 

skattebasen. Parlamentet beklagar djupt att medlemsstaterna inte diskuterade 

parlamentets rekommendationer i rådets arbetsgrupp och inte reflekterade över att de 

brutit mot skyldigheten om ett ärligt samarbete enligt fördraget genom att möjliggöra 

skatteflykt och skatteundandragande i andra medlemsstater. 

4. Europaparlamentet välkomnar det åtgärdspaket mot skatteflykt som offentliggjordes av 

kommissionen den 28 januari 2016 samt alla lagstiftningsförslag och meddelanden som 

redan framlagts sedan dess (se bilaga 4). Parlamentet välkomnar antagandet av rådets 

direktiv om ändring av direktivet om administrativt samarbete i syfte att införa 

landspecifik rapportering till skattemyndigheter, men beklagar att rådet inte väntade tills 

de visste och beaktade parlamentets ståndpunkt innan man enades om sin egen 

ståndpunkt och inte gav kommissionen möjlighet att delta i informationsutbytet. 

Parlamentet uppmanar rådet att komma fram till en enhällig ståndpunkt om 

åtgärdspaketet och låta direktivet mot skatteflykt fortsätta att vara ett enda direktiv, för 

att effektivt genomföra OECD:s rekommendationer samt gå längre än dessa för att 

uppfylla EU:s ambitioner och garantera en välfungerande inre marknad snarare än att 

försvaga den. Parlamentet beklagar djupt att rådets aktuella utkast till ståndpunkt har 

försvagats, särskilt med en undantagsbestämmelse om räntebegränsning eller en snäv 

strategi när det gäller kontrollerade regler för utländska företag. Parlamentet välkomnar 

initiativet att skapa en gemensam definition och unionsförteckning över icke 

samarbetsvilliga jurisdiktioner inom ramen för den externa strategin för effektiv 

beskattning. Parlamentet betonar att denna förteckning bör grunda sig på objektiva, 

uttömmande och kvantifierbara kriterier. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att det 

i framtiden kommer att krävas mer bindande åtgärder för att effektivt och systematiskt 

bekämpa BEPS. 

5. Europaparlamentet anser att direktivet om administrativt samarbete bör nu, efter att ha 

genomgått två på varandra följande och ad hoc-ändringar om automatiskt 

informationsutbyte om skattebeslut och landspecifik rapportering, ses över i sin helhet, 

i synnerhet men inte enbart för att minska och slutligen eliminera de nuvarande 

undantagen till principen om informationsutbyte. 

6. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att, före slutet av 2016, 

lägga fram ett förslag för en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, vilken ska 

åtföljas av en lämplig och rättvis fördelningsnyckel som ska utgöra en heltäckande 

lösning på den mest skadliga skattepraxisen inom unionen, skapa klarhet och enkelhet 

för företag samt underlätta gränsöverskridande ekonomisk verksamhet inom EU. 

Parlamentet anser att det är en avgörande faktor att den gemensamma konsoliderade 



 

PE580.528v02-00 18/90 RR\1099404SV.doc 

SV 

bolagsskattebasen konsolideras. Parlamentet anser att konsolideringen bör införas så 

snart som möjligt och att eventuella mellanliggande system inklusive enbart 

harmonisering av skatteunderlag med en mekanism för förskjutning av förluster endast 

kan vara tillfälliga. Parlamentet anser att införandet av en fullständig gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas blir allt mer brådskande. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att omgående nå en överenskommelse gällande förslaget om en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas när detta lämnas in och att snabbt 

implementera lagstiftningen därefter. Parlamentet påminner medlemsstaterna om att 

skillnader mellan bolagsskattesystem kan skapa orättvisa konkurrensvillkor och orättvis 

skattekonkurrens även inom EU.  

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens antagande den 12 april 2016 av ett 

förslag till ett direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU om företags, deras 

dotterbolags och filialers, offentliggörande av information med anknytning till 

inkomstskatt och till ökad transparens när det gäller företagsbeskattning. Parlamentet 

beklagar dock att den omfattning samt de kriterier och trösklar som kommissionen har 

föreslagit inte är i linje med parlamentets tidigare ståndpunkter och därför inte kommer 

att ge resultat. 

8. Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen i rådet av den 8 december 2015 om 

automatiskt utbyte av information om skattebesked. Parlamentet beklagar dock att rådet 

inte inkluderade parlamentets rekommendationer från dess betänkande av den 20 

oktober 2015 om kommissionen ursprungliga förslag om en sådan åtgärd. Parlamentet 

betonar att kommissionen måste ges full tillgång till den nya unionsdatabasen över 

skattebesked. Parlamentet insisterar på behovet av en omfattande och effektiv databas 

över alla besked som får potentiellt gränsöverskridande konsekvenser. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att snabbt införa nödvändiga rättsliga 

ramverk för automatiskt utbyte av information om skattebesked. 

9. Europaparlamentet understryker att det automatiska utbytet av information kommer att 

leda till att stora volymer uppgifter måste behandlas, och kräver att frågor med 

anknytning till databehandling av uppgifterna ska samordnas, precis som de 

personalresurser som krävs för att analysera uppgifterna. Parlamentet efterlyser en 

förstärkning av kommissionens roll i detta arbete. Parlamentet uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att noggrant övervaka och till fullo tillämpa genomförandet av 

direktivet om administrativt samarbete på nationell nivå, speciellt med syftet att 

kontrollera antalet medlemsstater som använder bilaterala skatteavtal för att efterfråga 

skatteuppgifter i stället för denna rättsliga grund. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att förstärka sina skattemyndigheter med en tillräcklig personalstyrka 

för att säkerställa en effektiv insamling av skatteintäkter och ta itu med skadlig 

skattepraxis, eftersom personalbrist och nedskärning av personal, såväl som brist på 

lämplig utbildning, tekniska verktyg och granskningsbefogenheter, i hög grad har 

hindrat skattemyndigheterna i vissa medlemsstater. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att integrera information som utbyts med skattemyndigheter och med 

finansiella tillsynsorgan och tillsynsmyndigheter. 

10. Europaparlamentet välkomnar Frankrikes, Nederländernas och Förenade kungarikets 

tillkännagivande av den 12 maj 2016 om att upprätta offentliga register över företags 

faktiska ägare. Parlamentet välkomnar Frankrikes åtagande att skapa ett offentligt 
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register för stiftelser. Parlamentet stöder Förenade kungariket i dess åtagande att tvinga 

alla utländska företag som antingen köper egendom i landet eller ingår ett avtal med 

staten att uppge de faktiska ägarna. Parlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att 

anta liknande åtgärder. 

11. Europaparlamentet beklagar att OECD:s nya globala standard för automatiskt utbyte av 

information inte innehåller en övergångsperiod för utvecklingsländer. Då standarden 

blir ömsesidig kan de länder som fortfarande har begränsad förmåga att iordningställa 

den nödvändiga infrastrukturen för att samla in, hantera och dela den nödvändiga 

informationen i själva verket bli exkluderade. 

12. Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma forumet för internprissättning i sitt 

arbetsprogram för 2014–2019 har inkluderat utveckling av god praxis för att säkerställa 

att OECD:s riktlinjer i frågan överensstämmer med medlemsstaternas specifika 

karaktär. Parlamentet konstaterar att kommissionen övervakar hur detta arbete 

framskrider. 

13. Parlamentet understryker att 70 procent av överföringen av vinster sker genom 

internprissättning och att bästa sättet att tackla problemet är att anta en fullständig 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Parlamentet uppmanar oaktat detta 

kommissionen att lägga fram ett konkret lagförslag om internprissättning ned beaktande 

av OECD:s publikation Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 

Tax Administration 2010. Parlamentet understryker vidare att ytterligare insatser kan 

komma att behövas för att minska BEPS-relaterade risker mellan EU:s medlemsstater 

och tredjeländer, risker som uppkommer genom ramen för internprissättning, särskilt 

prissättningen av immateriella tillgångar, och att globala alternativ till nuvarande 

armslängdsprincip bör undersökas aktivt och prövas för att se om de kan bidra till att 

säkerställa ett rättvisare och effektivare globalt skattesystem. 

14. Europaparlamentet välkomnar att kommissionsledamoten med ansvar för konkurrens, 

Margrethe Vestager, har kategoriserat internprissättning som ett särskilt fokusområde 

för statligt stöd, eftersom det rapporteras vara ett vanligt verktyg som multinationella 

företag använder för skatteundandragande eller skatteflykt, t.ex. koncerninterna lån. 

Parlamentet konstaterar att det i nuläget inte finns några riktlinjer för att identifiera och 

reglera skatterelaterat statligt stöd trots att denna typ av statligt stöd har visat sig vara ett 

oroväckande verktyg för skatteflykt. Parlamentet uppmanar kommissionen att skapa 

riktlinjer och tydliga kriterier för att bättre kunna definiera var gränserna för 

internprissättning går, i syfte att på ett bättre sätt kunna bedöma fall av statligt stöd. 

Parlamentet stöder slutsatserna i kommissionens utredning av Starbucks, Fiat och 

Amazon och betonar vikten av att kommissionen har tillgång till alla relevanta 

uppgifter. 

15. Europaparlamentet beklagar att flera utfrågade multinationella företag inte starkt har 

fördömt skatteflyktsarrangemang och aggressiv skatteplanering. Parlamentet 

understryker att det är lätt för multinationella företag att bevilja artificiella lån inom 

koncernen för aggressiv skatteplanering. Parlamentet understryker att preferensen för 

sådan skuldfinansiering är till skada för skattebetalarna samt den ekonomiska 

stabiliteten. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att avskaffa den ensidiga 

skuldavskrivningen i sin skattelagstiftning. 
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16. Europaparlamentet betonar starkt att visselblåsares arbete är avgörande för att avslöja 

omfattningen av skatteundandragande och skatteflykt och att skydd av visselblåsare av 

denna anledning behöver garanteras rättsligt och förstärkas inom EU. Parlamentet 

konstaterar att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och Europarådet 

har arbetat med denna fråga. Parlamentet anser att domstolarna och medlemsstaterna 

bör garantera att legitima affärshemligheter skyddas utan att detta på något sätt hindrar, 

hämmar eller kväver visselblåsares och journalisters förmåga att dokumentera och 

avslöja olaglig, olovlig eller skadlig verksamhet i fall där detta uppenbart och på ett 

överväldigande sätt ligger i allmänhetens intresse. Parlamentet beklagar att 

kommissionen inte har några planer för snabba åtgärder i denna fråga, med tanke på de 

mycket betydande avslöjandena som visselblåsare nyligen gjorde i samband med det så 

kallade LuxLeaks- avslöjandet respektive Panamadokumenten. 

17. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att 

förbättra tvistlösningsmekanismerna vid dubbelbeskattning. Parlamentet understryker 

att upprättandet av en tydlig tidsram för tvistlösningsförfaranden är mycket viktigt för 

att förbättra systemens effektivitet. 

18. Europaparlamentet välkomnar meddelandet om den externa strategin för effektiv 

beskattning som uppmanar Europeiska centralbanken att omprioritera kraven på god 

förvaltning i avtalen med sina finansiella mellanhänder. Parlamentet uppmanar 

Europeiska centralbanken att ta fram en ny hållbar beskattningspolicy, från och med 

granskningen av policyn för icke samarbetsvilliga länder och territorier under 2016 i en 

nära dialog med civilsamhället. Parlamentet uppmanar EIB att villkora såväl direkt 

finansiering som finansiering via mellanhänder med att tillgång ges dels till landsvisa 

skatterelevanta uppgifter i linje med bestämmelsen för kreditinstitut i fjärde 

kapitalkravsdirektivet och dels till uppgifter om de faktiska ägarna. Parlamentet 

upprepar att EIB bör förstärka sina åtgärder för tillbörlig aktsamhet för att förbättra 

kvaliteten på informationen om slutliga mottagare och på ett effektivare sätt förhindra 

transaktioner med finansiella mellanhänder som uppvisar ett negativt mönster när det 

gäller transparens, bedrägeri, korruption, organiserad brottslighet, penningtvätt och 

skadlig miljöpåverkan och skadliga sociala effekter, eller som är registrerade i 

finansiella offshore-centrum eller skatteparadis som tillämpar aggressiv skatteplanering. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utfärda tydlig lagstiftning vad gäller 

definitionen av ekonomisk substans, värdeskapande och fast etableringsställe i syftet att 

i synnerhet komma till rätta med problemet med brevlådeföretag. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att vända på bevisbördan vid återinsamling av egendom som erhållits 

genom brottslig verksamhet eller återställande av otillbörliga vinster. 

20. Europaparlamentet anser att kommissionen bör upprätta en gemensam förteckning som 

är tillgänglig för alla över personer och företag som bedriver gränsöverskridande 

skatteundandragande eller skatteflykt.  

Svarta listor och konkreta sanktioner för icke samarbetsvilliga jurisdiktioner och 

innehållen skatt 

 

21. Europaparlamentet konstaterar att det hittills enda konkreta initiativ som tagits av 

kommissionen avseende icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, inbegripet utomeuropeiska 
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territorier, har varit den externa strategin för effektiv beskattning. Parlamentet noterar 

att OECD:s kriterier för förteckning av icke samarbetsvilliga jurisdiktioner hittills inte 

har visat sig vara effektiva i att hantera denna fråga, och inte har haft en avskräckande 

effekt. Parlamentet framhåller att det fortfarande finns tredjeländer som skyddar olagligt 

förvärvade tillgångar, vilket innebär att det är omöjligt för EU-myndigheterna att driva 

in dem. 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt lägga fram en 

gemensam definition och förteckning för unionen över icke samarbetsvilliga 

jurisdiktioner (dvs. en ”svart lista över skatteparadis”) som ska grundas på öppna och 

objektiva kriterier, inbegripet genomförande av OECD-rekommendationer, 

skattetransparensåtgärder, BEPS-åtgärder och standarder för automatiskt 

informationsutbyte, förekomsten av aktiva skadliga skattemetoder, förmåner som 

beviljas utländska fysiska personer eller juridiska personer, brist på krav på ekonomisk 

substans och icke offentliggörande av juridiska personers bolagsstruktur (bland annat 

fonder, välgörenhetsorganisationer, stiftelser etc.) eller ägande av tillgångar eller 

rättigheter, samt välkomnar kommissionens avsikt att nå en överenskommelse om en 

sådan förteckning inom de kommande sex månaderna. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att godkänna denna överenskommelse senast i slutet av 2016. 

Parlamentet anser att ett upptrappningsförfarande, som inleds med en verkligt 

konstruktiv dialog med den jurisdiktion där brister identifieras före införandet på 

förteckningen, för att förteckningen också ska få en förebyggande effekt. Parlamentet 

anser att det behövs en mekanism för att ta bort jurisdiktioner från förteckningen om 

och när de framgångsrikt uppnår eller återställer efterlevnaden av kriterierna. 

Parlamentet anser att bedömningen även bör omfatta medlemmar i OECD. 

23. Europaparlamentet efterlyser ett konkret EU-omfattande regelverk för sanktioner mot 

de svartlistade icke samarbetsvilliga jurisdiktionerna, inbegripet möjligheten att granska 

och, som sista utväg, säga upp frihandelsavtal och dubbelbeskattningsavtal samt 

förbjuda tillgång till EU-medel. Parlamentet konstaterar att syftet med sanktioner är att 

få till förändringar i lagstiftningen i de berörda jurisdiktionerna. Parlamentet vill att 

dessa sanktioner även ska gälla för företag, banker och revisions- och advokatbyråer, 

samt för skatterådgivare som bevisats vara involverade i olaglig, skadlig eller olovlig 

verksamhet med dessa jurisdiktioner eller som har bevisats underlätta olagliga, skadliga 

eller olovliga skattearrangemang för företag som involverar rättsliga konstruktioner i 

dessa jurisdiktioner. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en bindande lagstiftning som 

förbjuder alla EU-institutioner att öppna konton eller vara verksamma i de jurisdiktioner 

som ingår i unionens gemensamma förteckning över icke samarbetsvilliga 

jurisdiktioner. 

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att omförhandla sina bilaterala 

skatteavtal med tredjeländer, genom att utnyttja multilaterala verktyg, i syfte att införa 

klausuler mot skatteflykt och således förhindra ”treaty shopping” (utnyttjande av det 

mest förmånliga avtalet), inklusive en fördelning av beskattningsrätten mellan 

ursprungs- och bosättningsländer som återspeglar ekonomisk substans och en lämplig 

definition av fast etableringsställe. Parlamentet betonar vidare att detta förfarande 

markant skulle påskyndas om medlemsstaterna gav kommissionen mandat att förhandla 
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sådana skatteavtal å EU:s vägnar. Medlemsstaterna uppmanas att säkerställa att 

utvecklingsländerna behandlas rättvist vid förhandlingar om sådana avtal. 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagförslag om en 

EU-omfattande källskatt, som ska skötas av medlemsstaterna, i syfte att säkerställa att 

vinster som skapas inom EU beskattas minst en gång innan de lämnar EU. Parlamentet 

konstaterar att ett sådant förslag bör inkludera ett återbetalningssystem för att förhindra 

dubbelbeskattning. Parlamentet understryker att ett sådant allmänt källskattesystem som 

bygger på avräkningsmetoden har fördelen att dubbel icke-beskattning och BEPS 

förhindras utan att det skapas fall av dubbelbeskattning. 

27. Europaparlamentet beklagar att Andorra och Monaco har åtagit sig att tillämpa 

automatiskt informationsutbyte från 2018 i stället för 2017. Parlamentet påpekar att 

vissa icke samarbetsvilliga jurisdiktioner som Andorra uppfyller standarderna för 

informationsutbyte men är på väg att bli en lågskattejurisdiktion. Parlamentet oroas över 

att dubbelbeskattningsavtalet mellan Andorra och Spanien för närvarande inte 

säkerställer ett effektivt automatiskt informationsutbyte. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att noga övervaka den effektiva tillämpningen av det automatiska 

informationsutbyte som ingår i medlemsstaternas avtal som tecknats med tidigare eller 

nuvarande icke samarbetsvilliga jurisdiktioner. 

28. Hybridarrangemang mellan EU-medlemsstaternas och tredjeländernas definition av 

enheter, t.ex. CV/BV-konstruktionen i Nederländerna som många amerikanska bolag 

använder och som medför dubbel icke-beskattning, bör behandlas effektivt i EU:s 

lagstiftning, som ett tillägg till kommissionens förslag till åtgärdspaket mot skatteflykt. 

Patentboxar, kunskapsboxar och FoU-boxar 

29. Europaparlamentet konstaterar att patent-, kunskaps- och FoU-boxar hittills kanske inte 

har främjat innovation inom EU som de borde ha gjort. Parlamentet beklagar att de 

istället används av multinationella företag för överföring av vinster genom aggressiv 

skatteplanering, såsom den välkända tekniken ”double Irish with a Dutch sandwich”. 

Parlamentet anser att patentboxar är ett illa lämpat och ineffektivt verktyg för att uppnå 

ekonomiska mål. Parlamentet insisterar på att FoU kan främjas genom bredare politiska 

åtgärder som främjar långsiktig innovation och oberoende forskning samt genom 

subventioner som bör föredras framför patentboxar, eftersom subventioner löper mindre 

risk att utnyttjas för skatteflykt. Parlamentet noterar att kopplingen mellan patentboxar 

och FoU-verksamhet ofta är godtycklig och att de nuvarande modellerna leder till en 

kapplöpning mot botten med avseende på vad multinationella företag faktiskt bidrar 

med via skatteinbetalningar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fasa ut 

befintliga och förbjuda nya patentboxar senast 2021. 

30. Europaparlamentet beklagar djupt att vissa medlemsstater, särskilt inom ramen för 

uppförandekodgruppen, hittills har försummat denna fråga och ännu inte har presenterat 

en ordentlig tidsram för att hantera den. 

31. I syfte att förhindra att patentboxar missbrukas samt säkerställa att dessa, om och när de 

används, har kopplingar till genuin ekonomisk verksamhet, uppmanar 

Europaparlamentet kommissionen att lägga fram förslag på bindande unionslagstiftning 

om patentboxar som bygger på OECD:s ändrade nexusstrategi och åtgärdar bristerna 
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i denna. Parlamentet betonar att kommissionens förslag bör gälla alla patentboxar som 

utfärdas i medlemsstaterna. Parlamentet efterlyser under tiden att alla medlemsstater 

offentliggör vilka bolag som gynnas av en patentboxordning i sitt land. 

32. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att integrera en faktisk 

minimibeskattningsklausul i direktivet om räntor och royaltyer och i moder- och 

dotterbolagsdirektivet samt att säkerställa att inga undantag beviljas av rådet. 

Banker, skatterådgivare och mellanhänder 

33. Europaparlamentet beklagar djupt att vissa banker, skatterådgivare, advokat- och 

revisionsbyråer och andra mellanhänder har varit ledande och spelat en betydande roll 

i att utforma aggressiv skatteplanering för sina kunder och också hjälpt nationella 

regeringar att utforma sina skattesystem och skattelagar, vilket medför en betydande 

intressekonflikt. 

34. Europaparlamentet ser med oro på bristen på transparens och tillräcklig dokumentation 

inom finansinstitut och rådgivare och advokatbyråer avseende de specifika former av 

ägande av och kontroll över företag som rekommenderas av skatterådgivare och 

ekonomiska och juridiska rådgivare, vilket bekräftades av avslöjandena i 

Panamadokumenten nyligen. För att ta itu med problemet med skalbolag 

rekommenderar parlamentet att kraven på öppenhet för att starta privata bolag stärks. 

35. Europaparlamentet är oroat över bristen på öppenhet och tillräcklig dokumentation 

inom nationella skatteförvaltningar angående effekterna på konkurrensen av beslut om 

internpris, patentboxupplägg, skattebeslut och andra delar av skönsmässig 

företagsbeskattning. 

36. Europaparlamentet anser att befintliga uppförandekoder för skatterådgivningsbranschen 

bör skärpas, i synnerhet med hänsyn till potentiella intressekonflikter så att dessa kan 

offentliggöras på ett tydligt och förståeligt sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

lägga fram en uppförandekod för unionen för samtliga rådgivningstjänster, för att se till 

att situationer med potentiella intressekonflikter offentliggörs på ett klart och tydligt 

sätt. Parlamentet anser att detta bör inbegripa ett EU-system för skatterådgivare 

avseende oförenlighet, i syfte att förhindra dem från att ge råd till både den offentliga 

och den privata sektorn samt förhindra andra intressekonflikter. Parlamentet uppmanar 

i detta avseende eftertryckligen kommissionen att lägga fram ett förslag om ändring av 

förordning (EU) nr 573/2014 och direktiv 2014/56/EU. 

37. Europaparlamentet uppmärksammar riskerna för intressekonflikter som härrör från 

tillhandahållandet av juridisk skatterådgivning och revisionstjänster inom samma 

revisionsbolag. Parlamentet understryker därför vikten av att det görs tydlig åtskillnad 

mellan dessa tjänster. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa en korrekt 

övervakning och tillämpning av lagstiftningen som syftar till att förhindra sådana 

konflikter och att undersöka behovet av att se över revisionsdirektivet, särskilt 

bestämmelserna i artikel 22, respektive revisionsförordningen, särskilt bestämmelserna 

i artikel 5 och definitionen av den väsentliga effekten av icke-revisionstjänster. 

38. Europaparlamentet noterar att skatterättsliga institutioner och 

skatteforskningsinstitutioner på offentliga universitet är tydligt sammanvävda med de 
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stora skatterådgivningsföretagen, vilket leder till intressekonflikter och brist på det 

oberoende som skulle kunna förväntas av akademiker. Parlamentet konstaterar att 

skatterådgivare i dagsläget är utbildade för att underlätta skatteundandragande med 

användning av skattebetalarnas pengar. Parlamentet begär att kommissionen gör en 

undersökning av kopplingen mellan den akademiska världen och 

skatterådgivningsvärlden, som åtminstone tar itu med frågorna om intressekonflikter 

och användning av offentligt finansierade utbildningsinstitutioner för att underlätta 

företagens skatteflykt. 

39. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta effektiva, proportionerliga och 

avskräckande sanktioner, inbegripet straffrättsliga sanktioner mot företagschefer som 

deltar i skatteundandragande och möjligheten att återkalla tillståndet att bedriva rörelse 

för yrkespersoner och företag som bevisats vara inblandade i utformning av, rådgivning 

i användning av, eller utnyttjande av illegal skatteplanering och skatteundandragande. 

Parlamentet begär att kommissionen undersöker huruvida det är genomförbart att införa 

proportionellt betalningsansvar för skatterådgivare som deltar i olaglig 

skatteverksamhet. 

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera möjligheten att införa 

proportionellt betalningsansvar för banker och finansinstitut som medverkar vid 

överföringar till kända skatteparadis, enligt definitionen i den framtida gemensamma 

unionsförteckningen över skatteparadis och icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner. 

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skärpa kraven på banker att till 

medlemsstaternas skattemyndigheter rapportera överföringar till och från jurisdiktioner 

som är upptagna i den gemensamma unionsförteckningen över skatteparadis och icke 

samarbetsvilliga skattejurisdiktioner. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

säkerställa att banker och andra finansinstitut tillhandahåller liknande information till 

tillsyns- och skattemyndigheter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka sina 

skatteförvaltningars kapacitet att undersöka fall av skatteundandragande och skatteflykt. 

42. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag som 

inför ett obligatoriskt krav för banker, skatterådgivare och andra mellanhänder att 

offentliggöra uppgifter som rör komplexa strukturer och specialtjänster som är kopplade 

till jurisdiktioner som är uppförda på EU:s gemensamma förteckning över skatteparadis 

och icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, som är utformade för och används av klienter 

för att underlätta skatteundandragande, skattebedrägeri, penningtvätt eller finansiering 

av terrorism. 

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utföra ständig kontroll och övervakning 

av transaktioner av derivatinstrument- och värdepappersfinansiering – med hjälp av 

uppgifter i transaktionsregister i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 

nr 648/2012 och förordning (EU) 2015/2365 – i syfte att identifiera transaktioner som är 

strukturerade för att eventuellt ge betydande skatteförmåner. Parlamentet insisterar på 
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att kommissionen automatiskt ska tillhandahålla berörda skattemyndigheter i 

medlemsstaterna all information, inklusive data1. 

44. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag för 

att se till att både kreditinstitut som är etablerade i en medlemsstat och företag som har 

tillstånd att handla på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform 

inom unionen i sina årsredovisningar inkluderar en beskrivning av deras användning av 

transaktioner för värdepappersfinansiering och deras återanvändning av säkerheter, 

liksom omfattande och detaljerade uppgifter om vilken andel transaktioner för 

värdepappersfinansiering utgör av deras vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar 

och vinst efter skatt. 

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen2 att införa särskilda gemensamma 

minimiregler för att motverka missbruk som syftar till att förvägra förmåner som härrör 

från vissa hybridkapitalöverföringar3, vars effekt ofta är avdrag för inkomster i en stat 

utan att ingå i skattebasen för den andra eller generering av oriktiga utländska 

skattekredittransaktioner. 

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att införa 

gemensamma regler för att begränsa skatteflykt på EU-inkomster genom 

mellanträdande. Parlamentet betonar dessutom att sådana regler skulle kunna likna dem 

som tillämpas i Förenta staterna4. 

Visselblåsare 

47. Europaparlamentet erinrar om den avgörande roll som visselblåsare spelar för att 

avslöja vanskötsel, inbegripet olagliga eller olovliga metoder. Parlamentet anser att 

sådana avslöjanden, vilka belyser omfattningen av skatteundandragande, skatteflykt och 

penningtvätt uppenbart ligger i allmänhetens intresse, vilket blev tydligt i och med 

LuxLeaks-avslöjandet och Panamadokumenten nyligen, som visade omfattningen av 

överförda tillgångar till lågskattejurisdiktioner. Parlamentet påpekar att tillgång till 

information och informationens kvalitet är av avgörande betydelse för möjligheten att 

upptäcka och väcka åtal för skattebrott. 

48. Europaparlamentet beklagar att kommissionen begränsar sina åtgärder för att övervaka 

utvecklingen inom olika delar av unionens befogenhetsområden, utan att planera några 

                                                 
1 Se artikel 18 (Tystnadsplikt) punkt 3 i förordning (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner för 

värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU): http://eur-

lex.europe.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R23654&fril=FR  
2 Kommissionens tjänsteavdelningar bekräftade förvisso att artikel 10 (”hybridarrangemang”) i kommissionens 

förslag till direktiv mot skatteflykt av den 28 januari 2016 baserades på en strategi för ömsesidigt erkännande för 

att lösa skillnader i den rättsliga kvalificeringen av hybridenheter och hybridinstrument, men omfattade inte 

hybridkapitalöverföringar som inte berör rättsliga kvalificeringsarrangemang. 
3 OECD definierar ”hybridöverföringar” som arrangemang som i ett land behandlas som överföring av 

äganderätten till en tillgång för skatteändamål, men inte i ett annat land, som i allmänhet betraktar det som ett lån 

mot säkerhet i OECD Se OECD, mars 2012, Hybrid Mismatch Arrangements: : Tax Policy and Compliance 

Issues, http://www.oecd.org/. 
4 Se t.ex. system för ”kvalificerade mellanhänder” och ”kvalificerade derivatinstrumenthandlare”, samt de regler 

som finns i avsnitt 871 m i den amerikanska skattelagstiftningen, som innebär att Förenta staterna tar ut skatt på 

vissa belopp som uppstår i derivattransaktioner med amerikanska aktier som underliggande tillgång när dessa 

belopp betalas till en icke-amerikansk person. 

http://eur-lex/
http://eur-lex/
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konkreta åtgärder för att ta itu med problemet. Parlamentet oroar sig över att detta 

bristande skydd skulle kunna riskera offentliggörandet av nya avslöjanden, och därmed 

potentiellt leda till att medlemsstater går miste om legitima skatteintäkter. Parlamentet 

beklagar djupt att kommissionen inte har lämnat något tillfredsställande svar på kraven 

i punkterna 144 och 145 i parlamentets resolution av den 25 november 2015, eller på 

kraven i rekommendation A7 i Europaparlamentets resolution av den 16 december 

20151, och särskilt inte till begäran att före slutet av juni 2016 föreslå en tydlig 

lagstiftningsram för skydd av visselblåsare och liknande personer. 

49. Europaparlamentet upprepar sitt krav på kommissionen att så snart som möjligt föreslå 

en tydlig rättslig ram för att garantera effektivt skydd av visselblåsare samt journalister 

och andra personer med kopplingar till de medier som hjälper och understödjer dem. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att revidera sin nuvarande lagstiftning om 

skydd av visselblåsare genom att inkludera möjligheten att avstå från åtal i fall där 

visselblåsare har handlat i allmänhetens intresse. Kommissionen uppmanas att betrakta 

de bästa exempel på lagstiftning för att skydda visselblåsare som redan har trätt i kraft 

i vissa medlemsstater som en modell. 

Uppförandekodgruppen och interinstitutionella frågor 

50. Europaparlamentet beklagar att trots att både dess första och andra särskilda utskott 

(TAXE 1 och TAXE 2) upprepade gånger har begärt full tillgång till 

uppförandekodgruppens handlingar och sammanträdesprotokoll har endast ett begränsat 

antal nya handlingar gjorts tillgängliga för granskning av parlamentsledamöter inom 

stängda dörrar, och att detta gjordes först efter fem månader från att mandatet inleddes 

för TAXE 2. Parlamentet konstaterar att en del av dessa handlingar borde ha 

offentliggjorts för att möjliggöra offentlig granskning och en öppen politisk debatt om 

innehållet i dem. Parlamentet konstaterar vidare att rådets vilja att tillmötesgå denna 

begäran är fortsatt otillfredsställande. 

51. Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionen, trots att denna tillhandahållit vissa 

interna sammanträdesprotokoll från sammanträdena med uppförandekodgruppen, inte 

kunnat föra register över alla handlingar som spridits. Parlamentet anser att det är 

kommissionens plikt att behålla alla spår och register över all information och alla 

handlingar som är i omlopp inom uppförandekodgruppens beredningsområde, i syfte att 

bedöma hur medlemsstaternas åtgärder överensstämmer med fördraget. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att vidta skyndsamma åtgärder för att förbättra denna situation 

genom att hämta in samtliga handlingar. Parlamentet uppmanar rådet och 

medlemsstaterna att samarbeta med kommissionen i denna fråga. 

52. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att förbättra 

transparensen och effektiviteten i uppförandekodgruppens arbetsmetoder, eftersom 

dessa tillhör de faktorer som hindrar konkreta, potentiella förbättringar vad gäller att 

hantera skadlig skattepraxis. Parlamentet beklagar att det inte har fått flera 

möteshandlingar från uppförandekodgruppen som härrör från rådet eller 

medlemsstaterna vilka är avgörande för ett korrekt genomförande av det särskilda 

utskottets mandat. Parlamentet begär att man regelbundet ska offentliggöra resultaten av 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0457. 
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övervakningen av medlemsstaternas efterlevnad av de gjorda rekommendationerna. 

Uppförandekodgruppen bör ta fram en offentligt tillgänglig årsrapport där man 

presenterar och beskriver den mest skadliga skattepraxis som medlemsstaterna har 

tillämpat under året. Parlamentet upprepar sin begäran till rådet från 2015 om att inrätta 

en skattekommitté på politisk nivå. 

53. Europaparlamentet fastställer genom offentlig information att uppförandekodgruppen 

undersökte 421 åtgärder mellan 1998 och 2014 och bedömde att 111 av dem var 

skadliga (26 procent), men två tredjedelar av dessa åtgärder undersöktes under gruppens 

fem första verksamhetsår. Parlamentet noterar att medlemsstaternas granskning av 

åtgärder har minskat under åren med endast 5 procent av det totala antalet åtgärder som 

undersöktes under 2014, och beklagar att inga skadliga skatteåtgärder har hittats av 

gruppen sedan november 2012. Parlamentet drar slutsatsen att uppförandekodgruppen 

inte har varit fullt fungerande under det senaste årtiondet och att dess styrning och 

mandat behöver omedelbar översyn. 

54. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen från 2015 om att göra en 

uppdatering av Simmons & Simmons rapport från 1999 om administrativa förfaranden 

som nämns i punkt 26 i 1999 års rapport från uppförandekodgruppen, Primarolo-

rapporten (SN 4901/99). 

55. Europaparlamentet understryker att även om uppförandekodgruppen har gjort det 

möjligt att göra vissa förbättringar, så är medlemsstaternas självanmälan av potentiellt 

skadliga åtgärder otillräcklig, kriterierna för att fastställa skadliga åtgärder är föråldrade 

och principen om majoritetsbeslut för att fatta beslut om skadlighet har visat sig 

ineffektiv. Parlamentet beklagar att flera medlemsstater motsätter sig en nödvändig 

reform av uppförandekodgruppen. Europaparlamentet uppmanar därför eftertryckligen 

medlemsstaterna att så snart som möjligt vidta de åtgärder som krävs för att reformera 

uppförandekodgruppens kriterier för att upptäcka skadliga åtgärder och 

styrningsaspekter (däribland beslutsfattandestruktur för och övervakning av 

överenskommen avveckling och frysning, undvikande av fördröjningar samt straff vid 

utebliven efterlevnad) i syfte att öka transparensen och ansvaret gentemot allmänheten 

samt säkerställa att parlamentet är starkt engagerat och har tillgång till information. 

Parlamentet understryker de brister och annan relevant information som finns i bilaga 3 

(ny). Parlamentet konstaterar vidare att när man jämför kommissionens förteckning över 

alla skattesystem som formellt har bedömts av kodgruppen med respektive 

sammanträdeshandlingar vid tidpunkten för beslutet och därefter, är det först och främst 

i många fall oklart hur ett beslut har fattats, t.ex. varför system där det fanns skäl att 

anta att de skulle vara skadliga förklarades icke-skadliga i slutändan, och även, för det 

andra, avseende de fall där styrkt skadlighet var resultatet av bedömningen, om 

huruvida de följande avvecklingsförfarandena har slutförts på ett tillfredsställande sätt 

av medlemsstaterna. Parlamentet framhåller därför att medlemsstaterna inte uppfyllde 

kraven i rådets direktiv 77/799/EEG och 2011/16/EU eftersom de inte utbytte 

skatteinformation spontant, inte ens i fall där det fanns goda skäl, trots det 

handlingsutrymme som dessa direktiv medgav, att förmoda att det kunde förekomma 

skatteförluster i andra medlemsstater och att skattebesparingar uppnåtts genom 

konstgjorda överföringar av vinster inom koncerner. Kommissionen har inte fyllt sin 

uppgift som fördragens väktare, så som artikel 17.1 i EU-fördraget stadgar, eftersom 

den i denna fråga inte har handlat och vidtagit alla erforderliga åtgärder för att 
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säkerställa att medlemsstaterna uppfyller sina skyldigheter, särskilt de som framgår av 

rådets direktiv 77/799/EEG och 2011/16/EU, trots motstridiga bevis. 

56. Europaparlamentet noterar att ett mönster av systematisk obstruktion från vissa 

medlemsstater mot att uppnå framsteg i kampen mot skatteflykt blivit tydligt för det 

särskilda utskottet. Parlamentet noterar att diskussionerna om administrativ praxis 

(beslut) pågick i uppförandekodgruppen under nästan två decennier. Parlamentet 

fördömer att flera medlemsstater var ovilliga att komma överens om att utbyta 

information om sina beslutsmetoder före LuxLeaks, och fortfarande är tveksamma till 

att införliva den instruktionsmodell som utvecklades i uppförandekodgruppen i den 

nationella lagstiftningen, trots sina åtaganden efter LuxLeaks-avslöjandena. 

57. Europaparlamentet drar därför slutsatsen att medlemsstaterna har brutit mot sin 

skyldighet avseende lojalt samarbete enligt artikel 4.3 i EU-fördraget och att 

kommissionen var medveten om vissa medlemsstaters bristande efterlevnad av 

principen om lojalt samarbete. Parlamentet understryker att medlemsstaternas 

överträdelse av unionslagstiftningen såväl som kommissionens uteblivna åtgärder för att 

ta itu med medlemsstaternas överträdelse av unionslagstiftningen behöver en 

uppföljning. 

58. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge parlamentet permanent, lämplig och 

regelbunden tillgång till sammanträdeshandlingar och protokoll från rådets grupper som 

arbetar med skattefrågor, däribland uppförandekodgruppen för företagsbeskattning, 

högnivågruppen och arbetsgruppen för skattefrågor. Parlamentet föreslår att 

kommissionen använder den överenskommelse som ingåtts med parlamentet om 

tillgång till protokoll från tillsynsnämnden/ECB som ett exempel i sammanhanget.  

59. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, i händelse av otillfredsställande respons 

från medlemsstaternas sida, att presentera ett lagstiftningsförslag, företrädesvis under 

artikel 116 eller artikel 352 i EUF-fördraget eller genom utvidgat samarbete, för att 

förbättra effektiviteten i uppförandekodgruppen. 

60. Europaparlamentet konstaterar vidare att handlingarna som tagits fram uppvisar ett 

tydligt mönster av systematisk obstruktion från vissa medlemsstater när det gäller att 

uppnå väsentliga framsteg i kampen mot skatteflykt. Parlamentet framhåller att dessa 

handlingar visar att medlemsstaters politiska obstruktion särskilt förhindrade framsteg 

angående skadlig skattepraxis på områden avseende patentboxar, inkommande och 

utgående vinstöverföringar, hybridarrangemang inklusive vinstdelningslåneavtal, 

investeringsfonders roll, administrativ praxis (särskilt avseende skattebeslut) och 

faktiska minimibeskattningsklausuler. 

61. Europaparlamentet betonar, med avseende på de ovan nämnda kategorierna och de 

handlingar som hämtats av dess särskilda utskott, i synnerhet följande begäranden och 

observationer. Parlamentet understryker dock att följande förteckning fortfarande inte är 

uttömmande framför allt beroende på medlemsstaternas och kommissionens ovilja att 

bevilja full insyn i det arbete som utförs i kodgruppen och i andra relevanta 

arbetsgrupper i rådet genom att göra ett stort antal handlingar, inbegripet de senaste och 

mest politiskt relevanta, tillgängliga endast i ett begränsat läsrum och därmed hindra att 

deras innehåll kan diskuteras vid en offentlig debatt och utvärderas, t.ex. i detta 

betänkande. 



 

RR\1099404SV.doc 29/90 PE580.528v02-00 

 SV 

62. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i ramen för den europeiska 

planeringsterminen inkludera rapportering om vilka åtgärder medlemsstaterna vidtar för 

att främja effektiv beskattning och för att förstärka åtgärderna mot skadlig 

gränsöverskridande skattepraxis samt mot skatteundandragande, inbegripet 

rekommendationer för förstärkning av nationella skatteförvaltningar. 

63. Europaparlamentet uppmanar både EU-institutionerna och medlemsstaterna att vidta 

skyndsamma åtgärder mot skattebedrägeri, skatteundandragande, skatteparadis och 

aggressiv skatteplanering, både från tillgångs- och efterfrågesidan. Parlamentet beklagar 

att rådet, och i synnerhet vissa medlemsstater, i ett antal år inte har vidtagit några 

kraftfulla åtgärder i dessa frågor, och påminner medlemsstaterna om den möjlighet som 

står dem till buds att upprätta system för ökat samarbete (mellan minst 9 medlemsstater) 

i syfte att skynda på åtgärderna mot skadlig och olaglig skattepraxis. 

64. Europaparlamentet ser gärna att det i unionen inrättas ett nytt centrum för en konsekvent 

och samordnad skattepolitik, inom strukturen för kommissionen, för att säkerställa en 

enhetligt fungerande inre marknad och att internationella standarder tillämpas. 

Parlamentet anser att detta nya centrum borde ansvara för utvärdering och övervakning 

av medlemsstaternas skattepolitik på EU-nivå, säkerställa att inga nya skadliga 

skatteåtgärder införs i medlemsstaterna, övervaka medlemsstaternas följsamhet av 

unionens gemensamma förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, garantera 

och främja samarbete mellan nationella skattemyndigheter (exempelvis genom 

utbildning och utbyte av bästa praxis), samt för startandet av akademiska utbildningar 

inom området. Parlamentet anser att ett sådant centrum skulle kunna förebygga att nya 

luckor i skattelagstiftningen uppstår på grund av brist på politisk samordning mellan 

medlemsstaterna, och motverka skattemetoder och standarder som hotar att störa, hindra 

eller inverka negativt på den inre marknadens funktionssätt och grundtanke. Parlamentet 

anser att detta centrum också skulle kunna fungera som en kontaktpunkt för 

visselblåsare, om medlemsstaterna och de nationella skatteförvaltningarna inte agerar 

i samband med avslöjanden om skatteundandragande och skatteflykt eller inte utför 

lämpliga utredningar i frågan. Parlamentet anser att centrumet med fördel skulle kunna 

samla expertis på nationell nivå och på EU-nivå för att minska kostnaden för 

skattebetalarna. 

Den yttre dimensionen 

65. Europaparlamentet välkomnar att skattefrågor åter sätts i fokus på G8- och G20-nivå, 

vilket bör leda till nya rekommendationer. Parlamentet uppmanar kommissionen att på 

ett konsekvent sätt representera unionen under de kommande G20-mötena och på 

särskilda symposier. Kommissionen uppmanas att regelbundet informera parlamentet 

om alla resultat och möjliga konsekvenser av G20-beslut som rör kampen mot 

urholkning av skattebasen, aggressiva skatteplaneringsmetoder och alla olagliga 

finansiella flöden. 

66. Europaparlamentet uppmanar EU, G20, OECD och FN att fördjupa sitt samarbete för 

främjande av internationella riktlinjer som även kommer att gynna utvecklingsländer. 

67. Europaparlamentet stöder inrättandet av ett globalt organ, inom ramen för FN, som är 

välutrustat och har tillräckligt med ytterligare resurser, för att säkerställa att alla länder 

kan delta på lika villkor i formuleringen och reformen av den globala skattepolitiken. 
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Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att börja arbeta på ett ambitiöst globalt 

skattetoppmöte och sikta på att skapa ett sådant mellanstatligt organ. 

68. Europaparlamentet vill att internationella forum kommer överens om en strängare och 

mer precis definition av faktiska ägandeförhållanden för att säkerställa ökad 

transparens. 

69. Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissionen och medlemsstaterna att utföra en 

analys av de externa effekterna av nationell skattepolitik och EU:s skattepolitik för att 

bedöma inverkan på utvecklingsländerna och skrota politik och praxis som påverkar 

dem negativt. 

70. Europaparlamentet påpekar att olagligt penningutflöde är en viktig förklaring till 

utvecklingsländernas skuldsituation, och att aggressiv skatteplanering står i strid med 

principerna för företagens sociala ansvar. 

71. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa klausuler om god förvaltning 

i samtliga handels- och partnerskapsavtal, inbegripet ett effektivt och heltäckande 

genomförande av BEPS-åtgärder och standarder för ett automatiskt utbyte av 

skatteinformation internationellt, och att säkerställa att handels- och partnerskapsavtal 

inte kan missbrukas av företag eller mellanhänder för att undvika och fly från skatter 

eller tvätta intäkter från olagliga verksamheter. 

72. Europaparlamentet uppmanar OECD och andra internationella organ att börja arbeta 

fram ett ambitiöst BEPS II, baserat på framför allt minimistandarder och konkreta 

genomförandemål. 

73. Europaparlamentet betonar att samordningen mellan kommissionen och de 

medlemsstater som ingår i arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) bör förbättras 

så att EU kan göra sin röst hörd. Parlamentet betonar behovet av utförliga 

genomföranderiktlinjer, framför allt för utvecklingsländer, liksom av övervakning av 

utvecklingen av nya skadliga skatteåtgärder. 

74. Europaparlamentet ser gärna att det på OECD-nivå inrättas en parlamentarisk 

granskningsgrupp för bevakning och granskning av utvecklingen och genomförandet av 

detta initiativ. 

75. Europaparlamentet vill att man inrättar en strukturerad dialog mellan Europaparlamentet 

och Förenta staternas kongress om internationella skattefrågor. Parlamentet föreslår att 

man skapar formella interparlamentariska forum för att hantera dessa frågor och drar 

nytta av den befintliga ramen för den transatlantiska lagstiftardialogen i detta avseende. 

Parlamentet uppmuntrar EU och Förenta staterna att samarbeta vid genomförandet av 

OECD:s BEPS-projekt, och noterar att det råder stor brist på ömsesidighet mellan 

Förenta staterna och EU inom ramen för FACTA-avtalet. Parlamentet uppmuntrar 

förbättrat samarbete mellan Förenta staterna och EU inom ramen för FACTA-avtalet för 

att säkerställa ömsesidighet, och uppmanar alla berörda parter att proaktivt delta i dess 

genomförande. 

76. Europaparlamentet välkomnar pilotprojektet för automatiskt utbyte av information om 

faktiska ägandeförhållanden mellan skattemyndigheter som lanserades i april av de fem 
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största EU-medlemsstaterna. Eftersom dessa länder har uppgivit att det är avsikten vill 

parlamentet att detta initiativ utvidgas och utgör grunden för en global standard för 

informationsutbyte som liknar den som finns för information om finansiella konton. 

77. Europaparlamentet ser gärna, som nästa steg i processen med att förbättra 

tillgängligheten till information om faktiska ägandeförhållanden och effektiviteten 

i utbytet av sådan information, att ett EU-register för faktiska ägandeförhållanden 

upprättas, vilket ska vara tillgängligt för skattemyndigheterna och innehåller alla 

nödvändiga skyddsmekanismer för uppgiftsskydd, samt utgöra grunden för ett 

internationellt initiativ i detta avseende. Parlamentet betonar att institutioner som OECD 

och FN spelar en avgörande roll i sammanhanget. 

78. Europaparlamentet efterlyser ett för skattemyndigheterna fritt tillgängligt internationellt 

register över samtliga tillgångar knutna till fysiska personer, företag och alla typer av 

förvaltningsfonder och stiftelser, som skulle inbegripa lämpliga skyddsmekanismer för 

att skydda den konfidentiella information som finns i detta. 

79. Europaparlamentet understryker behovet av en gemensam och övergripande strategi 

från EU och Förenta staterna i fråga om verkligt ägande och tillämpningen av 

OECD-standarder. Vidare understryker parlamentet att klausuler om god förvaltning 

och genomförande av BEPS-åtgärder bör införlivas i alla framtida handelsavtal för att 

garantera likvärdiga förutsättningar, skapa ökat värde för samhället i stort och bekämpa 

skattebedrägerier och skatteflykt och se till att transatlantiska partner går i bräschen för 

god förvaltning i skattefrågor. 

Andra förslag 

80. Europaparlamentet uppmanar nationella parlament att samarbeta för att säkerställa 

kontroll och samstämdhet mellan medlemsstaternas respektive skattesystem. 

Parlamentet uppmanar nationella parlament att vara vaksamma på deras respektive 

regeringars beslut i denna fråga och att öka det egna engagemanget för 

interparlamentariska forums arbete inom skatteområdet. 

81. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda alla fall av olagligt statligt stöd 

som den får kännedom om för att säkerställa att alla behandlas lika inför lagen i 

unionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att utfärda beslut med återkrav i alla fall 

där de påstådda skatteförmånerna anses vara olagligt statligt stöd, och oroas över 

anklagelserna om att Luxemburg kan bevilja muntliga avgöranden för att kringgå dess 

skyldighet att utbyta information enligt direktivet om administrativt samarbete. 

Parlamentet ber kommissionen att övervaka och rapportera om huruvida 

medlemsstaterna ersätter en skadlig åtgärd med en annan när lagstiftningsmässiga 

framsteg har uppnåtts på unionsnivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka 

och rapportera alla fall av snedvridning av marknaden som har sin grund i beviljandet 

av särskilda skatteförmåner. 

82. Europaparlamentet betonar potentialen hos digitala lösningar för effektiv skatteuppbörd 

genom insamling av data direkt från transaktioner inom den delade ekonomin och 

genom en sänkning av den övergripande arbetsbördan vid medlemsstaternas 

skattemyndigheter. 
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83. Europaparlamentet noterar avslöjandena i Panamadokumenten som dokumenterar 

företags och privatpersoners systematiska nyttjande av skalföretag för att dölja 

skattepliktiga tillgångar och intäkter från korruption och organiserad brottslighet. 

Parlamentet välkomnar parlamentets beslut om att inrätta en undersökningskommitté 

i detta avseende och att fortsätta att arbeta med skatteundandragande, skatteflykt och 

penningtvätt. Vidare understryker parlamentet den enorma politiska betydelsen av att 

analysera tillvägagångssätt bland skattemyndigheter och företag som är inblandade 

i denna praxis, så att kryphål i lagstiftningen kan täppas till. 

84. Europaparlamentet noterar att ytterligare ansträngningar krävs från medlemsstaterna, 

kommissionen och uppförandekodgruppen i fråga om tillgång till handlingar. 

Parlamentet upprepar att de handlingar som redan gjorts tillgängliga för parlamentet bör 

analyseras mer ingående så att en adekvat bedömning av vilka ytterligare politiska 

åtgärder och initiativ som krävs kan göras. Parlamentet uppmanar den kommande 

undersökningskommittén att fortsätta detta arbete och anta ett annat format än det 

särskilda utskottet, samt att i större utsträckning följa modellen av en förhörskommitté, 

såsom kommittén för offentliga räkenskaper i Förenade kungariket. 

85. Europaparlamentet uppmanar rådet att till fullo dra nytta av samrådsförfarandet med 

parlamentet, vilket i synnerhet innebär att vänta på parlamentets synpunkter innan man 

når en politisk överenskommelse, och sträva efter att ta parlamentets ståndpunkt 

i beaktande. 

86. Europaparlamentet förbinder sig att fortsätta det arbete som initierades av dess särskilda 

utskott, att ta itu med de hinder som utskottet stötte på i samband med slutförandet av 

sitt uppdrag och se till att dess rekommendationer följs upp på lämpligt sätt. Parlamentet 

uppdrar åt sina behöriga myndigheter att fastställa den bästa institutionella modellen för 

att uppnå detta. 

87. Europaparlamentet uppmanar sitt behöriga utskott att följa upp dessa rekommendationer 

i sitt kommande initiativbetänkande som avser lagstiftning i denna fråga. 

o 

o o 

88. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska 

rådet, rådet, kommissionen, medlemsstaterna, de nationella parlamenten, FN, G20 och 

OECD. 
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BILAGA 1: FÖRTECKNING ÖVER PERSONER SOM MÖTTS 
(UTSKOTTSSAMMANTRÄDEN, SAMORDNARE OCH DELEGATIONER) 

 

Datum Talare 

11.01.2016   Pierre Moscovici, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och 

finansiella frågor, skatter och tullunionen 

17.02.2016   Pierre Moscovici, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och 

finansiella frågor, skatter och tullunionen 

29.02.2016 Diskussion med rådets ordförandeskap 

I närvaro av Eric Wiebes, Nederländernas statssekreterare för finans 

14–15.03.2016 Diskussion med företrädare för jurisdiktioner 

Robert Gray, direktör för internationell skatt, Guernsey 

Colin Powell, regeringschefens rådgivare i internationella frågor, Jersey 

Claudia Cornella Durany, statssekreterare för internationella finansiella 

frågor, Andorra 

Katja Gey, direktör för kontoret för internationella finansiella frågor, 

Liechtenstein 

Jean Castellini, finans- och ekonomiminister, Monaco 

 

Diskussion med företrädare för multinationella företag 

Cathy Kearney, vice verkställande direktör för europeisk verksamhet, 

Apple 

Julia Macrae, skattedirektör EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och 

Afrika), Apple 

Adam Cohen, chef för ekonomiska frågor EMEA (Europa, Mellanöstern 

och Afrika), Google 

Søren Hansen, verkställande direktör, Inter-Ikea Group 

Anders Bylund, kommunikationschef, Inter-Ikea Group 

Irene Yates, vice verkställande direktör, företagsbeskattning, McDonald's 

 

Diskussion med undersökande journalister – bakom stängda dörrar 

Véronique Poujol, Paperjam 

Markus Becker, Der Spiegel 



21.03.2016 Diskussion med företrädare för europeiska banker (del I) 

Jean-Charles Balat, ekonomichef, Crédit Agricole SA 

Rob Schipper, direktör för internationell skatt, ING 

Eva Jigvall, ansvarig för skattefrågor, Nordea 

Monica Lopez-Monís, huvudansvarig för regelefterlevnad och vice 

verkställande direktör, Banco Santander 

Christopher St. Victor de Pinho, verkställande direktör, direktör för 

internationell skatt, UBS Group AG 

Stefano Ceccacci, ansvarig för koncernbeskattningsfrågor, Unicredit 
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04.04.2016  Margrethe Vestager, kommissionsledamot med ansvar för konkurrens 

 

Diskussion med företrädare för europeiska banker (del II) 

Brigitte Bomm, verkställande direktör, global chef för skattefrågor, 

Deutsche Bank AG 

Grant Jamieson, chef för skattefrågor, Royal Bank of Scotland 

Graeme Johnston, chef för internationella skattefrågor, Royal Bank of 

Scotland 

 

15.04.2016 Delegation till Cypern 

Ioannis Kasoulides, utrikesminister 

Michael Kammas, generaldirektör, Aristio Stylianou, ordförande, och 

George Appios, vice ordförande i cypriotiska bankföreningen 

Christos Patsalides, ministeriechef, finansministeriet 

George Panteli, chef för skattepolitiska frågor, finansministeriet 

Yannakis Tsangaris, skattekommissionär 
Alexander Apostolides, Cyperns universitet 
Maria Krambia-Kapardis, ordförande för den verkställande kommittén, 

Transparency International 

Costas Markides, styrelseledamot i International Tax, KPMG Limited och 

cypriotiska fondbolagsföreningen 

Natasa Pilides, generaldirektör för Cyperns organ för 

investeringsfrämjande 

Kyriakos Iordanou, verkställande direktör, Pieris Marcou, Panicos 

Kaouris, George Markides, Cypriotiska institutet för auktoriserade 

revisorer 

Christos Karidis, ansvarig för ekonomisk forskning vid fackliga 

samorganisationen och sekreterare vid föreningen för förvärvsarbetande 

konsumenter 
Nikos Grigoriou, avdelningschef för ekonomisk politik och socialpolitik vid 

pancypriotiska arbetarförbundet 

 

18.04.2016 Interparlamentariskt sammanträde om åtgärdspaketet mot skatteflykt och 

andra tendenser inom och utanför EU:s gränser Granskning och nationella 

parlaments demokratiska kontroll 

 

Diskussion med företrädare för jurisdiktioner (del II) – bakom stängda 

dörrar 

Wayne Panton, minister för finansiella tjänster, handel och miljö, 

Caymanöarna 

 

20.04.2016 Gemensamt sammanträde ECON/JURI/TAXI 

 Jonathan Hill, EU-kommissionär med ansvar för finansiell stabilitet, 

finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen 

 

2.05.2016 Högnivåmöte för OECD:s parlamentariska grupp om skattefrågor i 

samarbete med Europaparlamentets särskilda utskott för skattebeslut, Paris 

Pascal Saint-Amans, direktör för OECD:s centrum för skattepolitik och 

skatteförvaltning 
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Valère Moutarlier, direktör, generaldirektoratet för skatter och tullar vid 

Europeiska kommissionen 

Michèle André, ordförande för senatens finansutskott 

Meg Hillier, ordförande för utskottet för offentliga räkenskaper: 

 

17–20.05.2015 

 

Delegation till Förenta staterna (Washington DC) 

David O'Sullivan, EU-ambassadör 

Elise Bean, tidigare direktör och chefjurist i det permanenta 

undersökningsutskottet  

Orrin Grant Hatch, ordförande för senatens finansutskott, tillförordnad 

ordförande för senaten  

Dr Charles Boustany, ordförande för underutskottet för skattepolitik 

Sander Levin, kongressledamot, vice ordförande för budgetutskottet 

Richard Neal, vice ordförande för underutskottet för skattepolitik 

Earl Blumenauer, ledamot av budgetutskottet 

Lloyd Doggett, ledamot av budgetutskott, vice ordförande för 

underutskottet för mänskliga resurser (och eventuellt andra ledamöter 

från Demokraterna) 

Anders Aslund, Resident Senior Fellow, Dinu Patriciu Eurasia Center, 

Atlantiska rådet 

Gianni Di Giovanni, ordförande för Eni USA R&M, Eni 

The Hon. Boyden Gray, grundare, Boyden Gray& Associates 

Jillian Fitzpatrick, direktör, Government Affairs and Public Policy, S&P 

Global 

Marie Kasparek, assisterande direktör, Global Business and Economics 

Program, Atlantiska rådet 

Benjamin Knudsen, praktikant, Global Business and Economics Program, 

Atlantiska rådet 

Jennifer McCloskey, direktör, Government Affairs, Information 

Technology Industry Council 

Susan Molinari, vice ordförande, Public Policy and Government Affairs, 

Google 

Andrea Montanino, direktör, Global Business and Economics Program, 

Atlantiska rådet 

Álvaro Morales Salto-Weis, praktikant, Global Business and Economics 

Program, Atlantiska rådet 

The Hon. Earl Anthony Wayne, Non-resident Fellow, Atlantiska rådet 

Alexander Privitera, Senior Fellow, Johns Hopkins-universitetet 

Bill Rys, direktör, Federal Government Affairs, Citigroup 

Pete Scheschuk, ledande vice ordförande, Taxes, S&P Global 

Garret Workman, direktör, European Affairs, Förenta staternas 

handelskammare 

Caroline D. Ciraolo, tillförordnad assisterande Attorney General med 

ansvar för skatteavdelningen, justitiedepartementet 

Thomas Sawyer, ledande juridisk rådgivare i internationella skattefrågor 

Todd Kostyshak, rådgivare till vice assisterande Attorney General med 

ansvar för skatteavdelningen, justitiedepartementet 

Mark J. Mazur, assisterande sekreterare (skattepolitik) – Förenta staternas 

finansdepartement 
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Robert Stack, vice assisterande sekreterare (internationell skattepolitik) – 

Förenta staternas finansdepartement 

Scott A. Hodge, ordförande för Tax Foundation – Tax Foundation  

Gavin Ekins, forskande ekonom – Tax Foundation 

Stephen J. Entin, Senior Fellow – Tax Foundation 

Scott Greenberg, analytiker – Tax Foundation 

John C. Fortier, direktör för demokratiprojektet, Bipartisan Policy Center  

Shai Akabas tillförordnad direktör för Bipartisan Policy Center, 

Economic Policy Project  

Eric Toder, direktör, Urban-Brookings Tax Policy Center –  

Gawain Kripke, direktör, Policy and Research – OXFAM America 

Didier Jacobs, ledande ekonom – OXFAM America 

Nick Galass, ledare för Oxfams ekonomiska forskning om ojämställdhet 

– OXFAM America 

Robbie Silverman, ledande rådgivare – OXFAM America 

Vicki Perry, assisterande direktör för Fiscal Affairs Department och 

divisionschef för Tax Policy Division, (IMF)  

Ruud De Mooij, vice divisionschef i Tax Policy Division, (IMF)  

Hamish Boland-Rudder, ICIJ:s internetredaktör 

Jim Brumby, direktör, Public Service and Performance, Governance 

Global Practice  

Marijn Verhoeven, ekonomi vid Global Practice on Governance  

Guggi Laryea, European Civil Society and European Parliament 

Relations, chef för External and Corporate Relations 

Rajul Awasthi, Senior Public Sector Specialist, Governance Global 

Practice 

Xavier Becerra, kongressledamot, ordförande för demokraterna i 

representanthuset  

Ron Kind, kongressledamot, ledamot av budgetutskottet 

 

 

24.05.2015  Gemensam offentlig utfrågning TAXE/DEVE om konsekvenser av aggressiva 

skattemetoder i utvecklingsländer 

Dr Attiya Waris, lektor, juridiska fakulteten, Nairobi universitet 

Dr Manuel Montes, rådgivare i finansierings- och utvecklingsfrågor, The 

South Centre 

Aurore Chardonnet, OXFAM, EU-politisk rådgivare i frågor om skatter 

och ojämlikhet 

Savior Mwambwa, ActionAid International, direktör för kampanjen om 

beskattningsrätt 

Tove Ryding, EURODAD, handläggare för politiska och juridiska frågor, 

rättvis beskattning 

Sol Picciotto, Lancaster universitet 
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BILAGA 2: MULTINATIONELLA FÖRETAG OCH BANKER SOM INBJUDITS ATT 
FRAMTRÄDA VID UTSKOTTSSAMMANTRÄDEN 

Bilaga 2.1: Förteckning över inbjudna multinationella företag 

Företag Inbjuden/Representant Läget den 11 mars 2016 

Apple Inc. 
Timothy D. Cook 

Verkställande direktör  

Deltog  

Cathy Kearney, vice verkställande direktör för europeisk 

verksamhet  

Julia Macrae, skattedirektör EMEIA 

Google Inc. 

 

 

Nicklas Lundblad 

Ansvarig för samhällsfrågor och 

myndighetskontakter (EMEA) 

 

 

Deltog 

Adam Cohen, chef för ekonomiska frågor (EMEA) 

Fiat Chrysler  

Automobiles 

 

Sergio Marchionne 

Verkställande direktör  

 

Avböjde den 11 mars 2015: 

”Som ni kanske är medvetna om överklagade vi 

kommissionens beslut till tribunalen den 

29 december 2015. Beslutet gjorde gällande att ett av 

våra företag i Luxemburg mottagit statliga bidrag. Även 

Luxemburg framför kritik mot beslutet till tribunalen. 

Även om vi är övertygade om att vi inte har brutit mot 

unionsrätten genom att motta statliga bidrag i Luxemburg 

skulle det under rådande omständigheter inte vara 

lämpligt för oss att delta i det särskilda utskottets 

sammanträde eller att lämna ytterligare kommentarer. 

Även om vi också fortsättningsvis uppskattar utskottets 

ansträngningar och dess önskan att konsultera företag, 

kan vi tyvärr inte delta i denna diskussion förrän vårt 

rättsliga ärende har avslutats.” 

Inter IKEA Group 

Søren Hansen 

Verkställande direktör  

 

Deltog  

Søren Hansen, verkställande direktör  

Anders Bylund, kommunikationschef 

 

McDonald's 

Corporation 

 

 

Irene Yates  

Vice verkställande direktör, 

företagsbeskattning 

 

Deltog 

Irene Yates, vice verkställande direktör, 

företagsbeskattning 
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Starbucks Coffee  

Company  

 

 

Kris Engskov 

Chef för Starbucks EMEA 

(Europa, Mellanöstern och 

Afrika) 

 

Avböjde den 23 februari 2015: 

”Eftersom Starbucks planerar att överklaga Europeiska 

kommissionens beslut från den 21 oktober 2015, som gör 

gällande att Nederländerna beviljade vår 

kafferostningsanläggning i Amsterdam (Starbucks 

Manufacturing EMEA BV) skattemässiga förmåner, kan vi 

inte tacka ja till inbjudan från Europarlamentets särskilda 

utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande 

karaktär eller med liknande effekt.  

Vi deltar gärna när detta ärende är avslutat, och 

Starbucks är övertygat om att Europeiska kommissionens 

beslut kommer att upphävas efter överklagande 

Om det kan vara av värde för er informationsinsamling 

bör det noteras att Starbucks följer samtliga OECD:s 

regelverk, riktlinjer och lagar och stöder dess arbete för 

skattereformer, inbegripet handlingsplanen mot 

urholkning av skattebasen och överföring av vinster. 

Starbucks har betalat en internationellt genomsnittlig 

effektiv skattesats på uppskattningsvis 33 procent, en bra 

bit över genomsnittet på 18,5 procent, för andra stora 

amerikanska företag. ”  
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Bilaga 2.2: Förteckning över inbjudna banker 

 

 

Namn Inbjuden/representant Läget den 4 april 2016 

Crédit Agricole (FR) 
Dominique Lefebvre 

Styrelseordförande 

Tackade ja (15 mars 2016) 

Jean-Charles Balat 

Finansdirektör, Groupe Crédit Agricole 

Deutsche Bank (DE) 
Paul Achleitner 

Styrelseordförande 

Tackade ja (16 mars 2016)  

till att delta i ett sammanträde  

den 4 april 2016 

Deltagande företrädare 

Brigitte Bomm, verkställande direktör, 

global chef för skattefrågor, Deutsche 

Bank 

 

ING Group (NL) 
Ralph Hamers 

Verkställande direktör 

Tackade ja (8 mars 2016) 

 

R.N.J. Schipper 

Chef för internationella skattefrågor 

Nordea (SE) 

Casper von Koskull  

Verkställande direktör och 

styrelseordförande 

 

Tackade ja (9 mars 2016) 

 

Eva Jigvall 

Chef för företagsbeskattning på Nordea  

Royal Bank of Scotland 

(UK) 

Ross McEwan 

Verkställande direktör 

Tackade ja (16 mars 2016)  

till att delta i ett sammanträde  

den 4 april 2016 
Deltagande företrädare 

Grant Jamieson, chef för skattefrågor, 

Royal Bank of Scotland 

Graeme Johnston, chef för 

internationella skattefrågor, Royal Bank 

of Scotland 

Santander (ES) 
Ana Patricia Botín 

Styrelseordförande 

Tackade ja (11 mars 2016) 

 

 Monica Lopez-Monis Gallego  

Huvudansvarig för regelefterlevnad och 

vice verkställande direktör, Banco 

Santander 

Antonio H. Garcia del Riego 

Verkställande direktör 

Direktör för europeiska företagsfrågor 

UBS (CH) 
Axel A. Weber 

Styrelseordförande 

Tackade ja (14 mars 2016) 

 

Christopher Pinho 
Verkställande direktör, chef för 

internationell företagsbeskattning 

Unicredit (IT) 

Giuseppe Vita 

Styrelseordförande  

 

Tackade ja (8 mars 2016) 

 

Stefano Ceccacci 

UC, Chef för skattefrågor 

Costanza Bufalini  

Chef för europeiska frågor och 

tillsynsärenden 
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BILAGA 3: UPPFÖRANDEKODGRUPPENS DOKUMENT 

Dokument 1 Datum Fynd 

Sammanträdeshandling nr 1 

bilaga 1 

 

Uppförandekodgruppens möte 

i april 2006 

kommissionen noterade att särskilt i vissa beroende och associerade territorier, ingår 

ett införande av en nollprocentig ränta eller ett fullständigt avskaffande av 

bolagsskatt och därmed har inte varje del av arbetet i kodgruppen resulterat i ett 

konsekvent och tillfredsställande resultat. 

Sammanträdeshandling nr 1 

bilaga 1 

 

Uppförandekodgruppens möte 

i april 2006 

kommissionen noterade att kodgruppen på grund av politiska kompromisser har 

bedömt vissa avvecklingsförslag som tillräckliga, vilket lätt kunde anses som 

otillräckligt i enlighet med kodens principer. 

Rapport från kodgruppen 

till rådet 

 

7 juni 2005 Det angavs uttryckligen att Luxemburg i ett fall hade misslyckats med att genomföra 

avvecklingen enligt överenskommelse. 

Sammanträdeshandling nr 1 

bilaga 1 

 

Uppförandekodgruppens möte 

i april 2006 

Trots denna tydliga överträdelse underlät rådet att vidta några åtgärder och 

Luxemburg var inte politiskt ifrågasatt eller uppmanades att följa kodens principer 

och överenskommelser. 

Sammanträdeshandling nr 1 

bilaga 1 

 

Uppförandekodgruppens möte 

i april 2006 

Kodgruppen enades 1999 om att utelämna regimer som gynnar sjöfartssektorn samt 

bedömningen av kollektiva investeringsinstrument. 
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Sammanträdeshandling nr 1 

bilaga 1 

 

Uppförandekodgruppens möte 

i april 2006 

Flera medlemsstater har vägrat att lämna sina synpunkter på kodgruppens framtid 

när det gäller transparens, mandat, räckvidd och kriterier för framtida arbete. Ungern 

och Litauen reserverade sig mot ändringar av kodkriterierna. Irland och Polen 

motsatte sig varje utvidgning av kodens räckvidd till andra beskattningsområden. 

Sammanträdeshandling nr 2 

och protokoll 

 

Uppförandekodgruppens möte 

den 11 april 2011 

Kommissionen lade fram flera förslag till nya arbetsområden, t.ex. en utvidgning av 

arbetet med hybridarrangemang, beskattning av utflyttade, beskattning av förmögna 

privatpersoner, översyn av stiftelser för investeringar i fast egendom (REIT) och 

kollektiva investeringsinstrument. Nederländerna och Luxemburg motsatte sig en 

utvidgning av arbetet med hybridarrangemang, Frankrike reserverade sig mot arbetet 

med utflyttade, förmögna privatpersoner och investeringsfonder, Förenade 

kungariket stödde en inriktning på bolagsskatt snarare än en utvidgning. 

Protokoll 

 

Uppförandekodgruppens 

möten den 22 oktober 2013 

och i maj 2013 

Viktiga delar av Gibraltars skattelagstiftning som har diskuterats sedan åtminstone 

den 11 april 2011 och fortfarande inte är avgjorda. 

Protokoll  

 

Uppförandekodgruppens möte 

den 8 november 2013 

Isle of Mans skattesystem för detaljhandeln som inte bedömdes skadligt trots att 

allvarliga tvivel angående dess icke-skadlighet uttryckts av flera medlemsstater. 

Protokoll 

 

Uppförandekodgruppens 

möten den 29 maj, 22 oktober 

och 20 november 2013 

Vad gäller patentboxarhar Nederländerna, Luxemburg och, i mindre utsträckning, 

Belgien motsatt sig en omfattande utvärdering av alla EU-patentboxsystem trots skäl 

att anta att de befintliga systemen är skadliga i strid mot kodkriterierna. 

Protokoll 

 

Uppförandekodgruppens möte 

den 3 juni 2014 

Spanien, Nederländerna, Luxemburg och Förenade kungariket har försenat 

processen med att reformera patentboxsystem ytterligare genom att upprepade 

gånger införa ytterligare krav avseende beslutsfattandet.  
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Muntlig rapport till rådet 

 

Ekofinrådets möte i juni 2015 Trots medlemsstaternas åtaganden om att fullt ut anpassa nationell lagstiftning 

senast den 30 juni 2016, har man gjort mycket begränsade framsteg för att i den 

nationella lagstiftningen införliva den ändrade nexusstrategin, som ministrarna kom 

överens om redan i december 2014, och vissa länder, t.ex. Italien, har även infört 

nya patentboxåtgärder som är oförenliga med den ändrade nexusstrategin efter det 

att överenskommelse om det senare hade konstaterats, i syfte att dra nytta av de 

alltför generösa undantagsbestämmelserna till 2021. 

Protokoll från 

sammanträdeshandling nr 3 

 

Uppförandekodgruppens möte 

av den 25 maj 2010 och den 17 

oktober 2012. 

Under utarbetandefasen av de överenskomna riktlinjerna om inkommande 

vinstöverföringar motsatte sig i synnerhet Förenade kungariket någon samordnad 

strategi. 

Protokoll 

 

Uppförandekodgruppens möte 

den 25 maj 2010  

Misslyckande att komma överens om någon uppföljning av arbetet i undergruppen 

mot missbruk  

Protokoll 

 

Uppförandekodgruppens möte 

den 15 maj 2009 

Uttalanden av Belgien och Nederländerna enligt vilka de motsätter sig varje initiativ 

som syftar till att samordna försvarsåtgärder mot obeskattade utgående 

vinstöverföringar. 

Protokoll 

 

Uppförandekodgruppens 

undergrupps möte i september 

och april 2014 och april och 

juli 2015 

Medlemsstaterna enades om vägledning för hybridarrangemang i september 2014, 

trots upprepade och systematiska initiativ från vissa medlemsstater hindrade en 

mycket tidigare överenskommelse om sådan skadlig praxis, vilket har diskuterats 

flitigt i uppförandekodgruppen sedan åtminstone 2008, och på så sätt påtagligt ökade 

det pågående mervärdesskattebortfallet genom återkommande användning av sådana 

ordningar av skäl som har att göra med aggressiv skatteplanering.  
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Protokoll 

 

Uppförandekodgruppens 

möten den 15 maj och 29 juni 

2009 samt den 25 maj 2010. 

Möte med undergruppen för 

motverkande av skatteflykt av 

den 25 mars och den 22 april 

2010. 

För hybridarrangemang har Nederländerna, Luxemburg och Belgien, liksom Malta 

och Estland i mindre utsträckning, länge hindrat skyndsamma kollektiva åtgärder 

genom att påstå att hybrider inte alls bör hanteras inom ramen för koden 

Protokoll  

 

Uppförandekodgruppens möte 

den 13 september 2011 

 

Uppförandekodgruppens möte 

av den 11 april och 26 maj 

2011 

För investeringsfonder kom medlemsstaterna överens om att avbryta diskussionen 

om dessa ordningars påstådda och potentiellt skadliga verkningar.  

 

Initiativ som togs av Förenade kungariket, Luxemburg och Nederländerna fick i 

praktiken gruppen att överge detta insatsområde. 

Sammanträdeshandling nr 2 

 

Uppförandekodgruppens möte 

den 4 mars 2010 

Vad beträffar administrativa förfaranden har ingen medlemsstat spontant och 

systematiskt utbytt information om sina tidigare beslut. 

 

Sammanträdeshandling nr 4 

 

Uppförandekodgruppens möte 

den 10 september 2012 

I praktiken hade ingen information om beslut utbytts spontant 
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Rådets slutsatser  

 

Ekofinrådets möte i december 

2015 

Vad gäller minimiklausuler för effektiv beskattning har medlemsstaterna inte 

kommit överens om en översyn av direktivet om räntor och royaltyer som 

säkerställer att de privilegier som beviljas inom den inre marknaden i syfte att 

förhindra dubbelbeskattning i verkligheten inte leder till nollbeskattning eller nästan 

nollbeskattning, trots att kommissionens förslag om detta lades fram 2011. 

Medlemsstaterna uppmanade endast högnivågruppen att titta närmare på frågan, i 

stället för att utlova direkta och effektiva åtgärder. 

 

Rådets slutsatser 

 

Ekofinrådets möte i mars 2016 Medlemsstaterna kunde inte enas om angelägna reformer av kodgruppen och sköt 

upp alla beslut om reformer till 2017. 

(1) Bygger på offentligt tillgängliga handlingar och källor 
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BILAGA 4: UPPFÖLJNING AV ECON/TAXE 

 

ECON/TAXES GEMENSAMMA RESULTATTAVLA: UPPPFÖLJNING AV ECON/TAXES REKOMMENDATIONER OM 

BOLAGSBESKATTNINGEN OCH SKATTEBESLUT 

Rekommendationer ECON/TAXES 

REF. 

GRAD AV 

FÄRDIGSTÄLLANDE 

KOMMISSIONENS 

STÅNDPUNKT 

TIDSFRIST 

FÖR 

UPPFÖLJNING 

STATUS I 

RÅDET 

Obligatorisk offentlig 
landspecifik rapportering 
för multinationella företag 
inom alla sektorer 

A1 
136–139 

Delvis Landspecifik rapportering mellan 
skattemyndigheter 
Offentlig landspecifik 
rapportering om 12/4-
aggregerade uppgifter för övriga 
världen, förutom skatteparadis  

DAC4 förslag 
framlagt 
 
Förslag framlagt 
(12 april 2016) 

DAC4: förväntat 
antagande i maj 
2016, ECOFIN 

Förfarande inte inlett 

”Rättvis 
skattebetalare”/CSR 

A2 
146 

Inget Utvärderas vid 
uppföljningsprocessens för EU:s 
CSR-strategi från 2011 

Inget lagförslag 
planerat 

Inget lagförslag 
planerat 

Krav på medlemsstaterna 
att informera om nya 
skatteåtgärder 
 
 
Krav på 
skatterådgivningsbyråer 
att meddela 
skattemyndigheter om nya 
skattearrangemang 

A3 
96 

Inget 
 
 
 
Inget 

Följs upp inom ramen för 
uppförandekodgruppen, 
europeiska planeringsterminen, 
genomförande av DAC 
Inget 

Inget lagförslag 
planerat 
 
 
 
 

Inget lagförslag 
planerat 
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Det automatiska utbytet av 
information om 
skattebesked utvidgas till 
alla skattebesked; ska 
delas med kommissionen 
och offentliggöras i viss 
utsträckning  

A4 
107–111 
 

Delvis Det finns inget behov att utvidga 
det automatiska utbytet av 
information om skattebesked och 
därmed överbelasta 
skattemyndigheterna 

Se 2015/2376/EU Se 2015/2376/EU 

Transparens i tullfria 
hamnar 

A5 Inget Inget behov av att ändra moms- 
eller tullagstiftningen 
Kommissionen ska tillsammans 
med medlemsstaterna 
undersöka hur tull- och 
skattelagstiftningen fungerar 
tillsammans i tullfria hamnar 

Inget lagförslag 
planerat 

Inget lagförslag 
planerat 

Utveckling av en 
harmoniserad metod för 
att beräkna 
bolagsskattegapet – 
internprissättning 

A6 
122 

Delvis Projektgruppen Fiscalis har 
lanserats 

Inget Inget 

Skydd av visselblåsare A7 
144–145 

Delvis Stöder försöken att förbättra 
skyddet på nationell nivå; EU:s 
rättsliga ram för att skydda 
visselblåsare ingår redan i en rad 
sektoriella lagar (skydd av 
handelshemligheter, 
revisionsförordningen, 
fondföretag, 
marknadsmissbruksförordningen) 

Inget lagförslag 
planerat 

Inget lagförslag 
planerat 

Förslag till en gemensam 
konsoliderad 
bolagsskattebas 

B1 
100, 116–120 

Delvis Kommissionens förslag i nov/dec 
2016, inklusive bestämmelser om 
patent/IP/FoU-boxar och 
bestämmelser om permanent 
etablering  

nov/dec 2016 Förfarande inte inlett 
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Uppförandekodgruppens 
dokument 

B2 
124–126, 128, 
133 

Delvis Intern pågående översyn Inget 
lagstiftningsförslag 

Pågående – målet är 
att nå en 
överenskommelse 
under andra halvan 
av 2016 

Uppförandekodgruppen – 
andra uppdatering av 
Simmons & Simmons 
rapport från år 1999 

127 Inget    

Vägledning/kommande 
lagförslag om patentboxar 
och andra 
förmånsordningar 

B3 
117, 121 

Delvis Kommissionen fortsätter att ge 
vägledning om hur man ska 
genomföra nexusstrategin inom 
uppförandekodgruppen 

Lagförslag endast 
om vägledningen 
inte fungerar – 
ingen tidsfrist  

Pågående 

Förslag om regler för 
utländska kontrollerade 
bolag (CFC-bolag) 

B4 
121 

Delvis Täcks av direktivet mot 
skatteflykt, 

Förslag framlagt 
den 28 januari 2016 

Politisk 
överenskommelse 
förväntad i maj/juni 
2016 

Förslag om ändring av 
direktiv 2011/16/EU för att 
förbättra 
medlemsstaternas 
samordning vid 
skatterevisioner 

B5 Inget Kommissionen har inte för avsikt 
att lägga fram ett förslag, 
eftersom befintliga verktyg anses 
vara lämpliga 
Förbättrat samarbete inom 
ramen för Fiscalis 

Inget Inget 

Införande av ett 
gemensamt europeiskt 
skatteregistreringsnummer 

B6 
141 

Delvis Kommissionen ska under 2017 
besluta om att lägga fram ett 
förslag 

2017 Förfarande inte inlett 

Förslag om att låta 
unionen tala med en röst i 
samband med 
internationella skattevillkor 

C1 
151–152, 154 

Delvis  Kommissionens externa strategi 
av den 28 januari 2016 (icke-
bindande lagstiftning) Stöd till 
utvecklingsländer, inkluderande 
av principer för gott styre på 
skatteområdet i handelsavtal, 
övervakning av utfasningen av 
skadliga skatterutiner inom 
uppförandekodgruppen 

 Rådet är i generellt 
sätt motvilligt mot att 
ge kommissionen 
mandat att förhandla 
om EU:s skatteavtal 
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Förslag om att lägga fram 
bindande kriterier för att 
definiera skatteparadis 

C2 
96, 122, 147–150 

Delvis  Kommissionens externa strategi 
av den 28 januari 2016 

Förteckning över 
skatteparadis till 
slutet av 2016 

Förfarande inte inlett 

Förslag på en uppsättning 
motåtgärder mot företag 
som utnyttjar 
skatteparadis 

C3 
153 

Delvis Inga motåtgärder på EU-nivå 
(nationell behörighet) 
Kommissionen avser att 
integrera gott styre på 
skatteområdet som en del av den 
pågående översynen av 
finansförordningen 

Inget Inget  

Förslag om permanent 
etablering 

C4 
121 

Delvis Definition ska utgöra en del av 
förslaget till en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas 
Rekommendation om åtgärder 
mot (bilaterala) missbruk av avtal 
lades fram i januari 2016 
Förslag om att brevlådeföretag 
ska omfattas av en allmän regel 
mot skatteflykt lades fram i 
januari 2016 

Definition av 
permanent 
etablering i nov/dec 
2016 
 

Förfarande har inte 
inletts när det gäller 
definition av 
permanent etablering 
Rekommendation om 
åtgärder mot 
missbruk av avtal är 
ingen prioritering för 
det nederländska 
ordförandeskapet 
 
 
Den allmänna regeln 
är under förhandling i 
rådet; 
överenskommelse 
förväntas i maj/juni 
2016 

EU:s riktlinjer om 
internprissättning 

C5 
95, 112, 120 

Delvis Genomförandet av OECD:s 
riktlinjer ska övervakas av det 
gemensamma forumet för 
internprissättning  

Lagstiftningsförslag 
endast vid behov 

Inga uppgifter 
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Förslag om 
hybridarrangemang och 
ytterligare analyser och 
undersökningar 

C6 
122 

Delvis Del av direktivet mot skatteflykt Förslag framlagt 
den 28 januari 2016 

Politisk 
överenskommelse 
förväntad i maj/juni 
2016 

Ändring av EU:s regelverk 
för statligt stöd när det 
gäller skatter 

C7 
130–134 

Inget Kommissionen kommer att ge 
vägledning om tillämpningen av 
regler om statligt stöd till företags 
skatteplaneringsverksamhet 
Vissa kryphål för återkrav 
kommer att täppas till  

Ingen tidsfrist har 
angetts 

 

Förslag till ändring av 
rådets direktiv 90/435/EEG, 
direktiv 2003/49/EG, 
direktiv 2005/19/EG och 
annan relevant 
unionslagstiftning samt 
införande av en allmän 
regel för att motverka 
missbruk 

C8 
120 

Delvis Direktivet mot skatteflykt 
innehåller en allmän 
bestämmelse mot skatteflykt som 
kommer att komplettera specifika 
bestämmelser 

Förslag framlagt 
den 28 januari 2016 

Politisk 
överenskommelse 
förväntad i maj/juni 
2016 

Förslag om förbättrade 
tvistlösningsmekanismer 
för gränsöverskridande 
beskattning 

C9 
131, 138 

Delvis Åtagande om att lägga fram ett 
förslag 

Förslag till 
sommaren 2016 

Förfarande inte inlett 

Införande av källskatt eller 
liknande åtgärd för att 
förhindra att vinster 
lämnar unionen 
obeskattade 

C10 
151 

Delvis Kommissionen anser att 
åtgärderna i direktivet mot 
skatteflykt är tillräckliga Inget 
åtagande om källskatt 

Förslag framlagt 
den 28 januari 2016 

Politisk 
överenskommelse 
förväntad i maj/juni 
2016 

Ytterligare åtgärder för att 
slutta skatteluckan 
Upprättande av principer 
för 
skatteamnesti/transparens 
för ”skattenedsättning” 

D1 
113, 114, 123, 
140, 167 

Inget Nationell behörighet Inget lagförslag 
planerat 
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Faktiska 
ägandeförhållanden för 
både företag och fonder 

 Delvis Bestämmelser finns med i det 
fjärde paketet för bekämpning av 
penningtvätt, i det femte bör 
omfattningen av detta direktiv att 
utvidgas 

Förslag om femte 
paketet för 
bekämpning av 
penningtvätt innan 
sommaren 2016 

Medlemsstaterna ska 
genomföra det fjärde 
paketet för 
bekämpning av 
penningtvätt  
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KOMMISSIONENS ÅTGÄRDER SOM ENDAST INGICK I SKATTERESOLUTIONEN 

Kapitel i TAXE:s 

resolution 

TAXES 

REF. 

KOMMISSIONENS STÅNDPUNKT 

Överträdelse av art. 
17.1 EU-fördraget 

86, 89, 
93 

Kommissionen främjande en modellinstruktion för spontant utbyte om gränsöverskridande besked 
Övervakning av medlemsstaternas genomförande av direktiv 2015/2376 

Överträdelse av art. 
108 i EUF-fördraget 

86 Omfattningen av den information som TAXE begär är smalare än den information kommissionen begärde 
Uttalande om att kommissionen inte misslyckades med att tillämpa bestämmelser om statligt stöd 

Parlamentets 
undersökningsrätt 

88 Juridiska och institutionella orospunkter som kommissionen och rådet har skickat till parlamentet 

Automatiskt 
informationsutbyte 

105, 157 Kommissionen kommer att främja automatiskt informationsutbyte och stödja utvecklingsländers kapacitetsbyggande 

Genomförande av 
ombudsmannens 
rekommendationer om 
expertgrupper 

129 Beredd att följa ombudsmannens och parlamentets begäranden 

Utvecklingsländer 156, 158, 
160 

Extern strategi för att definiera EU:s stöd till utvecklingsländer 

Skatterådgivare 162–164 Förordning 537/2014 ska lösa det problem som har tagits upp 

Stöd till 
skattemyndigheter 

170 Se den europeiska planeringsterminen och kommissionens arbetsprogram för 2016 

Tillgång till handlingar 174 Kommissionen kommer att fortsätta att skicka handlingar – se skrivelser från ordföranden till kommissionen 
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OBESVARADE REKOMMENDATIONER FRÅN TAXES RESOLUTION 

Kapitel i TAXE:s 

resolution 

TAXE

S REF. 
Kommentar 

Uppförandekodgruppen
s tillgång till handlingar 

87 Riktade till kommissionen – inga svar från kommissionen – TAXE 2-mandat tar över denna begäran och diskussioner 
pågår om tillgång till dokument 

Vinstskatt där vinster 
genereras 
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09.20 - 09.50  Meeting with Mr Ioannis KASOULIDES, Minister of Foreign Affairs 

of the Republic of Cyprus 

 

 

10.00 - 11.00  Meeting with the Association of Cyprus Banks (ACB) 

  

 

11.00 - 11.30 Meeting with Mr Christos PATSALIDES, Permanent Secretary, 

Ministry of Finance  
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Mr George PANTELI, Head of Tax Policy Department, Ministry of 
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09.20 - 09.50 Meeting with Mr Ioannis KASOULIDES,  

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus 

 

Mr Kasoulides started his introduction by stating that corporate taxation does not fall 

under his competence, but that of Mr Georgiades, Finance Minister who at the time was 

in Washington attending the Spring IMF-World Bank meetings. 

 

He referred to the bail out in March 2013, and highlighted the economic results 

achieved since then under the economic adjustment programme. He noted that Cyprus' 

economy is based on (financial) services and hence proper measures against money 

laundering and corruption are in place in order not to risk Cyprus' reputation as a 

credible financial centre. Regarding the fight against tax avoidance and evasion, he 

noted that Cyprus is working together with the EU by implementing all EU Directives 

and although not an OECD member1, Cyprus is committed to implementing BEPS 

recommendations as a member of the OECD Global Forum. Cyprus is also an early 

adopter of the new automatic exchange of information standard agreed at the OECD 

level. He also mentioned a bilateral FATCA Intergovernmental Agreement with the US 

that entered into force on 31 August 2015 and is implemented as of 1 January 2016.  

 

As for Members questions, Mr Kasoulides replied that Cyprus has political relations as 

well as close economic connections with Russia. He added that Russian banks (and 

other enterprises) prefer Cyprus because of the Russian speaking community, the viable 

legal system and availability of services. Many Russian companies repatriate earnings to 

Russia and take advantage of the corporate tax rate (12.5%) of Cyprus. Regarding 

Ukraine, Mr Kasoulides explained that the Double Tax Treaty, based on the OECD 

Model Tax Convention, has been amended. 

 

Mr Kasoulides insisted that Cyprus is not giving any preferential treatment to any 

foreign companies, but follows the OECD line particularly on tax avoidance. He 

continued that Cyprus is largely compliant on transparency according to the Global 

Forum and BEPS legislations are being prepared. About Panama Papers, he noted that it 

was too early to speculate, but it seems from media that only about six intermediaries 

were operating from Cyprus, and relevant authorities are investigating if they acted 

outside the law. The bank RCB, mentioned in the news in relation to Panama Papers, is 

currently being investigated by the Cyprus Central Bank.  

 

At the end Mr Kasoulides expressed Cyprus' willingness to work constructively on a 

European common consolidated corporate tax base (CCCTB), but added that a common 

corporate tax rate remains a sovereign competence of the EU Member States. Cyprus' 

economy is based on services (as it is an international financial centre) and low tax rates 

offer certain economic advantages.  

 

                                                 
1 List of OECD Member countries - Ratification of the Convention on the OECD : 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm  

Members of the Global Forum : https://www.oecd.org/tax/transparency/membersoftheglobalforum.htm 

 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm
https://www.oecd.org/tax/transparency/membersoftheglobalforum.htm
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10.00 - 11.00 Meeting with the Association of Cyprus Banks (ACB) 

 Mr Michael KAMMAS, Director General 

 Mr Aristos STYLIANOU, Chairman  

 Mr George APPIOS, Vice-Chairman  

 

In the introduction, Michael Kammas, Director General of the Association of Cyprus Banks 

(ACB) explained that a distinction should be made on how enterprises are taxed and how 

taxation affects the whole economy. He noted that banks' profitability suffered due to a very 

high ratio of non-performing loans (around 55% on loans to households and non-financial 

corporations) and that debt-to-asset swaps have been issued in order to speed up loan 

restructurings. 

 

As to the Members question on the cooperation between the banking sector and tax advisory 

industry (Big4), Mr Kammas underlined that the tax advisory services were outside the 

scope of banks' operations, and that, although clients may use such consultants, banks do 

not form part of such operations. Moreover, he emphasised that banks do not provide tax 

advice to their clients for aggressive tax planning, nor do they have contacts with 

accountants and lawyers to discuss tax planning.  

 

He explained that Ultimate Beneficial Owner (UBO) is required according to the 

legislation, so every operation has to lead up to a person that has to be identified. Tax crime 

is also a predicate offence in Cyprus. Banks are required to check if there is some substance 

behind the bank transaction/operation and banks are checking e.g. sanction lists and that 

there are no criminal activities. Most banks are local and have no significant subsidiaries 

abroad. It is, however, still more difficult to check/monitor non-Cypriot customers/banks 

than local ones. Following the changes of 2015 when bank supervision was redesigned and 

strengthened, the Central Bank is currently checking, for example, certain transactions made 

in USD - given that the monitoring system in the US is even stricter. He continued that the 

US authorities may, if they have any doubts, start an enquiry and that they can even close 

the account as a sanction if Cypriot banks do not respond that enquiry. 

 

He clarified that there was no money laundering in Cyprus, but because of the complex 

structures of companies in the country, there has been a need to upgrade due diligence 

processes1.  

 

Mr Kammas added that since the banking crisis of 2013 non-performing loan rations have 

dropped, while lending practices have not fully shifted away from an overreliance on 

collateral towards a more systematic use of risk-assessment tools. The new insolvency 

legislation of 2015 restricts the liability of guarantors to the amount exceeding the value of 

the collateral could affect the extent of the increase in provisions. 

 

Mr Kammas complained that implementing the anti-avoidance measures, such as FACTA 

                                                 
1 http://taxinsights.ey.com/archive/archive-pdfs/2016g-00762-161gbl-cyprus-enacts-legislation-on-mandatory-

exchange-of-information.pdf 

 

http://taxinsights.ey.com/archive/archive-pdfs/2016g-00762-161gbl-cyprus-enacts-legislation-on-mandatory-exchange-of-information.pdf
http://taxinsights.ey.com/archive/archive-pdfs/2016g-00762-161gbl-cyprus-enacts-legislation-on-mandatory-exchange-of-information.pdf
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and CRS, means a lot of costs for banks but as he could not provide a specific number when 

asked by Members, he agreed to provide a written reply on this matter. 

 

For the question on what is the added value of a low tax rate and what are the positive tax 

advantages in Cyprus, Mr Kammas explained that in the past 'offshore' companies were 

taxed at 4.25% and other companies at about 30%. Since the EU accession, every company 

in Cyprus is taxed at the same rate of 12.5%. He added that the matter is not so much about 

tax rate, but about stability; this means that it is the latter that preserves Cyprus' competitive 

advantage as a credible international financial centre. 

 

In reply to a Member's question on the large Russian FDI stocks in Cyprus, and on access to 

offshore ownership envelopes that enabled Russian owners to avoid the post-Crimea 

sanctions, Mr Kammas explained that a large proportion of Russian companies are related 

to a Russian owner and many of them are trading companies having assets in Russia. They 

get dividends in Cyprus, which they repatriate to Russia as an investment. He continued that 

Cyprus represents a significant gateway for EU inbound and outbound investments, which 

is complemented by the traditional links that Cyprus has with central and eastern Europe, 

Russia and Middle East. 

 

Regarding the question on 'Panama papers', he reassured that the documents are being 

investigated by the Central Bank of Cyprus and other relevant authorities. 

 

 

11.00 - 12.30  Meeting with  

 Mr Christos PATSALIDES, Permanent Secretary of the Ministry of Finance  

 Mr Yiannakis TSANGARIS, Tax Commissioner 

 Mr George PANTELI, Head of Tax Policy Department, Ministry of Finance  

 

Christos Patsalides, Permanent Secretary of the Ministry of Finance, indicated that after 

enormous financial efforts, Cyprus has finally overcome a difficult period, and it has managed 

to outperform every major indicator and restore its current account balance. Moreover, he 

emphasised that Cyprus’ tax system is in full compliance with the EU and the OECD 

requirements against harmful tax practices. He also explained that in July 2014, the merger of 

the Department of Inland Revenue (Direct Taxes) and the Department of Value Added Tax 

(Indirect Tax) created a Single Tax Department which further strengthened the position of the 

Cyprus tax authorities. 

 

The Chair complimented the way Cyprus implemented its adjustment plan and welcomed 

country’s successful economic recovery and exit from its three-year international bailout 

programme. He also indicated that fair(er) tax competition requires new rules and more 

transparency, both at the EU and global level. 

 

Mr Patsalides presented a stocktaking of activities that Cyprus has taken in the context of 

improving international tax compliance, which is based on the standard for automatic 

exchange of financial account information, Common Reporting Standard (CRS), developed 

by the OECD. Cyprus had also signed the Multilateral Competent Authority Agreement in 

2014 and Cyprus, as part of the Early Adopters Group of the OECD, has committed to the 
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implement the Automatic Exchange of Information (AEOI) by 20171. On 2 December 2014, 

Cyprus and the US signed an intergovernmental agreement to implement the Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA). 

 

Yiannakis Tsangaris explained his role as Tax Commissioner mentioning notably that he had 

been nominated in February 2016, and that his services were looking after tax implementation 

not initiating legislations. He also referred to the merger of two tax departments in July 2014 

into a single department for all tax affairs. 

 

Members' questions were related to incentives and tax exemptions relating to investment in IP 

rights, commonly known as the 'IP box' that is used in Cyprus. Under the G20/OECD base 

erosion and profit-shifting project, new entries to such schemes will not be permitted after 

mid-2016. However, companies that joined the Cyprus scheme before that deadline can 

benefit from substantial savings until mid-2021. The Cypriot 'IP Box' system (a maximum tax 

rate of 2.5% on income earned from IP assets and wider scope) regime applies to a wider 

range of income than any other European scheme. 

 

Regarding the new 'IP box' regime, Mr Pantelis insisted that it was in line with the discussions 

within the EU Code of Contact Group and the intention was to follow the modified nexus 

approach (of the OECD). He noted that there was only a limited time to enter into the Cyprus 

scheme, since it will be closed to new entrants as from June 2016. Companies that qualify 

under the existing IP regime should be able to have access to the existing benefits until 2021, 

but new entrants (i.e. joining an IP Regime after June 2016) should follow the new 'IP box' 

regime rules. He concluded, however, that if there was a new guidance on IP regimes, they 

would be ready to comply with it. 

 

Mr Panteli undertook to provide a written reply regarding statistics of the new registrations 

in the 'IP box' regime, and he indicated that about 10-15 companies are getting Rulings on 

their IP regimes. He pointed out that companies need time to reorganise themselves, referring 

to need of a transitional period.  

 

He indicated that following the changes made to the definition of permanent establishment in 

the OECD Model Tax Convention that address strategies used to avoid having a taxable 

presence in a country under tax treaties, bilateral treaties may need to be modified or to be 

included within a multilateral agreement (under the OECD framework). The majority of the 

treaties concluded by Cyprus follow the OECD Model Treaty. 

 

Moreover, there is no 'exit tax', and Cyprus does not impose any withholding tax on dividend, 

interest and royalty payments made to non-Cypriot resident recipients. Regarding transfer 

pricing, i.e. allocation of profits for tax and other purposes between parts of a multinational 

corporate group, the 'arm's length' principle is used for transactions in Cyprus. Mr Panteli did 

not reply to the question about Cyprus' position to include minimum effective taxation as part 

of the Interest & Royalty directive (currently being discussed in the Council), but explained 

that if a minimum effective taxation (rate) clause was agreed at EU level, Cyprus would 

                                                 
1 https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf 

 

https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf
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comply with it.  

 

Regarding tax rulings in Cyprus, Mr Panteli explained that the tax department has a long-

established practice of providing written replies to requests for guidance on the interpretation 

of Cyprus tax law. This practice is under the control of Tax Commissioner and applications 

are addressed to him. He clarified the Tax Rulings Division of the tax department (about 5-6 

staff members) will, on application, issue advance tax rulings (estimated about 20-25/week) 

regarding actual transactions proposed to be undertaken by existing or new entities. In the 

event of any discrepancy between the scenario presented in a tax ruling request and the actual 

transactions undertaken, the relevant District Tax Office may decline to apply the tax ruling, 

or inform the Tax Rulings Division of the actual facts, asking it to confirm or modify the 

initial ruling. However, he was not able to give an estimation on the tax losses that occurred 

due to such rulings granted to companies.  

 

Regarding (ultimate) beneficial owners of companies, tax transparency, including 

transparency of trust/fiduciary arrangements and banking details, Mr Panteli indicated that at 

least one owner has to be a resident in Cyprus, and the details of (ultimate) beneficial owners 

are confidential and may only be disclosed by court order or as part of a verified tax 

investigation. Cyprus complies with Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing 

directives, and all companies as well as trusts have an obligation to be registered, but 

confidential information in both registers are maintained for tax authorities and other 

supervisory authorities purposes. When implementing the fourth anti-money laundering 

directive, Cyprus would go through the implementation the creation of registries for 

(ultimate) beneficial owners and for trusts. Most FATF recommendations are already in place 

in Cyprus, except the creation of UBO registers. Cyprus, however, is against making these 

registers public, arguing of the importance of confidentiality, especially for trusts.  

 

Mr Patsalides underlined that Cypriot authorities were ready to study all documents that 

Panama authorities would provide them officially. He continued that the Cypriot RCB Bank 

that has been identified by media in the context of 'Panama leaks' had immediately denied that 

they have granted any such 'unsecured' loans to Russia. 

 

Mr Panteli continued that Cyprus (tax) authorities are doing the same that other countries are 

doing, i.e. assessing information that is available to the public, and the Central Bank of 

Cyprus is assessing the information to the extent that it may concern the Cypriot banking 

system or any suspicious-looking transactions. Moreover, in line Transparency and Anti 

Money Laundering laws, the Cyprus Securities and Exchange Commission have requested by 

April 20 all regulated entities to report if they maintain/maintained any relationship with the 

Panama firm or a third party representing it. He insisted that competent authorities have a 

power to investigate the leak of Panama papers, but he did not want to reply to a question on 

if a separate legal/juridical enquiry would be conducted. He was not responding to a 

Member's question about the potentially harmful effect of the 'notional interest' deduction 

scheme in Cyprus.  

 

Mr Panteli, however, undertook to provide a written reply regarding how many accounts 

have registered (ultimate) beneficial owner in Cypriot banks. 

 

Mr Patsalides, in reply to a question on the CCCTB and a criterion to be used for allocation of 

tax rebates, indicated that it was not an easy process (to agree amongst sovereign states) and 



 

RR\1099404SV.doc 63/90 PE580.528v02-00 

 SV 

that it would be better to leave it to markets to respond. They also favour the application of 

the "arm's-length principle" of transfer pricing, rather than a requirement of a permanent 

establishment or a common and consolidated corporate tax base. Mr Panteli noted that it was 

premature to start discussions on consequences of the reunification on (corporate) taxation. 

 

 

13.00 - 14.30 Meeting with 

 The University of Cyprus 

 The Transparency International Cyprus 

 

In his introductory presentation Alexander Apostolides, from the European University 

Cyprus, explained that Cyprus' economy is largely focused on professional services and on 

the financial sector. He referred to Eurostat statistics, stating that employment in 

accounting/auditing sector used mainly for tax planning purposes, increased during the crisis 

and currently employs around 20 000 persons in Cyprus. This represents a significant part of 

Cyprus' GDP (estimated up to 10%). 

 

He indicated that there were no 'tax rulings' as such, but acknowledged that it depends on 

the interpretation/definition of tax rulings. (He added that no tax rulings were revealed in 

the 'Luxleaks' scandal). He explained that the Cypriot Inland Revenue Department merger 

with the VAT Service in 2014 had not been easy and that the merged Tax Department is 

only now starting to work efficiently. In his view, one of the weaknesses in this area 

(referring to fraud prevention and fight against tax evasion) was a lack of coordination 

between different authorities in Cyprus. 

 

On the 'Panama papers' he explained the Cyprus Securities and Exchange Commission has 

noted in public that, at first sight, companies under its authority do not seem to be involved, 

although there is speculation on the Cypriot RCB Bank. He further emphasised that Cyprus 

was not an off-shore tax haven, and in recent years Cyprus has taken major steps in 

adopting all EU jurisdiction and international best practices for combating tax evasion and 

money laundering. In this context, he referred to the recent Audit Transparency report 2015 

by Deloitte, as well as to the EU reports on anti-money laundering. He underlined as well 

that regulatory supervision is carried out by banking authorities and the ECB. Hence, 

regarding the Panama papers, he insisted that the date of transactions should be looked at, 

given that after 2013/2014 Cyprus was forced to change some part of its legislation. 

 

Maria Konstantinou from Transparency International Cyprus (TIC) explained that currently 

they do not have a programme on money laundering (or tax evasion), but that TIC could 

consider launching one. She continued that these issues are not very high on the agenda for 

the (ongoing) election campaigns due to lack of interest. She referred to the new legislation 

on tax rulings (since October 2015) and highlighted the need for more cooperation between 

tax administration services. 

 

Members noted the strengthening of the legal framework relating to corporate taxation 

seemed not be driven by the EU, but more for other purposes, although acknowledging the 

implications of the accession to the EU. Both panellists mentioned that before 2013, the 

impact of tax avoidance wasn't a subject of public discussion but most of the population 

welcomed the favourable tax treatments granted by Cyprus. Since 2013, there seems to be a 

change of mentality and a greater understanding of how tax avoidance impacts citizen's 
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daily life.  

 

Members also questioned that companies might not be interested to become domiciled in 

Cyprus, given that, e.g. non-residents are not subject to the Special Contribution for 

Defence, which is a tax which is levied on interests at a rate of 30% and on dividends at a 

rate of 17%. A company which is not tax resident in Cyprus is taxed on income accruing or 

arising only from sources in Cyprus. 

 

Trusts are available in Cyprus, and the law is similar to the English law on trusts, but recent 

amendments to the Cyprus International Trust law have made Cyprus a favourable 

jurisdiction for the creation of a trust that are used for, amongst others, inheritance planning 

as well as tax planning. 

 

On the concept of tax planning in Cyprus, Mr Apostolides explained that Cyprus has a 

competitive advantage through highly educated, qualified and multilingual workforce (i.e. 

certified accountants/auditors) for accounting firms, legal practices and the banking sector, 

but due to lower salary levels in Cyprus (compared to other EU MSs), 'brain drain' is an 

issue. This competitive advantage is complemented by good infrastructure available for 

such activities, as well as appropriate government regulations and a general policy of non-

intervention in business operations. 

 

He continued that registration of companies was one of the biggest weak points that the 

authorities need to tackle. He insisted, moreover, that sovereign states should have right to 

determine their corporate tax rate. He acknowledged nevertheless that harmonisation of 

legislation at the EU level would be welcomed, as for example, there are complications on 

the reporting of legitimate profit. He also called for more transparency on how much 

revenue is generated in Cyprus or in abroad. He acknowledged that in terms of banking 

regulation, Cyprus has progressed but this is less certain in terms of tax legislation. 

 

Regarding FDIs related to Russia, Mr Apostolides indicated that double tax treaties are not 

meant for money laundering and round-trip investment, but that Russian owned companies 

use Cyprus financial centre as there is no withholding tax on profits remitted abroad, if their 

tax liabilities have been fulfilled in Cyprus. Double tax treaties also determine the ways in 

which profits are remitted abroad. He explained further that Cyprus offers an extensive 

network of favourable double tax treaties (not only with Russia), has no withholding taxes 

on dividends and interest paid, no capital gains on profits from the sale of shares and 

securities and exemption of taxes on foreign dividends and interest received. 

 

Mr Apostolides undertook to share with the delegation, notably, a report of MoneyVAL on 

the “Special Assessment of the Effectiveness of Customer Due Diligence Measures in the 

Banking Sector in Cyprus” and a report by Deloitte on the 'Third Party Anti-Money 

Laundering Assessment of the Effective Implementation of Customer Due Diligence 

Measures with Regard to Cyprus’ Deposits and Loans.  
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15.00 - 16.00 Meeting with 

 The Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA) 

The Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA) was established as a registered not-for-

profit company limited by guarantee, funded by the Cyprus government. "Invest Cyprus" is 

the brand under which CIPA takes the lead in promoting Cyprus as an attractive FDI 

destination. http://www.investcyprus.org.cy/ 

 

The Cyprus Investment Funds Association (CIFA) 

The Cyprus Investment Funds Association (CIFA) was established in February 2013 with the 

purpose to become the collective voice and the reference point for all professionals and legal 

entities, offering services or engaged in the Investment Funds Industry in Cyprus. 

http://www.cifacyprus.org/english/cyprus-investment-funds/about-cifa/ 

 The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC) 

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus, established in 1961, is the 

competent authority for regulating the accounting/auditing profession in Cyprus. 

http://www.icpac.org.cy/selk/default.aspx 

 

List of Participants: 

Mr Costas Markides, Board Member, International Tax, KPMG Limited (CIFA) 

Mrs Natasa Pilides, Director General (CIPA) 

Mr Kyriakos Iordanou, General Manager, Mr Pieris Marcou, Mr Panicos Kaouris, 

Mr George Markides (ICPAC) 

 

Mr Markides, Cyprus Investment Funds Association (CIFA) explained that it is making 

recommendations on tax measures, such as BEPS recommendations. Mr Iordanou, ICPAC 

indicated that, although it is the competent authority for regulating the accounting/auditing 

profession in Cyprus, it is working in parallel with the government, which is taking 

significant efforts to maintain Cyprus as credible financial centre. Tax legislation changes 

are being initiated by Cyprus along the line of BEPS, country-by-country reporting 

requirements, tax rulings, as well as specific legislative proposals from the EC.  

 

Mr Markides, CIFA also mentioned that CIFA supports transparent country-by country 

reporting, including public disclosure (with the current threshold of €750 million turnover). 

However, Mr Iordanou, from ICPAC believed that information should be kept with tax 

authorities only, and that it should be first seen how it works before public disclosure. He 

continued that disclosure of the country-by-country reporting should be decided at the EU 

level and concerns on data protection need to be assessed. There is a working group within 

the tax administration department dealing with the implementation of country-by-country 

legislation and accountants can bring expertise to the government on this issue.  

 

Mrs Natasa Pilides agreed with Mr Markides, explaining that CIFA works closely with the 

CIPA, which first took the initiative for the establishment of CIFA, as a part of the progress 

made in promoting Cyprus as a competitive investment funds jurisdiction. 

 

Two years after the banking crisis and the rescue package coming into play, Cyprus not only 

survived, but also managed to surpass all expectations, according to the panellists. According 

to Mr Marcou, ICFPA was looking forward as Cyprus now concentrates on remaining a fully 

compliant and transparent jurisdiction, as to all related EU and international regulations. He 

http://www.investcyprus.org.cy/
http://www.cifacyprus.org/english/cyprus-investment-funds/about-cifa/
http://www.icpac.org.cy/selk/default.aspx


 

PE580.528v02-00 66/90 RR\1099404SV.doc 

SV 

mentioned, notably, the Foreign Account Tax Compliance Agreement (FATCA) with the 

United States, OECD’s Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters and 

the OECD’s BEPS Action Plan. He highlighted that Cyprus continues to enhance its 

competitiveness as an attractive international business centre. Mr Iordanou agreed that profit 

should be taxed where it is generated, but added that new realities such as e-commerce need 

to be taken into account. Regarding the question on notional profit, he confirmed that the 

'arm's length principle' is used. Regarding transfer pricing, no regulatory framework is yet in 

place, but it is one of the top priorities and in a process of being developed on the basis of an 

Irish model (working group includes network of Big4). For a questions regarding whether 

Cyprus was looking for an opportunity for tax avoidance (by using measures like 'notional 

profit' deduction, tax rulings, 'IP box' regime and a policy of 'no exit' taxation), ICPA 

explained that they were looking for certainty and a simple tax regime.  

 

Regarding hybrid mismatch arrangements, Mr Markides indicated that it is anticipated that 

Cyprus legislation will be amended to reflect the EU Parent-Subsidiary Directive provisions 

tackling hybrid loan arrangements (e.g. profit participating loans). With respect to hybrid 

loans, receipts from other EU Member States shall be taxable, when such payments are 

treated as tax deductible at the level of the payer company. 

 

Regarding FDIs related to Russia, according to Mr Iordanou it is based on economic and 

financial (as well as historical) relations with Russia, and is not directly related to taxation, 

acknowledging, however, that relations with Russia could be dealt with more transparent 

manner.  

 

Mr Marcou replied to the question on the sustainability of developments in Cyprus from the 

macroeconomic point of view, given that deposits were 5 times over GDP in 2013, and 

since decreased, but only to a level of 3 times over GDP, that deposit level (around 75 

billion, ½ belongs to foreign entities) is above GDP but it was not crucial to the economy, 

nor 'unhealthy' given that Cyprus is an international financial centre. And, following the 

crisis, substantial amounts were converted to stocks. From CIPA point of view, for high 

portion of non-performing loans in the banking system necessitated practical measures 

(selling property or other collaterals) to complement legislative measures. 

 

Mr Iordanou explained that Cyprus is not offering tax accommodation, but helps to interpret 

the law, and there are no problems with tax rulings as administration is careful 

interpretation state aid. ICPAC added that companies providing administrative services 

have the responsibility to register other companies in Cyprus and law firms that provide 

such administrative services are supervised by the Bar Association, as are audit/accounting 

firms that provide administrative services supervised by the ICPAC. 

 

 

16.00 - 17.30 Meeting with trade unions  

 the Cyprus Workers' Confederation (SEK) 

Christos Karidis, Head of Economics Research of the Confederation 

Department and the Secretary of the Association of Employed 

Consumers 

 the Pan-Cyprian Federation of Labour (PEO) 

 Nikos Grigoriou, Head of the Department of Economic and Social 
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Policy of PEO 

 

Both representatives explained that it would be difficult to have a single tax policy in the EU, 

as taxation is left to sovereign states, according to them. They are against tax evasion and 

called for more tax transparency including businesses and shipping industry. They indicated 

that, due to economic specificities of Cyprus, (corporate) taxation is comparably low. 

Amongst these specificities, they indicated the ongoing Turkish occupation and the purpose 

of the Special Contribution for Defence (tax) and that Cyprus did not receive any pre-

accession assistance from the EU. Both trade unions were in favour of an enhanced tax 

transparency and tax justice, but indicated that a single taxation system at pan-EU level would 

not be easy to achieve, as each EU MS has created its own model and hence it would be 

difficult to draw a line at which all companies should be taxed, e.g. at the rate of 20%. 

 

In their replies to 'Panama papers' related questions, both trade unions were satisfied with 

stricter rules that allow thorough investigations and more transparency and emphasised that 

they were strongly against tax evasion. Moreover, they complained that there was (still) a lot 

of bureaucracy and too slow movement from the government side. Cyprus has lost 10% of its 

GDP over the past few years and is among the top countries in non-performing loans. 

Unemployment is higher than 15% and long-term unemployment has seen the highest rise 

compared to all other European Member States. One young person out of three is currently 

unemployed and Cyprus has one of the highest emigration rates in the EU. Mr Grigoriou 

(PEO) stated that workers are obliged to pay their taxes, whilst companies can hide their 

income and have lower tax rates than 12.5%.  

 

Mr Karidis (SEK) explained that social inequality was increasing in Cyprus, which was now 

in the 3rd worst position in the EU. Those involved in tax evasion were, according to SEK, 

stealing money from the group of people (normal citizens) that pay taxes; hence SEK is in 

favour of a fairer tax system and the distribution of the tax burden amongst workers and 

companies. He added that, although public finances are in a better shape, a broader tax reform 

would be key to development. Trade unions are asking the government and the parliament 

proceed with a tax reform, the last reform being in 2002. He moreover highlighted that the 

economic model of Cyprus needs to be diversified, because it is now heavily reliant on 

financial services, meaning that both manufacturing and agriculture sectors need to be 

developed.  

 

Regarding contacts with trade unions in the occupied part of Cyprus, Mr Grigoriou (PEO) 

confirmed on-going collaboration and joint actions with the Turkish-Cypriots trade unions, 

mentioned e.g. a publication on a (possible) solution of the settlement and introduction of one 

currency. Mr Karidis (SEK) further added that they are also collaborating, and providing 

recommendations, such as on the social insurance schemes. 
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ANNEX 6: REPORT AD HOC DELEGATION WASHINGTON 

 

TAXE 2 COMMITTEE  
ad hoc Delegation 

 to the United States of America (Washington)  
17-20 May 2016 

 

Final Programme  
 

Wednesday 18 May 2016 

 

08.30 - 09.30 Meeting with Elise Bean, former Director and Chief Counsel of the 

Permanent Subcommittee on Investigations (ICRICT and the Levin Centre)  

 

 

10.15 - 11.15  Briefing by the Congressional Research Service  

Donald J. Marples, Specialist in Public Finance 

Jane G. Gravelle, Senior Specialist in Economic Policy 

 

 

11.45 - 12.15  Meeting with Orrin Grant Hatch, Chairman of the Senate Committee on 

Finance, President Pro Tempore of the Senate  

  

 

12.45 - 14.15  Working lunch (finger food) with stakeholders co-organised with the 

Atlantic Council  

 

 

16.00 - 17.00  Meeting with Sander Levin, Congressman, Ranking Member of the House 

Committee on Ways and Means, Richard Neal, Ranking Member of the 

Subcommittee on Tax Policy, Earl Blumenauer, Member of the House 

Committee on Ways and Means, Lloyd Doggett, Member of the House 

Committee on Ways and Means, Ranking Member of Subcommittee on 

Human Resources, Xavier Becerra, Congressman, Chairman of the House 

Democratic Conference and Ron Kind, Congressman, Member of the 

House Committee on Ways and Means 

  

 

17.30 - 19.00  Meeting with Caroline D. Ciraolo, Acting Assistant Attorney General in 

charge of the Tax Division, Department of Justice (DoJ) 

Thomas Sawyer, Senior Litigation Counsel for International Tax Matters 

and Todd Kostyshak, Counsel to the Deputy Assistant Attorney General for 

Criminal Tax Matters 
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Thursday 19 May 2016 
 

9.30 - 10.45  Meeting with the US Department of the Treasury  

Mark J. Mazur, Assistant Secretary (Tax Policy) 

Robert Stack, Deputy Assistant Secretary (International Tax Affairs) 

 

11.30 - 12.30 Meeting with the Tax Foundation  

Scott A. Hodge, President of the Tax Foundation 

Gavin Ekins, Research Economist 

Stephen J. Entin, Senior Fellow 

Scott Greenberg, Analyst  

 

12.30 - 13.30  Working lunch (finger food) with academics/think tanks 

John C. Fortier, Director of the Democracy Project, Bipartisan Policy 

Center  

Shai Akabas Associate Director of Bipartisan Policy Center, Economic 

Policy Project  

Eric Toder, Co-director, Urban-Brookings Tax Policy Centre 

 

14.00 - 15.00 Meeting with OXFAM America  

Gawain Kripke, Director of Policy and Research  

Didier Jacobs, Senior Economist  

Nick Galass, leads on the Oxfam's economic inequality research 

Robbie Silverman, Senior Advisor  

 

15.00 - 16.00 Meeting with International Monetary Fund (IMF)  

Vicki Perry, Assistant Director in the Fiscal Affairs Department and 

Division Chief of the Tax Policy Division  

Ruud De Mooij, Deputy Division Chief in the Tax Policy Division  

 

16.00 - 17.00 Meeting with the International Consortium of Investigative Journalists 

(ICIJ) 

 Hamish Boland-Rudder, ICIJ’s online editor 

 

17.30 - 18.30 Meeting with the World Bank  

Jim Brumby, Director, Public Service and Performance, Governance Global 

Practice  

Marijn Verhoeven, Economist, Governance Global Practice  

Rajul Awasthi, Senior Public Sector Specialist in the Governance Global 

Practice (leads the tax policy and revenue administration workstream, 

primarily in the Europe and Central Asia (ECA) region) 

Guggi Laryea, European Civil Society and European Parliament Relations 

Lead  
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TAXE2 COMMITTEE  
ad hoc Delegation to Washington, USA 

17-20 May 2016 

 

List of Participants  

 

 

 

Members 

 
 

Alain LAMASSOURE, Chair EPP 

Danuta Maria HÜBNER EPP 

Markus FERBER 

Pablo ZALBA BIDEGAIN  

EPP 

EPP 

Jeppe KOFOD  S&D 

Neena GILL S&D 

Cătălin Sorin IVAN  

Bernd LUCKE 

S&D 

ECR 

Cora VAN NIEUWENHUIZEN ALDE 

Fabio DE MASI GUE/NGL 

Eva JOLY  Greens/EFA 

  

+ Accompanying Staff  
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08.30 - 09.30 Meeting with Elise Bean, former Director and Chief Counsel of the 

Permanent Subcommittee on Investigations (ICRICT and the Levin Centre)  

 

In her introduction, Elise Bean noted that Senator Carl Levin first hired her in 1985, to serve 

as an attorney on the US Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee. In 

2003, she was appointed as Staff Director and Chief Counsel of the Permanent Subcommittee 

on Investigations1. Ms Bean referred to investigations of the Subcommittee, notably: inquiries 

into offshore tax avoidance by Apple, Microsoft, and Caterpillar; undeclared UBS, LGT, and 

Credit Suisse accounts for wealthy US clients; and tax shelter sales by professional firms, 

including KPMG. 

 

Ms Bean mentioned the recent hearing on business tax reform held by the Senate Finance 

Committee, which demonstrated politicians' willingness to engage in the reform of the US 

corporate tax system even before elections. In this context, Ms Bean explained that the 

Treasury Department had finalised its ‘customer due diligence’ rule, which requires, as of 

2018, financial institutions –banks, mutual funds and others – to ascertain and verify who 

actually owns and profits from the companies that make use of their services, in other words 

the ‘beneficial owner’. She emphasised, however, that the Obama Administration’s new 

‘customer due diligence’ rule appears to permit new loopholes for shell companies created for 

purposes of tax dodging, given that the rule allows financial institutions to identify a manager 

as the company’s ‘beneficial owner’ even when that manager has no true ownership role in 

the company. The definition of ‘beneficial owner’ as any individual who owns 25 % or more 

of the equity interests, and the possibility that a single individual with 'significant 

responsibility' can control the entity, may allow the real owners to hide behind an executive 

who can serve as a 'figurehead'. This definition, she said, may undo the work that some banks 

have already completed by developing systems to verify owners of shell companies seeking to 

open accounts. In fact, according to her, the rule weakens US anti-money laundering 

safeguards and makes it easier for terrorists, money launderers, tax evaders, and other 

wrongdoers to open US accounts without revealing their identity. Moreover, Ms Bean 

explained that the definition in the rule differs from that in the Proposed Incorporation 

Transparency & Law Enforcement Assistance Act (that requires the Treasury and the states to 

collect, maintain and update beneficial ownership information on legal entities for law 

enforcement purposes), thus causing further confusion. The rule does not extend the same due 

diligence requirements on accounts opened before its implementation as of 2018 (no 

retroactivity), creating what she called ‘a major gap’ in the information collected. Apart from 

drawing attention to certain US states, such as Delaware, Nevada or Wyoming, as being 

havens for shell companies, Ms Bean also mentioned South Dakota as a state hosting a vast 

number of trusts. She also explained that the Obama Administration was implementing the 

OECD BEPS action No 13 on country-by-country reporting, and was hoping to complete it 

before the end of the presidential term.  

 

Regarding the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), which requires financial 

institutions to disclose data to the Inland Revenue Service (IRS) on any large financial 

                                                 
1 The Permanent Subcommittee on Investigations was originally authorised by Senate Resolution 189 of 28 

January 1948. Website: https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/media/permanent-

subcommittee-on-investigations-historical-background 

 

https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/media/permanent-subcommittee-on-investigations-historical-background
https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/media/permanent-subcommittee-on-investigations-historical-background
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accounts held by US taxpayers or by foreign entities in which US taxpayers hold a substantial 

ownership interest, Ms Bean shed some light on the problems regarding reciprocity, i.e. the 

US would not share as much data as it requires from its FATCA partners. For example, the 

US will not be providing account balances and will not give information on all US source 

income - just on certain kinds within the limits of US law. The FATCA law does not lay 

down threshold amounts for the accounts, as it requires all accounts belonging to US persons 

to be disclosed to the IRS. However, the regulations and intergovernmental agreements 

implementing the FATCA created thresholds. Hence, according to Ms Bean, the highest 

threshold – USD 400 000 for a couple living outside the US1 – should be lowered. 

 

In reply to criticisms from certain US politicians suggesting that endorsement of the EU state 

aid rules would focus particularly on US companies, Ms Bean stated unequivocally that all 

have the right to enforce their laws, and went on to say that such investigations seem to be 

based on factual matters, referring to the ‘Apple case’ that she had been involved in on the 

Permanent Subcommittee on Investigations.  

 

She further stated that corporate tax avoidance should be tackled by putting an end to the 

deferral and inversion loopholes in the US corporate tax system, as active earnings/profits are 

generally not taxed until repatriated to the US. Thus, active foreign earnings are deferred from 

taxation until the earnings are remitted back to the US, at which point in time US corporate 

tax must be paid. However, taxes are reduced thanks to credits claimed for foreign taxes paid 

to other countries as well as other tax benefits, such as operating losses that the corporation 

may carry forward into future tax years or backward into prior tax years. The United States 

taxes the ‘worldwide’ income of domestic corporations, regardless of where the income is 

earned: this differs from the ‘territorial’ taxation system in which only the source country has 

jurisdiction over tax profits deemed to arise there. 

 

In reply to questions by Members, Ms Bean explained that corporate rules in the US are set 

mainly at the state level, and many states do not require companies to disclose beneficial 

owners. As a result, the administration could only use existing bank secrecy regulations to go 

after shell companies. 

 

She further explained in response to Members’ comments that the ‘Luxleaks’ scandal had not 

been ‘heard’ in the US. However, she acknowledged that the ‘Panama papers’ scandal 

represented another wake-up call regarding the need to put an end to corporations with hidden 

owners. She referred to a Global Witness undercover investigation broadcast recently (by the 

US news programme ‘60 Minutes’ - see link in footnote2) that demonstrated that US lawyers 

often suggest using anonymously-owned American companies in order to channel suspect 

(taxes) funds into the country.  

 

She also said that the Levin Center (at Wayne State University Law School in Detroit) is 

organising training courses in the area of better parliamentary oversight and inquiry. Ms Bean 

added that she is very much in favour of public country-by-country reporting, taking the view 

                                                 
1 Reporting by U.S. Taxpayers Holding Foreign Financial Assets : 

https://www.irs.gov/businesses/corporations/summary-of-fatca-reporting-for-u-s-taxpayers  
2 http://www.cbsnews.com/news/anonymous-inc-60-minutes-steve-kroft-investigation/ 

 

https://www.irs.gov/businesses/corporations/summary-of-fatca-reporting-for-u-s-taxpayers
http://www.cbsnews.com/news/anonymous-inc-60-minutes-steve-kroft-investigation/
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that the impact on banks and financial institutions had been positive and that the same kind of 

reporting would be needed for multinational companies.  

 
 
 
10.15 - 11.15  Briefing by the Congressional Research Service  

Donald J. Marples, Specialist in Public Finance  

Jane G. Gravelle, Senior Specialist in Economic Policy 

 
The Congressional Research Service (CRS) works exclusively for the United States Congress, 

providing policy and legal analysis to committees and members of both the House and the 

Senate, regardless of party affiliation.  

 

Ms Gravelle explained that reducing profit shifting and reforming the international tax system 

in the US and worldwide may involve a number of policy considerations and tradeoffs in the 

US. Some tax reform proposals have focused on broadening the tax base and lowering the 

rates of both individual and corporate income taxes. As regards efficiency, the current tax 

system favours the non-corporate sector overall. The corporate statutory tax rate of 35 % 

tends to be higher than the average marginal statutory rate for non-corporate business, which 

is estimated to average around 27 %. For example, of the USD 1.2 trillion in overseas profits 

reported by US companies in 2012, USD 600 billion was attributed to so-called tax havens: 

Bermuda, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Singapore, Switzerland, and the Caribbean 

islands dependent on the UK.  

 

Ms Gravelle argued that it is the current US corporate tax rate and the general approach to 

taxing US multinational corporations (MNCs) that are encouraging companies to shift profits 

and keep money abroad. 

 

In reply to the question related to 'stateless income/tax avoidance', Mr Marples explained that 

an important reason behind MNCs being able to pay such low rates is that they are allowed to 

avoid an estimated USD 695 billion in taxes on the USD 2.4 trillion that they hold offshore. 

In other words, the real problem with the tax code is not that US multinationals are paying too 

much, but rather the fact that they are allowed to avoid so much in taxes. 

 

Ms Gravelle in her reply explained that despite of the real differences between the tax systems 

of the EU (territorial) and the US (worldwide), no major economy has a pure worldwide or a 

pure territorial tax system. The US system, in theory, taxes American corporations on their 

worldwide (or resident-based) income. She emphasised that transfer pricing manipulation can 

also theoretically be used to shift what is actually US source income to subsidiary 

corporations based in offshore tax havens. To avoid potential transfer pricing penalties, one 

avenue available to companies may be to obtain an advance pricing agreement (APA), either 

with the IRS (unilaterally) or with the IRS and another tax authority (bilaterally), covering 

inter-company pricing. While the US generally follows a ‘worldwide’ approach, corporations 

are typically allowed to defer paying taxes on income earned abroad until that income is 

brought home, or repatriated, in the form of a dividend payment to the US parent. Countries 

that have territorial tax systems generally also have some type of anti-abuse provision to 

protect their tax bases. Mr Marples noted that while it is true that the US statutory tax rate is 

35 %, the wide swath of loopholes and breaks allow large profitable US companies to pay 

closer to 19.4 % on average, with many companies paying nothing at all. Statutory tax rates 

http://ctj.org/ctjreports/2016/03/fortune_500_companies_hold_a_record_24_trillion_offshore.php
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only tell part of the story. There is, however, an unsettled debate over whether and by how 

much the effective corporate tax rate in the US is higher than effective tax rates outside the 

US. Effective tax rates measure how much businesses really pay after all deductions and 

credits have been considered. 
 
Ms Gravelle estimated that a total in profits to the sum of USD 2.6 billion remains to be 

repatriated eventually. She raised some concerns regarding intangible assets (such as those of 

Starbucks or Google), noting that if a ‘true’ arm’s length policy were adopted, most of the 

profit would be due in the US. In the case of Google, she was of the view that the UK 

decision was based on confusion over profits. 

 

Ms Gravelle further noted that there are eight US states that could be considered as tax havens 

(but a federal level taxation remains). She highlighted the difference from, for example, 

Bermuda, where the problem is non-taxation, and went on to explain that the factors that 

make a country a successful tax haven include: low or non-existent tax rates applicable to 

foreigners; strict banking and financial secrecy laws; and a highly developed financial, legal 

and communications infrastructure. She argued that at the heart of the tax haven issue is the 

discrepancy between real economic activity and economic activity that is only apparent. She 

further stressed that the US is widely recognised as a leading source of offshore money: it 

emerged from the Union Bank of Switzerland tax evasion scandal that, at that bank alone, US 

clients had almost 20 000 Swiss-based accounts. 

 

Ms Gravelle also explained that current law allows taxes to be deferred on income earned 

abroad until that income is repatriated to the US. Along with deferral, another basic feature of 

the US system is the foreign tax credit. The US taxes worldwide income on either a current or 

deferred basis, but it also allows credits for foreign taxes paid on a dollar-for-dollar basis 

against US taxes otherwise owed. Under the current US system, taxes on corporate profits at 

the individual level (dividends and capital gains) tend to be collected (thanks to tax treaties) 

on a residence basis. Deferral benefits US corporations because delayed taxes are reduced due 

to the time value of money. In the extreme, deferral could allow an American corporation to 

completely avoid US taxation on foreign source income if it never repatriates its overseas 

income, either because the income is being held abroad in financial assets or because it has 

been permanently reinvested (for example in plant and equipment). The income earned by 

foreign branches of US corporations, however, cannot be deferred. The credit is generally 

limited to the amount of taxes a corporation would pay in the credit’s absence, which is 

effectively just the US corporate tax rate multiplied by the amount of income earned abroad. 

In other words, a US corporation may claim foreign tax credit up to the point that reduces its 

US tax on foreign-earned income to zero, but no further. Concerning beneficial ownership, 

Ms Gravelle noted that eight US states do not require beneficial ownership information.  

 

Finally, Ms Gravelle stated that it is unlikely that any major overhaul would happen before 

the US elections, but that reform needs to be budget-neutral, as the same level of revenue 

needs to be raised somehow. The principle of tax neutrality – that a tax system should neither 

encourage nor discourage specific economic decisions – prevails across the political 

spectrum. However, regardless of whether the US reforms its international tax system by 

following the territorial trend or by strengthening its worldwide system, all parties need to 

recognise more fully the importance of the high corporate tax rate, as tax reform proposals 

that do not reduce it will not substantially improve the position of US-based firms. 
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11.45 - 12.15  Meeting with Orrin Grant Hatch, Chairman of the Senate Committee on 

Finance, President Pro Tempore of the Senate  

 

Orrin Grant Hatch, the most senior Republican member of the US Senate, was first elected to 

the Senate in 1976 and was most recently re-elected in 2012. He became the President Pro 

Tempore of the Senate on 6 January, 2015, and is also the longest-tenured Republican on the 

Senate Judiciary Committee. In the US Senate 2015-2016, Senator Hatch is a member of the 

Joint Committee on Taxation. 

 

In his introductory remarks, Mr Hatch referred to the ongoing work of five separate bipartisan 

Finance Committee Tax Working Groups aimed at spurring comprehensive congressional tax 

reform efforts in the 114th Congress. 

 

Mr Hatch was of the opinion that both Europeans and the US face the same situation, i.e. 

corporate taxation rules are outdated worldwide. An exchange of views with Mr Hatch, 

amongst others, was held on the OECD’s Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) process, 

and included country-by-country reporting, the increased importance of transparency with a 

view to ensuring that profits are taxed where they are created, and ‘tax havens’ (also with 

reference to some US states). 

 

Moreover, Mr Hatch had some concerns over the European Commission’s recent efforts on 

enforcement of state aid rules, stating that there was a general view in the US that all 

investigations were, in fact, focused on US firms. He further stated that of the five cases, 4.5 

concerned US companies (the remaining 0.5 being Chrysler’s share in the Fiat case). 

 

Mr Hatch was interested in the discussions related to TTIP and the possibility of including 

certain references to good governance on taxation (the chapter on investment protection was 

indicated by Members in this context as a possible way forward). In this context, the debate 

on the Trade Promotion Authority (TPA), which aims to ensure partnership between Congress 

and the administration in terms of bringing greater transparency to the negotiating process and 

ensuring that the US secures the most effective trade agreements possible. 

 

Mr Hatch welcomed a proposal to engage in exchanges of views on these matters with MEPs 

on a regular basis. 
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12.45 - 14.15  Working lunch (finger food) with stakeholders co-organised with the 

Atlantic Council  

 
 
Source: http://www.atlanticcouncil.org/: 

The Atlantic Council promotes constructive leadership and engagement in international 

affairs, based on the Atlantic Community's central role in meeting global challenges. The 

Council provides an essential forum for navigating the dramatic economic and political 

changes defining the twenty-first century, by informing and galvanising its uniquely 

influential network of global leaders. The Council has administered programmes to examine 

political, economic as well as security issues to cover Asia, the Americas and other regions in 

addition to Europe. All its programmes are, however, based on the conviction that a healthy 

transatlantic relationship is fundamental to progress in organising a strong international 

system.  
 

Participants invited by the Atlantic Council: 

 

 Anders Aslund, Resident Senior Fellow, Dinu Patriciu Eurasia Center, Atlantic 

Council 

 Gianni Di Giovanni, Chairman of Eni USA R&M, Eni 

 The Hon. Boyden Gray, Founding Partner, Boyden Gray& Associates 

 Jillian Fitzpatrick, Director, Government Affairs and Public Policy, S&P Global 

 Marie Kasparek, Assistant Director, Global Business and Economics Program, 

Atlantic Council 

 Benjamin Knudsen, Intern, Global Business and Economics Program, Atlantic 

Council 

 Jennifer McCloskey, Director, Government Affairs, Information Technology Industry 

Council 

 Susan Molinari, Vice President, Public Policy and Government Affairs, Google 

 Andrea Montanino, Director, Global Business and Economics Program, Atlantic 

Council 

 Álvaro Morales Salto-Weis, Intern, Global Business and Economics Program, Atlantic 

Council 

 The Hon. Earl Anthony Wayne, Non-resident Fellow, Atlantic Council 

 Alexander Privitera, Senior Fellow, Johns Hopkins University 

 Bill Rys, Director, Federal Government Affairs, Citigroup 

 Pete Scheschuk, Senior Vice President, Taxes, S&P Global 

 Garret Workman, Director, European Affairs, US Chamber of Commerce 

 
During the working lunch, delegation members shortly presented the work and the objectives 

of TAXE2 Special Committee, as well as the European Parliament’s initiatives vis-à-vis the 

fight against corporate tax avoidance. 

 
 
 
 
 

http://www.atlanticcouncil.org/
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16.00 - 17.00  Meeting with Sander Levin, Congressman, Ranking Member of the House 

Committee on Ways and Means, Richard Neal, Ranking Member of the 

Subcommittee on Tax Policy, Earl Blumenauer, Member of the House 

Committee on Ways and Means, and Lloyd Doggett, Member of the 

House Committee on Ways and Means, Ranking Member of the 

Subcommittee on Human Resources, Xavier Becerra, Congressman, 

Chairman of the House Democratic Conference, and Ron Kind, 

Congressman, Member of the House Committee on Ways and Means 

 
Mr Levin said that the US has made progress in some areas of tax reform, but just like the 

Europeans, the US lags behind the international community in the fight to ensure transparent 

corporate ownership. He acknowledged that there is a need for more discussion among the 

partners, as there is no way Europe or the US can solve this issue on their own. In this 

context, he referred to tax competition and stressed that some corporate income is not taxed 

anywhere. However, he was of the view that singling out US companies would certainly not 

increase appetites for closer cooperation. He stated that several US companies were leaders in 

tax evasion, and considered the OECD recommendations to be very modest. However, he 

insisted that if tax competition to have the lowest tax rates and wages continues, both the EU 

and the US would be losers in this game. He recognised that the EU has been somewhat more 

flexible over the past years, as it is not a territorial issue as such. In this context, he referred to 

beneficial ownership, and stated that a recently announced US banking regulation requires US 

banks to obtain the identity of the beneficial owner of any legal entity holding an account. 

There is also a need for overall international tax reform in the face of rising income 

inequality, Mr Levin said, referring to the opinion of the citizens, as US multinationals are 

estimated to hold USD 2.4 trillion offshore, deferring payment of taxes totalling USD 700 

billion. He went on to stress that no country can keep cutting taxes and still provide the 

infrastructure and the government services its citizens need.  

During the exchange of views, the discussion touched upon the bilateral tax treaties between 

the US and the EU (Member States), the investment chapter of the TITP negotiations (with a 

view to adding text on corporate taxation), the ‘Panama papers’, and the possibility of 

facilitating cooperation between the parties. 

International tax reform poses a number of difficult questions about how profits should be 

allocated among subsidiaries of multinational corporations that manufacture and sell goods in 

a number of jurisdictions: Mr Levin stressed that at all events those profits should be taxed 

somewhere. He cited the case of Apple as an example of tax planning abuse which he had 

witnessed during his time in the Senate. Mr Levin gave the example of a 2013 investigation 

by the US Senate Permanent Subcommittee that discovered that Apple had three subsidiaries 

in Ireland, each of which claimed it had no tax residency anywhere. Having no tax residency 

anywhere is the holy grail of tax dodging. Moreover, he referred to the need to work together 

against manipulation of currencies, signalling out China in this context. 

He concluded that if combating tax avoidance cannot be done through international 

cooperation, countries such as the US should take unilateral action to address the problem. 

Regarding the G7/G20 and the OECD, Mr Levin agreed that it is time to implement what has 

been agreed within the G20 framework. Hence, he suggested that both sides should continue 
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to be in touch on a regular basis on these issues. 

Mr Becerra referred to Hollywood (his congressional district is in Los Angeles), and specified 

the need to collect public revenues from MNCs that are 'stateless corporations' and do not 

contribute to the US economy. These companies’ corporate income is not taxed anywhere, 

and such tax advantages limited to certain big companies harm business in general, as they do 

not operate in a level playing field. Mr Kind referred to the perceptions of citizens in both the 

EU and the US regarding MNCs using tax havens and creating unfair tax competition. 

 
17.30 - 18.30  Meeting with Caroline D. Ciraolo, Acting Assistant Attorney General in 

charge of the Tax Division, Thomas Sawyer, Senior Litigation Counsel 

For International Tax Matters, and Todd Kostyshak, Counsel to the 

Deputy Assistant Attorney-General for Criminal Tax Matters, 

Department of Justice (DoJ) 

 

Ms Ciraolo introduced the Tax Division, which represents the US in virtually all litigation - 

civil and criminal, trial and appellate - arising under the internal revenue laws, in all states and 

federal courts except the United States Tax Court. It authorises, and either conducts or 

supervises, almost all prosecutions arising under the federal tax laws. It assists the Internal 

Revenue Service (IRS) in effectively enforcing the tax laws, as well as its investigations (the 

IRS is the investigative agency). The Tax Division also prosecutes criminal violations of the 

revenue laws. In this context, Ms Ciraolo mentioned the Memo of September 20151, which 

guides attorneys on corporate settlements and includes eligibility criteria for any credit when 

it comes to cooperation relating to a case of corporate misconduct. In settlement negotiations, 

companies will not be able to obtain credit for cooperating with the government unless they 

identify employees and turn over evidence against them, ‘regardless of their position, status or 

seniority’. 

By law, the IRS cannot disclose IRS audit results, but, despite this, according to the speaker, 

the Tax Division’s tax litigation receives wide media coverage, leading to a significant 

multiplier effect on voluntary compliance. 

Ms Ciraolo argued that the Tax Division has a role in improving legislation by submitting to 

Congress proposals for legislative amendments to ensure that the government’s litigating 

positions are consistent with applicable law and policy. The measures that are currently taken 

include prosecutions of taxpayers who seek to conceal foreign accounts and money- 

laundering prosecutions. On the issue of beneficial ownership, she referred to the recent 

Treasury’s Customer Due Diligence (CDD) Final Rule for financial institutions. The US 

Treasury has announced measures to address critical vulnerabilities in the US financial 

system, following actions taken by other countries in response to the ‘Panama papers’ 

disclosures. Moreover, she indicated that, in parallel, the Administration has announced that it 

will propose legislation that would require beneficial ownership information to be reported to 

                                                 
1 https://www.justice.gov/dag/file/769036/download 

https://www.justice.gov/dag/file/769036/download


 

RR\1099404SV.doc 79/90 PE580.528v02-00 

 SV 

FinCEN,1, effectively creating a registry of such information, which would enhance AML and 

anti-corruption enforcement. 

With respect to the question whether certain US states share information with the IRS, Mr 

Sawyer referred to information-sharing programmes in place between the IRS and federal, 

state and municipal governmental agencies that are aimed at enhancing voluntary compliance 

with tax laws. In this context, Mr Kostyshak referred to the need to ensure the protection of 

taxpayer confidentiality (privacy) rights. 

 
In reply to Members’ questions on the ‘Panama papers’ leak, Mr Kostyshak noted that the US 

Department of Justice has launched a criminal investigation into international tax avoidance 

schemes uncovered by this leak. 

 

The Tax Division continues to play a lead role in investigations and prosecutions involving 

the use of foreign tax havens. In this context, Ms Ciraolo referred to, for example, UBS AG, 

Switzerland’s largest bank, which was providing banking services to US customers with 

undeclared accounts. A prosecution agreement amounting to USD 780 million in fines, 

penalties, interest and restitution was reached with this economic operator. The Tax Division 

continues to prosecute UBS clients, using information obtained through the deferred 

prosecution agreement. She also explained that the Voluntary Disclosure Initiative, 

concerning unreported offshore accounts, resulted in an unprecedented number of taxpayers, 

almost 15 000, attempting to ‘return to the fold’ and paying back taxes, interest and penalties 

due, probably totalling at least some hundreds of millions of dollars. 

 

Ms Ciraolo clarified that the Treasury/IRS (or anyone else) may draft regulations, but the 

introduction of new legislation is ultimately a matter for Congress. Regarding tax law, the 

Treasury/IRS can issue a regulation (which has the force of law). Recently the Treasury and 

the IRS proposed regulations to further reduce the benefits and limit the number of corporate 

tax inversions, including by addressing earnings stripping. 

 

With respect to a question on Delaware, Ms Ciraolo replied that both the Tax Division and the 

IRS seek whatever information is available, but there is not much at the state level, as many 

states do not generally have/collect much information of this kind. Some states are very 

cooperative, others less. With regard to Nevada, she considered that it was ‘an active 

jurisdiction for a lot of investigations’. 

 

Ms Ciraolo explained that the IRS Whistleblower Office pays money to people who blow the 

whistle on persons who fail to pay the tax that they owe. If the IRS uses information provided 

by the whistleblower, it can award the latter up to 30 % of the additional tax, penalty and 

other amounts it collects. Given that proceedings may take years - this includes appeal rights, 

which are prerequisites for the payout of a whistleblower award - there is now a proposal that 

the IRS Whistleblower Office should send annual letters to whistleblowers to notify them that 

the IRS still has their claim under consideration. She also noted that such a programme is 

expensive and requires many resources, given that the IRS office receives thousands of claims 

                                                 
1 A United States person that has a financial interest in or signature authority over foreign financial accounts 

must file an FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Acccounts) if the aggregate value of the foreign 

financial accounts exceeds USD 10 000 at any time during the calendar year. 
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each year, many of which are not actionable because the information is not specific or 

credible or is already known by the IRS. However, she also highlighted the successes of the 

programme in tax collection, noting that since 2007 it has enabled the IRS to collect over 

USD 3 billion in tax revenue. As the IRS is preparing a new study on the tax gap1 (the last 

study, in 2006, estimated the average annual tax gap for 2008-2010 to be USD 458 billion), 

Ms Ciraolo wondered whether it will show any evolution, and if so of what kind. 

 
 
 

Thursday 19 May 2016 
 

 

9.30 - 10.45  Meeting with the US Department of the Treasury  

Mark J. Mazur, Assistant Secretary (Tax Policy) 

Robert Stack, Deputy Assistant Secretary (International Tax Affairs) 

 

Mr Stack started the meeting by acknowledging that the work done by the EP was excellent 

and that he was working in close cooperation with the European Commission (EC). He also 

stated that within the OECD/G20 BEPS process, the EC and the US have an agreement on the 

main lines, but also have some differences. The US is committed to complying with the four 

minimum standards, notably on 'country-by-country reporting' (CbCR), 'Treaty shopping', 

'patent boxes’ and 'hybrid mismatch arrangements'.  

As regards the Deductibility of Interest, which certain MNCs use for tax avoidance by lending 

within the group more than their entities earn, Mr Stack noted that the US has proposed 10 % 

(although, the OECD/BEPS allow countries to fix their cap in a ‘corridor’ between 10 % and 

30 % of the earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA)).  

As regards country-by-country Reporting, the Obama Administration was currently 

implementing BEPS Action 13. All multinationals will be required to file their CbCR. He 

insisted that the US Administration was also working with the EU and the OECD to match the 

timelines (January 2016 data would be made available). 

Regarding effective anti-abuse provisions in all tax treaties, he indicated that the US is 

following the new OECD model in bilateral treaties, but inclusion of such provisions from the 

existing treaties in the proposed Multilateral Convention (MC) would require approval by the 

Senate. He insisted that the US has the strongest anti-treaty shopping provisions and that the 

US cannot be used as a way to treaty-shop. According to him, a strong and effective CbCR 

programme would provide the IRS with an important tool to identify situations involving not 

only potential transfer pricing issues, but also the potential application of judicial concepts, 

such as determining whether income is effectively connected with business activities 

conducted in the US. The CbCR would be provided with the Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) partners. 

                                                 
1 https://www.irs.gov/uac/the-tax-gap 

 

https://www.irs.gov/uac/the-tax-gap
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Mr Stack was of the view that the EU does not have effective CFC rules, because of the ECJ 

Cadbury Schweppes Ruling,1 and that developing countries were in some way 'victims' of it.  

Furthermore, in reply to Members, Mr Stack explained the difference between regulation and 

bills etc., saying that the holes in legislation are filled by rules, which build up around 

legislation, and added that tax laws (due revenue impact) have to go through both Houses. 

Mr Mazur stated that the President's proposals may be part of the Budget proposal (which 

may cover several legislative proposals that have an impact on, for example, budget 

appropriations) or a single, stand-alone proposal for tax legislation. Generally, such legislative 

proposals cannot be made retroactively, as they are part of the budget proposal, which is 

annual or otherwise timelined. 

In answer to questions from Members, Mr Stack indicated that big MNCs are 'permanently 

investing' their profits, so they do not need to declare them as taxable earnings in the US tax 

declaration. According to him, this treatment gives them an incentive to keep money 

'offshore', and not to repatriate profit to the US. The US system is 'quasi territorial', as the 

system is based in part on a residence principle, applying US taxes on a worldwide basis to 

US firms while granting foreign tax credits to alleviate double taxation. The system, however, 

also permits US firms to defer foreign-source income indefinitely—a feature that approaches 

a territorial tax jurisdiction. 

Mr Stack indicated that the problem of tax havens such as Bermuda was 'solved' by exchange 

of information, and continued that there was an enormous variety of tax rates, referring to 

certain EU Member States, such as Ireland, Luxembourg and the Netherlands.  

Regarding disclosure of country-by-country reporting to the public, Mr Stack underlined that 

within the OECD framework, the information was meant for the tax administrations only. 

Hence, the EU's proposal would create a disadvantage and remove all incentives for the US to 

cooperate. He also emphasised that the problem is future cooperation with other OECD 

members, and that this would give them an excuse to do whatever they wished, not 

necessarily going beyond BEPS, but certainly harming comprehensive implementation. He 

was 'laughing' about the EU proposal to include tax havens in the proposal, as exchange of 

information would not help. He stated that the US is drafting rules to prohibit keeping earned 

income in those tax havens. Mr Stack also questioned whether a policy change only two days 

after the Panama Papers leak was the right thing, since it did not follow the line of the US 

Administration. 

Mr Stack emphasised that the US was not against public reporting, but that business criticised 

it without making a strong case against it, and that the US could block it in the OECD – but 

that the EU's proposal harmed the 'consensus' method as, even if a 'consensus was achieved, 

                                                 
1http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-196/04 

Judgment - 12/09/2006 - Cadbury Schweppes and Cadbury Schweppes Overseas 

Case C-196/04 

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/centre-

jrenauld/documents/WP_4_Study_Impact_of_ECJ_Rulings_Direct_Taxation.pdf  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-196/04
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/centre-jrenauld/documents/WP_4_Study_Impact_of_ECJ_Rulings_Direct_Taxation.pdf
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/centre-jrenauld/documents/WP_4_Study_Impact_of_ECJ_Rulings_Direct_Taxation.pdf
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the EU later on decided to go its own way'. The information is meant for the tax 

administrations as a risk assessment tool and should be kept confidential (referring to China 

and some other countries that would be using it for their own purposes). 

Mr Stack, in reply to a question related to Delaware, explained that state law regulates 

Limited Liability Companies (LLCs) and determines whether single-member LLCs are 

allowed, and that depending on choices made by the LLC and the number of members, the 

IRS will treat an LLC as either a corporation, a partnership, or part of the owner's tax return (a 

‘disregarded entity’). Specifically, if a single-member LLC does not choose to be treated as a 

corporation, the LLC is a ‘disregarded entity,’ and the LLC's activities should be reflected in 

its owner's federal tax return. Moreover, Mr Stack noted that ‘trusts are different for federal 

tax purposes, for reasons not quite understood by the Treasury’.  

 
Mr Mazur, on the subject of inversion – the practice of re-incorporation in low-tax countries – 

hinted at various MNCs trying to break up business entities such as Pfizer. The new rules, the 

government’s third wave of administrative action against inversions, would, according to him, 

make it harder for companies to move their tax addresses out of the US and then shift profits 

to low-tax countries using a manoeuvre known as 'earnings stripping'. Moreover, Mr Mazur 

added that the misuse of companies to hide beneficial ownership is a significant weakness in 

the US anti-money laundering/counter financing of terrorism regime that could only be 

resolved by legislative action, and that a proposal is now under the consideration of Congress. 

 

Last but not least, Mr Mazur complained that the state aid investigations carried out recently 

by the European Commission were focused on US companies, stating that even the FIAT case 

was largely American (Chrysler part). 

 

11.30 - 12.30 Meeting with the Tax Foundation  

Scott A. Hodge, President of the Tax Foundation 

Gavin Ekins, Research Economist 

Stephen J. Entin, Senior Fellow 

Scott Greenberg, Analyst  

 

Mr Hodge introduced the Tax Foundation, stating that it was oldest NGO in the US working 

on tax policy advocacy both at the federal and state levels. Corporate taxation is a highly 

competitive tool, when MNCs are seeking opportunities to reduce taxes; however, he 

indicated that more tax competition is needed between countries. He explained the differences 

as regards the effective tax rate and the statutory tax rates in the US. He was of the view that 

Congress was not focused enough to create a US tax system for the 21st century, as over the 

years the federal tax code has expanded dramatically in size and scope and tax complexity 

creates big costs for American households and businesses. He stated that the TAXE 

Committee’s work is valuable, as it brings more transparency and public debate.  

 

Mr Entin explained that it is now well known that the US has the highest corporate income 

tax among the leading industrialised nations – economists have determined that the US has 

the third highest corporate income tax among the 165 nations surveyed. Only Chad and the 

United Arab Emirates levy a higher corporate tax rate than the US. He stated that the US taxes 

foreign-source income at a much lower effective rate than it taxes domestic source income of 

US multinationals. Regarding tax rates, Mr Hodge referred to the OECD study and compared 

US effective tax rates with those of France and Germany, demonstrating that US tax rates 
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were much higher. 

 

Regarding the question on Delaware, he indicated that there are many companies but they are 

not only there for tax purposes. Moreover, Delaware is not the only US state offering easy 

access to those looking to create an anonymous corporate entity, with Wyoming, Nevada, 

California and others also being implicated in such practices. Mr Ekins explained that the US 

tax code treats corporations differently from other forms of business. Specifically, corporate 

income is subject to two levels of taxation: once at the entity level, through corporate income 

tax, and once at the individual level, through individual income tax. However, income earned 

by pass-through businesses, such as partnerships, is not subject to any entity-level taxes, and 

is only taxed through individual income tax. He clarified further that, for example, 'S-

corporations' are taxed in a different way from corporations. He also pointed to the problem of 

it being difficult to define where corporate income is generated if production is in one 

country, but components are made in several other countries and the final product could be 

consumed in other counties. 

 

With reference to the presidential election process, some of ideas of the candidates were 

criticised by the Tax Foundation, in that it would bring in revenue, but not necessarily 

economic growth. Mr Entin referred also to the recent proposal from Senator Hatch regarding 

a move from corporate tax to the shareholder. However, he added that the US has a highly 

progressive income taxation system in comparison with other OECD countries. According to 

him, deferral creates an additional problem, however, because it encourages US 

multinationals to retain foreign profits overseas instead of repatriating them to the US parent 

company. The result is that US multinationals in recent years have accrued an estimate of 

over USD 2 trillion in overseas assets. 

 
Mr Entin explained inversion used by MNCs by acquiring a very small foreign company, then 

moving the joint headquarters abroad. He indicated that the Treasury is changing the 

interpretation of the so-called 80/20 rule and is discouraging inversions by tightening the rules 

governing intra-company loans to prevent what is known as ‘earning stripping’. 

 

Mr Hodge summed up and stated that a corporate tax reform that reduces the corporate tax 

rate and moves toward a competitive territorial tax system would not only discourage 

inversions, but also would encourage investment and create jobs. He was also of the view that 

definitions should be harmonised and that the 'Arm’s length' principle on transfer pricing was 

not a correct measure. 

 

12.30 - 13.30  Working lunch (finger food) with academics/think tanks 

John C. Fortier, Director of the Democracy Project, Bipartisan Policy 

Center  

Shai Akabas Associate Director of Bipartisan Policy Center Economic 

Policy Project  

Eric Toder, Co-director, Urban-Brookings Tax Policy Center 

 

Source: http://bipartisanpolicy.org/about/who-we-are/ : 

The Bipartisan Policy Center is a non-profit organisation that combines the best ideas from 

both parties to promote health, security and opportunity for all Americans. BPC drives 

principled and politically viable policy solutions through the power of rigorous analysis, 

painstaking negotiation and aggressive advocacy. 

http://bipartisanpolicy.org/about/who-we-are/
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Source: http://www.taxpolicycenter.org/ : 

The Tax Policy Center is a joint venture of the Urban Institute and Brookings Institution. The 

centre is made up of nationally recognised experts in tax, budget, and social policy who have 

served at the highest levels of government. TPC provides timely, accessible analysis and facts 

about tax policy to policymakers, journalists, citizens and researchers. 

 

During the discussion, Members learned about the views of the invited experts on the ongoing 

elections and on how the US corporate tax system may be reshaped on the basis of the 

proposals of the candidates. 

 
 
14.00 - 15.00  Meeting with OXFAM America  

Gawain Kripke, Director of Policy and Research  

Didier Jacobs, Senior Economist  

Nick Galass, leads on the Oxfam's economic inequality research 

Robbie Silverman, Senior Advisor  

 

Mr Silverman introduced Oxfam America actions regarding corporate taxation, notably 

stating that it is examining why and how approaching tax responsibility beyond legal 

compliance benefits companies and the developing countries in which they operate. He 

referred to their research study that concluded that the 50 biggest US businesses have 

USD 1.4 trillion held offshore, while overall the use of tax havens allowed US firms to reduce 

their effective tax rate on profits from the US headline rate of 35 % to an average of 26.5 % 

between 2008 and 2014. He stated that for every USD 1 spent on lobbying, these 50 

companies collectively received USD 130 in tax breaks, although noting that it was difficult 

to obtain facts on federal lobbying. Moreover, he stated that Oxfam estimates that tax 

avoidance by US corporations costs the economy some USD 111 billion a year, but it was 

also fuelling the global wealth divide by draining USD 100 billion from the poorest countries. 

 

Mr Silverman explained the dysfunction of the corporate taxation system with multiple levels, 

referring to two sets of rules for MNCs and others for SMEs. He stated that almost no 

company pays the US headline rate of 35 % but on average only 26.5 %. He called therefore 

for increased transparency and mentioned country-by-country reporting. He was of the view 

that the EU's threshold of a turnover above EUR 750 million was too high. He noted that 

'beneficial ownership' was a key priority and explained that the Obama Administration has 

proposed legislation in this regard with some shortcomings, for example, concerning the 

control test. 

 

Mr Jacobs also singled out some African countries and loopholes in corporate taxation 

systems worldwide that allow US firms to seek to reduce their tax bill by ‘profit-shifting’. He 

was also of the view that, regarding 'beneficial ownership', there should be a test to check who 

is the person responsible for controlling the money, and the proposal of the Obama 

Administration does not include trusts. Moreover, he stated that US companies report to the 

US Treasury, and the US Treasury provides information to those countries that have signed 

up to the FATCA. However, a problem arises regarding the exchanged information, as there 

is no (full) reciprocity from the US side. 

 

Mr Silverman called for the EU to push forward and eventually get the US on board. He 

http://www.taxpolicycenter.org/
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therefore agreed that it is important to have a joint agenda between the US and the EU. 

Regarding the Panama Papers, he indicated that it was difficult to determine what was 

legitimate and what was not, hence transparency would be a key priority also for legitimate 

uses of tax havens, referring to Delaware, which offers certain benefits to businesses. He 

emphasised the need for further efforts to engage developing countries in the OECD 

framework.  

 
 

15.00 - 16.00  Meeting with the International Monetary Fund (IMF)  

Vicki Perry, Assistant Director in the Fiscal Affairs Department and 

Division Chief of the Tax Policy Division  

Ruud De Mooij, Deputy Division Chief in the Tax Policy Division  

 

According to Ms Perry, changes and behaviours mirror those of other countries and hence it is 

likely that the US will make a shift to direct tax on investments. She mentioned the tax 

incentives, such as tax holidays for foreign direct investments, that need to be examined at 

both ends. Regarding tax evasion and tax planning, Ms Perry indicated that they require skills. 

Taxes should be paid where value is created, and there should be a balance between the right 

of sovereign states to decide on corporate taxation and tax competition between countries. 

 

Mr De Mooij explained that the BEPS process is relevant to developing countries and that 

there is a platform for elaborating a 'tax toolkit' for BEPS implementation in developing 

countries in compliance with the OECD framework. International organisations are 

collaborating on a full range of issues and providing technical assistance to developing 

countries. As for developing economies, strengthening domestic tax systems is urgent owing 

to declining development assistance. While public revenues would need to be recovered from 

domestic sources, strengthening tax compliance is necessary with due consideration to 

countries’ differing circumstances. He explained that some of the strategies that 

multinationals use to reduce their tax liabilities – notably base erosion and profit shifting –

would be likely to have a big impact if they could, somehow, be quantified. He added that 

Google, Starbucks and other household names have famously managed to pay very little 

corporate tax. This issue is not just a concern for advanced economies, however, and it is 

likely to represent an even greater concern for developing countries. 

 

Ms Perry indicated that the OECD has set the standards, but it is not clear how they will be 

implemented, as they are very technical. She condemned the fact that the negotiations at the 

OECD were among the developed countries. She noted differences in corporate taxation 

policies and tax competition, in whether taxation is at the corporate level or based on income 

from capital. Rates of corporate income taxation, however, have been reduced more often 

than increased. She noted that taxation is rarely far from the news, but it has seldom been so 

central to public debate, in so many countries, as it is now.  

 
 
16.00 - 17.00 Meeting with the International Consortium of Investigative Journalists  

 Hamish Boland-Rudder, ICIJ’s online editor 

 

Mr Boland-Rudder explained the investigations carried out by the International Consortium of 

Investigative Journalists (ICIJ), referring to the 'LuxLeaks' case and to the Panama Papers, a 

case in which the German-based newspaper Süddeutsche Zeitung oversaw the probe. The 
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Panama Papers investigation has had a massive global impact as, for example, it led to the 

resignation of Iceland’s prime minister, official investigations were opened worldwide and an 

immediate censorship drive was instituted in China. He mentioned also that the OECD had 

started a tax investigation in France. Following the Panama Papers, OECD countries seem to 

have strengthened their collaboration, and some governments are now even meeting 

bilaterally.  

 

Mr Boland-Rudder explained the difference between the ICIJ’s work and WikiLeaks, notably 

mentioning that the ICIJ does not publish anything of a private nature. The ICIJ is looking 

after public interests and exercising 'group' pressure. Tax investigations would be carried out 

using all sources of information, both public and non-public, or through better cooperation 

with tax jurisdictions or tax administrations in the country concerned. 

 

Regarding the 'LuxLeaks' case, Luxembourg prosecutors are now seeking jail time for 

whistleblowers. He therefore underlined the need to protect whistleblowers, as some 

countries/jurisdictions already do, as they are individuals who are acting in the public interest.  

 

Mr Boland-Rudder noted the importance of follow-up, with certain whistleblowers becoming 

victims even though they are serving the general public. He praised the TAXE Committee for 

having helped to keep the public debate alive since 'LuxLeaks' in 2014. He indicated that 

there is a lot of work to be done, as the Panama Papers leak includes more than 11.5 million 

financial and legal records and since it exposes a system that enables crime, corruption and 

wrongdoing, hidden by secretive offshore companies. There is no doubt that there is a 

problem of global tax avoidance generally. According to him, the ICIJ will, as a next step, be 

focusing on Africa, since the continent is faced with a major problem of illicit financial flows. 

 

 

 

 

17.30 - 18.30 Meeting with the World Bank  

Jim Brumby, Director, Public Service and Performance, Governance Global 

Practice  

Marijn Verhoeven, Economist in the Global Practice on Governance  

Rajul Awasthi, Senior Public Sector Specialist in the Governance Global 

Practice (leads the tax policy and revenue administration workstream, 

primarily in the ECA region) 

Guggi Laryea, European Civil Society and European Parliament Relations 

Lead  

 
Mr Brumby explained that the Bank is strengthening cooperation with other international 

organisations through a platform with the OECD, the IMF and the UN, as there are enormous 

expectations globally on corporate taxation. In this context, he referred to offshore financial 

centres, to the Panama Papers, and to illicit financial flows. He explained that the Bank has 

changed its policy regarding funding to private sector support by the International Finance 

Corporation (IFC)1, a member of the World Bank Group. This was due to the fact that 75 % 

                                                 
1 https://www.oxfam.org/en/research/ifc-and-tax-havens 

 

https://www.oxfam.org/en/research/ifc-and-tax-havens
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of investments went to firms using offshore financial centres, according to research 

undertaken by Oxfam. He noted that loan operations are development-policy friendly, notably 

based on budget support, for example a reform of fiscal systems on both sides, public 

spending and revenue collection/taxation, as was the case with a project in Indonesia. He 

added that the Bank would not engage with countries that do not apply certain standards, such 

as the internationally recognised tax governance criteria, and that the IFC lending policy has 

been reviewed accordingly. 

 

In response to questions, Mr Brumby explained that the Bank has a reasonably strong role 

to play, while admitting that the OECD/G20 process has stronger legitimacy. The Bank 

covers 165 countries – a large number (maybe most) of which are developing countries. The 

Bank has country offices that have an ‘insight' into developing countries, and in this 

context, he explained that Pakistan, for example, might turn to them to reform their tax 

system/policy. He also indicated that technical assistance is provided through projects, for 

example on better definitions as regards tax law, such as on 'beneficial ownership'. 

 

As for the questions related to the Panama Papers, Mr Brumby noted that the capacity of a 

tax system is a choice and that many of them have certain peculiar aspects that were likely 

created on purpose. He added that addressing key aspects of base erosion and profit shifting 

is an important exercise – and a difficult one, both technically and politically. He pointed 

out that the BEPS process brings new challenges to developing countries, which is why the 

platform of the international organisations is creating a toolkit for international taxation 

issues. Moreover, he noted that transfer pricing rules and transferring assets were complex 

issues and that there were many different ways of conducting them. For example, he 

indicated that the pricing of commodities was a straightforward way for tax administrations 

to value transactions. However, the OECD’s arm’s length principle on transfer pricing 

would leave other means to value transactions and would be difficult to accept, as 'one 

model' would not fit all countries. According to Mr Brumby, it would not be the best way 

for certain transactions and certain countries, and such rules would require an effective 

dispute resolution procedure. 
 
Mr Verhoeven explained that a threshold of a turnover in excess of EUR 750 million is so 

high that many developing countries do not need to comply with the transparency 

requirements. Regarding the public disclosure of the country-by-country reports, he 

indicated that such information is intended for tax authorities. However, if it were disclosed 

(by everyone), it might change the way in which it would be conducted, as it would leave a 

‘footprint’ of the operations. He gave the example of the Bahamas, which would report no 

operations or 0 %, whereas India would report all company operations but probably report 

no (profit) taxes. 

 

Mr Brumby emphasised that the OECD Global Forum was very successful, for example for 

the exchange of information, but the process was not perfect. He noted, for example, that 

country-by-country reporting was not a global solution for developing countries, as there 

might not necessarily be a lot of confidentiality and the information sharing with developed 

countries would not be on an equal footing. He further praised the OECD Peer Review 

process, mentioning the recent report on Cyprus. 
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RESERVATION 

 

i enlighet med artikel 56.3 i arbetsordningen 

Paloma López Bermejo 

 

Multinationella företag har använt lagliga instrument som har gjort det möjligt för dem att 

undvika att betala vederbörlig skatt och därmed undandra sig sina skyldigheter gentemot 

samhället. Urholkning av skattebasen och överföring av vinster har triggats av en kapitalistisk 

globalisering och av fri rörlighet för kapital inom EU. 

Den senaste tidens skandaler belyser det nuvarande ekonomiska systemets misslyckande och 

dess oförmåga att lösa problemet. 

Vi välkomnar många av rekommendationerna i TAX2, och då i synnerhet indragandet av 

banklicensen för finansinstitut som främjar skatteundandragande samt kravet på ett register 

över globalt välstånd. I TAX2 har man dock misslyckats med att gå till botten med frågan. 

Betänkandet avslutas trots allt med att man inte gör något åt de verkliga orsakerna och friar de 

verkligt ansvariga för den rådande situationen, och därmed ignorerar de lösningar som 

verkligen skulle kunna lösa problemen. 

Vi understryker därför behovet av 

– offentlig kontroll över bank- och finanssystemet 

– restriktioner för förflyttning av kapital 

– ett toppmöte på FN-nivå för att upprätta en färdplan och en gemensam handlingsplan för att 

avskaffa skatteparadis. 
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