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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Det Europæiske Råd understregede i 

sine konklusioner fra 18. december 2014, 

at der er et akut behov for at gøre 

fremskridt med indsatsen for at bekæmpe 

skatteundgåelse og aggressiv 

skatteplanlægning, såvel på globalt plan 

som på EU-plan. Det Europæiske Råd 

understreger betydningen af 

gennemsigtighed og glædede sig over 

Kommissionens hensigt om at forelægge et 

forslag om automatisk udveksling af 

oplysninger om afgørelser i 

skattespørgsmål i Unionen. 

(2) Det Europæiske Råd understregede i 

sine konklusioner fra 18. december 2014, 

at der er et akut behov for at gøre 

fremskridt med indsatsen for at bekæmpe 

skatteundgåelse og aggressiv 

skatteplanlægning, såvel på globalt plan 

som på EU-plan. Det Europæiske Råd 

understreger betydningen af 

gennemsigtighed og glædede sig over 

Kommissionens hensigt om at forelægge et 

forslag om automatisk udveksling af 

oplysninger om afgørelser i 

skattespørgsmål i Unionen. Det er derfor 

beklageligt, at Økofinrådet ved at 

indskrænke anvendelsesområdet og 

formerne for udveksling har indtaget en 

holdning, som er mindre restriktiv end 

Kommissionens tekst og Økonomi- og 

Valutaudvalgets udtalelse.  

Or. fr 

Begrundelse 

Økofinrådet har i holdning af 6. oktober delvist afskaffet den tilbagevirkende kraft og udsat 

fristen for ikrafttrædelse og derved givet de medlemsstater, som har været de mest aktive 

inden for skatteafgørelser, tid til at rense ud i beholdningen og fjerne de mest åbenlyse 

misbrug. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på ti år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på ti år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for vedtagelsen af dette direktiv. 

Såfremt en anden medlemsstat anmoder 

herom, oplyser den om samtlige 

afgørelser og ordninger uanset dato eller 

gyldighed. 

Or. fr 

Begrundelse 

I lyset af skandalerne omkring de illoyale skatteordninger og metoder til aggressiv 

skatteoptimering, som visse EU-medlemsstater har praktiseret, er det ikke tilstrækkeligt blot 

at finde løsninger for fremtiden.  For at sætte de lande, som har været offer herfor, i stand til 

at bedømme, hvor store tab de har lidt, og i givet fald få erstatning herfor, bør de have 

adgang til alle oplysninger uden at være begrænset til afgørelser, som stadig er gyldige og 

udstedt inden for ti år før direktivets ikrafttrædelse. 
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