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BILAG
RÅDETS KONKLUSIONER
om retfærdig og effektiv beskatning under genopretningen, om skattemæssige udfordringer i
forbindelse med digitalisering og om god skatteforvaltning i og uden for EU

I. Indledning/generelt
Rådet
1.

UNDERSTREGER, at retfærdige og effektive skattesystemer i medlemsstaterne er af central
betydning for en bæredygtig genopretning af Den Europæiske Union som helhed og vil gøre
det lettere at reagere på den hidtil usete sundhedskrise, der kræver skattepolitikker, som
genererer indtægter til både de nationale budgetter og EU-budgettet og tager hensyn til krisens
indvirkning på økonomien; de vil give mulighed for en smidig omstilling til politiske mål om
bæredygtig konkurrenceevne, den europæiske grønne pagt og fuld udnyttelse af
digitaliseringens potentiale i en global økonomi;

2.

MINDER OM Det Europæiske Råds konklusioner fra juli 2020, der understreger kravet om
en hidtil uset indsats og innovativ tilgang, der fremmer EU's konvergens, resiliens og
omstilling, for at håndtere virkningerne af covid-19-krisen, og at Det Europæiske Råd
erklærede, at EU i løbet af den næste FFR vil arbejde hen imod indførelsen af yderligere egne
indtægter, som vil være grundlaget for, at Kommissionen fremsætter forslag om en CO2grænsetilpasningsmekanisme og en digital afgift. Endvidere blev det aftalt, at Unionen vil
arbejde hen imod indførelsen af andre egne indtægter, som kan omfatte en afgift på finansielle
transaktioner;
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3.

GLÆDER SIG OVER, at Kommissionen har fremlagt en meddelelse om en handlingsplan for
en retfærdig og enkel beskatning til støtte for genopretningsstrategien og en meddelelse om
god skatteforvaltning i og uden for EU;

4.

UNDERSTREGER, at en mindskelse af de skattemæssige hindringer for virksomheder i EU's
indre marked, bekæmpelse af skattesvig og anden urimelig praksis samt fremme af et mere
effektivt samarbejde mellem skattemyndighederne med henblik på at sikre kontrol og
forebygge og bekæmpe svig er nogle af de vigtigste mål med EU's skattepolitik, og
ANERKENDER, at der, samtidig med at arbejdet med nye skattepolitiske initiativer bør
fortsætte, også bør lægges vægt på at sikre, at den eksisterende skattelovgivning håndhæves,
og at overholdelsen af skattereglerne og skattesamarbejdet forbedres;

5.

FREMHÆVER, at yderligere foranstaltninger og initiativer med henblik på retfærdig og
effektiv beskatning bør give resultater med hensyn til målene om at bekæmpe aggressiv
skatteplanlægning og skatteunddragelse og gøre beskatningen enkel og effektiv, idet der tages
hensyn til medlemsstaternes specifikke forhold og behov og digitaliseringen af deres
økonomier, og medlemsstaternes kompetence på beskatningsområdet respekteres;

6.

NOTERER SIG, at indirekte beskatning kan anvendes som et politisk instrument til at støtte
omstillingen til en "grøn" økonomi og bidrage til at nå målene om klimaneutralitet og andre
miljømål i den europæiske grønne pagt, og at foranstaltninger vedrørende politik for indirekte
beskatning skal træffes under behørig hensyntagen til de økonomiske og sociale virkninger og
de konkrete forhold, der gør sig gældende for medlemsstaternes nationale økonomier med
henblik på at sikre en smidig omstilling, når der træffes sådanne foranstaltninger;
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II. Direkte beskatning, herunder håndtering af de skattemæssige udfordringer i forbindelse med
digitaliseringen af økonomien
Udfordringer som følge af digitaliseringen af økonomien
7.

MINDER OM Rådets konklusioner af 5. december 2017 "Tackling af udfordringerne ved
beskatning af den digitale økonomis overskud" og Det Europæiske Råds konklusioner af 22.23. juni 2017, der fremhævede nødvendigheden af en "holistisk" tilgang for at klare
udfordringerne og udnytte mulighederne ved digitalisering af økonomien, og NOTERER SIG
Det Europæiske Råds konklusioner af 1.-2. oktober 2020, hvori det anføres, at Det
Europæiske Råd vil "vurdere situationen med hensyn til arbejdet med det vigtige spørgsmål
om digital beskatning" i marts 2021;

8.

MINDER OM Det Europæiske Råds konklusioner fra juli 2020, hvori det bemærkes, at
Kommissionen som grundlag for en yderligere egen indtægt i første halvår af 2021 vil
fremsætte forslag om en digital afgift med henblik på indførelse heraf senest den 1. januar
2023, og OPFORDRER Kommissionen TIL også at tage hensyn til de igangværende
forhandlinger i OECD's inklusive ramme om BEPS;

9.

GLÆDER SIG OVER de betydelige fremskridt, der er gjort i OECD's inklusive ramme om
BEPS med henblik på ajourføring af rammen for den internationale selskabsbeskatning, og
BEKRÆFTER PÅ NY sit engagement i denne proces, som består af to søjler: Søjle 1
fokuserer på tilknytning og overskudsfordeling, mens søjle 2 fokuserer på en global
minimumsskat, der skal løse de resterende spørgsmål vedrørende udhuling af skattegrundlaget
og overførsel af overskud (BEPS);
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10.

SER MED TILFREDSHED PÅ rapporterne om "blueprints" for søjle 1 og 2, der blev
godkendt til offentliggørelse på mødet i OECD's inklusive ramme den 8.-9. oktober 2020;
BEMÆRKER, at tidsplanen for at opnå international konsensus blev forlænget til midten af
2021, og STØTTER yderligere arbejde med henblik på at nå til endelig enighed om begge
søjler i OECD's inklusive ramme om BEPS;

11.

BEKRÆFTER sin fortsatte støtte til arbejdet i OECD's inklusive ramme om BEPS, som har
til formål at finde en global konsensusbaseret løsning senest i midten af 2021 under
hensyntagen til alle medlemsstaters interesser med henblik på at sikre, at alle selskaber betaler
en rimelig skat af de overskud, der genereres af deres aktiviteter i EU, og ANMODER
Kommissionen OM fortsat aktivt at overvåge og give medlemsstaterne adgang til ekspertise
om EU-retlige aspekter, samtidig med at den tager hensyn til de igangværende forhandlinger i
OECD's inklusive ramme om BEPS;

12.

UDTRYKKER EU's og dets medlemsstaters vilje til med passende retlige midler at se på
mulighederne for at gennemføre den globale aftale, der skal indgås i OECD's inklusive ramme
om BEPS snarest muligt, og MINDER OM, at Det Europæiske Råd vil vurdere spørgsmålet i
marts 2021 og ANMODER Kommissionen OM på det grundlag at deltage i det relevante
forberedende arbejde i Rådet med det videre forløb i overensstemmelse med EU-retten med
henblik på at håndtere de skattemæssige udfordringer i forbindelse med den digitale økonomi,
herunder i mangel af international konsensus senest i midten af 2021;
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Direkte beskatning — andre spørgsmål
13.

GENTAGER, at direkte beskatning henhører under medlemsstaternes nationale kompetence,
og MENER, at et velfungerende og konkurrencedygtigt indre marked i EU kan berettige til
koordinerede foranstaltninger, hvor det bliver nødvendigt at justere beskatningsrammen, så
den passer til en moderne og i stigende grad digitaliseret økonomi, både globalt og på EUplan;

14.

UNDERSTREGER, at en justering af beskatningsrammen er særlig vigtig for at støtte
væksten, og at alle selskaber bør betale en rimelig skat af overskud, der genereres af
aktiviteter i EU, som nævnt i disse konklusioners punkt 11;

15.

NOTERER SIG, at Kommissionen har til hensigt at forelægge initiativer inden for selskabsog indkomstbeskatning samt administrativt samarbejde som fastlagt i handlingsplanen for en
retfærdig og enkel beskatning, navnlig om en mere konsekvent fastlæggelse af det
skattemæssige hjemsted i medlemsstaterne, om indførelse af et fælles, standardiseret EUdækkende kildeskattesystem og om nedsættelse af en ekspertgruppe for interne
afregningspriser, og HILSER arbejdet på teknisk plan VELKOMMEN;
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III. Merværdiafgift
16.

STØTTER Kommissionens forslag om at præcisere, forenkle og modernisere EU's regler om
merværdiafgift (moms); OPFORDRER Kommissionen TIL at sikre, at alle dens potentielle
forslag vurderes fuldt ud med hensyn til deres økonomiske, administrative og sociale
omkostninger og fordele for skatteydere og skattemyndigheder, herunder deres indvirkning på
IT-kapaciteten og de grundlæggende rettigheder såsom beskyttelse af personoplysninger, og
PÅSKØNNER fortsættelsen af dialogen med medlemsstaterne og de tekniske drøftelser af
allerede fremsatte forslag;

17.

STØTTER tiltag, der fører til yderligere forenkling af EU's grænseoverskridende handel,
reduktion af administrative byrder for virksomheder og skattemyndigheder og en mere
effektiv bekæmpelse af momssvig, navnlig gennem en mere effektiv og virkningsfuld
registrering af momspligtige skatteydere i EU og brug af skatteydernes data; OPFORDRER
Kommissionen TIL at fremlægge analyser af potentielle foranstaltninger til yderligere at
mindske behovet for dobbeltregistreringer i forskellige medlemsstater og TIL, hvor det er
relevant, at overveje at fremsætte forslag i denne henseende; ERKENDER i forbindelse med
overvejelserne om at udvide one-stop-shoppen behovet for en vurdering af, hvordan den
fungerer og, hvis det er relevant for at sikre dens effektivitet, en tilpasning af de nyligt
vedtagne EU-momsregler, herunder den nuværende ikkeobligatoriske anvendelse af one-stopshoppen for indførsel i forbindelse med grænseoverskridende salg af varer eller
tjenesteydelser;
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18.

UNDERSTREGER vigtigheden af, at virksomhederne foretager en nøjagtig og effektiv
indberetning af de nødvendige oplysninger til skattemyndighederne for at sikre en mere
effektiv beskatning, der er sikret mod svig; GLÆDER SIG OVER Kommissionens bebudede
initiativ om at modernisere indberetningsforpligtelserne for grænseoverskridende
transaktioner inden for EU og undersøge behovet for yderligere at harmonisere
indberetningsforpligtelserne for indenlandske transaktioner, samtidig med at de indberettede
oplysningers nøjagtighed og sikkerhed sikres; OPFORDRER Kommissionen TIL at fortsætte
dialogen med medlemsstaterne og interessenterne om den fremtidige struktur for
indberetningsforpligtelser; STØTTER Kommissionens hensigt om at undersøge behovet for
yderligere at udvide e-fakturering; FREMHÆVER, at anvendelsen af nye teknologier bør
undersøges for at gøre indberetning og kontrol af data mere effektiv;

19.

GLÆDER SIG OVER Kommissionens hensigt om at undersøge behovet for at tilpasse
momsreglerne til platformsøkonomien, herunder en grundig vurdering af momsbehandlingen
af de transaktioner mellem brugere, der formidles af platformene, af arten af de tjenester, som
platformene leverer, og af platformenes potentielle rolle i forbindelse med momsopkrævning;

20.

GLÆDER SIG OVER Kommissionens hensigt om snart, hvor det er relevant, at foreslå en
forenkling og ajourføring af reglerne for skatteydere, navnlig momsreglerne for finansielle
tjenesteydelser og rejsebureauer; STØTTER Kommissionens mål om at sikre lige
konkurrencevilkår inden for Unionen og over for tredjelande; FREMHÆVER, at det er
nødvendigt at tage højde for de respektive sektorers konkurrenceevne og covid-19-krisens
indvirkning på dem og den øgede andel af indgående ydelser, der outsources af finansielle
operatører, forsikringsselskaber og andre operatører med begrænset ret til fradrag for
indgående moms;
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21.

ANERKENDER passagertransportsektorens vigtige funktion med hensyn til at bidrage til
målene i den europæiske grønne pagt; UNDERSTREGER den internationale luft- og
søtransportsektors betydning for EU's borgere, økonomi og konnektivitet; MINDER OM
Rådets konklusioner af 5. december 2019 om en energibeskatningsramme; OPFORDRER
Kommissionen TIL at tage hensyn til særlige forhold, undtagelser, den internationale
dimension og covid-19-krisens fortsatte indvirkning på transportsektoren i arbejdet med
momsbehandling af passagertransport;

22.

PÅSKØNNER Eurofisc's vigtige rolle i og bidrag til det administrative samarbejde og
bekæmpelsen af grænseoverskridende momssvig; OPFORDRER Kommissionen TIL at
evaluere gennemførelsen af de nuværende foranstaltninger til styrkelse af det administrative
samarbejde på momsområdet; STØTTER Kommissionens mål om at analysere, hvordan
Eurofisc kan forbedres yderligere; SER FREM TIL konsekvensanalysen af mulige
forbedringer (Eurofisc 2.0), som også bør omfatte spørgsmål vedrørende databeskyttelse og sikkerhed, omkostninger og indtægter samt anvendelse af nye teknologier og IT-værktøjer, og
UNDERSTREGER i denne forbindelse betydningen af at bevare dets fleksibilitet og
funktionalitet;

23.

GLÆDER SIG OVER målet om at styrke kontrollen af grænseoverskridende transaktioner og
fremme grænseoverskridende efterforskninger og om, hvor det er relevant og muligt, at skifte
til automatiseret dataudveksling gennem interoperable elektroniske systemer og lette
harmoniseringen og standardiseringen af data; UNDERSTREGER, at databeskyttelse,
datasikkerhed og datakvalitet, herunder, hvor det er relevant, tilgængeligheden af nøjagtige og
pålidelige realtidsdata, er af største betydning;
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24.

STØTTER den igangværende orienterende tekniske dialog med tredjelande om mulighederne
for aftaler på EU-plan om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af
fordringer på momsområdet, og SER FREM TIL på et senere tidspunkt og efter behov at
modtage et forslag fra Kommissionen om et mandat til at indlede formelle forhandlinger med
EU's mest relevante økonomiske partnere; UNDERSTREGER, at medlemsstaternes behov
bør overvejes nøje ved fastsættelsen af de kriterier, der skal anvendes, herunder for så vidt
angår gensidighed og adgang til data, i sådanne fremtidige aftaler på området mellem Den
Europæiske Union og tredjelande. Navnlig bør udveksling af målrettede oplysninger gennem
Eurofiscnetværket, der er oprettet i henhold til kapitel X i Rådets forordning (EU) nr.
904/2010, i eventuelle fremtidige aftaler begrænses til, hvad der er strengt nødvendigt og
muligt for at bekæmpe grænseoverskridende svig mellem Unionen og tredjelandet, og
sådanne aspekter bør defineres klart i ethvert fremtidigt forhandlingsmandat;

25.

STØTTER Kommissionens hensigt om at afholde en konference om dataanalyse og digitale
løsninger som en platform for udveksling af synspunkter og erfaringer;

26.

NOTERER SIG, at Kommissionen agter at fremsætte et forslag om at revidere
Momsudvalgets kompetencer og nedsætte et komitologiudvalg på momsområdet;
BEKRÆFTER behovet for en indgående drøftelse af, hvordan der bedst kan sikres yderligere
retssikkerhed og ensartet anvendelse af momsreglerne i EU til fordel for både
skattemyndigheder og afgiftspligtige personer med særlig vægt på momsspørgsmål, der opstår
i forbindelse med grænseoverskridende økonomiske aktiviteter i flere medlemsstater;
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27.

ERKENDER, at dobbelt- eller nulbeskatning i forskellige grænseoverskridende sager kan
være et problem for skatteydere og skattemyndigheder; OPFORDRER Kommissionen TIL at
fortsætte den grundlæggende dialog med medlemsstaterne og interessenterne om metoder, der
respekterer nærhedsprincippet og retsvæsenets rolle i at forebygge og løse momstvister, enten
ved at forbedre allerede eksisterende mekanismer eller ved at undersøge andre løsninger,
herunder en mekanisme til forebyggelse og bilæggelse af tvister på momsområdet;

28.

NOTERER SIG de igangværende drøftelser om forskellige aspekter af lovgivningsforslagene
om et endeligt momssystem for grænseoverskridende handel med varer og om momssatser;

IV. Punktafgifter
29.

BEMÆRKER, at Rådet for nylig vedtog en række retsakter på punktafgiftsområdet;
OPFORDRER Kommissionen TIL at vedtage de delegerede retsakter og
gennemførelsesretsakter, der er nødvendige, for at disse retsakter kan finde anvendelse i
praksis;

30.

POINTERER, at punktafgifter udgør en betydelig indtægtskilde for medlemsstaternes
budgetter, at de rette rammer for punktafgifter bidrager til et velfungerende indre marked i
EU, og at punktafgifter også bidrager til at nå andre politiske mål af offentlig interesse, f.eks.
inden for sundhed, miljøbeskyttelse og transport, samtidig med at EU-rettens generelle
principper og de relevante internationale traktater overholdes;

31.

MINDER i denne forbindelse OM Rådets konklusioner af 5. december 2019 om EU's
energibeskatningsramme og konklusionerne af 2. juni 2020 om punktafgiftsstrukturen og satserne for forarbejdet tobak og relevante dele af konklusionerne af 5. december 2017 om
Kommissionens rapport om direktiv 2008/118/EF;
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32.

GENTAGER sin opfordring til Kommissionen om at tage hensyn til de pågældende
rådskonklusioner, samtidig med at den fortsætter arbejdet med henblik på at forbedre den
overordnede funktion af reglerne om punktafgifter, og til på grundlag af ajourførte
oplysninger og efter at have foretaget nødvendige tekniske analyser, offentlige høringer og
konsekvensanalyser at forelægge Rådet relevante lovgivningsforslag, der om nødvendigt
adresserer de spørgsmål, der er omhandlet i disse konklusioner;

33.

GLÆDER SIG OVER, at Kommissionen agter at fremsætte et forslag om e-handelsaspekter
og privatpersoners grænseoverskridende anskaffelser af punktafgiftspligtige varer for så vidt
angår punktafgifter og et forslag til revision af energibeskatningsrammen. Under hensyntagen
til Rådets relevante konklusioner af 2. juni 2020 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for
forarbejdet tobak opfordres Kommissionen til at forelægge sit lovgivningsforslag til
punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak i 2021;

V. Administrativt samarbejde
34.

BEKRÆFTER, at en forbedring af det administrative samarbejde og den administrative
kapacitet samt skabelse af større tillid mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder på
beskatningsområdet fortsat er en vigtig del af EU's samlede indsats for at begrænse skattesvig,
skatteunddragelse og skatteundgåelse, der er blandt de største trusler mod de offentlige
indtægter;

35.

SER MED TILFREDSHED PÅ, at Kommissionen tager hensyn til Rådets konklusioner af 2.
juni 2020 om den fremtidige udvikling i det administrative samarbejde på beskatningsområdet
i EU samt de mål, der er fastsat i direktiv 2011/16/EU, og at Kommissionen for som en
prioritet at behandle de mest presserende spørgsmål såsom udfordringerne i forbindelse med
den digitale platformsøkonomi og for at ændre og forbedre en række eksisterende
bestemmelser om udveksling af oplysninger har besluttet at gennemføre
lovgivningsforslagene gradvis for at fremme de lovgivningsmæssige fremskridt, hvilket Rådet
har anmodet om;
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36.

ANERKENDER, at den hastige udvikling og den stigende verdensomspændende anvendelse
af alternative betalingsmidler og investeringer – såsom kryptoaktiver og e-penge – kan
underminere de seneste års fremskridt med hensyn til skattemæssig gennemsigtighed og
udgør en betydelig risiko for skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse, og at det er
vigtigt på teknisk plan at drøfte, hvordan reglerne om administrativt samarbejde inden for EU
og på globalt plan kan ajourføres for at imødegå disse potentielle risici;

37.

GLÆDER SIG OVER, at Kommissionen som anført i handlingsplanen for en retfærdig og
enkel beskatning har til hensigt at foreslå yderligere ændringer af Rådets direktiv 2011/16/EU
om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, navnlig om administrativt samarbejde
mellem skattemyndighederne med hensyn til udveksling af skatterelevante data vedrørende
ovennævnte alternative betalingsmidler og investeringer; UNDERSTREGER, at dette arbejde
bør udføres i overensstemmelse med OECD;

38.

MENER, at det er af største betydning at sikre, at EU's system for administrativt samarbejde
udvikles på en sådan måde, at indberetningsforpligtelserne ikke medfører en
uforholdsmæssigt øget administrativ byrde for de berørte virksomheder, samtidig med at det
sikres, at skattemyndighederne modtager relevante oplysninger fra skatteyderne på en effektiv
måde;
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39.

UNDERSTREGER, at det for at gøre effektiv og virkningsfuld brug af skatteydernes data er
vigtigt at have en harmoniseret, standardiseret, sikret og automatiseret udveksling af data af
høj kvalitet, der bidrager til sammenlignelighed og interoperabilitet med henblik på
administrativt samarbejde inden for både direkte og indirekte beskatning; OPFORDRER
Kommissionen TIL at analysere, hvordan der kan skabes en effektiv og gennemførlig retlig
ramme for både skattemyndigheder og virksomheder, idet der tages hensyn til
gennemførelses- og vedligeholdelsesomkostningerne;

40.

POINTERER, at udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes kompetente
myndigheder og mellem medlemsstaterne og tredjelande udelukkende og nødvendigvis
foregår af hensyn til vigtige samfundsinteresser, f.eks. begrænsning af skattesvig,
skatteunddragelse og skatteundgåelse, og at der derfor bør tages behørigt hensyn til yderligere
tilpasning mellem EU's regler om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og
reglerne om beskyttelse af personoplysninger, og at målet om at beskytte personoplysninger
hverken bør hindre beskyttelsen af samfundsinteresserne eller underminere Rådets langsigtede
indsats for at sikre skattemæssig gennemsigtighed;

VI. Skatteforvaltning og overholdelse af skatteregler
41.

NOTERER SIG det ventede initiativ fra Kommissionen om skatteydernes rettigheder; ER
ENIGT I, at en meddelelse er et passende første opmærksomhedsskabende skridt på dette
område, og OPFORDRER TIL, at der foretages en nærmere analyse i denne henseende for at
lette en fremtidig debat om spørgsmålet;

42.

ANERKENDER behovet for, at der arbejdes videre med at forbedre effektiviteten af
kontrollen med overholdelse af skattereglerne i EU og, i betragtning af den hastige udvikling
af teknologien, at der udvikles standardmønstre eller -mekanismer for databehandling med
henblik på inddrivelse af indtægter og afdækning af risici for skattesvig, så nytteværdien af og
fordelene ved at lagre og behandle data, der er indsamlet af skattemyndighederne, kan
maksimeres;
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43.

BEMÆRKER, at Kommissionen senest den 30. juni 2024 skal evaluere gennemførelsen af
Rådets direktiv (EU) 2017/1852 af 10. oktober 2017 om skattetvistbilæggelsesmekanismer i
Den Europæiske Union og forelægge Rådet en rapport, der kan ledsages af et
lovgivningsforslag;

44.

SER MED TILFREDSHED PÅ, at Kommissionen agter at foreslå et initiativ om en EUramme for samarbejdsbaseret overholdelse, der skal lette og fremme overholdelsen af
skattereglerne for virksomheder, baseret på øget samarbejde, tillid og gennemsigtighed
mellem skattemyndighederne, under hensyntagen til det relevante arbejde i OECD;

VII. Skattekoordinering i EU: god skatteforvaltning i og uden for EU
45.

NOTERER SIG Kommissionens meddelelse om god forvaltningspraksis på skatteområdet i
og uden for EU af 15. juli 2020 og GENTAGER betydningen af principperne om god
forvaltningspraksis på skatteområdet i og uden for EU og fortsættelsen af det vellykkede
arbejde, der indtil videre er udført i forbindelse med adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning,
herunder EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, som bør videreføres og
styrkes, når det er nødvendigt;

46.

GLÆDER SIG OVER drøftelserne om revision af mandatet, som blev indledt under det tyske
formandskab; TILSLUTTER SIG det videre forløb, der er valgt til de igangværende drøftelser
i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning); GENTAGER, at det fortsat er
rede til at drøfte rammerne for mandatet, så snart der er en relevant udvikling på internationalt
plan, men senest i begyndelsen af 2022, og ER ENIGT I, at de igangværende drøftelser om
rammerne for mandatet også bør omfatte aspekter af skattesystemer, der finder generel
anvendelse, og som kan have skadelige virkninger;
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47.

GENTAGER den vigtige rolle, som Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen
(erhvervsbeskatning) støttet af Rådets Generalsekretariat og med bistand fra EuropaKommissionens tjenestegrene spiller i forbindelse med EU-listen over ikkesamarbejdsvillige
jurisdiktioner, som har ført til konkrete resultater baseret på en samarbejdsbaseret tilgang med
tredjelande og jurisdiktioner, og ANMODER den OM at fortsætte sit arbejde og
UNDERSTREGER betydningen af en retfærdig behandling inden for EU og med hensyn til
tredjelande og jurisdiktioner i denne henseende og af en løbende dialog med tredjelande og
med OECD;

48.

UNDERSTREGER betydningen af gruppens og dens formands fortsatte dialog med
internationale aktører som f.eks. OECD eller berørte jurisdiktioner i forbindelse med det
igangværende arbejde med EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner med
henblik på at sikre regelmæssig og konsekvent kommunikation;

49.

SER MED TILFREDSHED PÅ de fremskridt, som Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen
har gjort under det tyske formandskab, og GODKENDER rapporten, jf. dok. 13151/20 og
ADD 1-5;

VIII. Afsluttende tilkendegivelser
50.

MINDER OM EU's støtte til en beslutsom indsats i forbindelse med den globale
konsensusbaserede reform af de mest presserende spørgsmål inden for beskatning og
bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse og sin vilje til at træffe
passende foranstaltninger i og uden for EU som anført i disse konklusioner;

51.

GLÆDER SIG OVER de hidtidige fremskridt; GODKENDER Økofinrådets rapport til Det
Europæiske Råd om beskatningsspørgsmål, jf. dok. 13017/20, og BEKRÆFTER, at det vil
fortsætte arbejdet i Rådet på det grundlag; ANMODER Rådets Gruppe på Højt Plan
(beskatning) OM at følge op på disse konklusioner på en sammenhængende måde, idet den
tager hensyn til relevant arbejde i andre internationale organisationer og fora (herunder G20
og OECD) og letter integrationen af bredere skatteprioriteter i EU's forbindelser med
tredjelande;
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52.

OPFORDRER Kommissionen TIL på grundlag af ajourførte oplysninger og efter at have
foretaget relevante tekniske analyser, offentlige høringer og konsekvensanalyser at forelægge
Rådet relevante lovgivningsforslag med det formål at adressere de skattepolitiske prioriteter,
der er fastlagt i disse konklusioner.
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