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Fremme af god politik og forvaltning på skatteområdet 

Europa-Parlamentets beslutning af 10. februar 2010 om fremme af god politik og 

forvaltning på skatteområdet (2009/2174(INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. april 2009 om fremme af god politik og 

forvaltning på skatteområdet (KOM(2009)0201), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 31. maj 2006 om det nødvendige i, at der 

udvikles en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig 

(KOM(2006)0254), 

 

- der henviser til sin beslutning af 2. september 2008 om det nødvendige i, at der udvikles 

en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig1, 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. oktober 2005 om skatte- og 

toldpolitikkens bidrag til Lissabon-strategien (KOM(2005)0532), 

 

- der henviser til Domstolens dom i sag C-255/02 af 21. februar 2006 (Halifax og andre 

mod Commissioners of Customs and Excise) hvori Domstolen fastslog, at det sjette 

momsdirektiv (direktiv 77/388/EØF) ikke giver afgiftspligtige personer ret til at fradrage 

indgående merværdiafgift, når de transaktioner, der begrunder denne ret, udgør et 

misbrug, 

 

- der henviser til Domstolens dom i sag C-524/04 af 13. marts 2007 (Test Claimants in the 

Thin Cap Group Litigation mod Commissioners of Inland Revenue), hvori Domstolen 

fastslog, at artikel 43 i EF-traktaten ikke er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, 

der indebærer begrænsning af retten til at etablere et rent kunstigt arrangement, der blot 

har et skattemæssigt formål, 

 

- der henviser til henstillingerne i formandskabets konklusioner af 14. maj 2008 om 

beskatningsspørgsmål i fremtidige aftaler mellem Fællesskabet og dets medlemsstater og 

tredjelande, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag af 13. november 2008 til Rådets direktiv til 

ændring af direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af 

rentebetalinger (KOM(2008)0727), 

 

- der henviser til Kommissionens forslag af 2. februar 2009 til Rådets direktiv om 

administrativt samarbejde på beskatningsområdet (KOM(2009)0029), 

 

- der henviser til Kommissionens forslag af 2. februar 2009 til Rådets direktiv om gensidig 

bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre 
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foranstaltninger (KOM(2009)0028), 

 

- der henviser til Kommissionens forslag af 30. april 2009 til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 

2004/39/EF og 2009/.../EF (KOM(2009)0207), 

 

- der henviser til henstilling fra Kommissionen til Rådet om bemyndigelse af 

Kommissionen til at indlede forhandlinger om aftaler mellem Det Europæiske Fællesskab 

og dets medlemsstater på den anden side og med Fyrstendømmet Andorra, 

Fyrstendømmet Monaco og Republikken San Marino på den anden side om bekæmpelse 

af svig og anden ulovlig virksomhed til skade for deres finansielle interesser og sikre 

administrativt samarbejde i form af udveksling af skatteoplysninger og om bemyndigelse 

af Kommissionen til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Det Europæiske 

Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den 

anden side om bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse og sikre administrativt 

samarbejde i form af udveksling af skatteoplysninger (SEK(2009)0899), 

 

- der henviser til G20-landenes erklæring efter topmødet om finansmarkederne og 

verdensøkonomien i Washington den 15. november 2008, 

 

- der henviser til formandskabets konklusioner efter Det Europæiske Råd den 19. og 20. 

marts 2009, 

 

- der henviser til G20-landenes erklæring efter topmødet om en global plan for 

genoprejsning og reform i London den 2. april 2009, 

 

- der henviser til Rådets konklusioner efter dets samlinger den 9. juni 2009 og 20. oktober 

2009, 

 

- der henviser til formandskabets konklusioner efter Det Europæiske Råd den 18. og 19. 

juni 2009, 

 

- der henviser til erklæringen fra G8-landenes finansministre i Lecce (Italien) den 13. juli 

2009, 

 

- der henviser til erklæringen fra G20-landenes stats- og regeringschefer i Pittsburgh den 

24. og 25. september 2009, 

 

- der henviser til artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 

 

- der henviser til rapport fra US Government Accountability Office (2007), rapport fra 

British Naional Audit Office (2008) og rapport fra Conseil des Prélèvements Obligatoires 

(2009), der bl.a. understreger, at ca. en tredjedel af de 700 største virksomheder i Det 

Forenede Kongerige ikke betalte nogen form for skat i 2005 og 2006, at 25 % af 

amerikanske virksomheder med aktiver til en værdi af mere end 250 mio. USD eller en 

årlig indtægt på over 50 mio. USD heller ikke betalte skat i perioden fra 1998 til 2005, 

samt at Frankrigs største virksomheder for øjeblikket betaler 8 % skat af deres reelle 

gennemsnitlige overskud, selv om den officielle skattesats er 33 %, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 48, 



 

- der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0007/2010), 

 

A. der henviser til, at der i EU og på internationalt plan er generel enighed om, at god politik 

og forvaltning på skatteområdet indebærer gennemsigtighed, informationsudveksling og 

fair skattekonkurrence, 

 

B. der henviser til, at fraværet af god politik og forvaltning på skatteområdet opmuntrer til 

skattesvig og skatteunddragelse svarende til 2,5 % af EU's årlige BNP, hvilket har 

alvorlige konsekvenser for medlemsstaternes budgetter og EU's indtægtssystem, og til, at 

lovlydige virksomheder stilles ringere konkurrencemæssigt som følge af skattesvig, og til, 

at god politik og forvaltning på skatteområdet burde medfører flere ressourcer til 

medlemsstaterne og udviklingslandene til gennemførelse af millenniumudviklingsmålene, 

 

C. der henviser til, at globaliseringen har gjort det stadigt vanskeligere at bekæmpe 

skattesvig på internationalt niveau, og at de 27 EU-medlemsstater med deres betydelige 

indbyrdes forskelle er særlig påvirket heraf, og til, at disse faktorer er et vægtigt argument 

for en udbygning af det internationale samarbejde internt i EU og også internationalt, for 

at dette kan være effektivt, 

 

D. der henviser til, at skatteflugt og skatteunddragelse på internationalt plan udgør en 

betydelig hindring for gennemførelsen af millenniumudviklingsmålene, 

 

E. der henviser til, at et betydeligt antal multinationale selskaber er opbygget således, at de 

kan udnytte mulighederne for skatteunddragelse i de forskellige jurisdiktioner, hvor de 

opererer, og til, at forskellige skatteregler i forskellige jurisdiktioner er til fordel for store, 

internationale eller veletablerede foretagender frem for små, lokale eller nystartede 

foretagender, 

 

F. der henviser til, at de multinationale selskabers evne til i udpræget grad at anvende 

skattely og offshore-centre som led i deres skatteunddragelsesstrategier er i modstrid med 

princippet om redelig konkurrence og ansvarlig forretningsskik, 

 

G. der henviser til, at skattely er i modstrid med principperne om solidaritet, retfærdighed og 

omfordeling, og til, at et betydeligt antal multinationale selskaber i en globaliseret 

økonomi bruger deres magt til at lægge pres på regeringer, især i udviklingslandene, for at 

få sænket skattesatserne og indført skattefordele, der kan tiltrække investeringer, og til, at 

dette i praksis flytter skattebyrden over på arbejdstagerne og lavindkomstfamilierne og 

har medført drastiske nedskæringer i offentlige tjenesteydelser, 

 

H. der henviser til, at Rådet for øjeblikket behandler en række vigtige forslag til lovgivning 

om beskatning af opsparing, administrativt samarbejde og gensidig bistand i forbindelse 

med inddrivelse af skatter, og til, at god politik og forvaltning på skatteområdet i EU vil 

udgøre et politisk og moralsk grundlag for opfordringer til tredjelande om en sådan 

adfærd, 

 

I. der henviser til, at indførelsen af generelle principper mod unddragelse giver 

skattemyndighederne et redskab til at vurdere, hvorvidt hovedformålet med en bestemt 

transaktion er hel eller delvis unddragelse af beskatningspligt, og i bekræftende fald 

opkræve ekstraskat for at imødegå denne unddragelse, 



 

 

J. der henviser til, at netop fordi udviklingslandene ikke har en god politik eller forvaltning 

på skatteområdet, har de ofte ikke legitimitet eller autoritet til at opkræve skatter af deres 

egne borgere, og til, at EU ved formuleringen af sin politik for skatteforvaltning bør tage 

hensyn til de specifikke problemer, som udviklingslandene står over for, og hjælpe dem 

med at løse disse problemer, 

 

K. der henviser til, at G20-landenes og FN's fælles indsats sammen med de bestræbelser, der 

udfoldes som led i de initiativer, OECD står i spidsen for, har ført til visse lovende 

resultater med hensyn til god skatteforvaltning, og til, at disse resultater dog ikke er 

tilstrækkelige til at imødegå de udfordringer, som skattely og offshore-centre udgør, og 

må følges op af afgørende, effektive og konsekvente handlinger, 

 

L. der henviser til, at OECD vurderer, at privat kapital i skattely på nuværende tidspunkt 

andrager næsten 1 000 000 000 000 USD (en billion), næsten fem gange mere end for to 

årtier siden, og til, at mere end en million selskaber, især i USA og EU's medlemsstater, 

har anmeldt kontorer i lande, hvor der findes skattely, 

 

M. der henviser til, at der er dokumentation for, at den finansielle krise til dels skyldes nye 

former for komplicerede finansielle produkter og derivater, der i vid udstrækning er 

placeret i fonde med hjemsted i jurisdiktioner med bankhemmelighed, og til, at skattely 

f.eks. er hjemsted for komplicerede finansielle produkter, der forårsager finansiel 

ustabilitet, og at mange finansielle institutioner havde forpligtelser uden for balancen i 

deres regnskaber i skattely, samt til, at finanskrisen har kastet nyt lys over 

konsekvenserne af manglende god skatteforvaltning, som afslører de risici, der er 

forbundet med uigennemsigtige jurisdiktioner, 

 

N. der henviser til, at kun 5 % af de grænseoverskridende skattefordringer i EU inddrives; 

 

En lejlighed, der skal gribes 

 

1. fordømmer på det kraftigste, at eksistensen af skattely tilskynder til udøvelse af og 

indtjening på skatteundgåelse, skatteunddragelse og kapitalflugt; opfordrer derfor 

indtrængende medlemsstaterne til at prioritere kampen mod skattely, skatteunddragelse 

og illegal kapitalflugt; opfordrer EU til at intensivere sin aktion og træffe øjeblikkelige 

konkrete foranstaltninger – som f.eks. sanktioner – mod skattely, skatteunddragelse og 

ulovlig kapitalflugt; 

 

2. mener, at god skatteforvaltning, forstået som gennemsigtighed og udveksling af 

informationer på alle niveauer, virkningsfuldt tværnationalt samarbejde og redelig 

skattekonkurrence er helt afgørende faktorer for genopbygningen af verdensøkonomien 

efter det finansielle sammenbrud i 2008; 

 

3. minder i denne sammenhæng om, at det er yderst vigtigt at sætte en stopper for 

anvendelsen af kunstige juridiske personer som et middel til at undgå beskatning; 

understreger, at der i stedet for bankhemmeligheden bør ske en automatisk udveksling af 

oplysninger i alle sammenhænge, herunder mellem alle EU-landene og tilknyttede 

områder; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens forslag til administrativt 

samarbejde på skatteområdet, idet det blandt andet udvider samarbejdet mellem 

medlemsstaterne til at omfatte afgifter af enhver art og afskaffelse af 



bankhemmeligheden, og gør automatisk udveksling af oplysninger til hovedreglen; 

 

På EU-plan 

 

4. henviser til, at Parlamentet har afgivet udtalelse til Rådet om ændringerne af direktiv 

2003/48/EF, der bl.a. indeholder en opfordring om at ophæve den midlertidige 

undtagelse, som tillader Østrig, Belgien og Luxembourg at undlade udveksling af 

informationer ved anvendelse af kildeskat; opfordrer Rådet til at vedtage direktivet om 

ændring af direktiv 2003/48/EF i overensstemmelse med Parlamentets holdning; 

 

5. hilser det i forbindelse med EU's beskatning af opsparing velkomment, at Østrig, Belgien, 

Luxembourg og Schweiz som et første skridt har opgivet deres forbehold over for artikel 

26 i OECD's modeloverenskomst om beskatning, og at Andorra, Monaco, Liechtenstein 

og San Marino har tilsluttet sig OECD's standarder; hilser Belgiens afgørelse velkommen 

om at gå fra en ordning med kildeskat til automatisk udveksling af informationer pr. 1. 

januar 2010; 

 

6. fremhæver Parlamentets anmodning i dets holdning af 24. april 2009, om en betydelig 

udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 2003/48/EF til især at omfatte juridiske 

enheder (navnlig private selskaber og truster) og forskellige former for investeringsafkast; 

minder om, at bestemmelserne i direktiv 2003/48/EF bør udstrækkes til at gælde for 

Singapore, Hongkong, Macao og jurisdiktioner såsom Dubai, New Zealand, Ghana og 

visse amerikanske delstater, der ikke er omfattet af direktiv 2003/48/EF og derfor er 

yndede skattely; 

 

7. mener, at markedsføring i EU af alternative fonde med hjemsted i et tredjeland 

forudsætter, at det pågældende tredjeland overholder sunde standarder for 

skatteforvaltning, inklusive en effektiv gennemførelse på basis af retligt bindende regler, 

af princippet om automatisk informationsudveksling; fremhæver især, at de fremskridt om 

standarder for god skatteforvaltning, der er gjort i internationale fora som OECD og G20, 

ikke bør forhindre EU i at indføre højere standarder; 

 

8. understreger, at inddrivelsen af skatter kan forbedres ved en mere effektiv anvendelse af 

den allerede gældende EU-ret og nationale ret på skatteområdet; understreger endvidere 

det presserende behov for yderligere bestræbelser og foranstaltninger med det formål at 

forbedre god politik og forvaltning på skatteområdet; 

 

9. minder om, at momsrelateret afgiftssvig vækker særlig bekymring, hvad angår det indre 

marked, for så vidt som det har direkte grænseoverskridende virkninger, medfører 

væsentlige tab af skatteindtægter og direkte påvirker EU's budget; opfordrer indtrængende 

Rådet til at vedtage det nye direktiv om forvaltningsmæssigt samarbejde om beskatning 

og til at bekæmpe momssvig, under behørig hensyntagen til Parlamentets holdning; 

 

På internationalt plan 

 

10. opfordrer indtrængende alle de berørte parter til at fremskynde indgåelsen af en aftale 

med Liechtenstein om bekæmpelse af svig; opfordrer indtrængende Rådet til at godkende 

et mandat til Kommissionen om forhandling om tilsvarende aftaler med Andorra, 

Monaco, San Marino og Schweiz; anmoder i denne forbindelse medlemsstaterne om at 

revidere deres bilaterale aftaler om beskatning med tredjelande; 



 

 

11. opfordrer til øget samarbejde, såsom automatisk udveksling af oplysninger mellem stater, 

for at lette tilbagesøgning af kapitalstrømme mod udlandet via illegale aktiviteter, der er 

til skade for det indre marked; 

 

12. opfordrer Kommissionen til hurtigt at rapportere om den henstilling, som Rådet fremsatte 

den 14. maj 2008, om indsættelse af en specifik bestemmelse om god politik og 

forvaltning på skatteområdet i de relevante aftaler, som EU og dets medlemsstater indgår 

med tredjelande; gør navnlig opmærksom på behovet for, at bestemmelser om god politik 

og forvaltning forhandles i forbindelse med generelle og specifikke aftaler med 

tredjelande, og på behovet for at sikre et effektivt tilsynsforløb under gennemførelsen; 

 

13. henviser, for så vidt angår arbejdet vedrørende skadelig skattekonkurrence i medfør af 

adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning, til nødvendigheden af at sikre, at 

medlemsstaterne i deres forbindelser med tredjelande anvender kodeksen på en måde, 

som er i overensstemmelse med deres bestræbelser på at fremme gennemsigtighed og 

udveksling af informationer i beskatningsanliggender; 

 

14. glæder sig over de fremskridt, der som et første skridt er gjort med hensyn til god politik 

og forvaltning på skatteområdet som et resultat af initiativerne i andre internationale fora 

som G20, G8, FN og navnlig OECD; finder ikke desto mindre, at de hidtidige tilsagn fra 

G20 ikke er tilstrækkelige til at håndtere de udfordringer, som skatteunddragelse, skattely 

og offshore-centre udgør; 

 

15. minder om, at bekæmpelsen af skattely og skatteunddragelse kun kan lykkes med ensartet 

lovgivning, for dermed at undgå at skabe flere juridiske smuthuller, der muliggør svig; er 

derfor af den opfattelse, at direktiv 2003/48/EF, der etablerer princippet om automatisk 

multilateral udveksling af oplysninger, er et glædeligt skridt i retning af etableringen af et 

globalt netværk for automatisk udveksling af oplysninger; glæder sig følgelig over 

Kommissionens forslag om at fremme samarbejdet med tredjelande inden for rammerne 

af direktiv 2003/48/EF; 

 

16. anmoder OECD og dens medlemsstater om i fuldt omfang at inddrage Kommissionen i 

Global Forums faglige evaluering ("peer review"), navnlig med hensyn til 

identificeringen af usamarbejdsvillige jurisdiktioner, iværksættelsen af en proces med 

henblik på evaluering af overholdelsen og gennemførelsen af foranstaltninger med en 

afskrækkende virkning for at fremme overholdelse af standarderne; mener endvidere, at 

OECD-rammen for bekæmpelse af skattely er utilfredsstillende; understreger behovet for 

at forbedre indikatoren for at opnå status som samarbejdsvillig jurisdiktion ved f.eks. at 

indføre en kvalitativ værdi; stiller sig kritisk over for det forhold, at denne indikator kun 

kræver indgåelse af 12 aftaler om udveksling af skatteoplysninger; beklager i den 

forbindelse, at udvekslingen af oplysninger kun finder sted efter anmodning, og ikke er en 

obligatorisk og bindende forpligtelse, og at OECD lader regeringer fjerne fra 

organisationens sorte liste alene efter tilsagn om at efterleve principperne om udveksling 

af oplysninger, men uden at kontrollere at principperne reelt anvendes i praksis; 

 

Mod en egentlig EU-politik for god politik og forvaltning på skatteområdet 

 

17. mener, at der er et behov for konsistens og for en egentlig EU-politik for god politik og 

forvaltning på skatteområdet; mener, at EU's troværdighed bl.a. afhænger af dens vilje til 



først at bekæmpe skattely inden for dens eget territorium, som et eksempel på god politik 

og forvaltning; opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse nøje at kontrollere, at de 

foranstaltninger, som optræder i dens meddelelse om fremme af god politik og forvaltning 

på skatteområdet, gennemføres; 

 

18. mener, at Kommissionen med forbehold for medlemsstaternes beføjelser bør have til 

opgave at udforme og formulere denne politik og tildeles de nødvendige ressourcer; 

 

19. anbefaler, at der oprettes et hensigtsmæssigt system, der tilgodeser inddrivelse af 

grænseoverskridende skattefordringer med henblik på at øge det nuværende lave 

inddrivelsesniveau på 5 % ved at fordele en retfærdig andel af det ubetalte skatteprovenu, 

der inddrives, mellem både den skatteforvaltning, der inddriver skattefordringen på vegne 

af den medlemsstat, der fremsætter anmodningen på den ene side, og skatteforvaltningen i 

den medlemsstat, der modtager anmodningen på den anden side; 

 

20. opfordrer Kommissionen til, i forbindelse med den gensidige assistance til inddrivelse af 

skattefordringer, afgifter og andre foranstaltninger, at evaluere omfanget af 

medlemsstaternes grænseoverskridende fordringer, der skal inddrives i EU, og etablere 

kvantitative indikatorer til måling af udviklingen i den grænseoverskridende inddrivelse 

over tid; 

 

21. mener, at EU aktivt bør fremme forbedringen af OECD's standarder med henblik på at 

gøre automatisk multilateral udveksling af informationer til en global standard; opfordrer 

desuden indtrængende EU til at træffe foranstaltninger med henblik på at forebygge 

misbrug af "bopælsprincippet" ved anvendelse af fiktive adresser og ordninger for 

ejerskab, som gør det muligt at lade holdingselskaber uden aktiviteter eller 

skuffeselskaber beskytte de egentlige ejere, så de ikke skal betale skatter og afgifter i 

deres hjemland; opfordrer desuden indtrængende EU til at fastsætte en fælles tilgang til 

anvendelsen af foranstaltninger mod misbrug, som bør være effektive, rimelige og afstemt 

efter begrebet om rent kunstige arrangementer, som defineret af Domstolen; 

 

22. opfordrer indtrængende EU til at anvende en konsekvent strategi for god politik og 

forvaltning på skatteområdet i forbindelse med den europæiske naboskabspolitik, 

udvidelsespolitikken og politikken for udviklingssamarbejde; understreger, at 

skatteforvaltningspolitikken bør bidrage aktivt til opbygningen af holdbare og 

gennemskuelige skattesystemer i udviklingslandene, især med henblik på at sætte en 

stopper for skattesvig, som hvert år er årsag til tabte skatteindtægter svarende til ti gange 

den udviklingshjælp, der tilføres fra de industrialiserede lande; mener, at der skal afsættes 

passende midler for at nå dette mål; minder om, at god politik og forvaltning på 

skatteområdet i sidste ende vil tiltrække investeringer, fordi det bidrager til at skabe 

juridisk klarhed, gennemskuelighed og stabilitet på skatteområdet; 

 

23. understreger behovet for at revidere de nuværende internationale regnskabsstandarder 

med henblik på øget gennemskuelighed; tilskynder i den forbindelse til, at der etableres 

en ordning, hvorefter regnskabsoplysninger vedrørende skattely fremgå klart af alle 

selskabers årsregnskaber land for land, og foreslår, at der oprettes et EU-register over 

navnene på alle enkeltpersoner og foretagender, der har oprettet selskaber og konti i 

skattely, med det formål at afsløre de egentlige ejere, som skjuler sig bag offshore-

selskaber; 

 



 

24. betoner nødvendigheden af, at medlemsstaterne samordner deres politik for at forbedre 

gennemførelsen af bestemmelserne om bekæmpelse af skatteunddragelse; 

 

25. henviser til, at indførelsen af et fælles skattegrundlag for selskabsskat internt i EU vil gøre 

det nemmere at håndtere dobbeltbeskatning og spørgsmål om transfer pricing inden for 

koncerner; ser i den forbindelse frem til at modtage Kommissionens konsekvensvurdering 

senest inden udgangen af dette år; 

 

26. foreslår med henblik på bedre at kunne spore unøjagtigheder i faktiske salgspriser og de 

oftest benyttede metoder til skatteunddragelse, at Kommissionen prioriterer en bredere 

anvendelse af komparativ profit-metoden, således at fokus for inspektionen af 

koncernafregninger flyttes fra transaktionsniveau til virksomhedsniveau; gør opmærksom 

på, at den komparative profit-metode er fokuseret på sammenligning af indtjening mellem 

selskaber inden for hver erhvervssektor, og at et fald i indtjeningen i et multinationalt 

selskabs datterselskab til et niveau, der er væsentligt lavere end sektorens gennemsnit 

målt over tid, kan være tegn på voldsom transfer pricing; 

 

27. anmoder EU om at undersøge forskellige muligheder for sanktioner og incitamenter til 

fremme af god politik og forvaltning på skatteområdet, f.eks. en særlig afgift på alle 

transaktioner til eller fra usamarbejdsvillige jurisdiktioner, ikkeanerkendelse i EU af 

selskabers retlige status, såfremt disse er etableret i en usamarbejdsvillig jurisdiktion, og 

et forbud mod, at finansieringsinstitutter i EU opretter eller opretholder datterselskaber og 

filialer i sådanne jurisdiktioner; 

 

28. mener, at EU desuden bør sikre konsistens i anvendelsen i både EU og på internationalt 

niveau af standarderne vedrørende tilsyn, beskatning samt hvidvaskning og bekæmpelse 

af terrorisme; 

 

29. opfordrer Kommissionen til hvert år at aflægge rapport til Europa-Parlamentet om 

anvendelsen af EU's politik for god skatteforvaltning, første gang i oktober 2010; 

 

 

o 

o     o 

 

 

30. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

 


