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Folketingets Skatteudvalg 

Christiansborg 3. november 2016  

 

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 53 (Alm. del) af 13. 
oktober 2016 

Spørgsmål 

Ministeren bedes redegøre for punkterne på det afholdte ECOFIN-rådsmøde 

den 11. oktober 2016, som er relevante for Skatteudvalget. 

 

Svar 

På dagsordenen for ECOFIN 11. oktober 2016 var især sagen om direktivet om 

strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod EU’s finansielle interesser af relevans 

for udvalget.  

 

Kommissionen fremlagde i 2012 forslag til et direktiv om bekæmpelse af svig med 

EU’s midler (det såkaldte PIF-direktiv). Direktivet indeholder bl.a. forslag til mi-

nimumsbestemmelser for straf ved svindel med EU-midler. Formålet er at gøre 

bekæmpelsen af svindel mere effektiv.  

 

Direktivet forhandles af justitsministrene i RIA-rådet, men formandskabet valgte 

at inddrage ECOFIN i drøftelsen mhp. at finde et kompromis mellem Rådet og 

Europa-Parlamentet i sagen. Rådet og Europa-Parlamentet har hidtil været uenige 

om, hvorvidt momssvig skal være omfattet af direktivet eller ej. Rådets position 

var, at strafforfølgelse af momssvig er et nationalt anliggende. Kommissionens og 

Europa-Parlamentets position var, at momssvig skal omfattes af direktivet, fordi 

momssvig reducerer EU-landenes momsindtægter, og derved også beregningen af 

landenes bidrag til EU-budgettet. 

 

Formandsskabet præsenterede som optakt til RIA-mødet 13.-14. oktober 2016 et 

forslag til et nyt kompromis, hvor grænseoverskridende momssvindel af større 

omfang er inkluderet i direktivet. Drøftelsen på ECOFIN syntes således at indike-

re støtte blandt EU-landene til en sådan fremgangsmåde. Forhandlingerne fort-

sætter i RIA-rådet. 

 

Forslaget er omfattet af Danmarks retsforbehold og vil derfor ikke gælde for 

Danmark. Regeringen har derfor anlagt en tilbageholdende tilgang i sagen. 

 

ECOFIN vedtog derudover 11. oktober 2016 rådskonklusioner om Kommissio-

nens meddelelse af 5. juli 2016 om mulige nye tiltag i kampen mod skatteundgåel-
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se. Kommissionens meddelelse blev præsenteret på ECOFIN 12. juli 2016. Råds-

konklusionerne støtter bl.a. fokus på styrket myndighedssamarbejde og overvejel-

ser om rapporteringskrav til finansielle virksomheder. Regeringen støtter konklu-

sionerne. 

 

Ændring af direktivet om administrativt samarbejde mellem EU-landenes skatte-

myndigheder (DAC5), der vil give skattemyndighederne adgang til dele af den 

information, som i dag indberettes til anti-hvidvaskmyndighederne, og som er 

omtalt i notaterne til Folketinget om ECOFIN 11. oktober 2016, ventes først 

vedtaget på ECOFIN 8. november 2016 som A-punkt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 

Finansminister 
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