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GENEREL SKATTEPOLITIK

Beføjelsen til at opkræve skatter er et centralt element i EU-medlemsstaternes suverænitet
på et område, hvor medlemsstaterne har tilkendt Unionen begrænsede kompetencer.
Udarbejdelsen af EU's skattebestemmelser sigter mod et velfungerende indre marked, og
harmoniseringen af indirekte beskatning blev behandlet på et tidligere tidspunkt og på mere
indgående vis end den direkte beskatning. Sideløbende med disse bestræbelser optrapper
EU sin kamp mod skatteunddragelse og skatteundgåelse, som udgør en trussel mod loyal
konkurrence og er årsag til et større tab i skatteindtægter. Ifølge traktaten skal skattemæssige
foranstaltninger vedtages enstemmigt af medlemsstaterne. Mens skattepolitikken i høj grad
påvirkes af EU-Domstolens retspraksis, har Europa-Parlamentet kun ret til at blive hørt
i denne henseende, bortset fra i budgetspørgsmål, hvor Parlamentet i sin egenskab af
budgetmyndighed deler beslutningsbeføjelserne med Rådet.

RETSGRUNDLAG

Kapitlet om fiskale bestemmelser (artikel 110-113) i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde (TEUF) som vedrører harmoniseringen af lovgivningen om omsætningsafgifter,
forbrugsafgifter og andre indirekte skatter; kapitlet om tilnærmelse af lovgivningerne (artikel
114-118 TEUF), som dækker afgifter, der har en indirekte virkning på etableringen af det indre
marked, med fiskale bestemmelser, der ikke er underlagt den almindelige lovgivningsprocedure;
andre bestemmelser vedrørende skattepolitik, der henviser til den frie bevægelighed for
personer, tjenesteydelser og kapital (artikel 45-66) i TEUF), miljø (artikel 191-192 i TEUF) og
konkurrence (artikel 107-109 i TEUF).
Forstærket samarbejde (artikel 326-334 i TEUF) kan anvendes i forbindelse med
skattespørgsmål. De vigtigste træk ved EU’s fiskale bestemmelser med hensyn til vedtagelse
af retsakter er, at Rådet træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen, og
at Parlamentet kun høres. De bestemmelser, der vedtages på skatteområdet, omfatter direktiver
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes bestemmelser og Rådets afgørelser.
Direkte beskatning omfatter beskatning af indkomst, formue og kapital, hvad enten disse
er af personlig eller forretningsmæssig art. Personlig indkomstskat er ikke som sådan er
omfattet af EU’s bestemmelser (EU’s aktiviteter på dette område er baseret på EU-Domstolens
retspraksis). EU’s indsats vedrørende selskabsskat er mere udviklet, selv om den kun fokuserer
på foranstaltninger i forbindelse med principperne for det indre marked. Indirekte beskatning
består af afgifter, der ikke opkræves for ejendom eller indtægt. Den omfatter merværdiafgift
(moms), forbrugsafgifter, importafgifter, og energi-og andre miljøafgifter. Udarbejdelsen af
EU's skattebestemmelser sigter mod et velfungerende indre marked og harmoniseringen af
indirekte beskatning blev behandlet på et tidligere tidspunkt og mere indgående end den direkte
beskatning.
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MÅL

Strategien for EU’s skattepolitik er forklaret i Kommissionens meddelelse med titlen
"Skattepolitik i EU – prioriteringer for de kommende år" (COM(2001)0260). Forudsat
at medlemsstaterne overholder EU-reglerne, kan hvert land frit vælge at anvende det
skattesystem, som det finder mest hensigtsmæssigt. Inden for disse rammer består EU’s vigtigste
skattemæssige prioriteter i at fjerne skattemæssige hindringer for økonomiske aktiviteter på
tværs af grænserne, bekæmpe skadelig skattekonkurrence,[1] samt fremme samarbejdet mellem
skattemyndighederne med henblik på at sikre kontrol og bekæmpe svig. Øget samordning af
skattepolitikken ville sikre, at medlemsstaternes skattepolitikker støtter bredere EU-politiske
mål, således som det for ganske nyligt blev fastsat i Europa 2020-strategien for intelligent,
bæredygtig og inklusiv vækst.

RESULTATER

De rapporter om aktiviteter på skatteområdet[2] , som Kommissionen offentliggør, præsenterer
EU's resultater og de skattespørgsmål, der endnu ikke er blevet behandlet. Den seneste rapport
(2013) dækker direkte og indirekte beskatning, skatteunddragelse og skattesvig, samordning på
skatteområdet, beslutninger om skattemæssig statsstøtte og overtrædelsesprocedurer.
Kommissionens meddelelse om fjernelse af grænseoverskridende skattemæssige hindringer
for EU-borgerne (COM(2010)0769) skitserer de mest alvorlige skattemæssige problemer,
som EU-borgerne står over for i grænseoverskridende situationer (f.eks. forskelsbehandling,
dobbeltbeskatning, problemer i forbindelse med krav om skatterefusion og vanskeligheder i
forbindelse med indhentning af oplysninger om udenlandske skatteregler). Der er gjort visse
samordnede bestræbelser på at håndtere skattemæssige hindringer og manglende effektivitet
på områderne selskabsbeskatning, moms, punktafgifter og beskatning af biler. Der er ligeledes
truffet foranstaltninger med henblik på at håndtere skatteunddragelse gennem direktivet om
beskatning af indtægter fra opsparing (2003/48/EF) og direktiver om gensidig bistand mellem
skattemyndigheder. Kommissionen er ligeledes blevet mere proaktiv, når det gælder om at
indlede søgsmål i tilfælde, hvor medlemsstaternes skatteregler ikke er i overensstemmelse med
traktaten.
Vigtige politiske initiativer på området indirekte beskatning omfatter: en grønbog om
momssystemets fremtid (COM(2010)0695) efterfulgt af en meddelelse om en reform af
momssystemet (COM(2011)0851), et forslag til direktiv (COM(2011)0169) om ændring af
energibeskatningsdirektivet (2003/96/EF), som havde til formål at indføre en mere intelligent
energibeskatning i EU, og en meddelelse (COM(2011)0168); direktiv 1999/62/EF om afgifter
på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer, et forslag fra Kommissionen om
et direktiv om afgifter på personbiler (COM(2005)0261), direktiv 2006/112/EF om det fælles
merværdiafgiftssystem, samt adskillige individuelle ordninger vedrørende punktafgifter (f.eks.
om alkohol, tobak og energi).
Den politiske aktivitet på området direkte beskatning er primært fokuseret på harmoniseringen
af beskatningen af virksomheder gennem direktivet om gensidig bistand (77/799/EØF),
direktivet om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer (76/308/EØF), direktivet om
fusioner (direktiv 90/434/EØF), direktivet om moder- og datterselskaber (direktiv 90/435/EØF),
konventionen om undgåelse af dobbeltbeskatning (direktiv 90/436/EØF), direktivet om en

[1]Jf. Rådets adfærdskodeksgruppes rapport af 23. november 1999 om Økofinrådets adfærdskodeks (Business
Taxation) (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
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fælles ordning for beskatning af renter og royalties (2003/49/EF) og et forslag til et fælles
konsolideret selskabsskattegrundlag med fælles regler til beregning af skattepligtig indkomst for
virksomheder, der har aktiviteter i EU (COM(2011)0121). Blandt foranstaltningerne vedrørende
personbeskatning, er det værd at bemærke direktivet om beskatning af indtægter fra opsparing
(2003/48/EF) og meddelelser om udbyttebeskatning (COM(2003)0810) og om afskaffelse af
skattemæssige hindringer for grænseoverskridende ydelse af arbejdsmarkedsorienteret pension
(COM(2001)0214), et forslag om en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner
(COM(2011)0594) og direktiv 2008/7/EF om kapitaltilførselsafgifter. Domstolen har afsagt
adskillige domme om direkte beskatning af EU-borgere.
Et skattepolitisk spørgsmål, som står højt på EU’s dagsorden, er bekæmpelsen af
skatteunddragelse og skatteundgåelse, som Kommissionen har gjort til en prioritet[3].
Bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse omfatter både direkte beskatning (især
foranstaltninger til bekæmpelse af skadelig skattepraksis) og indirekte beskatning (ubetalt
moms). Den bygger især på informationsudveksling. I EU mistes der omkring 1 billion EUR
i skatteindtægter hvert år som følge af skatteunddragelse og skatteundgåelse, hvilket udgør en
trussel mod den loyale konkurrence og repræsenterer et stort tab af indkomstskat til staten. For
at bekæmpe skattesvig, har Kommissionen vedtaget en handlingsplan (COM(2012)0722) og
to henstillinger, den ene om aggressiv skatteplanlægning (C(2012)8806) og den anden om god
forvaltningspraksis på skatteområdet (C(2012)8805). Dette var en opfølgning på en meddelelse
fra juni 2012 om konkrete tiltag til at styrke bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse
(COM(2012)0351).
Rådet vedtog i maj 2013 konklusioner om skatteunddragelse og skattesvig,[4], idet det
fremhævede behovet for en kombination af bestræbelser på nationalt plan, EU-plan og
globalt plan og bekræftede sin støtte til det arbejde, der udføres i G8, G20 og OECD om
automatisk udveksling af oplysninger. Ved samme lejlighed drøftede Rådet også en revision af
rentebeskatningsdirektivet med sigte på at udvide dets anvendelsesområde til at omfatte alle
former for indtægter fra opsparing, samt produkter som skaber et renteafkast. Rådet vedtog
den 24. marts 2014 et direktiv om ændring af EU-direktivet om beskatning af indtægter fra
opsparing (2003/48/EF). Det ændrede direktiv vil udvide anvendelsesområdet for de gældende
regler med henblik på at lukke visse smuthuller ved at styrke EU’s bestemmelser om udveksling
af oplysninger om indtægter fra opsparing og ved at sætte medlemsstaterne i stand til mere
effektivt at slå ned på skattesvig og skatteunddragelse. Medlemsstaterne har indtil den 1. januar
2016 til at vedtage den nationale lovgivning, der er nødvendig for at overholde direktivet.
Skærpelse af EU's selskabsskatteregler om aggressiv skatteplanlægning (koncerninterne
afregningstransaktioner, koncerninterne betalinger), forebyggelse af skadelig
skattekonkurrence og forbedring af overholdelsen af momsskattereglerne kan medvirke
til at lukke skattemæssige smuthuller. Disse smuthuller tages også i betragtning som
et led i EU's lovgivningsproces. Der er gjort fremskridt, f.eks. i forbindelse med den
skattemæssige behandling af koncerninterne betalinger og om behandling af koncerninterne
afregningstransaktioner[5]. Indførelsen af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag
(FKSSG) kunne fjerne en række skatteplanlægningsmuligheder sammen med de fleste af de
skattemæssige hindringer, der påvirker det indre markeds økonomiske effektivitet. Forslaget
har været til forhandling i tre år, uden at der er sket fremskridt. Det forventes imidlertid at

[3]Jf. skrivelse af 12. november 2014 fra kommissionsformand Juncker og næstformand Timmermans til formændene
for henholdsvis Rådet og Parlamentet.
[4]Rådets dokument 9405/13.
[5]F.eks. i Rådets direktiv 2014/86/EU af 8. juli 2014 om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles
beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (skattebehandling af koncerninterne
betalinger).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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blive genoptaget som svar på de betænkeligheder, der er opstået som følge af anvendelsen af
skatteafgørelser til gavn for multinationale selskaber.
På internationalt plan er der gjort fremskridt med hensyn til informationsudveksling. Aftalen
af 29. oktober 2014 om anvendelse af OECD’s nye globale standard for automatisk udveksling
af oplysninger fastsætter, at udvekslingen oplysninger, som underskriverne (50 lande, herunder
de 28 medlemsstater) skal indhente fra 31. december 2015, vil blive påbegyndt i 2017, i stedet
for 2018. Den amerikanske lov om overholdelse af skattelovgivningen (Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)) fra 2010 omfatter elementer, der svarer til elementerne i OECD's
standard. EU’s medlemsstater vil anvende den automatiske udveksling af oplysninger i 2017
inden for rammerne af det reviderede direktiv om administrativt samarbejde, som sigter mod
at gennemføre OECD’s globale standard for automatisk udveksling af oplysninger i EU’s
lovgivning, som vedtaget af Rådet den 14. oktober 2014. Bestemmelserne i EU’s direktiv om
beskatning af opsparing er mere begrænsede, og det vil blive suspenderet, når den automatiske
udveksling af oplysninger finder anvendelse.
G20-OECD-handlingsplanen vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af
overskud behandler de smuthuller i nationale skattesystemer, som udnyttes af multinationale
virksomheder for at undgå at betale skat eller begrænse deres skattepligtige indkomst.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentet har generelt støttet hovedlinjerne i Kommissionens programmer på området for
beskatning. Parlamentet har i forskellige betænkninger erkendt, at "skattemæssig konkurrence
som sådan kan være et effektivt instrument til sænkning af et højt skattetryk” og bidrage med
at reducere de administrative byrder, forøge konkurrenceevnen og modernisere den europæiske
sociale model. Der blev på flere områder identificeret et behov for tiltag på EU-niveau,
herunder: afskaffelse af forskelsbehandling, dobbelt beskatning og bureaukratiske hindringer,
overgang til en endegyldig momsordning, hvor princippet om oprindelsesbeskatning anvendes
uden begrænsninger, og opbakning til princippet om, at forureneren betaler i forbindelse med
energiafgifter,
Bibeholdelsen af enstemmighed i alle beslutninger vedrørende beskatning gør det vanskeligt
at nå det nødvendige niveau for skattekoordination i EU, og Kommissionen fremsatte forslag
om en overgang til afstemning med kvalificeret flertal i forbindelse med visse aspekter af
beskatning. Medlemsstaterne gik imidlertid ikke ind for disse forslag.
Den 2. februar 2010 vedtog Parlamentet en betænkning om fremme af god politik og
forvaltning på skatteområdet[6], hvor det anbefalede en ansvarlig skattepolitik, gennemsigtighed
og informationsudveksling på alle niveauer – nationalt, europæisk og globalt – og en fair
skattekonkurrence.
Parlamentet vedtog den 12. december 2013 en beslutning om opfordring til et måleligt
og bindende engagement mod skatteunddragelse og skatteundgåelse i EU[7]på grundlag
af Kommissionens handlingsplan til bekæmpelse af svig. Parlamentet glæder sig over
Kommissionens bestræbelser på at intensivere bekæmpelsen af skattesvig, skatteunddragelse
og aggressiv skatteplanlægning med henblik på at mindske skattegabet.
Parlamentet vedtog den 25. marts 2015 en beslutning om den årlige skattebetænkning for
2014[8], udarbejdet af Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Beslutningen identificerer tre

[6]EUT C 341 af 16.12.2010, s. 29.
[7]Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0593.
[8]Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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prioriterede områder inden for EU's skattepolitik: (i) større udbytte af det indre marked gennem
skattepolitikken, (ii) bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning
og skattely, (iii) fremme af en anvendelig samordning på skatteområdet for en langsigtet,
vækstorienteret økonomisk politik.
Beslutningen bifalder aftalen om den automatiske udveksling af oplysninger og opfordrer til en
endelig afskaffelse af bankhemmeligheden i EU fra juni 2015. Beslutningen opfordrer til, at der
ligeledes indgås skatteaftaler med tredjelande før den 30. juni 2015 og til samordnet indsats på
EU-plan for at fortsætte anvendelsen af gennemsigtighedsstandarder med hensyn til tredjelande
ved at indarbejde disse standarder i fremtidige handelsaftaler.
Dario Paternoster
05/2016
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