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Skriftlig forelæggelse af dagsordenen for ECOFIN d. 8. marts 2016
Der er to punkter på dagsordenen for ECOFIN 8. marts 2016, som vurderes at
være relevante for Skatteudvalget.
Administrativt samarbejde på skatteområdet (DAC4)
Der sigtes efter politisk enighed om forslaget om ”land for land”-rapportering om
selskabsskattebetalinger på det kommende ECOFIN. Forslaget er en del af
Kommissionens tiltag mod skatteundgåelse, og bygger på OECD-standarder på
området.
Forslaget vil medføre, at større multinationale koncerner hvert år skal indsende en
”land for land”-rapport til skattemyndighederne i deres hjemland. Rapporten skal
blandt andet indeholde oplysninger om den samlede omsætning, overskud før skat
og betalt selskabsskat opdelt på de lande, koncernen er aktiv i. Kravet gælder multinationale koncerner med en konsolideret årlig omsætning over ca. 5,6 mia. kr.
Forslaget indeholder desuden krav om, at EU-landene automatisk og obligatorisk
udveksler ”land for land”-oplysningerne. Myndighederne skal også indføre mulighed for sanktioner mod koncerner, der ikke overholder rapporteringskravene.
Forslaget stiller ikke krav om offentliggørelse af oplysningerne, men Kommissionen ventes at komme med et forslag om offentliggørelse af selskabsoplysninger,
som også vil kunne vedrøre disse skatteoplysninger.
Forslaget skal understøtte myndighedernes indsats mod skatteundgåelse. Forslaget
sigter mod at skabe en ensartet implementering af OECD’s standard i hele EU.
OECD’s standard om ”land for land”-rapportering er allerede indført i dansk ret
med virkning fra indkomståret 2016. Direktivet ventes ikke at give behov for at
ændre kravene i de danske regler for multinationale selskaber i Danmark.
Regeringen støtter forslaget. Det vil være en fordel for både virksomheder og
myndigheder, at reglerne gennemføres ensartet og i alle lande, uden at det forhindrer de enkelte lande i at stille skrappere rapporteringskrav. Det forventes, at der
kan opnås enighed om forslaget.
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Adfærdskodeksgruppens fremtid (erhvervsbeskatning)
ECOFIN ventes at vedtage rådskonklusioner om det fremadrettede arbejde i den
såkaldte adfærdskodeksgruppe, der overvåger det fælles adfærdskodeks for erhvervsbeskatning. Kodekset er en politisk aftale om, at et EU-land ikke må have
skadelige særordninger med diskriminerende selskabsbeskatning, fx lavere skat på
udenlandske end indenlandske selskaber for at tiltrække økonomisk aktivitet.
Der er enighed om, at gruppens hovedopgave fortsat skal være at overvåge, at
landene ikke indfører nye ordninger i strid med kodekset, og at landene ruller eksisterende skadelige ordninger tilbage.
Rådskonklusioner omhandler blandt andet forslag til justeringer af den overordnede organisering og arbejdsform, herunder smidiggørelse af dele af beslutningsprocessen om bedømmelser af skadelige særordninger.
Desuden lægges der op til at øge gennemsigtighed om gruppens arbejde. Det foreslås bl.a. at ECOFIN-drøftelser af sager knyttet til kodekset i visse tilfælde skal
være offentlige. Det skal dog ikke vanskeliggøre gruppens arbejde, herunder i tilfælde hvor fortrolighed kan understøtte arbejdet.
Regeringen kan støtte de ventede konklusioner, herunder fokus på at øge effektiviteten af gruppens indsats mod skadelige selskabsskatteordninger. Det gælder
også forslagene om arbejdsmetoder og gennemsigtighed.
I løbet af foråret forventes yderligere en diskussion om gruppens mandat og eventuel opdatering af kodekset.
Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen

