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Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Kan ministeren bekræfte, at det er op til de enkelte lande, der figurerer på EU’s såkaldte 

gråliste for skattely [Observationslisten], hvorvidt de vil offentliggøre deres såkaldte 

”commitment letters”, altså de breve, hvor de klargør, hvilke aktiviteter der vil blive 

igangsat med henblik på ikke længere at figurere på EU’s skattelylister? I forlængelse heraf 

bedes ministeren redegøre for, om dette sikrer den tilstrækkelige transparens i arbejdet 

med EU’s skattelylister. 

 

Svar 

Jeg kan bekræfte, at det er op til de enkelte tredjelande og skattejurisdiktioner, der figure-

rer på EU’s observationsliste, om de vil offentliggøre deres såkaldte commitment letters 

eller ej. Offentliggørelse af brevene, uden tredjelandenes samtykke, vurderes at ville skade 

det videre forløb samt forholdet til de respektive lande.   

 

Det er min vurdering, at der sikres en tilstrækkelig transparens i EU’s arbejde med sort-

listningen ved, at det af bilag I (sortliste) og bilag II (observationsliste) til Rådskonklusio-

nerne af 5. december 2017 fremgår, hvilke specifikke forpligtelser hvert enkelt land skal 

påtage sig for at komme af listerne. Ændringerne til bilagene i Rådskonklusionerne of-

fentliggøres i EU-Tidende, når Rådet har truffet beslutning om at tage lande af eller sætte 

lande på listerne. På denne måde kan alle løbende følge med i, hvilke standarder og krav 

de enkelte lande forpligter sig til at implementere og overholde for at komme af listerne. 

 

Jeg synes dog, at det er positivt, at der er kommet yderligere transparens omkring arbejdet 

med listerne, hvilket der løbende er arbejdet på fra EU’s side, og som Danmark støtter. I 

marts 2018 begyndte EU at offentliggøre de breve, som var udsendt fra EU til tredje-

lande, hvori EU anmodede de pågældende lande om at forpligte sig til en eller flere af 

EU’s standarder for ikke at blive oplistet, som fx kriterie 1.1 om implementering af ud-

veksling af finansielle kontooplysninger (CRS) eller kriterie 1.2 om ændring af nærmere 

bestemte skadelige skatteordninger. Det vil derved være klart, hvilke ændringer landet vil 

have foretaget, hvis landet undgår at komme på sortlisten. Endvidere har EU indledt be-

stræbelser på at offentliggøre tredjelandes commitment letters på Rådets hjemmeside. 

Dette kræver dog, at EU opnår tredjelandenes samtykke. På Rådets hjemmeside er pt. of-

fentliggjort 30 commitment letters. 

 

 

    

 

 


