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Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt
angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på
beskatningsområdet
−

1.

Vedtagelse

Kommissionen forelagde den 28. januar 2016 ovennævnte lovgivningsforslag 1, som indgår i
pakken til bekæmpelse af skatteundgåelse. 2

2.

Formålet med dette lovgivningsforslag er at øge gennemsigtigheden på skatteområdet gennem
udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på
beskatningsområdet 3 ved at indføre obligatorisk automatisk udveksling af land for landrapporter mellem medlemsstaternes skattemyndigheder.
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Dok. 5638/16 FISC 9 + ADD 1.
Jf. dok. 5827/16 FISC 14 ECOFIN 71 LIMITE.
EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1, senest ændret ved Rådets direktiv (EU) 2015/2376 af
8. december 2015 (EUT L 332 af 18.12.2015, s. 1).
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3.

Dette lovgivningsforslag er udarbejdet på grundlag af OECD's rapport om dokumentation om
interne afregningspriser og land for land-rapportering ("Transfer Pricing Documentation and
Country-by-Country Reporting"), aktion 13 i OECD/G20's handlingsplan vedrørende
udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud ("Action Plan on Base Erosion and
Profit Shifting") og sigter også mod at supplere funktionen af den multilaterale aftale om
kompetente myndigheders udveksling af land for land-rapporter (MCAA), der er undertegnet
af mere end 30 lande (herunder et stort flertal af EU-medlemsstaterne) inden for rammerne af
OECD's arbejde. 4

4.

Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 12. maj 2016 5. Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg afgav udtalelse om forslaget den 28. april 2016 6.

5.

På samlingen i Økofinrådet den 8. marts 2016 var medlemsstaterne parate til at støtte
formandskabets kompromistekst, mens Det Forenede Kongerige oplyste, at det afventede den
parlamentariske kontrol. 7 UK's forbehold er siden blevet hævet.

6.

De Faste Repræsentanters Komité opfordres derfor til at henstille til Rådet, at det:
som A-punkt på dagsordenen for en kommende samling vedtager Rådets direktiv om

–

ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk
udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, som det efter jurist-lingvisternes
gennemgang foreligger i dok. 7148/16 FISC 39 ECOFIN 231.
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Listen over signatarer af MCAA findes på http://www.oecd.org/tax/automaticexchange/about-automatic-exchange/CbC-MCAA-Signatories.pdf.
Findes på: http://toad.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=ces/eco/eco405/da/eesc-201601284-00-00-ac-tra-da.docx (endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).
Findes på: http://www.europarl.europa.eu/plenary/da/texts-adopted.html (endnu ikke
offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).
Jf. dok. 6903/16 PV/CONS 13 ECOFIN 209 ADD 11, s. 3. Teksten, som den foreligger
efter Økofinrådets drøftelser, er gengivet i dok. 6949/16 FISC 38 ECOFIN 216.
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