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BILAGA
RÅDETS SLUTSATSER
om rättvis och effektiv beskattning i tider av återhämtning, om utmaningar på skatteområdet
i samband med digitalisering och om god förvaltning på skatteområdet i och utanför EU

I. Inledning/allmänna uttalanden
Rådet
1.

UNDERSTRYKER att rättvisa och effektiva skattesystem i medlemsstaterna är av central
betydelse för en hållbar återhämtning i hela EU och kommer att göra det lättare att hantera
denna hälsokris som saknar motstycke; dessutom krävs en skattepolitik som genererar intäkter
för både nationella budgetar och EU:s budget och tar hänsyn till krisens effekter på ekonomin;
på så sätt möjliggörs en smidig övergång till politiska mål om hållbar konkurrenskraft, den
europeiska gröna given och ett fullständigt utnyttjande av digitaliseringens potential i en
global ekonomi,

2.

ERINRAR OM att Europeiska rådet i sina slutsatser från juli 2020 underströk behovet av en
insats utan tidigare motstycke och ett innovativt tillvägagångssätt som främjar konvergens,
motståndskraft och omställning i EU för att hantera covid-19-krisens effekter, och att
Europeiska rådet angav att EU under nästa fleråriga budgetram kommer att arbeta för ett
införande av ytterligare egna medel och att kommissionen som en grund för detta kommer att
lägga fram förslag om en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna och om en digital
skatt; dessutom enades man om att unionen kommer att arbeta för ett införande av andra egna
medel, vilket kan omfatta en skatt på finansiella transaktioner,
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3.

VÄLKOMNAR att kommissionen har lagt fram ett meddelande om en handlingsplan för
rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin och ett meddelande om god
förvaltning på skatteområdet i och utanför EU,

4.

BETONAR att ett av huvudmålen för EU:s skattepolitik är att minska skattehindren för
företag på EU:s inre marknad, bekämpa skattebedrägerier och andra otillbörliga metoder samt
främja ett effektivare samarbete mellan skattemyndigheter när det gäller att säkerställa
kontroll och förebygga och bekämpa bedrägerier, och INSER att arbetet med nya
skattepolitiska initiativ bör fortsätta, men att tonvikten även bör läggas på att säkerställa att
den befintliga skattelagstiftningen genomdrivs och förbättra skattemoralen och
skattesamarbetet,

5.

FRAMHÅLLER att alla ytterligare åtgärder och initiativ för rättvis och effektiv beskattning
bör bidra till att målen att bekämpa aggressiv skatteplanering och skatteundandragande och
göra beskattningen enkel och effektiv uppnås, detta med hänsyn till medlemsstaternas
särskilda omständigheter och behov samt digitaliseringen av deras ekonomier och med
respekt för medlemsstaternas behörighet på skatteområdet,

6.

KONSTATERAR att indirekt beskattning kan användas som ett politiskt instrument för att
stödja omställningen till en grön ekonomi och bidra till att man uppnår
klimatneutralitetsmålen och andra miljömål i den europeiska gröna given, och att åtgärder på
området för indirekt beskattning måste vidtas med vederbörlig hänsyn till de ekonomiska och
sociala konsekvenserna och till särdragen i medlemsstaternas nationella ekonomier och att en
smidig övergång måste säkerställas om sådana åtgärder vidtas,
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II. Direkt beskattning, inbegripet hantering av utmaningar på skatteområdet i samband med
digitaliseringen av ekonomin
Utmaningar som följer av digitaliseringen av ekonomin
7.

ERINRAR OM rådets slutsatser av den 5 december 2017 om insatser för att möta
svårigheterna med vinstbeskattning i den digitala ekonomin samt Europeiska rådets slutsatser
av den 22–23 juni 2017 där behovet av en helhetssyn för att möta de utmaningar och utnyttja
de möjligheter som följer av digitaliseringen av ekonomin betonades, och NOTERAR
Europeiska rådets slutsatser av den 1–2 oktober 2020 där det angavs att Europeiska rådet i
mars 2021 kommer att ”bedöma läget när det gäller arbetet med den viktiga frågan om digital
beskattning”,

8.

ERINRAR OM Europeiska rådets slutsatser från juli 2020 där det noterades att kommissionen
som en grund för ytterligare egna medel under första halvåret 2021 kommer att lägga fram ett
förslag till en digital skatt med sikte på att den ska införas senast den 1 januari 2023, och
UPPMANAR kommissionen att även beakta de pågående förhandlingarna om OECD:s
inkluderande ramverk mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster,

9.

VÄLKOMNAR de betydande framsteg som gjorts inom OECD:s inkluderande ramverk mot
urholkning av skattebasen och överföring av vinster med att uppdatera det internationella
ramverket för företagsbeskattning och BEKRÄFTAR sitt engagemang för denna process som
består av två pelare, där pelare 1 är inriktad på skatteförbindelse och vinstfördelning, medan
pelare 2 är inriktad på en global minimiskatt som är avsedd att lösa de kvarstående problemen
med urholkning av skattebasen och överföring av vinster,
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10.

VÄLKOMNAR de rapporter om planerna för pelare 1 och 2 som godkändes för
offentliggörande vid mötet i OECD:s inkluderande ramverk den 8–9 oktober 2020, och
NOTERAR att tidsfristen för att nå internationellt samförstånd förlängdes till mitten av 2021
och STÖDER det fortsatta arbetet med att nå en slutlig överenskommelse om båda pelarna
inom ramen för OECD:s inkluderande ramverk mot urholkning av skattebasen och överföring
av vinster,

11.

BEKRÄFTAR sitt fortsatta stöd för arbetet inom OECD:s inkluderande ramverk mot
urholkning av skattebasen och överföring av vinster som syftar till att nå en global
samförståndslösning senast i mitten av 2021, där hänsyn tas till alla medlemsstaters intressen,
för att säkerställa att alla företag betalar sin skäliga andel av skatten på vinster som genereras
av deras verksamhet i EU, och UPPMANAR kommissionen att fortsätta att aktivt övervaka
och tillhandahålla sakkunskap om EU-rättsliga aspekter till medlemsstaterna, samtidigt som
hänsyn tas till de pågående förhandlingarna inom OECD:s inkluderande ramverk mot
urholkning av skattebasen och överföring av vinster,

12.

UTTRYCKER EU:s och dess medlemsstaters beredvillighet att undersöka möjligheterna att
så snart som möjligt och med lämpliga rättsliga medel genomföra det globala avtal som ska
nås inom OECD:s inkluderande ramverk mot urholkning av skattebasen och överföring av
vinster och ERINRAR om att Europeiska rådet i mars 2021 ska bedöma frågan, och
UPPMANAR kommissionen att på denna grundval inleda relevant förberedande arbete i rådet
om vägen framåt i enlighet med EU-lagstiftningen, för att hantera skattemässiga utmaningar i
den digitala ekonomin i avsaknad av en internationell konsensus senast i mitten av 2021,
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Direkt beskattning – övriga frågor
13.

UPPREPAR att direkt beskattning omfattas av medlemsstaternas nationella behörighet och
ANSER att en välfungerande och konkurrenskraftig inre marknad i EU skulle kunna motivera
samordnade åtgärder i de fall där det krävs för att anpassa skattereglerna till en modern och
alltmer digitaliserad ekonomi, både globalt och på EU-nivå,

14.

UNDERSTRYKER att en justering av skattereglerna är särskilt viktig för att stödja tillväxten
och att alla företag bör betala sin skäliga andel skatt på vinster som genereras av verksamhet i
EU såsom nämns i punkt 11 i dessa slutsatser,

15.

NOTERAR kommissionens avsikt att lägga fram initiativ på området för företags- och
inkomstbeskattning samt administrativt samarbete i enlighet med handlingsplanen för rättvis
och enkel beskattning, särskilt när det gäller ett mer konsekvent fastställande av skatterättslig
hemvist i medlemsstaterna, införandet av ett gemensamt, standardiserat EU-omfattande
system för källskattelättnader och inrättandet av en expertgrupp för internprissättning, och
VÄLKOMNAR arbetet på teknisk nivå,
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III. Mervärdesskatt
16.

STÖDER kommissionens förslag att klargöra, förenkla och modernisera reglerna för
mervärdesskatt i EU, UPPMANAR kommissionen att säkerställa att man i sina eventuella
förslag fullt ut bedömer förslagens ekonomiska, administrativa och sociala kostnader och
fördelar för skattebetalare och skattemyndigheter, inbegripet deras effekter på it-kapaciteter
och grundläggande rättigheter, till exempel skydd för personuppgifter, och UPPSKATTAR
den fortsatta dialogen med medlemsstaterna och tekniska diskussioner rörande förslag som
redan lagts fram,

17.

STÖDER åtgärder som leder till ytterligare förenkling av EU:s gränsöverskridande handel, en
minskning av den administrativa bördan för företagen liksom för skattemyndigheterna och en
effektivare bekämpning av mervärdesskattebedrägeri, särskilt genom en mer målinriktad och
effektivare registrering av mervärdesskattepliktiga skattebetalare inom EU och användning av
skattebetalares uppgifter, UPPMANAR kommissionen att tillhandahålla analys av eventuella
åtgärder för att ytterligare minska behovet av flera registreringar i olika medlemsstater och att
överväga att lägga fram förslag i detta avseende där lämpligt, och INSER, vad gäller en
utvidgning av den enda kontaktpunkten för mervärdesskatt, behovet av en bedömning av att
den fungerar och, om tillämpligt för att säkerställa dess ändamålsenlighet, en justering av de
senast antagna EU-reglerna för mervärdesskatt inbegripet den nuvarande icke obligatoriska
användningen av den enda kontaktpunkten för mervärdesskatt vad gäller gränsöverskridande
handel med varor och tjänster,
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18.

BETONAR vikten av noggrann och effektiv rapportering av nödvändig information från
företag till skattemyndigheter för en mer effektiv och bedrägerisäker beskattning,
VÄLKOMNAR det initiativ som kommissionen aviserat om modernisering av
rapporteringsskyldigheten för gränsöverskridande transaktioner inom EU och för att
undersöka behovet av att ytterligare harmonisera rapporteringsskyldigheterna, och samtidigt
säkerställa noggrannheten och säkerheten i rapporterad information, UPPMANAR
kommissionen att fortsätta dialogen med medlemsstaterna och berörda parter om den framtida
strukturen för rapporteringsskyldigheter, STÖDER kommissionens avsikt att undersöka
behovet av att ytterligare utveckla e-fakturor, och BETONAR att användningen av ny teknik
bör utforskas för att förbättra effektiviteten i rapportering och kontroll av uppgifter,

19.

VÄLKOMNAR kommissionens avsikt att undersöka behovet av att anpassa regelverket för
mervärdesskatt till plattformsekonomin, inbegripet genom en grundlig bedömning av hur
mervärdesskatt behandlas i transaktioner mellan användare vilka underlättas av plattformarna,
av naturen i de tjänster som plattformarna tillhandahåller och av plattformarnas potentiella
roll i uppbörden av mervärdesskatt,

20.

VÄLKOMNAR kommissionens avsikt att snart föreslå, där så är lämpligt, att förenkla och
uppdatera reglerna för skattebetalare, särskilt mervärdesskatteregler för finansiella tjänster
och resebyråer, STÖDER kommissionens mål att säkerställa lika villkor inom unionen och
gentemot tredjeländer, och FRAMHÅLLER att covid-19-krisens inverkan på och
konkurrenskraften i respektive sektorer och en ökande utkontraktering av ingående tjänster
genom försäkrings- och finansiella tjänster och övriga operatörer med begränsad rätt till
avdrag för ingående mervärdesskatt måste beaktas,
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21.

ERKÄNNER persontransportsektorns viktiga roll för att bidra till målen i den europeiska
gröna given, BETONAR vikten av den internationella luft- och sjötransportsektorn för EU:s
medborgare, ekonomi och konnektivitet, ERINRAR OM rådets slutsatser av den
5 december 2019 om EU:s ram för energibeskattning, och UPPMANAR kommissionen att
beakta särdragen, undantagen, den internationella dimensionen och den pågående inverkan av
covid-19-krisen på transportsektorn i det arbete som ska utföras om
mervärdesskattebehandlingen för persontransporter,

22.

UPPSKATTAR Eurofiscs viktiga roll och bidrag till administrativt samarbete och
bekämpning av gränsöverskridande mervärdesskattebedrägeri, UPPMANAR kommissionen
att utvärdera genomförandet av befintliga åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet
på mervärdesskatteområdet, STÖDER kommissionens mål att analysera hur Eurofisc kan
förbättras ytterligare, SER FRAM EMOT konsekvensbedömningen av möjliga förbättringar
(Eurofisc 2.0) som också bör omfatta dataskydd och datasäkerhet, kostnads- och
intäktsaspekter och användningen av ny teknik och nya it-verktyg, och UNDERSTRYKER i
detta sammanhang vikten av att bibehålla dess flexibilitet och operativa förmåga,

23.

VÄLKOMNAR målet att stärka kontrollen av gränsöverskridande transaktioner och utöka
gränsöverskridande undersökningar och att övergå, i förekommande fall och där så är möjligt,
till automatiskt utbyte av uppgifter genom driftskompatibla elektroniska system och
underlätta harmoniseringen och standardiseringen av uppgifter, och BETONAR den yttersta
vikten av dataskydd, datasäkerhet och datakvalitet, inbegripet där så är möjligt tillgången till
korrekta och tillförlitliga realtidsdata,
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24.

STÖDER den pågående sonderande tekniska dialogen med tredjeländer om möjliga vägar för
avtal på EU-nivå om administrativt samarbete, bekämpning av bedrägerier och indrivning av
fordringar på mervärdesskatteområdet, och SER FRAM EMOT att vid lämplig tidpunkt och
på lämpligt sätt få ett kommissionsförslag till mandat att inleda formella förhandlingar med
EU:s mest relevanta ekonomiska partner, och UNDERSTRYKER att medlemsstaternas behov
noga bör övervägas vid fastställandet av de kriterier som ska tillämpas, inbegripet vad gäller
ömsesidighet och tillgång till uppgifter i sådana framtida avtal på detta område mellan
Europeiska unionen och tredjeländer; i synnerhet bör i varje eventuellt framtida avtal utbytet
av riktad information genom Eurofiscs nätverk som inrättats i enlighet med kapitel X i rådets
förordning (EU) nr 904/2010 begränsas till det som är strikt nödvändigt och möjligt för att
bekämpa gränsöverskridande bedrägerier mellan unionen och tredjelandet och sådana
aspekter bör klart definieras i varje framtida förhandlingsmandat,

25.

STÖDER kommissionens avsikt att anordna en konferens om dataanalys och digitala
lösningar som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter,

26.

NOTERAR kommissionens avsikt att lägga fram ett förslag till översyn av
mervärdesskattekommitténs befogenheter och inrättande av en kommitté inom
kommittéförfarandet, och BEKRÄFTAR behovet av en ingående diskussion om det bästa
sättet att säkerställa ytterligare rättslig säkerhet och enhetlig tillämpning av
mervärdesskatteregler i EU, som gynnar både skattemyndigheter och skattskyldiga personer,
med särskild betoning på de frågor rörande mervärdesskatt som uppstår vid
gränsöverskridande ekonomisk verksamhet i flera medlemsstater,
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27.

KONSTATERAR att dubbelbeskattning eller utebliven beskattning i olika
gränsöverskridande fall kan innebära ett problem för skattebetalare och skattemyndigheter,
och UPPMANAR kommissionen att fortsätta den begreppsmässiga dialogen med
medlemsstaterna och berörda parter om metoder som respekterar subsidiaritetsprincipen och
rättsväsendets roll för att förebygga och lösa mervärdesskattetvister, antingen genom att
förbättra redan befintliga mekanismer, eller genom att utforska andra lösningar inbegripet en
mekanism för förebyggande och lösning av tvister på mervärdesskatteområdet,

28.

NOTERAR de pågående diskussionerna om olika aspekter av lagstiftningsförslagen om ett
slutgiltigt mervärdesskattesystem för gränsöverskridande handel med varor och om
mervärdesskattesatser,

IV. Punktskatter
29.

NOTERAR att ett antal rättsakter på punktskatteområdet nyligen antogs av rådet, och
UPPMANAR kommissionen att anta de delegerade akter och genomförandeakter som krävs
för att dessa rättsakter ska kunna tillämpas i praktiken,

30.

BETONAR att punktskatter utgör en betydande inkomstkälla för medlemsstaternas budgetar,
att den lämpliga ramen för punktskatter bidrar till att EU:s inre marknad fungerar väl och att
punktskatterna också bidrar till att uppnå andra politiska mål av allmänt intresse, bland annat
på områdena hälsa, miljöskydd och transport, samtidigt som de allmänna principerna i
unionsrätten och relevanta internationella fördrag respekteras,

31.

ERINRAR i detta sammanhang om rådets slutsatser av den 5 december 2019 om EU:s ram för
energibeskattning och slutsatserna av den 2 juni 2020 om strukturen och skattesatserna för
punktskatten på tobaksvaror samt relevanta delar av slutsatserna av den 5 december 2017 om
kommissionens rapport om direktiv 2008/118/EG,

13350/20
BILAGA

mha/ma
ECOMP.2.B

11

SV

32.

UPPREPAR sin uppmaning till kommissionen att beakta dessa rådsslutsatser och fortsätta sitt
arbete för att förbättra det övergripande funktionssättet för regler om punktskatt och att på
grundval av uppdaterad information och efter att ha genomfört nödvändiga tekniska analyser,
offentliga samråd och konsekvensbedömningar, lägga fram relevanta lagstiftningsförslag för
rådet som på lämpligt sätt löser de problem som anges i dessa slutsatser,

33.

VÄLKOMNAR kommissionens avsikt att lägga fram ett förslag om e-handelsaspekter och
punktskatter vid privatpersoners gränsöverskridande förvärv av punktskattepliktiga varor, och
ett förslag om översyn av ramen för energibeskattning; med beaktande av rådets slutsatser av
den 2 juni 2020 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror, uppmanas
kommissionen att lägga fram sitt lagstiftningsförslag om strukturen och skattesatserna för
punktskatten på tobaksvaror under 2021,

V. Administrativt samarbete
34.

BEKRÄFTAR sin övertygelse om att förbättrat administrativt samarbete och förbättrad
administrativ kapacitet och ett djupare förtroende mellan medlemsstaternas behöriga
myndigheter i fråga om beskattning alltjämt utgör en viktig del av EU:s övergripande insatser
för att bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt, som är bland de största
hoten mot den offentliga sektorns inkomster,

35.

VÄLKOMNAR att kommissionen beaktar rådets slutsatser av den 2 juni 2020 om den
framtida utvecklingen av administrativt samarbete i fråga om beskattning i EU samt målen i
direktiv 2011/16/EU, och att kommissionen, för att ta itu med de mest brådskande frågorna
som en prioritering, däribland utmaningarna i samband med den digitala plattformsekonomin,
samt för att ändra och förbättra ett antal befintliga bestämmelser om informationsutbyte, har
beslutat att fasa in lagstiftningsförslagen för att underlätta lagstiftningsarbetet, i enlighet med
rådets begäran,
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36.

KONSTATERAR att den snabba utvecklingen och den växande globala användningen av
alternativa betalnings- och investeringsmetoder – såsom kryptotillgångar och e-pengar – kan
undergräva de framsteg som gjorts i fråga om skattetransparens under de senaste åren, och
innebär en betydande risk för skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt, och att
det är viktigt att på teknisk nivå diskutera hur reglerna för administrativt samarbete inom EU
och på global nivå kan uppdateras för att hantera dessa potentiella risker,

37.

VÄLKOMNAR kommissionens avsikt i handlingsplanen för rättvis och enkel beskattning att
föreslå ytterligare ändringar av rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i
fråga om beskattning, särskilt när det gäller skattemyndigheters administrativa samarbete
avseende utbyte av skatterelevanta uppgifter för ovannämnda alternativa betalnings- och
investeringsmetoder, BETONAR att detta arbete bör utföras i samstämmighet med OECD,

38.

ANSER att det är av yttersta vikt att säkerställa att EU:s system för administrativt samarbete
utvecklas så att rapporteringsskyldigheterna inte leder till oproportionerligt utökade
administrativa bördor för de berörda företagen, samtidigt som det säkerställs att
skattemyndigheterna får relevanta upplysningar från skattebetalarna på ett effektivt sätt,
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39.

BETONAR att det, för att skattebetalarnas uppgifter ska kunna användas på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt, är viktigt med ett högkvalitativt, harmoniserat, standardiserat, säkert och
automatiserat uppgiftsutbyte som bidrar till jämförbarhet och interoperabilitet vid
administrativt samarbete vad avser både direkt och indirekt beskattning, UPPMANAR
kommissionen att analysera hur man kan skapa en effektiv och genomförbar rättslig ram för
både skattemyndigheter och företag samtidigt som man beaktar genomförande- och
underhållskostnaderna,

40.

BETONAR att informationsutbytet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och
mellan medlemsstaterna och tredjeländer uteslutande och med nödvändighet sker av viktiga
skäl som rör allmänintresset, t.ex. att begränsa skattebedrägeri, skatteundandragande och
skatteflykt, och att man därför bör vederbörligen beakta en ytterligare anpassning mellan EUreglerna för administrativt samarbete på skatteområdet och bestämmelserna om skydd av
personuppgifter, och att målet att skydda personuppgifter inte får hindra skyddet av allmänna
intressen eller undergräva rådets långsiktiga insatser för att säkerställa skattemässig
transparens,

VI. Skatteförvaltning och efterlevnad av skatteregler
41.

NOTERAR det förväntade initiativet från kommissionen om skattebetalarnas rättigheter,
INSTÄMMER I att det är ett lämpligt första steg att utfärda ett meddelande för att öka
medvetenheten på detta område och UPPMANAR till ytterligare analyser i detta avseende för
att underlätta eventuella framtida diskussioner i denna fråga,

42.

KONSTATERAR att det finns ett behov av att fortsätta arbetet med förbättrad effektivitet i
kontrollen av efterlevnaden av skattereglerna i EU och att, mot bakgrund av den snabba
tekniska utvecklingen, utarbeta standardmönster eller standardmekanismer för databehandling
för skatteuppbörd och identifiering av risker för skattebedrägeri, så att nyttan och fördelarna
med att inneha och behandla data som skattemyndigheterna har samlat in kan maximeras,
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43.

NOTERAR att kommissionen senast den 30 juni 2024 ska utvärdera genomförandet av rådets
direktiv (EU) 2017/1852 av den 10 oktober 2017 om skattetvistlösningsmekanismer i
Europeiska unionen och lägga fram en rapport för rådet, som kan åtföljas av ett
lagstiftningsförslag,

44.

VÄLKOMNAR kommissionens avsikt att föreslå ett initiativ avseende en EU-ram för
samarbete för efterlevnad för att underlätta och främja företagens efterlevnad av skatteregler,
på grundval av ökat samarbete, förtroende och ökad transparens hos skattemyndigheterna,
med beaktande av OECD:s relevanta arbete,

VII. EU-samordning på skatteområdet: God förvaltning på skatteområdet i och utanför EU
45.

UPPMÄRKSAMMAR kommissionens meddelande om god förvaltning på skatteområdet i
och utanför EU av den 15 juli 2020 och FRAMHÅLLER PÅ NYTT vikten av principerna för
god skatteförvaltning i och utanför EU och av att det framgångsrika arbete som bedrivits
hittills i samband med uppförandekoden (företagsbeskattning) fortsätter, även arbetet med
EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet som bör gå vidare
och förstärkas, där så är nödvändigt,

46.

VÄLKOMNAR diskussionen om översynen av det mandat som inleddes under det tyska
ordförandeskapet, STÖDER den väg som valts för de pågående diskussionerna i
uppförandekodsgruppen (företagsbeskattning), UPPREPAR sin beredvillighet att fortsätta att
diskutera mandatets räckvidd så snart som relevant utveckling på internationell nivå tillåter
det, dock senast i början av 2022 och INSTÄMMER I att de pågående diskussionerna om
mandatets räckvidd även bör omfatta egenskaper i skattesystemen som är allmänt tillämpliga
och som kan ha skadliga effekter,
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47.

FRAMHÅLLER PÅ NYTT den viktiga roll som uppförandekodsgruppen
(företagsbeskattning) spelar, med stöd av rådets generalsekretariat och med bistånd från
Europeiska kommissionens avdelningar i samband med EU:s förteckning över icke
samarbetsvilliga jurisdiktioner, som har lett till konkreta resultat baserat på en strategi som
går ut på samarbete med tredjeländer och jurisdiktioner, ANMODAR den att fortsätta sitt
arbete och BETONAR vikten av rättvis behandling inom EU och med avseende på
tredjeländer och jurisdiktioner härvidlag, och av en fortlöpande dialog med både tredjeländer
och OECD,

48.

UNDERSTRYKER vikten av att gruppen och dess ordförande fortsätter dialogen med
internationella aktörer såsom OECD eller berörda jurisdiktioner i samband med det pågående
arbetet med EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet för
att säkerställa en regelbunden och konsekvent kommunikation,

49.

VÄLKOMNAR de framsteg som uppförandekodsgruppen uppnått under det tyska
ordförandeskapet och GODKÄNNER den rapport som återges i dok. 13151/20 och ADD 1–5,

VIII. Slutsatser
50.

ERINRAR om EU:s stöd för kraftfulla insatser i den globala samförståndsbaserade reformen
av de mest brådskande frågorna på skatteområdet och inom kampen mot skattebedrägeri,
skatteundandragande och skatteflykt och om sin beredvillighet att vidta lämpliga åtgärder på
EU-nivå och därutöver, enligt dessa slutsatser,

51.

NOTERAR MED TILLFREDSSTÄLLELSE de framsteg som gjorts hittills, GODKÄNNER
Ekofinrådets rapport till Europeiska rådet om skattefrågor enligt dokument 13017/20 och
BEKRÄFTAR att arbetet kommer att fortsätta i rådet på denna grundval, och UPPMANAR
rådets högnivågrupp för skattefrågor att på ett sammanhållet sätt följa upp dessa slutsatser och
samtidigt beakta det relevanta arbetet i andra internationella organisationer och forum (bl.a.
G20 och OECD) och underlätta integreringen av bredare prioriteringar på skatteområdet i
EU:s förbindelser med tredjeländer,
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52.

UPPMANAR Europeiska kommissionen att, på grundval av aktuell information och efter
relevanta tekniska analyser, offentliga samråd och konsekvensbedömningar, lägga fram
relevanta lagförslag för rådet, med målet att ta itu med de skattepolitiska prioriteringar som
anges i dessa slutsatser.
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