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I/A-PUNKTSNOTE
fra:
til:

Generalsekretariatet for Rådet
De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Vedr.:

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning)
– Rådets konklusioner
= Godkendelse

1.

I overensstemmelse med sit mandat aflægger Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen
regelmæssigt rapport til Rådet om fremskridtene i sit arbejde. Den seneste halvårlige rapport
fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen til Rådet findes i dokument 9341/21 + ADD 1-8.

2.

Udkastet til Rådets konklusioner om de fremskridt, som Gruppen vedrørende
Adfærdskodeksen har gjort under det portugisiske formandskab, blev gennemgået i
Fiskalgruppen. Alle delegationerne støtter teksten til konklusionerne i bilaget til denne note.

3.

De Faste Repræsentanters Komité opfordres derfor til at henstille til Rådet (økonomi og
finans), at det godkender disse konklusioner som A-punkt den 18. juni 2021.
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BILAG
Udkast til Rådets konklusioner
om de fremskridt, der er gjort i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning)
under det portugisiske formandskab

Rådet
1.

GLÆDER SIG OVER de fremskridt, som Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen har gjort
under det portugisiske formandskab, jf. dens rapport (9341/21 + ADD 1-8), navnlig med
hensyn til revisionen af EU-listen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner i februar 2021
og de igangværende drøftelser om reformen af rammerne for mandatet, som også bør
omfatte aspekter af skattesystemer, der finder generel anvendelse, og som kan have
skadelige virkninger; OPFORDRER i lyset af de gode fremskridt, der hidtil er gjort,
gruppen TIL at fortsætte arbejdet;

2.

GENTAGER, at det er rede til fortsat at drøfte revisionen af rammerne for mandatet,
så snart der er en relevant udvikling på internationalt plan, dog senest i begyndelsen af
2022;

3.

TILSLUTTER SIG de fremskridt, der er opnået med hensyn til gruppens vurdering af
standstill- og rollbackmeddelelser, og ANMODER gruppen om at fortsætte overvågningen
af standstill og gennemførelsen af rollback;

4.

GLÆDER SIG OVER gruppens løbende overvågning af gennemførelsen af dens tidligere
retningslinjer og de fremskridt, der er gjort med hensyn til overvågningen af
gennemførelsen af retningslinjerne fra 2017 om skattefordele i forbindelse med særlige
økonomiske zoner;
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5.

OPFORDRER gruppen til at fortsætte en effektiv dialog med jurisdiktioner og fortsætte
overvågningen, således at jurisdiktionerne opfylder deres respektive forpligtelser og EU's
kriterier for opførelse på listen i overensstemmelse med de aftalte frister; OPFORDRER
gruppen til at anmode om tilsagn fra jurisdiktioner, hvor det er relevant og i
overensstemmelse med en tidsplan, som gruppen er nået til enighed om;

6.

BEMÆRKER, at gruppen agter at fortsætte sit arbejde med revisionen af det geografiske
anvendelsesområde for EU's opførelse på listen, samtidig med at den fortsætter arbejdet
med at indarbejde egentligt ejerskab som et fjerde gennemsigtighedskriterium;

7.

OPFORDRER gruppen TIL at fortsætte sit arbejde med defensive foranstaltninger på
skatteområdet over for ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner i overensstemmelse med de
aftalte retningslinjer og regelmæssigt aflægge rapport til Rådet om yderligere fremskridt på
disse områder;

8.

NOTERER SIG drøftelserne om arbejdet med sammenligning mellem EU-listen over
ikkesamarbejdsvillige

skattejurisdiktioner

og

medlemsstaternes

nationale

lister;

OPFORDRER gruppen til at fortsætte sit arbejde ved yderligere at undersøge samspillet
mellem EU's lister og de nationale lister;
9.

OPFORDRER gruppen TIL at aflægge rapport til Rådet om sit arbejde under det slovenske
formandskab.
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