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Formål  

Deltagelse i Global Tax Transparency Summit arrangeret af den britiske 

Public Accounts Committee i House of Commons med det formål at 

understøtte det nuværende internationale momentum for fair beskatning. 

Herunder at skabe et fælles fundament på tværs af parlamentarikere om at 

holde regeringer ansvarlige i forhold til at bekæmpe skatteunddragelse og 

sikre gennemsigtighed om skatteforhold – både nationalt og internationalt – 

og at sikre kontakter i forhold til læring om konkrete tiltag i andre lande.  

 

Væsentligste punkter 

1. Der var en fælles forståelse blandt deltagerne, der repræsenterede 

lande både i Europa og uden for Europa, om nødvendigheden af 

samarbejde med henblik på at kunne sikre fair beskatning, og de 

enkelte parlamentarikere kunne vælge at skrive under på en fælles 

vedtagelse, som kan læses her: 

https://www.parliament.uk/documents/commons-committees/public-

accounts/Correspondence/gtts/meg-hillier.pdf  

2. Vedtagelsen indeholder blandt andet punkter om at fortsætte OECDs 

arbejde for BEPS, land-for-land rapportering, offentlighed om 

informationer – også for borgere, og der var desuden en fælles 

forståelse af, at landene skal gå endnu videre.  

3. Konferencen bestod af en række debatter om følgende temaer:  

- Global gennemsigtighed om skatteforhold 

- Globale handlemuligheder for at forhindre skatteunddragelse 

- Hvordan kommer vi videre end BEPS? 

- Betydningen af skatteunddragelse for udviklingslande. 

4. Det blev besluttet at gøre Global Tax Transparency Summit til en årlig 

tilbagevendende begivenhed. 

Udvalgets videre arbejde 

Det anbefales, at udvalget følger og bidrager til det internationale samarbejde, 

som konferencen var et første skridt til, og at udvalget deltager i 

kommende konferencer, hvis udvalgets tid og økonomi tillader det.  

På baggrund af kontakter etableret på konferencen, har Lea Wermelin holdt 

oplæg om den danske indsats mod skattely for Arbeiderpartiet i Norge, 

og der er etableret yderligere kontakter, som udvalget kan benytte sig 

af fremover.  
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