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Betragtning 11 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Personer, der har adgang til 

oplysninger vedrørende skattemæssig 

uredelighed inden for 

indberetningspligtige 

grænseoverskridende ordninger, herunder 

tilfælde af skatteunddragelse og 

skatteundgåelse, bør tilskyndes til at 

foretage indberetning til og samarbejde 

med myndighederne og bør nyde disses 

fulde beskyttelse på enhver tænkelig måde 

inden for de enkelte medlemsstaters 

retlige rammer. 

Or. en 
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(6) Offentliggørelse af potentielt 

aggressive skatteplanlægningsordninger 

med en grænseoverskridende dimension 

kan bidrage effektivt til bestræbelserne på 

at skabe et miljø med retfærdig beskatning 

på det indre marked. På denne baggrund vil 

det være et skridt i den rigtige retning at 

pålægge mellemmænd en forpligtelse til at 

underrette skattemyndighederne om visse 

grænseoverskridende ordninger, der 

potentielt kan bruges til skatteundgåelse. 

For at kunne udforme en mere 

helhedsorienteret politik er det desuden 

vigtigt, at skattemyndighederne efter 

offentliggørelse af oplysninger deler disse 

med deres kolleger i de øvrige 

medlemsstater. Sådanne ordninger har også 

til formål at gøre den fælles 

indberetningsstandard mere effektiv. 

Endvidere er det afgørende at give 

Kommissionen adgang til en tilstrækkelig 

mængde oplysninger, så den kan 

kontrollere, at dette direktiv har den 

ønskede effekt. Kommissionens adgang til 

disse oplysninger fratager ikke 

medlemsstaterne deres forpligtelse til at 

anmelde statsstøtte til Kommissionen. 

(6) Offentliggørelse af potentielt 

aggressive skatteplanlægningsordninger 

med en grænseoverskridende dimension 

kan bidrage effektivt til bestræbelserne på 

at skabe et miljø med retfærdig beskatning 

på det indre marked. På denne baggrund vil 

det være et skridt i den rigtige retning at 

pålægge mellemmænd, revisorer og 

skatteydere en forpligtelse til at underrette 

skattemyndighederne om visse 

grænseoverskridende ordninger, der 

potentielt kan bruges til skatteundgåelse. 

For at kunne udforme en mere 

helhedsorienteret politik er det desuden 

vigtigt, at skattemyndighederne efter 

offentliggørelse af oplysninger deler disse 

med deres kolleger i de øvrige 

medlemsstater. Sådanne ordninger har også 

til formål at gøre den fælles 

indberetningsstandard mere effektiv. 

Endvidere er det afgørende at give 

Kommissionen adgang til en tilstrækkelig 

mængde oplysninger, så den kan 

kontrollere, at dette direktiv har den 

ønskede effekt. Kommissionens adgang til 

disse oplysninger fratager ikke 

medlemsstaterne deres forpligtelse til at 

anmelde statsstøtte til Kommissionen. 
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Kommissionen bør være forpligtet til at 

offentliggøre en kvartalsvis liste over de 

indberettede grænseoverskridende 

ordninger, herunder de skatteydere og 

mellemmænd, der deltager i ordningen. 

Or. en 
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(8) For at sikre et velfungerende indre 

marked og undgå smuthuller i de 

foreslåede bestemmelser bør forpligtelsen 

til at videregive oplysninger pålægges alle 

aktører, der normalt er involveret i at 

udforme, markedsføre, tilrettelægge eller 

forvalte gennemførelsen af 

indberetningspligtige grænseoverskridende 

transaktioner, og andre, som yder 

assistance eller rådgivning i den 

forbindelse. Det bør heller ikke glemmes, 

at en forpligtelse til at videregive 

oplysninger i visse tilfælde ikke vil kunne 

håndhæves over for en mellemmand på 

grund af den fortrolige korrespondance 

mellem advokat og klient, eller hvis der 

ikke findes nogen mellemmand, f.eks. 

fordi den skattepligtige selv udformer og 

gennemfører en ordning. Derfor er det 

afgørende, at skattemyndighederne under 

sådanne omstændigheder ikke går glip af 

muligheden for at modtage oplysninger 

om skatterelaterede ordninger, som kan 

være knyttet til aggressiv 

skatteplanlægning. I disse tilfælde er det 

således nødvendigt at flytte forpligtelsen 

(8) For at sikre et velfungerende indre 

marked og undgå smuthuller i de 

foreslåede bestemmelser bør forpligtelsen 

til at videregive oplysninger pålægges 

skatteydere og alle aktører, der normalt er 

involveret i at udforme, markedsføre, 

tilrettelægge eller forvalte gennemførelsen 

af indberetningspligtige 

grænseoverskridende transaktioner, og 

andre, som yder assistance eller rådgivning 

i den forbindelse. 

Indberetningsforpligtelsen har også en 

afskrækkende virkning, og ved at pålægge 

skatteyderen kravet om videregivelse af 

oplysninger sikres det, at brugeren af en 

potentielt aggressiv skatteordning er klar 

over, at ordningen vil blive undersøgt og 

kan erklæres for ugyldig og/eller føre til 

en sanktion. I tilfælde, hvor 

initiativtageren befinder sig offshore, bør 

forpligtelsen til at videregive oplysninger 

påhvile både skatteyderen og 

offshoremellemmanden. Hvis der er 

problemer vedrørende håndhævelsen 

og/eller praktiske vanskeligheder med at 

sikre overholdelse fra 
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til at videregive oplysninger over på den 

skatteyder, der nyder godt af ordningen. 

offshoreinitiativtageres side, bør det 

overvejes at pålægge sanktioner, herunder 

eksempelvis fratagelse af retten til at få 

tildelt offentlige kontrakter. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at forbedre mulighederne for, at 

dette direktiv bliver effektivt, bør 

medlemsstaterne fastsætte sanktioner for 

overtrædelse af de nationale bestemmelser, 

der gennemfører direktivet, og sikre, at 

disse sanktioner anvendes i praksis, er 

forholdsmæssige og har en afskrækkende 

virkning. 

(13) For at forbedre mulighederne for, at 

dette direktiv bliver effektivt, bør 

medlemsstaterne fastsætte sanktioner for 

overtrædelse af de nationale bestemmelser, 

der gennemfører direktivet, og sikre, at 

disse sanktioner anvendes i praksis, er 

forholdsmæssige og har en afskrækkende 

virkning. Medlemsstaterne bør indføre et 

system til offentliggørelse af navnene på 

initiativtagere og skatteydere, der 

undlader at indberette 

skatteundgåelsesordninger til de relevante 

skattemyndigheder. I ekstreme og 

gentagne tilfælde bør det også være 

muligt at inddrage virksomhedens 

erhvervstilladelse således som anbefalet i 

artikel 165 i den endelige rapport fra 

Europa-Parlamentets Særlige Udvalg om 

Afgørelser i Skattespørgsmål. 

Or. en 

 

 


