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Om: Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0

Efter finanskrisen 2008-2009 og en række afsløringer af forskellige former for skattefusk, 
skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning blev G20-landene enige om at tage hånd om 
disse spørgsmål på OECD-plan gennem det såkaldte BEPS-projekt ("Base Erosion and Profit 
Shifting" – udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud), og dette har ført til udarbejdelsen 
af en BEPS-handlingsplan. Der var imidlertid ingen enighed om, hvordan man skulle tackle de 
skattemæssige udfordringer, der opstår som følge af digitaliseringen af økonomien, og der blev derfor 
i 2015 offentliggjort en særskilt BEPS Action 1-report.

Forhandlingerne på internationalt plan blev genoptaget i 2019, efter at de inklusive OECD/G20-
rammer (omfattende over 130 lande) og OECD iværksatte et arbejdsprogram til at håndtere de 
skattemæssige udfordringer, der følger af digitalisering.

Drøftelserne på OECD/G20-niveau er grupperet omkring to søjler: Søjle 1 fastsætter en ny tildeling af 
beskatningsrettigheder gennem en ny sammenbinding og nye regler for tildeling af overskud, og søjle 
2 omhandler de resterende BEPS-spørgsmål, herunder indførelse af en minimumssats for 
beskatning.

Parlamentet stiller følgende spørgsmål til Kommissionen:

1. Hvordan agter Kommissionen at sikre en fælles EU-holdning i de internationale drøftelser i 
OECD om skattemæssige udfordringer som følge af digitaliseringen af økonomien, som er 
afgørende for at kunne sikre, at EU's interesser tilgodeses bedst muligt, og at EU taler med én 
stemme?

2. Hvordan agter Kommissionen at sikre, at de igangværende internationale drøftelser om søjle 1 
og 2 er sammenhængende og stemmer overens med EU's forslag såsom det fælles 
konsoliderede selskabsskattegrundlag, skatten på digitale tjenester og beskatning af væsentlig 
digital tilstedeværelse? Hvilken indvirkning forventer Kommissionen, at søjle 1 og 2 vil få på 
disse forslag og på medlemsstaternes inddragelse af skatter og afgifter?

3. Hvordan forbereder Kommissionen sig på at gennemføre denne potentielle internationale aftale 
og, i tilfælde af at man ikke når frem til en international løsning, hvornår og hvordan vil 
Kommissionen sikre en koordineret reaktion fra EU's side med henblik på at sikre det indre 
marked mod yderligere opsplitning?
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