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Spørgsmål

Ministeren bedes uddybe, hvorledes hvert af de øvrige EU-medlemslande har
valgt at håndtere de såkaldte praktiske vanskeligheder for datterselskaber i EU i
forhold til at indhente oplysninger fra moderselskaber uden for EU til brug for
land for land-rapportering.
Svar

Til brug for besvarelsen har Finansministeriet indhentet et bidrag fra skatteministeren, som har oplyst følgende:
”Skatteministeriet bemærker indledningsvis, at der på ECOFIN d. 8. marts 2016
blev opnået politisk enighed om direktivforslaget om ”land for land-rapportering”
til skattemyndighederne, men at direktivet endnu ikke er formelt vedtaget. Det
forventes at ske inden for den nærmeste fremtid.
Direktivet vil indebære, at multinationale selskaber med en årlig konsolideret omsætning på 750 mio. euro eller derover er forpligtet til at udarbejde ”land for landrapportering” om bl.a. omsætning og skattebetalinger til skattemyndighederne.
Forpligtelsen til at udarbejde ”land for land-rapportering” vil også gælde datterselskaber i et EU-land med et moderselskab beliggende uden for EU. I situationer,
hvor et datterselskab forgæves har forsøgt at indhente ”land for land-oplysninger”
fra moderselskabet, pålægger direktivet datterselskabet at meddele skattemyndighederne herom.
Der er tale om en minimumsstandard for implementering af direktivet. Det følger
af direktivet, at EU-landene er forpligtet til at foretage den første ”land for landrapportering” for indkomståret 2016.
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Skatteministeriet har ikke kendskab til, hvorledes hvert af de øvrige EU-lande vil
vælge at implementere direktivet, herunder i forhold til kravet til datterselskaber i
EU om at indhente oplysninger fra moderselskaber uden for EU til brug for ”land
for land-rapportering” til skattemyndighederne.”
Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen
Finansminister

