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FISC 98
ECOFIN 559
I/A-PUNKTSNOTE
fra:
til:

Generalsekretariatet for Rådet
De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Vedr.:

Adfærdskodeks (erhvervsbeskatning)

1.

−

Rapport til Rådet

−

Udkast til Rådets konklusioner

På mødet den 2. juni 2016 drøftede Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen gruppens rapport
til Rådet.

2.

Som sædvanlig bør denne rapport ledsages af udkastet til Rådets konklusioner, som det
foreligger nedenfor:
"Med hensyn til adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) erklærer Rådet følgende:
–

det hilser med tilfredshed de fremskridt, som Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen
har gjort under det nederlandske formandskab, jf. gruppens rapport (dok. 9912/16 FISC
97 ECOFIN 558)

–

det glæder sig især over aftalen om retningslinjerne og de forklarende noter angående
hybride mismatch af faste driftssteder, som involverer tredjelande

–

det anmoder gruppen om at fortsætte med at overvåge standstill og gennemførelsen af
rollback og opfordrer gruppen til at fortsætte arbejdet i forbindelse med arbejdspakken
for 2015

9913/16

dr/KB/bh
DG G 2B

1

DA

–

det opfordrer Kommissionen til at fortsætte dialogen med Liechtenstein om anvendelsen
af principperne i adfærdskodeksen, jf. rapporten

–

det opfordrer gruppen til fortsat at overvåge tilpasningen af ordninger for patentbokse
med den aftalte neksustilgang

–

det opfordrer gruppen til at aflægge rapport til Rådet om sit arbejde under det slovakiske
formandskab."

3.

De Faste Repræsentanters Komité opfordres til:
–

at fremsende rapporten til Rådet (dok. 9912/16 FISC 97 ECOFIN 558) sammen med
udkastet til Rådets konklusioner, jf. ovenfor

–

at henstille til Rådet, at det godkender begge som A-punkter på dagsordenen.
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BILAG

ERKLÆRING FRA SPANIEN TIL OPTAGELSE I RÅDETS PROTOKOL

"Spanien er enig med gruppen i, at dele af Gibraltars ordning må anses for skadelig efter de
kriterier, der er fastsat i adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning. Spanien anfører desuden, at den
vurdering, som gruppen har foretaget, alligevel er utilstrækkelig, eftersom vigtige aspekter af
ordningen – navnlig dem, der vedrører manglende gennemsigtighed og skatteoplysninger – ikke er
blevet vurderet, hvilket har begrænset analysen væsentligt. Gibraltar har ikke givet oplysninger om,
hvor mange af dets mere end ti tusind holdingselskaber der ejes af personer med bopæl uden for
Gibraltar, hverken om indtægterne fra disse selskaber eller kilden hertil, og derfor har det ikke
været muligt at fastslå, om ordningen er særlig gunstig for disse skatteydere.
De selektive ændringer, der er indført i denne ordning, er afgjort meget ringe, og Spanien finder, at
de mest skadelige forhold, som tiltrækker aktiviteter med oprindelse uden for Gibraltar, fortsat er
fuldt operationelle, hvilket tilmed skaber en yderst negativ præcedens for gruppens arbejde med at
vurdere lignende skatteordninger i andre områder og tredjelande. "
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