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Fråga för muntligt besvarande  O-000040/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Irene Tinagli
för utskottet för ekonomi och valutafrågor

Angående: Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi – BEPS 2.0

Efter finanskrisen 2008–2009 och en rad avslöjanden om skatteundandragande, aggressiv 
skatteplanering och skatteflykt enades G20-länderna om att ta itu med dessa frågor globalt på OECD-
nivå genom projektet mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS), vilket ledde till 
BEPS-handlingsplanen. Man lyckades emellertid inte komma överens om hur man skulle hantera de 
skatteutmaningar som digitaliseringen av ekonomin medför, vilket 2015 ledde till en separat rapport 
om åtgärdspunkt 1 i BEPS-handlingsplanen.

Internationella förhandlingar återupptogs 2019 efter att det inkluderande ramverket (som samlar 130 
länder) och OECD hade offentliggjort ett arbetsprogram för att ta itu med de skatteutmaningar som 
digitaliseringen innebär.

Diskussionerna på OECD/G20-nivå har delats upp på två pelare: Inom ramen för den första pelaren 
diskuteras en ny fördelning av beskattningsrätten genom en ny strategi för fysisk närvaro (nexus) och 
nya vinstfördelningsregler, medan den andra pelaren tar upp kvarstående BEPS-frågor och inför 
åtgärder för att säkerställa en minimiskattenivå.

Parlamentet har följande frågor till kommissionen:

1. Vad tänker kommissionen göra för att få till stånd en gemensam EU-ståndpunkt i de 
internationella diskussionerna på OECD-nivå om skatteutmaningar till följd av ekonomins 
digitalisering, något som är avgörande för att säkerställa bästa möjliga skydd för europeiska 
intressen och se till att EU talar med en röst?

2. Hur tänker kommissionen se till att de pågående internationella diskussionerna inom den första 
pelaren är samstämmiga och förenliga med EU:s förslag, såsom den gemensamma 
(konsoliderade) bolagsskattebasen, skatten på digitala tjänster eller den betydande digitala 
närvaron? Hur föregriper kommissionen konsekvenserna av dessa förslag och konsekvenserna 
för medlemsstaternas inkomstuppbörd?

3. Hur förbereder kommissionen genomförandet av ett potentiellt förhandlingsresultat från en sådan 
internationell överenskommelse? I den beklagliga händelsen av en utebliven internationell 
lösning, när och på vilket sätt kommer kommissionen att agera för att säkerställa ett samordnat 
svar från EU för att skydda den inre marknaden från ytterligare fragmentering?
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