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Svar på spørgsmål nr. 8 af 11. oktober vedr. KOM(2010)367 stillet 
af Europaudvalget efter ønske fra MF Pia Olsen Dyhr (SF). 

Spørgsmål: 

Hvordan vurderer ministeren muligheden for at kræve selskabsskatten hævet i de 

lande der skal have penge fra krisefonden (Irland m.fl.)? 

Svar: 

Det antages, at spørgsmålet vedrører det europæiske finansielle stabiliseringsinitia-

tiv, som blev besluttet på det ekstraordinære møde i ECOFIN den 9.-10. maj 

2010. 

Aktiveringen af lån eller kreditfaciliteter under det europæiske finansielle stabi-

liseringsinitiativ forudsætter, at der efter anbefaling fra Kommissionen og ECB 

fastsættes nærmere økonomisk-politiske og øvrige betingelser for lånet eller 

kreditfaciliteten, for at sikre en holdbar økonomisk og finansiel udvikling i det 

pågældende medlemsland og bidrage til at genoprette det pågældende 

medlemslands adgang til finansiering på markedet. 

Detaljeringsgraden af de nærmere betingelser for ydelse af lån eller kredit under 

initiativet, må formodes generelt at afhænge af den konkrete situation i det 

pågældende land, idet sikringen af de overordnede hensyn til en holdbar 

økonomisk og finansiel udvikling i nogle tilfælde vil kunne tilgodeses under større 

frihed for det pågældende medlemsland til at vælge de konkrete politikinstrument-

er, end i andre tilfælde. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere, i hvilket 

omfang betingelserne vil kunne vedrøre specifikke politikinstrumenter, f.eks. 

konkrete skatter. 

Det bemærkes, at lånepakken til Grækenland vedtaget af eurolandene i maj 2010 

er tilknyttet en række detaljerede betingelser, som konkret er fastsat i en revideret 

henstilling og pålæg til Grækenland. Betingelserne omfatter bl.a. konkrete poli-

tiktiltag, herunder forøgelse af momssatsen, forøgelse af afgifter på brændstof, 

tobak og alkohol samt reform af skattesystemet primært med henblik på 

forenkling, udvidelse og rationalisering af skattegrundlaget samt styrket 

håndhævelse. 
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Med venlig hilsen 

Claus Hjort Frederiksen 
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