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Udkast til RÅDETS DIREKTIV om regler til bekæmpelse af metoder til
skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion
−

1.

Vedtagelse

Kommissionen forelagde den 28. januar 2016 ovennævnte forslag til direktiv om bekæmpelse
af skatteundgåelse som led i sin pakke til bekæmpelse af skatteundgåelse.

2.

Forslaget til direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse var en reaktion på Økofinrådets
konklusioner af 8. december 2015 om udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud
(BEPS) i EU-sammenhæng (dok. 15150/15). Økofinrådet mente i disse konklusioner, at EUdirektiver, hvor det er hensigtsmæssigt, bør være det foretrukne instrument til gennemførelse
af OECD's konklusioner vedrørende BEPS.

3.

Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 8. juni 2016, og Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg (EØSU) afgav udtalelse den 28. april 2016.
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4.

Økofinrådet havde på samlingen den 17. juni 2016 en drøftelse med henblik på at nå til
politisk enighed om forslaget til direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. I lyset af denne
drøftelse forelagde formandskabet en endelig kompromistekst med ledsagende erklæringer og
konstaterede, at næsten alle delegationerne kunne tilslutte sig den.

5.

På denne baggrund iværksatte formandskabet en stiltiende samtykkeprocedure med mandag
den 20. juni 2016 kl. 24.00 (midnat) som frist. Eftersom ingen gjorde indsigelse inden for
fristen, blev der opnået politisk enighed om forslaget til direktiv om bekæmpelse af
skatteundgåelse, jf. dokument 10426/16.

6.

Følgende erklæring fra Kommissionen blev derefter optaget i protokollen for samlingen i
Økofinrådet den 17. juni 2016: "Kommissionen giver tilsagn om inden årets udgang at
forelægge et lovgivningsforslag, der tillader de enkelte medlemsstater at fravige det fælles
merværdiafgiftssystem for at anvende en generel ordning for omvendt betalingspligt på
indenlandske leverancer over en bestemt tærskel, og som opretholder det indre marked."

7.

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
regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre
markeds funktion, således som det efter jurist-lingvisternes gennemgang foreligger i
dok. 10539/16 FISC 110 ECOFIN 648

–

optager vedlagte erklæringer i Rådets protokol.
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BILAG

ERKLÆRINGER TIL OPTAGELSE I RÅDETS PROTOKOL
FOR DEN SAMLING, PÅ HVILKEN DIREKTIVET VEDTAGES

Erklæring fra Rådet om hybride mismatch

"Rådet anmoder Kommissionen om senest i oktober 2016 at forelægge et forslag om hybride
mismatch, der omfatter tredjelande, for at fastsætte regler, som er i overensstemmelse med og lige
så effektive som de regler, der anbefales i OECD's BEPS-rapport om aktion 2, med henblik på at
opnå enighed inden udgangen af 2016."

Erklæring fra Rådet og Kommissionen
om at sikre lige konkurrencevilkår på internationalt plan

"Formålet med dette direktiv er at sikre en koordineret og sammenhængende gennemførelse på EUplan af OECD's henstillinger om udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS),
som vil styrke det indre marked ved at indføre en harmoniseret minimumsstandard. Ved at omsætte
OECD's henstillinger til et juridisk bindende instrument går EU imidlertid videre end OECD's
tilgang. For at undgå utilsigtede virkninger og sikre, at EU ikke stilles konkurrencemæssigt ringere i
forhold til sine handelspartnere, vil medlemsstaterne og Kommissionen nøje overvåge
gennemførelsen af BEPS-henstillingerne på verdensplan. Medlemsstaterne og Kommissionen bør
samarbejde aktivt med OECD for at fremme en hurtig, effektiv og inklusiv gennemførelse af BEPShenstillingerne med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår på internationalt plan."
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