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Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot 

skatteundandragande och skatteflykt i EU  

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om uppmaningen till ett 

mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU 

(2013/2963(RSP)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 december 2012 En 

handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande 

(COM(2012)0722), 

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 6 december 2012 om 

aggressiv skatteplanering1, 

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 6 december 2012 om åtgärder 

för att uppmuntra tredjeländer att tillämpa miniminormer för god förvaltning i 

skattefrågor2, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 juni 2012 om konkreta sätt att 

stärka bekämpandet av skattebedrägeri och skatteundandragande, också med avseende på 

tredjeländer (COM(2012)0351), 

– med beaktande av sin resolution av den 21 maj 2013 om kampen mot skattebedrägeri, 

skatteundandragande och skatteparadis3, 

– med beaktande av sin resolution av den 19 april 2012 om begäran om konkreta åtgärder 

för att bekämpa skattefusk och skatteflykt4, 

– med beaktande av Ekofinrådets slutsatser och rapport till Europeiska rådet den 

22 juni 2012 om skattefrågor, 

– med beaktande av Ekofinrådets slutsatser av den 14 maj 2013 om skatteundandragande 

och skatteflykt, 

– med beaktande av den förklaring som G20-ledarna offentliggjorde efter toppmötet i 

St. Petersburg den 5 och 6 september 2013,  

– med beaktande av kommunikén efter G20-mötet mellan finansministrarna och 

centralbankscheferna i Moskva den 15 och 16 februari 2013, 

– med beaktande av 2013 års rapport från Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD) Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 
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– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. I EU går varje år ett belopp på uppskattningsvis 1 biljon euro i potentiella skatteintäkter 

förlorat till följd av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt, men inga 

konkreta åtgärder vidtas för att lösa problemet. 

B. Skattebedrägerier och skatteundandragande är olagliga sätt att undvika skatteskulder, 

medan skatteflykt är lagligt utnyttjande av skattesystemet för att minska eller undvika 

skatteskulder, vilket ibland leder till aggressiv skatteplanering som innebär att man drar 

otillbörlig nytta av teknikaliteter i ett skattesystem eller skillnader mellan två eller flera 

skattesystem i syfte att minska det skattepliktiga beloppet. 

C. Harmonisering av skattebasen mellan medlemsstaterna är det enda som skulle förhindra 

skatteflykt. 

D. De potentiella skattevinsterna skulle ge medlemsstaterna bättre möjlighet att balansera 

sina budgetar och utöka de medel som finns tillgängliga för att främja investeringar, 

tillväxt och sysselsättning, som är avgörande socioekonomiska faktorer för en hållbar 

EU-strategi ut ur krisen. 

E. Omfattningen av skatteundandragandet och skatteflykten undergräver medborgarnas 

förtroende för en rättvis och legitim offentlig förvaltning och sitt skattesystem. 

F. Ensidiga nationella åtgärder har i många fall visat sig vara ineffektiva och otillräckliga 

och åskådliggjort att det behövs ett samordnat och diversifierat tillvägagångssätt baserat 

på konkreta strategier och mål som fastställs på nationell nivå, EU-nivå och internationell 

nivå. 

G. Konsolidering av de offentliga finanserna förutsätter ansträngningar på såväl inkomst- 

som utgiftssidan i de offentliga budgetarna. Det är mycket viktigt att det finns en korrekt 

balans mellan skattebaser och skattesatser för att man ska kunna trygga finanspolitisk 

stabilitet och konkurrenskraft på nationell nivå och EU-nivå. 

1. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen och rådet är beredda att ta itu med 

skattegapet i Europa genom att bland annat fokusera på att stärka kampen mot 

skattebedrägeri och skatteundandragande samt aggressiv skatteplanering. 

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens senaste förslag om utökning av det 

automatiska informationsutbytet, bekämpning av momsbedrägerier och ändring av 

direktivet om moder- och dotterbolag, som är utformade för att minska skatteflykten i 

Europa genom att täppa till de rättsliga kryphål som finns och som vissa företag har 

utnyttjat för att undgå att betala sin rättmätiga andel av skatterna.  

3. Europaparlamentet påminner om sin bestämda uppmaning till medlemsstaterna att dessa 

bör sätta upp ett ambitiöst men realistiskt mål om att åtminstone halvera skattegapet till 

2020. 

4. Under den nuvarande perioden av återhämtning efter krisen kan konkreta mål och ett 

genuint åtagande om bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt genom 

undanröjande av skattegapet enligt Europaparlamentets mening öka skatteinkomsterna på 

ett välbehövligt sätt så att de täcker de utestående skattebeloppen.  



 

 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en undersökning om eventuella 

indikatorer som utgör en grund för att förhindra skattebedrägeri, skatteundandragande 

och skatteflykt och att i förekommande fall fastställa en standarduppsättning indikatorer 

för att mäta skatteundandragande och skatteflykt.  

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa en uppsättning konkreta mål 

för att minska skattegapet på EU-nivå och nationell nivå, med huvudmålet att minska 

skattegapet till 2020. 

7. Europaparlamentet föreslår att dessa mål inlemmas i Europa 2020-strategin om så är 

lämpligt, och uppmanar kommissionen att undersöka om de skulle kunna få en tydlig 

funktion inom den europeiska planeringsterminen. 

8. I detta sammanhang uppmanar Europaparlamentet kommissionen att även utreda om de 

nationella reformprogrammen samt stabilitets- och konvergensprogrammen skulle kunna 

utvidgas med dessa mål och åtgärder för att den minskning av skattegapet som krävs ska 

kunna uppnås. 

9. Europaparlamentet betonar att det finns ett brådskande behov av bättre samordning och 

att en gemensam satsning på att minska skattegapet skulle ge kött på benen åt 

rådets utfästelser om engagemang i kampen mot skatteundandragande och skatteflykt. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen rapportera till parlamentet och 

rådet om de framsteg som gjorts i EU och globalt för att bekämpa skatteundandragande, 

skatteflykt och aggressiv skatteplanering, samt att offentliggöra konkreta exempel på 

bästa praxis inom detta område på sin webbplats.  

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). 

 

 


