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Europa-Parlamentet,

– der henviser til resolutionen vedtaget af Rådet og repræsentanterne for 
medlemsstaternes regeringer om en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning, der blev 
vedtaget i 1/12/19971 med det formål at hindre skadelig skattekonkurrence inden for 
Den Europæiske Union,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 17. juni 2015 om et fair og effektivt 
system for selskabsbeskatning i Den Europæiske Union: 5 centrale indsatsområder 
(COM(2015)0302),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 28. januar 2016 om en ekstern strategi 
til effektiv beskatning (COM(2016)0024), 

– der henviser til Rådets konklusioner af 8. marts 2016 om adfærdskodeksen for 
erhvervsbeskatning2, 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 5. juli 2016 om yderligere 
foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden på skatteområdet og bekæmpe 
skatteunddragelse og skatteundgåelse (COM(2016)0451), som omfatter en redegørelse 
af EU's listeopførelsesproces for usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner,

– der henviser til Rådets konklusioner af 8. november 2016 om de kriterier og den proces, 
der skal føre til udarbejdelsen af en EU-liste over ikkesamarbejdsvillige 
skattejurisdiktioner, 

– der henviser til Økofinrådets konklusioner af 5. december 2017, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 6. oktober 2020, med de seneste opdateringer af 

1 Bilag I til Rådets konklusioner fra samlingen i Økofinrådet den 1. december 1997 
vedrørende skattepolitik: Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for 
medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 1. december 1997 om en 
adfærdskodeks for erhvervsbeskatning (EFT C 2 af 6.1.1998, s. 1).

2 https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2016/03/08/ecofin-
conclusions-code-conduct-business-taxation/

https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2016/03/08/ecofin-conclusions-code-conduct-business-taxation/
https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2016/03/08/ecofin-conclusions-code-conduct-business-taxation/


EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner1, 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 15. juli 2020 om en handlingsplan for 
en retfærdig og enkel beskatning til støtte for genopretningsstrategien 
(COM(2020)0312),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 15. juli 2020 om god skatteforvaltning 
i og uden for EU (COM(2020)0313), 

– der henviser til sine beslutninger af 25. november 2015 om afgørelser i skattespørgsmål 
og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning2, af 6. juli 2016 om 
afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 
virkning3 og  af 26. marts 2019 om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og 
skatteundgåelse4, 

– der henviser til sin beslutning af 16. december 2015 med henstillinger til Kommissionen 
om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's 
selskabsbeskatningspolitik5,

– der henviser til resultaterne fra undersøgelsesudvalget vedrørende hvidvaskning af 
penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse, som blev forelagt for Rådet og 
Kommissionen den 13. december 20176,

– der henviser til Kommissionens opfølgning på hver af Parlamentets ovennævnte 
beslutninger7,

– der henviser til Kommissionens forslag om status for direktivet om offentlig landeopdelt 
rapportering8 samt sin holdning af 27. marts 2019 til dette forslag9,

– der henviser til Kommissionens undersøgelse med titlen "The Impact of Tax Planning 
on Forward-Looking Effective Tax Rates"10,

1 EUT C 331 af 7.10.2020, s. 3.
2 EUT C 366 af 27.10.2017, s. 51.
3 EUT C 101 af 16.3.2018, s. 79.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0240.
5 EUT C 399 af 24.11.2017, s. 74.
6 EUT C 369 af 11.10.2018, s. 132.
7 Den fælles opfølgning af 16. marts 2016 om større gennemsigtighed, samordning og 

konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik og beslutningerne fra TAXE 1, 
opfølgningen af 16. november 2016 på beslutningen fra TAXE 2, opfølgningen på 
PANA-beslutningen af 12. december 2017 og opfølgningen af 27. august 2019 på 
beslutningen fra TAXE 3. 

8 Forslag af 12. april 2016 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af 
direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for 
visse virksomheder og filialer (COM(2016)0198).

9 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0309.
10 "The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates" (Taxation 

paper No 64, 25. oktober 2016).



– der henviser til Kommissionens undersøgelse med titlen "Aggressive tax planning 
indicators"1 ,

– der henviser til den af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste udarbejdede 
undersøgelse med titlen "An overview of shell companies in the European Union"2 ,

– der henviser til Kommissionens landespecifikke rapporter i sit europæiske semester,

– der henviser til det igangværende arbejde i FN's panel for økonomisk ansvar, 
gennemsigtighed og integritet (Financial Accountability, Transparency and Integrity 
panel),

– der henviser til det igangværende arbejde inden for OECD/G20's inklusive ramme 
vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS) vedrørende 
skattemæssige udfordringer som følge af digitaliseringen,

– der henviser til aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands 
udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab3 , 

– der henviser til forespørgsel til Kommissionen om reformering af EU-listen over 
skattely (O-000082/2020 – B9-0002/2021 og O-000081/2020 – B9–0001/2021),

– der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

– der henviser til forslag til beslutning fra Økonomi- og Valutaudvalget udarbejdet med 
bistand fra Underudvalget om Skatteanliggender,

A. der henviser til, at eksistensen af ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og skadelige 
skatteordninger, herunder i EU-medlemsstaterne, fører til dramatiske finansielle tab for 
EU's medlemsstater, som dræner ressourcer fra de nationale budgetter og hæmmer 
regeringernes kapacitet; der henviser til, at omkostningerne ved virksomheders 
skatteundgåelse for øjeblikket anslås til 500 mia. USD om året4; der henviser til, at 
denne reduktion i skatteindtægterne er særlig problematisk i forbindelse med 
genopretningen efter den sundhedsmæssige, sociale og økonomiske krise som følge af 
covid-19-pandemien og for finansieringen af den grønne omstilling;

B. der henviser til, at 86 % af EU-borgerne ifølge Eurobarometers standardundersøgelse 
fra efteråret 2016 går ind for strengere regler om skatteundgåelse og skattely5; 

C. der henviser til, at Unionen vedtog sin første liste over ikkesamarbejdsvillige 
skattejurisdiktioner ("listen") den 5. december 2017; der henviser til, at denne liste 
omfattede 17 lande eller territorier uden for EU; der henviser til, at Unionen har 
revideret listen 12 gange; 

1  "Aggressive tax planning indicators – Final Report" (Taxation paper No 71, 7. marts 
2018).

2  Kiendl Kristo I. og Thirion E., An overview of shell companies in the European Union, 
EPRS, PE 627.129, Europa-Parlamentet, oktober 2018.

3  EUT C 384 I af 12.11.2019, s. 1.
4 Cobham and Jansky (2018) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jid.3348
5 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/51abaf14-6b6e-11e7-b2f2-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jid.3348
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/51abaf14-6b6e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/51abaf14-6b6e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF


D. der henviser til, at de højest rangerede jurisdiktioner på ranglisterne over 
selskabsskattely ifølge indeks 2019 for selskabsskattely er: 1) De Britiske Jomfruøer, 2) 
Bermuda, 3) Caymanøerne, 4) Nederlandene, 5) Schweiz, 6) Luxembourg, 7) Jersey, 8) 
Singapore, 9) Bahamas, 10) Hongkong og 11) Irland;

E. der henviser til, at 95 jurisdiktioner er blevet vurderet ud fra de tre kriterier, der er 
fastsat i Rådets konklusioner af 8. november 2016, nemlig gennemsigtighed på 
skatteområdet, fair beskatning og gennemførelse af OECD's BEPS-
minimumsstandarder; 

F. der henviser til, at over 135 lande og jurisdiktioner samarbejder om gennemførelsen af 
BEPS-handlingsplanen, hvilket til dels skyldes risikoen for at blive optaget på EU's liste 
over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner; der henviser til, at næsten 40 lande i 
forbindelse med listeopførelsesprocessen blev anmodet om at reformere mere end 120 
skadelige skattepraksisser;

G. der henviser til, at State of Tax Justice-rapporten viste, at blot 2 % af de globale 
skattemæssige tab skyldtes jurisdiktioner på EU-listen; der henviser til, at Caymanøerne 
blev anset for at være den jurisdiktion, der var ansvarlig for de fleste globale 
skattemæssige tab, som koster andre lande mere end 70 mia. USD om året eller 16,5 % 
af de samlede skattetab;

H. der henviser til, at Rådet senest reviderede listen den 6. oktober 2020 ved at fjerne 
Caymanøerne og Oman og tilføje Barbados og Anguilla; der henviser til, at 
Caymanøerne stadig ikke har nogen selskabsskat, og at de ifølge Den Internationale 
Valutafond1 er en af de ti største destinationer for fantominvesteringer, hvilket rejser 
spørgsmål om gennemsigtighed og om en eventuel præferentiel tilgang til visse lande; 

I. der henviser til, at EU's liste over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner i øjeblikket består 
af Amerikansk Samoa, Anguilla, Barbados, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, 
Seychellerne, Trinidad og Tobago, De Amerikanske Jomfruøer og Vanuatu; 

J. der henviser til, at adskillige andre jurisdiktioner har indgået forpligtelser til at 
gennemføre princippet om god forvaltningspraksis på skatteområdet enten vedrørende 
gennemsigtighed eller retfærdige beskatningskriterier;

K. der henviser til, at aktindsigt i dokumenter og det arbejde, der udføres i Gruppen 
vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning), fortsat er begrænset, navnlig i 
forbindelse med EU's listeopførelsesproces; der henviser til, at Den Europæiske 
Ombudsmand har mandat til at undersøge EU-institutionernes anvendelse af EU's regler 
om aktindsigt i dokumenter2, og navnlig beføjelse til at undersøge alle EU-dokumenter, 
uanset om de er fortrolige eller ej, og kan fremsætte henstillinger om, hvorvidt de bør 
offentliggøres;

L. der henviser til, at Kommissionen meddelte, at der var behov for at reformere 
adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning og gennemgå listen i sin meddelelse om god 

1 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-rise-of-phantom-FDI-in-tax-
havens-damgaard.htm

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om 
aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 
31.5.2001, s. 43).

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-rise-of-phantom-FDI-in-tax-havens-damgaard.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-rise-of-phantom-FDI-in-tax-havens-damgaard.htm


forvaltningspraksis på skatteområdet i og uden EU; 

M. der henviser til, at EU i henhold til den mest hensigtsmæssige fordelingsregel har de 
største tab globalt som følge af overførsel af overskud til skattely og anslås til årligt at 
miste ca. 20 % af sine selskabsskatteindtægter1;

1. anerkender den positive virkning, som listen allerede har haft, men beklager, at den ikke 
lever op til sit fulde potentiale, da jurisdiktioner på listen i øjeblikket dækker mindre 
end 2 % af de globale tab af skatteindtægter, hvilket gør listen forvirrende og 
ineffektiv2; søger at styrke listen gennem øget gennemsigtighed, sammenhæng, 
strengere og mere upartiske listeopførelseskriterier og stærkere defensive 
foranstaltninger mod skatteundgåelse; beklager, at lande, som helt tydeligt fremmer 
BEPS, såsom Caymanøerne, er blevet fjernet fra listen; beklager den utilstrækkelige 
forklaring, der gives til den brede offentlighed, til trods for at den europæiske 
offentlighed støtter strammere regler om skattely;

Forvaltning og gennemsigtighed af EU-listen over ikkesamarbejdsvillige 
skattejurisdiktioner

2. bemærker, at den indledende listeopførelsesproces blev foreslået af Kommissionen både 
i dens meddelelse om en ekstern strategi til effektiv beskatning og i dens meddelelse om 
yderligere foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden på skatteområdet og bekæmpe 
skatteunddragelse og skatteundgåelse; bemærker, at Gruppen vedrørende 
Adfærdskodeksen, hovedsagelig gennem sin undergruppe vedrørende tredjeparter, har 
fået til opgave at udføre det forberedende arbejde med opførelsen af listen, selv om 
dette ikke indgik i gruppens oprindelige mandat; sætter spørgsmålstegn ved en sådan 
uformel gruppes evne og egnethed til at udføre denne mission;

3. mener, at EU-listen skal reformeres på EU-plan; anbefaler, at processen formaliseres, 
navnlig gennem et juridisk bindende instrument; mener, at denne reform bør 
gennemføres inden udgangen af 2021 for at beskytte EU mod yderligere indtægtstab i 
genopretningsperioden efter covid-19; kræver, at Rådet med støtte fra medlemsstaterne 
og med passende inddragelse af Europa-Parlamentet pålægger Kommissionen at 
foretage en vurdering af jurisdiktioner i tredjelande på grundlag af klare og 
gennemsigtige kriterier samt at forelægge Rådet et forslag til opførelse af listen, som 
bør offentliggøres, inden Rådet formelt vedtager listen og dens revisioner; opfordrer 
Rådet til at give Parlamentet observatørstatus i drøftelserne i Gruppen vedrørende 
Adfærdskodeksen; mener, at sådanne ændringer vil sikre upartiskhed, objektivitet og 
ansvarlighed i forbindelse med listeopførelsesprocessen;

4. fremhæver betydningen af gennemsigtighed i listeopførelsesprocessen for at give 
mulighed for offentlig kontrol og øge beslutningstagernes demokratiske ansvarlighed; 
tilstræber fuld gennemsigtighed med hensyn til medlemsstaternes holdning; opfordrer 
derfor Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen til at offentliggøre de deltagende 
myndigheder, debatemner, tekniske vurderinger, referater eller resuméer og vedtagne 
konklusioner; mener, at datakilder til screening af jurisdiktioner bør gøres let 
tilgængelige, når de er tilgængelige for offentligheden, for at forbedre ansvarligheden 
og gennemsigtigheden; mener, at metoden til vurdering af tredjelandes ordninger bør 
finjusteres og oplyses fuldt ud; opfordrer Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen til 

1 Tørsløv, Wier & Zucman (2020) http://gabriel-zucman.eu/files/TWZ2020.pdf
2 https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/

http://gabriel-zucman.eu/files/TWZ2020.pdf
https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/


systematisk at offentliggøre et omfattende resumé af sine interaktioner med tredjelande, 
det behandlede emne, og de tilsagn, som tredjelande har givet under hvert trin i 
vurderingsprocessen;

5. bemærker, at den manglende gennemsigtighed kan føre til, at beslutninger misfortolkes, 
og risikerer at undergrave offentlighedens tillid til listeopførelsesprocessen, navnlig når 
resultatet af EU-listen adskiller sig fra de lister over skattely, som tredjeparter har 
oprettet på en gennemsigtig måde; minder om den første liste over medlemsstaternes 
lister, som Kommissionen henviser til i sin meddelelse med titlen "Et fair og effektivt 
system for selskabsbeskatning i Den Europæiske Union: 5 Centrale indsatsområder", 
som omfattede 30 jurisdiktioner, der var angivet af 10 eller flere medlemsstater;

6. glæder sig over de skridt, der allerede er taget med hensyn til gennemsigtighed, såsom 
offentliggørelsen af halvårlige statusrapporter og frigivelsen af visse skrivelser sendt til 
jurisdiktioner i tredjelande; opfordrer til, at de skrivelser, som Rådet sender til 
jurisdiktioner i tredjelande, som endnu ikke er i overensstemmelse med EU's 
listeopførelseskriterier, indeholder et krav om at offentliggøre al korrespondance med 
EU og betragte ethvert negativt svar som manglende samarbejde fra den pågældende 
jurisdiktion; beklager, at disse dokumenter først er tilgængelige, når 
vurderingsprocessen er afsluttet; opfordrer til, at alle breve og tilsagn fra jurisdiktioner i 
tredjelande gøres offentligt tilgængelige, så snart de modtages; opfordrer til, at de 
offentlige oplysninger gøres tilgængelige på en brugervenlig platform;

7. opfordrer til en regelmæssig udveksling mellem formanden for Gruppen vedrørende 
Adfærdskodeksen og Parlamentet, herunder mindst ét formelt fremmøde ved en 
offentlig høring om året;

8. understreger, at Parlamentets rolle i forbindelse med Gruppen vedrørende 
Adfærdskodeksen bør formaliseres, herunder med hensyn til forvaltning og kriterierne 
for listeopførelsesprocessen, f.eks. gennem en meningstilkendegivelsesproces;

9. bemærker, at EU's listeopførelsesproces kun vedrører tredjelande; bemærker, at 
Unionens indflydelse på bekæmpelsen af skatteunddragelse og skadelig skattepraksis i 
hele verden afhænger af det eksempel, den sætter hjemme hos sig selv; understreger 
behovet for sammenhæng mellem listeopførselskriterierne og kriterierne for skadelig 
skattepraksis i EU; minder om den udtalelse, som formanden for Gruppen vedrørende 
Adfærdskodeksen fremsatte under TAX3-udvalgets høring den 10. oktober 2018, om 
muligheden for at screene medlemsstaterne efter samme kriterier som i EU-listen i 
forbindelse med revisionen af mandatet for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen; 
bemærker, at én medlemsstat har modtaget den vurdering fra Det Globale Forum for 
Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet (Det Globale Forum)1, 
at dens overholdelse af den internationale standard for gennemsigtighed og udveksling 
af oplysninger efter anmodning er delvis overensstemmende, og bemærker, at 
tredjelande opføres på listen af Rådet i tilfælde af en sådan vurdering2; understreger i 
denne forbindelse, at nogle medlemsstater regelmæssigt har modtaget landespecifikke 

1 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/global-forum-reveals-
compliance-ratings-from-new-peer-review-assessments-for-anguilla-chile-china-
gibraltar-greece-korea-malta-papua-new-guinea-and-uruguay.htm

2 EUT C 331 af 7.10.2020, s. 3.
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henstillinger om behovet for at imødegå aggressiv skatteplanlægning1; fremhæver, at 
Kommissionen anerkender, at nogle af de ovennævnte medlemsstater har truffet 
foranstaltninger til at forbedre deres skattesystemer for at imødekomme Kommissionens 
kritik, men bemærker, at Kommissionen stadig anfører, at skattereglerne i øjeblikket 
letter aggressiv skatteplanlægning i disse medlemsstater; gentager sin opfordring i 
TAX3-beslutningen til Kommissionen og Rådet om at følge op på de landespecifikke 
henstillinger, der er udstedt til de berørte medlemsstater, indtil der er gennemført 
væsentlige skattereformer, og om at foreslå foranstaltninger, hvor og når der er behov 
for det, men i mellemtiden som minimum betragte disse medlemsstater som EU-
skattely; ser frem til, at disse regeringer tager hånd om problemerne og mindsker 
skatteundgåelse overalt i deres jurisdiktioner; forpligter sig til regelmæssigt at evaluere 
ethvert initiativ, som regeringer tager for at følge sådanne henstillinger, og til at foreslå 
foranstaltninger, hvor og når der opstår behov herfor;

10. minder om, at proceduren i artikel 116 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, i henhold til hvilken Parlamentet og Rådet handler efter den almindelige 
lovgivningsprocedure, bør anvendes, når skadelig skattepraksis fører til 
markedsforvridning i Unionen;

11. opfordrer Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen til at øge inklusiviteten og den 
eksterne accept af processen ved at høre udviklingslande og 
civilsamfundsorganisationer; foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe eller et 
rådgivende organ med tredjelande, navnlig udviklingslande, medlemmer af 
civilsamfundet og eksperter, for at fremme dialogen om de trufne beslutninger;

Ajourføring af EU's listeopførelseskriterier for at tilpasse dem til nuværende og fremtidige 
udfordringer

12. gentager betydningen af listens gennemsigtighedskriterium; opfordrer til klarhed om det 
kommende gennemsigtighedskriterium med hensyn til det endelige reelle ejerskab i 
overensstemmelse med det 5. direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge; 
bemærker de ulige konkurrencevilkår mellem lande, der overholder OECD's fælles 
indberetningsstandard og den amerikanske lovgivning om efterrettelighed vedrørende 
beskatning af konti i udlandet (FATCA); mener derfor, at den manglende gensidighed i 
USA's FATCA bør undersøges i henhold til gennemsigtighedskriteriet;

13. mener, at kriteriet om fair beskatning ikke bør begrænses til skatteforanstaltningers 
præferentielle karakter, men bør se på brede skattefritagelser og misforhold i 
forbindelse med interne afregningspriser; minder om, at den nuværende 
listeopførelsesproces for tredjelande ikke indeholder et selvstændigt kriterium om 0 % 
eller meget lave skattesatser; opfordrer Kommissionen og Gruppen vedrørende 
Adfærdskodeksen til i vurderingen at medtage skatteforanstaltninger, der fører til lave 
beskatningsniveauer, i overensstemmelse med de igangværende forhandlinger om søjle 
II i OECD's/G20's inklusive ramme, navnlig hvad angår minimumsbeskatning; 
opfordrer Kommissionen og Rådet til at foreslå en reel minimumsskattesats, der ville 
udgøre et selvstændigt kriterium for EU-listen; anbefaler, at enhver effektiv 
minimumssats bør fastsættes på et rimeligt og tilstrækkeligt niveau og bør også tage 

1 https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-
recommendations-commission-recommendations_da

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_da
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_da


hensyn til EU's gennemsnitlige lovbestemte selskabsskattesats1 for at modvirke 
overførsel af overskud og forhindre skadelig skattekonkurrence;

14. opfordrer Kommissionen til at overveje fordelene ved at vedtage et initiativ svarende til 
søjle II i den inklusive ramme for EU's listeopførelseskriterier, hvis der ikke er politisk 
enighed på OECD-plan om gennemførelsen af disse foranstaltninger inden udgangen af 
2021;

15. bemærker, at nogle af de mest skadelige tredjelandsjurisdiktioner, herunder 
Caymanøerne og Bermuda, blev fjernet fra listen efter deres indførelse af meget 
minimale substanskriterier og svage håndhævelsesforanstaltninger; understreger, at 
sådanne afgørelser kan rejse spørgsmål om specifikke aktiviteters ægthed og 
upartiskheden i beslutningsprocessen og underminere offentlighedens tillid; opfordrer 
til en styrkelse af screeningskriterierne, herunder krav om substans baseret på en 
formularisk metode, samt proportionalitetskrav og overvågning heraf for at øge listens 
effektivitet og dens evne til at imødegå nye udfordringer som følge af digitaliseringen af 
økonomien; opfordrer Rådet til at medtage automatisk opførelse på listen af 
jurisdiktioner i tredjelande med en selskabsskattesats på 0 % eller med ingen skat på 
selskabers overskud som et selvstændigt kriterium; bemærker med bekymring, at 
tredjelande kan ophæve ikkeoverensstemmende skatteordninger, men erstatte dem med 
nye ordninger, som potentielt er skadelige for EU; minder om betydningen af offentlig 
landeopdelt rapportering med henblik på at overvåge substanskravene;

16. understreger betydningen af BEPS-minimumsstandarder i screeningen af tredjelande, 
navnlig aktion 5, 6, 13 og 14; understreger betydningen af at identificere andre BEPS-
standarder, der skal medtages som listeopførelseskriterier;

17. støtter udvidelsen af EU-listens geografiske anvendelsesområde, samtidig med at der 
tages hensyn til de mindst udviklede landes standpunkt; understreger, at det forhold, at 
nogle udviklingslande måske mangler ressourcer til hurtigt at gennemføre nyligt 
vedtagne skattestandarder, systematisk bør tages i betragtning i fremtidige vurderinger; 
opfordrer derfor indtrængende Rådet til ikke at overveje nedskæringer i 
udviklingsbistanden, som ville have en direkte indvirkning på de endelige 
støttemodtagere, som modforanstaltninger; bemærker imidlertid, at lande med 
finanscentre af en betydelig størrelse ikke bør nyde godt af lignende toleranceniveauer;

18. bemærker, at der er betydelige forskelle mellem EU-listen over ikkesamarbejdsvillige 
jurisdiktioner og de tilsvarende nationale lister; noterer sig Kommissionens ambition 
om bedre at tilpasse de nationale lister til EU-listen; opfordrer til opadgående 
konvergens og harmonisering af kriterierne for at sikre højere standarder og 
sammenhæng;

19. glæder sig over Kommissionens forslag om ved screening af skattejurisdiktioner at tage 
hensyn til den metode, der er udviklet til at identificere højrisikotredjelande med 
henblik på bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, for at 
sikre, at de to listeopførelsesprocesser gensidigt styrker hinanden;

20. noterer sig bestræbelserne på at skabe lige vilkår efter Det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union; opfordrer til en 

1 Tax policies in the European Union: 2020 Survey, GD for Beskatning og Toldunion, 
Europa-Kommissionen, s. 100.



grundig vurdering af disse jurisdiktioner, herunder en fortsat vurdering af Det Forenede 
Kongeriges oversøiske territorier og kronbesiddelser i overensstemmelse med de 
standarder, der er fastsat af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen; understreger, at de 
fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige bør baseres på fælles 
værdier og være rettet mod fælles velstand, hvilket automatisk udelukker aggressiv 
skattekonkurrence; beklager manglen på potentielle foranstaltninger til at genskabe 
balancen i handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige i 
tilfælde af, at Det Forenede Kongerige i fremtiden er uenigt i spørgsmål vedrørende 
skatteunddragelse og hvidvaskning af penge;

21. opfordrer til en lige og upartisk vurdering af EU's vigtigste handelspartnere; opfordrer 
navnlig til en klar vurdering af USA for så vidt angår gennemsigtighedskriterierne;

Koordinering af defensive foranstaltninger

22. anerkender den omdømmemæssige virkning af optagelse på listen som et incitament for 
jurisdiktioner til at engagere sig i screeningsprocessen; understreger, at denne ikke er 
tilstrækkelig til effektivt at imødegå de negative virkninger, som sådanne jurisdiktioner 
har for medlemsstaterne og det indre marked, da den omdømmemæssige virkning på 
visse jurisdiktioner af deres opførelse på listen undergraves af de ovenfor beskrevne 
mangler ved listeopførelsesprocessen, navnlig manglen på gennemsigtighed, bløde 
kriterier og det begrænsede geografiske anvendelsesområde;

23. glæder sig over forbindelsen mellem standarder for god forvaltningspraksis på 
skatteområdet og anvendelsen af EU-midler, der er fastsat i finansforordningen1, 
forordningen om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling2, forordningen om 
Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer3 og afgørelsen om det eksterne 
lånemandat4, og anerkender, at disse standarder er en forudsætning for støtte fra EU; 
advarer imidlertid mod enhver skadelig virkning, såvel nuværende som potentiel, på 
borgerne i udviklingslandene; fremhæver betydningen af at udvikle ensartede 
betingelser, der skal gælde for selskaber og dem, som muliggør og formidler aggressiv 
skatteplanlægning, i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer;

24. opfordrer til, at statsstøttereglerne og medlemsstaternes nationale støtteprogrammer 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 
om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af 
forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 
1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 
283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601 af 26. september 2017 om 
oprettelse af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti 
og en EFSD-garantifond (EUT L 249 af 27.9.2017, s. 1).

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den 
Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for 
Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om 
ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske 
Fond for Strategiske Investeringer (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).

4 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU af 16. april 2014 om en EU-
garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med 
finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (EUT L 
135 af 8.5.2014, s. 1).



sikrer, at virksomheder med økonomiske forbindelser til ikkesamarbejdsvillige 
jurisdiktioner, såsom dem, der er skattemæssigt hjemmehørende i sådanne 
jurisdiktioner, ikke er støtteberettigede; understreger betydningen heraf i forbindelse 
med solidaritet inden for Europa og tillidsskabelse mellem medlemsstaterne; minder 
om, at der er behov for gennemsigtighed gennem offentlig landeopdelt rapportering for 
alle sektorer for at sikre, at dette er tilfældet; opfordrer Rådet til hurtigst muligt at 
afslutte drøftelserne og vedtage sin generelle indstilling til lovgivningsforslaget;

25. støtter og opfordrer til en styrkelse af de yderligere revisions- og due diligence-krav for 
virksomheder og investorer, der er etableret i ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner; anser 
defensive foranstaltninger for at være afgørende for, at listen får virkning;

26. bemærker, at strenge modforanstaltninger vil mindske incitamenterne til 
skatteundgåelse; fremhæver, at EU's værktøjskasse med defensive foranstaltninger 
undergraves af de enkelte medlemsstaters skønsmæssige anvendelse; opfordrer derfor 
Kommissionen til at overveje at fremsætte et lovgivningsforslag om koordinerede 
defensive foranstaltninger mod skatteundgåelse og skatteunddragelse under 
hensyntagen til forhandlingerne om søjle II i den inklusive ramme eller om en reel 
minimumsskattesats på EU-plan, som kunne omfatte følgende:

a) forbud mod fradrag af omkostninger

b) styrkede regler for kontrollerede udenlandske selskaber

c) kildeskatteforanstaltninger

d) begrænsning af skattefritagelse for kapitalandele

e) en switch over-regel

f) konsekvenser for offentlige indkøb og statsstøtte

g) særlige dokumentationskrav

h) suspension af bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster

bemærker, at enhver skatteforanstaltning, der finder anvendelse på virksomheder, bør 
være betinget af de angivne koblingsregler, når transaktionen eller den pågældende 
skatteyder opfylder specifikke skadelige kriterier; mener, at disse foranstaltninger bør 
finde ensartet anvendelse på forbindelserne mellem en medlemsstat og et tredjeland og 
på forbindelserne mellem medlemsstaterne;

27. noterer sig den "grå liste" for jurisdiktioner, der ikke overholder reglerne, men som har 
forpligtet sig til at ændre sig; opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at indføre 
specifikke foranstaltninger såsom øget revision eller forbedret "kend din kunde" -politik 
for transaktioner og due diligence for disse jurisdiktioner;

28. opfordrer Kommissionen til at angive, hvilke aftaler mellem EU og tredjelande eller 
regioner der ikke har medtaget en "klausul om god forvaltningspraksis" som krævet i 
punkt 3.1 i Kommissionens meddelelse om en ekstern strategi til effektiv beskatning og 
skitseret i Rådets konklusioner af 25. maj 2018, hvori de standardbestemmelser, der er 



aftalt for aftaler med tredjelande, blev vedtaget1; opfordrer Kommissionen og Rådet til 
at forklare manglen på en sådan klausul;

°

° °

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, sekretariatet 
for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og til medlemsstaternes 
regeringer og parlamenter.

1 https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2018/05/25/tax-fraud-
standard-provision-agreed-for-agreements-with-third-countries/

https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2018/05/25/tax-fraud-standard-provision-agreed-for-agreements-with-third-countries/
https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2018/05/25/tax-fraud-standard-provision-agreed-for-agreements-with-third-countries/

