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KONKLUSIONER 

Betragtning AC og AD får følgende ordlyd: 

AC. der henviser til, at Kommissionen har nævnt skøn, ifølge hvilke det årlige 

indtægtstab som følge af skatteunddragelse og skatteundgåelse beløber sig til mindst 

1 bio. EUR alene i EU1; der henviser til, at dette påvirker såvel de nationale 

budgetter som EU's budget direkte; 

AD. der henviser til, at det samlede "udviklingsfinansieringstab" i udviklingslandene (dvs. 

de tabte skatteindtægter og de geninvesterede indtægter, som er gået tabt som 

fortjeneste) beløber sig til omkring 250 mia. EUR om året; 

(Nyt afsnit indsat) 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 

Punkt 52 får følgende ordlyd: 

                                                 
1  https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en
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52. konstaterer, at der i mange tilfælde ikke blev foretaget nogen, eller utilstrækkelige, 

undersøgelser for at identificere offshoreenhedernes reelle ejere; fremhæver det deraf 

følgende mislykkede forsøg på at definere enhedens ejerskabsforhold og 

kontrolstrukturerne og/eller på at indhente oplysninger om formålet og 

forretningsforholdets tilsigtede karakter34; understreger, at det af de offentlige 

dokumenter fra Panama-papirerne fremgår, at Mossack Fonseca var klar over, at 

nogle af dets kunder eller datterselskaber ikke altid anvendte deres 

kundelegitimationsprocedurer korrekt1; fremhæver, at Mossack Fonseca har 

indrømmet, at de i nogle tilfælde ikke vidste, hvem de reelle ejere af de registrerede 

enheder var2; 

(Fodnote-reference ”34” slettet) 

(Vedrører den danske udgave.) 

Punkt 78 og 79 får følgende ordlyd: 

78. konkluderer, at medlemsstaterne ved ikke at udbedre disse mangler på passende vis 

har undladt at håndhæve hvidvaskningsdirektiv III effektivt; er alvorligt bekymret 

over, at medlemsstaterne ved ikke at tillade de finansielle efterretningsenheder at 

samarbejde i overensstemmelse med det 3. hvidvaskdirektiv har tilsidesat artikel 4 i 

TEUF om loyalt samarbejde3; henviser også til det forhold, at Kommissionen 

muligvis har undladt at håndhæve disse bestemmelser ved ikke at indlede 

traktatbrudsprocedurer; 

79. bemærker, at visse medlemsstater ofte har indført en skatteamnesti for skatteligning 

af ikkeangivne aktiver, der besiddes offshore, hvilket har medført hvidvaskning af 

eventuelle uretmæssigt erhvervede aktiver og forhindret en grundig efterforskning af 

hvidvaskning af penge i deres retsområder; 

(Nyt afsnit indsat) 

(Vedrører den danske udgave.) 

 

OVERVIEW OF ACTIVITIES DURING THE MANDATE 

                                                 
1  I en e-mail af 24. september 2010 skrev Jürgen Mossack: "Det ser det ud til, at Mossfon UK ikke gør 

deres due diligence-arbejde grundigt (eller måske slet ikke), og at vi måske fra nu af selv vil skulle 

foretage DD for alle de kunder, Mossfon UK har hos os, nuværende så vel som fremtidige!". 
2  I en e-mail vedrørende en udveksling mellem Mossack Fonseca and UBS skrev Mossack Fonsecas 

repræsentant følgende: "Han forklarede, at UBS aldrig havde været aftalepartner hos os. Jeg erklærede 

mig uenig i dette spørgsmål og tilføjede, at vi i nogle tilfælde end ikke ved, hvem den reelle ejer er. 

(...) Jeg svarede, at vi i tidligere tilfælde specifikt på forlangende af UBS og andre banker ikke fik 

udleveret den reelle ejers identitet". 
3  "Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units", dr. Amandine Scherrer og 

dr. Anthony Amicelle, Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS), marts 2017. 
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Sidste afsnit i Sektion II. ”Committee meetings and missions” får følgende ordlyd: 

The PANA Committee held 8 fact-findings missions from February 2017 until December 

2017: 

 

 9-10 February - Mission to United Kingdom 

 20 February - Mission to Malta 

 2-3 March - Mission to Luxembourg 

 21-24 March - Mission to USA (Washington and Delaware) 

 22-23 June - Mission to Portugal 

 7 July - Mission to Cyprus 

 14-15 September - Mission to Switzerland 

 30 November - 1st December - PANA/LIBE Ad-hoc Mission to Malta 

(Tilføjelse af den sidste ad hoc-mission til Malta) 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 

I Sektion III. ”Activities of the Committee”, undersektion 1. ”Programme of hearings 

and missions”, tilføjes følgende ad hoc-mission i tabellen: 

 

Thursday, 30 November 

Friday, 1st December 2017 

Mission 

PANA-LIBE Ad-hoc mission to Malta 

 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 

I Sektion III. ”Activities of the Committee”, undersektion 2. ”List of speakers (hearings 

and missions)” skal den sidste række i tabellen være rækken vedrørende ”The Paradise 

Papers - What are they about and why are they relevant” af 28. november 2017 med 

kommissær Pierre Moscovici 

(Næste række vedrørende høringen med kommissær Vera Jourová om samme emne skal 

slettes, da høringen ikke fandt sted) 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 


