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Finans- og skattepolitikk i EU – statusrapport juni 2014 

Rapport fra finansrådene Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen, Norges delegasjon til 

EU 

27.06.2014 
 

I ØKONOMI 

Finansministermøtene i juni 

Det siste finansministermøtet (ECOFIN) under det greske formannskapet i Rådet ble holdt i 

Luxembourg 20. juni, før Italia overtar formannskapet 1. juli. Dagen før var det som vanlig møte i 

Eurogruppen mellom finansministrene i eurosonen. 

Det var ventet at det på begge møtene ville bli brukt mye tid på å diskuterte Kommisjonens 

landspesifikke politikktilrådinger, som ble lagt fram tidligere i juni som del av den felles 

planprosessen i EU for den økonomiske politikken. Men det var også lagt opp til statusgjennomganger 

om forberedelsene til bankunionen, og den formelle sluttrunden for å godkjenne at Litauen blir 

euroland fra kommende årsskifte foregår i begge finansministerkonstellasjonene. I tillegg behandlet 

ECOFIN saken om endring i EUs skatteregelverk med sikte på å fjerne smutthull som har muliggjort 

dobbelt fritak for skatt for selskaper som opererer i flere land (mor-/datterselskapsdirektivet), samt 

flere andre skattesaker. Og Kommisjonen presenterte utkast til EUs felles budsjett for 2015. Disse siste 

temaene blir omtalt i henholdsvis avsnitt II og III nedenfor. 

 

Eurogruppen 19. juni 

Landgjennomgangene 

Finansministrene i eurosonen diskuterte de landspesifikke politikktilrådingene for eurolandene som 

Kommisjonen la fram 2. juni, som forberedelse til at dette temaet også ville være et sentralt punkt på 

agendaen i ECOFIN-møtet dagen etter. Det vises til nærmere omtale under avsnittet om ECOFIN-

møtet nedenfor. 

I tillegg var det som vanlig også en nærmere gjennomgang av den økonomiske utviklingene i landene 

som er inne i eller nylig har vært underlagt støtteprogrammene fra EU/IMF, dvs. state of play 

vedrørende Hellas, Kypros, Portugal og overvåkingen av utviklingen i Irland etter avslutningen av 

støtteprogrammet ved siste årsskifte (post program surveillance). Den portugisiske 

konstitusjonsdomstolen underkjente i slutten av mai noen av budsjettiltakene som regjeringen fremmet 

nå når Portugal går ut av støtteprogrammet. Dette gjaldt forslag om å redusere lønninger i offentlig 

sektor, samt reduksjoner i støtte til arbeidsledige og sykelønn. Regjeringen vil fremme erstattende 

tiltak, men vil vente med dette til det er gått nye runder med domstolen. Dette innebærer at den 

portugisiske regjeringen avstår fra den planlagte siste utbetalingen fra European Financial Stability 

Mechanism, EFSM (1,7 mrd. euro) som opprinnelig var planlagt nå i juni. Den portugisiske 

regjeringen tok denne beslutningen i midten av juni, og både portugisiske myndigheter og Troikaen 

har uttalt at det ikke er noen dramatikk i dette, gitt den nåværende likviditetssituasjonen for staten og 

den vesentlige bedringen av tilgangen til finansmarkedene. Presidentskapet i ECOFIN offentliggjorde 

denne uttalelsen om Portugal 12. juni etter drøftelser i Economic and Financial Comittee (som består 

av embetsmenn fra regjeringsapparatet og i noen sammenhenger også fra sentralbankene i 

medlemslandene, samt fra Den europeiske sentralbanken og Kommisjonen). 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143187.pdf
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Det er heller ingen dramatikk i utviklingen i de øvrige programlandene, og Eurogruppen 

offentliggjorde etter møtet denne egne uttalelsen om Kypros, som er det siste landet som ble underlagt 

støtteprogrammene fra EU. Hellas har fremdeles press på seg for å nå de neste pålagte milepælene i 

sitt reformprogram før neste utbetaling av lån. Den nye greske finansministeren Gikas Hardouvelis 

forsikret på pressekonferansen etter møtene at disse målene vil bli oppfylt innen utgangen av juni. 

Her er Eurogruppe-president Dijsselbloems offisielle uttalelse om politikktilrådingene og 

landgjennomgangene etter møtet i Eurogruppen. 

Litauen 

Et tilleggstema denne gangen var forberedelsene til at Litauen ligger an til å bli euroland nummer 19 

fra 1. januar 2015. Kommisjonen og ESB har nylig avgitt rapport om at Litauen tilfredsstiller alle 

kravene som stilles for at landet skal kunne ta i bruk euroen som valuta. Saken var på dagsorden også i 

ECOFIN 20. juni og skal også behandles i Det europeiske råd 27. juni. Endelig formell beslutning 

ventes å bli tatt på ECOFIN-møtet 8. juli. Eurogruppen offentliggjorde også en egen uttalelse om 

Litauen 20. juni. 

Rekapitalisering av banker 

Direkte rekapitalisering av banker i eurosonen fra ESM var ikke tema på dette møtet. Men 

medlemslandene ble allerede 10. juni enige om det overordnete rammeverket for dette. Dette 

instrumentet, med en samlet rekapitaliseringskapasitet på 60 mrd. euro, kan bli operativt fra november 

samtidig med at Single Supervisory Mechanism, SSM blir operativt. Hovedkriteriene for å ta 

instrumentet i bruk er at en benytter reglene for bail-in som nå er etablert i forbindelse med Bank 

Recovery and Resolution Directive, BRRD og Single Resolution Mechanism, SRM, samt at staten i 

landet hvor banken er etablert også selv må bidra etter definerte retningslinjer. Eurogruppe-president 

Dijsselbloem la fram denne offisielle uttalelsen etter møtet 10. juni. Det gjenstår nå at de nasjonale 

parlamentene i eurosonen slutter seg til opplegget for dette. Det ser ikke ut til at instrumentet tillates 

brukt retroaktivt for å lette gjeldsbyrden til land som måtte rekapitalisere sin banksektor i stort omfang 

under finans- og gjeldskrisen. Dijsselbloem har senere uttalt at det ikke trenger være noe teknisk i 

veien for dette, men at det vil være politisk svært vanskelig å nå noen samlet tilslutning. 

 

ECOFIN 20. juni 

Landenes stabilitets- og reformprogrammer 

Det ble som forventet brukt mye tid på ECOFIN-møtet til å drøfte landenes stabilitets- og 

reformprogrammer. Kommisjonens landspesifikke tilrådinger om den økonomiske politikken har 

utgangspunkt i disse programmene som alle landene meldte inn i april/mai. Det ble før møtet spekulert 

i om enkelte av landene ville benytte anledningen til å prøve å myke opp praktiseringen av 

budsjettretningslinjene som EU har etablert, for slik å stimulere vekst og sysselsetting bedre. Blant 

annet har det påtroppende italienske formannskapet i Rådet vært opptatt av dette, også gjennom 

uttalelser fra statsminister Renzi. Det har også fra flere hold blitt kritisert at det regelverket som ble 

etablert i løpet av den mest hektiske kriseperioden for å understøtte praktiseringen av Stabilitets- og 

vekstpakten er for komplisert og rigid. Også IMF har påpekt dette i en rapport om utviklingen i 

eurosonen som Christine Lagarde presenterte for finansministrene på møtet i Eurogruppen. Mange 

mener at denne kompleksiteten og rigiditeten hindrer flere av landene i å stimulere vekst og 

sysselsetting mer i den fasen de er i nå.  

Angela Merkel uttalte i forbindelse med flere utspill som har kommet de siste ukene om nødvendighet 

av å myke opp retningslinjene, at regelverket knyttet til Stabilitets- og vektpakten er tilstrekkelig 

fleksibelt - og verken Kommisjonen eller presidenten i Det europeiske råd har forberedt forslag om 

revidering av retningslinjene eller praktiseringen av dem i forbindelse med rådsmøtene nå i slutten av 

juni. Kommisjonen har også minnet om at da «six pack»- og «two pack»-regelverkene med mer ble 

etablert de seneste par årene, la en opp til at det samlete systemet skulle evalueres første gang i slutten 

av 2014.   

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143272.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143273.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143287.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143163.pdf
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Det ble ingen prinsipiell konfrontasjon om disse problemstillingene på finansministermøtene 19. og 20. 

juni, og Olli Rehn kunne også tilfreds konstatere etter ECOFIN-møtet at det var full overordnet 

tilslutning til Kommisjonens landspesifikke tilrådinger. ECOFIN har også tidligere stort sett sluttet seg 

til disse tilrådingene med få unntak. Det forventes nå at temaet bare blir kort gjennomgått på møtet i 

Det europeiske råd 27. juni, og ta tilrådingene vedtas endelig på ECOFIN-møtet 8. juli. 

Nærmere om Kommisjonens politikktilrådinger til enkeltlandene 

De landspesifikke tilrådingene (Country-Specific Recommendations, CSR) for den økonomiske 

politikken i medlemslandene som Kommisjonen fremmer i juni som del av den felles planprosessen, 

tar utgangspunkt i de stabiliserings- og reformprogrammene som hvert medlemsland presenterer for 

Kommisjonen noen uker tidligere og Kommisjonens egne analyser av makroubalanser i landene i mars. 

De omfattende og til dels detaljerte tilrådingene er basert på grundige gjennomganger av den 

økonomiske situasjonen og utviklingen i hvert enkelt land. Årets rapporter om CSR omfatter alle 

landene, bortsett fra Hellas og Kypros som fremdeles er inne i støtteprogrammene fra EU og IMF. 

Dersom stats- og regjeringssjefene også slutter seg til tilrådingene, blir de bindende for hvert enkelt 

land. Bare hvis et flertall av landene motsetter seg enkelte tilrådinger kan disse bli droppet eller endret. 

Hovedvekten av tilrådingene denne gangen gjelder reformer knyttet til arbeidsmarkedene (større 

fleksibilitet) og skattesystemene (skift fra skatt på arbeid til beskatning av konsum, eiendom og 

miljøkonsekvenser) for å styrke betingelsene for varig vekst og økt sysselsetting. Også flere av de 

store landene - herunder både Frankrike, Italia og Spania - møter omfattende krav til 

politikkutformingen. Det gjelder også reduksjoner og omlegginger i blant annet trygdeordninger og 

sosiale ytelser for å få kontroll på underskuddene i offentlige budsjetter. Her er pressemeldingen i 

forbindelse med framleggelsen i begynnelsen av juni og Kommisjonens meddelelse. 

Som en del av de landspesifikke tilrådingene gjennomførte Kommisjonen også en fornyet 

gjennomgang av behovet for å videreføre de prosedyrene mange av landene er underlagt overfor EU 

sentralt for å redusere underskuddene i de offentlige budsjettene (Excessive Deficit Procedure, EDP). 

Disse omfatter individuelt tilpassete viktige milepæler for nedtrappingen av underskuddene og til dels 

også hvordan nedtrappingen skal oppnås, samt tidfesting av når underskuddene skal nå akseptable 

bærekraftige nivåer. Kommisjonen tilrår at EDP nå kan avsluttes for 6 av landene - Østerrike, Belgia, 

Tsjekkia, Danmark, Nederland og Slovakia. Disse landene nådde underskudd i 2013 som var under 3 

pst. av BNP og vil i Kommisjonens anslag kunne ligge under dette nivået i prognoseperioden ut 2015. 

ECOFIN sluttet seg også til disse tilrådingene, som innebærer at ingen av de nordiske 

medlemslandene lenger vil være underlagt EDP. Men fremdeles vil disse prosedyrene pågå for 11 av 

landene, også for store land som Frankrike, Spania, UK og Polen. I 2011 var det bare 3 av EU-landene 

som ikke var underlagt EDP. Her er Kommisjonens pressemelding som begrunner tilrådingene.   

Etter at finansministrene ga sin overordnete tilslutning til tilrådingene fra Kommisjonen er disse 

pressemeldingene om henholdsvis CSR, med detaljert oversikt over tilrådingene for hvert av landene, 

og EDP sendt ut etter ECOFIN-møtet. 

Bankenes bidrag til oppbyggingen av krisefond 

Kommisjonen briefet finansministrene på ECOFIN-møtet om forberedelsene til forslag om hvordan 

bankenes årlige bidrag til fondsoppbyggingene under Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD 

og Single Resolution Mechanism, SRM skal bestemmes/kalkuleres. Dette gjelder både nasjonale fond 

og felles EU-fond. Ordskiftet etter gjennomgangen viste at mange av finansministrene er opptatt av at 

mindre banker og banker med lav risikoprofil ikke skal belastes med tunge slike bidrag, og at 

bidragene i størst mulig grad bør begrenses til banker som har en størrelse eller innretning av 

virksomheten som innebærer at de utgjør en systematisk risiko for økonomien. Samtidig var flere av 

ministrene utålmodige og understreket nødvendigheten av at systemet for dette nå kommer raskt på 

plass. Kommisjonen påpekte at arbeidet er krevende, blant annet fordi en er avhengig av å få på plass 

et pålitelig og detaljert datagrunnlag ikke minst om risikoprofiler og lignende.  

Her er den komplette overordnete pressemeldingen fra ECOFIN-møtet, med videre linker til mer 

detaljerte pressemeldinger på ulike områder. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/eccom2014_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-382_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/143281.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/143282.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143293.pdf


4/11 

 

ELTIF 

Det ble for øvrig rapportert før møtet i ECOFIN at en var nær en politisk enighet i Rådet om den 

forslåtte forordningen om private langsiktige investeringsfond i EU (ELTIF), en ny type 

investeringsfond som typisk kan investere i langsiktige infrastruktur-, transport- og energiprosjekter og 

i små- og mellomstore bedrifter i hele EU. Saken var ikke med på dagsorden for møtet i ECOFIN 20. 

juni, men samme dag hadde landene formell frist for å meddele eventuelle ytterligere synspunkter om 

det kompromisset som nå er forhandlet fram. Det har underveis i Rådet vært visse uenigheter om hvor 

store deler av mindre investorers samlete investeringsportefølje som skal kunne skytes inn i slike fond 

og hvor mye som kan investeres i hvert enkelt fond av denne typen. Det har ikke kommet 

innvendinger mot disse tiltakene for å beskytte mindre investorer som lå inne i kompromisset, og den 

overordnete politiske enigheten i Rådet vil derfor bli bekreftet av landenes EU-ambassadører i løpet av 

uke 26.  
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II SKATT 
 
ECOFIN 20. juni 2014 

Mor/datterdirektivet 

Det greske formannskapet kunne med glede konstatere at ECOFIN denne gangen lyktes i å bli enige 

om å tette et av smutthullene i det såkalte mor/datterdirektivet. Den greske finansministeren, Gikas 

Hardouvelis, som ble utnevnt 9. juni etter omrokkeringer i den greske regjeringen, var tydelig fornøyd 

med at dette gjennombruddet kom før grekernes formannskapsperiode var over. 

Mor/datterdirektivet skal i utgangspunktet motvirke dobbeltbeskatning ved at utbytte fra overskudd 

som allerede er beskattet én gang i et medlemsland ikke blir beskattet på ny når det deles ut til 

morselskap i andre medlemsland (unngåelse av økonomisk dobbeltbeskatning). Ved såkalte hybride 

lånearrangementer, dvs. hvor en utbetaling blir behandlet som fradragsberettigede renter i 

utbetalingsstaten og som skattefritt utbytte i mottakerstaten, kan imidlertid direktivets påbud føre til 

dobbelt skattefrihet. Se nærmere omtale på sidene 4-6 i vår rapport fra mai i år.  

Kommisjonen ønsket å fjerne dette smutthullet som et ledd i den generelle kampen mot 

skatteomgåelse og aggressiv skatteplanlegging, og det ble gjort et forsøk på å få endringene vedtatt 

allerede på ECOFIN-møtet 6. mai. Sverige og Malta hadde imidlertid innvendinger til ordlyden, som 

de mente kunne skape utilsiktede virkninger. Gjennom dialog mellom formannskapet, Kommisjonen 

og de to landene, har man nå ryddet disse uklarhetene av veien, og direktivet kunne vedtas med 

enstemmighet. 

Med bakgrunn i Sveriges ønsker, ble det i referatet fra møtet presisert at de foreslåtte endringene skal 

begrenses til situasjoner hvor det faktisk foreligger dobbel ikke-beskatning. Med andre ord – selv om 

det gis fradrag for utbetalingen i staten utbyttet betales fra, skal mottakerstaten ikke skattlegge utbyttet 

dersom dette stammer fra overskudd som har vært beskattet lenger ned i eierkjeden (enn 

utbetalingsleddet). 

Maltas innvendinger var av en litt annen art. De ønsket å få presisert at primærkompetansen på 

området for direktebeskatning fortsatt skal tilligge nasjonalstatene og at endringene i 

mor/datterdirektivet ikke skulle skape noen presedens for en økt fremtidig plikt til å vedta mer 

omfattende skatteregler. Bakgrunnen for dette behovet fremstår som noe uklart, men for å berolige 

Malta presiserte Kommisjonen at innføring av enhver fellesskapsrettslig skatteregel må vurderes på 

selvstendig grunnlag og at vedtakelse av endringer i mor/datterdirektivet ikke ville skape noen økt 

forpliktelse for medlemsstatene til å vedta mer omfattende skatteregler i fremtiden. 

Endringene i mor/datterdirektivet vil bli formelt bli vedtatt uten diskusjon på en av de kommende 

rådsformasjonene, når alle formaliteter er i orden. Direktivet skal være gjennomført i medlemsstatenes 

lovgivning innen utløpet av 2015. 

Når det gjelder den andre delen av forslaget til endringer i mor/datterdirektivet, dvs. innføringen av en 

ny generell anti-misbruksregel, overtar det påtroppende italienske formannskapet ansvaret for det 

videre arbeidet. Forslaget til en ny misbruksregel legger opp til at fritaket i mor-/datterdirektivet ikke 

skal anvendes i tilfeller hvor kunstige arrangementer anvendes for å oppnå en urettmessig skattefordel 

i strid med direktivets ånd og målsettinger. Ved anvendelse av denne omgåelsesnormen kan 

medlemsstatene altså «se igjennom» fiktive, skattemotiverte arrangementer, og i stedet skattlegge 

virksomheten ut fra dens reelle økonomiske substans. Også denne siden ved endringene er omtalt i vår 

rapport fra mai i år.  

Avtroppende skattekommissær Algirdas Semeta utalte på pressekonferansen etter ECOFIN-møtet at 

han han hadde full tiltro til at det italienske formannskapet ville sikre enighet blant de 28 

medlemsstatene også om innføring av en forbedret generell omgåelsesregel i mor/datterdirektivet. 

http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Europa/Off-journal-EU-del/Finans-og_skattepolitikk_EU_16052014.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Europa/Off-journal-EU-del/Finans-og_skattepolitikk_EU_16052014.pdf
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Les mer om endringen i Rådets pressemelding. 

 

Code of Conduct på og statsstøtteregler mot skadelige skatteincentivordninger 

Patentbokser 
EUs «Code of Conduct» ble vedtatt i 1997 og gir retningslinjer for hvordan medlemsstatene bør 

innrette sin selskapsbeskatning for å unngå skadelig skattekonkurranse. Det er opprettet en egen Code 

of Conduct-gruppe som skal drive tilsyn med at medlemsstatene opptrer slik retningslinjene gir 

anvisning på. Denne gruppen driver undersøkelser og anbefaler tiltak for å motvirke skadelig 

skattekonkurranse. Retningslinjene gir imidlertid i seg selv ikke anvisning på rettslige 

sanksjonsmekanismer dersom anbefalingene ikke følges. Gruppen avgir rapport på slutten av hver 

formannskapsperiode.  

ECOFIN tok på møtet 20. juni til etterretning gruppens halvårlige rapport. (Selve rapporten er 

dessverre unntatt offentlighet.) I pressemeldingen fra ECOFIN går det frem i et av punktene at Rådet 

ber Code of Conduct-gruppen om å gjennomgå eller vurdere («assess or consider») alle såkalte 

patentbokser i EU innen utløpet av 2014, også de ordninger som har vært vurdert tidligere. Dette 

gjøres for å sikre samsvar med prinsippet om likebehandling og skal skje i lys av internasjonal 

utvikling på skatteområdet, herunder arbeidet i OECD med «Base Erosion and Profit Shifting» (BEPS).  

Patentboksregimer innebærer at et land gir særlig gunstige skatteregler for å trekke til seg forvaltning 

av patenter på sitt område. Under visse regimer kan det f.eks. være mulig for et selskap å velge at 

inntektene fra immaterielle eiendeler på nærmere vilkår blir skattlagt med lavere satser enn den 

ordinære selskapsskattesatsen. Kommisjonen mener at slike regler kan være i strid med EUs 

retningslinjer for foretaksbeskatning og representere skadelig skattekonkurranse. Det øker faren for at 

selskapene tilpasser utøvelsen av sine patentrettigheter og relokaliserer virksomhet ut fra 

skattemessige motiver.  

Blant de landene som er opplyst å ha ordninger som kan være i faresonen er Belgia, Spania, Frankrike, 

Ungarn, Luxembourg, Nederland, Storbritannia, Kypros, Malta og muligens Portugal. Etter hva EU-

delegasjonen har fanget opp, er det uenighet medlemsstatene imellom om hvilke kriterier som skal 

legges til grunn for å kategorisere noe som et skadelig patenboksregime. 

Forhåndsgodkjennelser – internprising 
11. juni i år kunngjorde Kommisjonen at den også ville undersøke flere av de øvrige landene for å 

vurdere om deres «selektive skatteordninger» kunne være i strid med forbudet mot statsstøtte. Det er 

allerede åpnet formell prosedyre mot Irland, Nederland og Luxembourg blant annet på bakgrunn av 

mulige forhåndsavtaler mellom myndigheter og selskaper om gunstige internprisingsarrangementer. 

Luxembourg er brakt inn for EU-domstolen pga. sin manglende vilje til å gi Kommisjonen de 

opplysninger den har bedt om. Luxembourg hevder at landet pga. sine konfidensialitetsregler ikke kan 

videreformidle disse opplysningene og har varslet at de vil gå til motsøksmål for å få kjent 

Kommisjonens krav ugyldig. Nederland opplyser at de vill samarbeide fullt ut med Kommisjonen og 

skaffe til veie de etterspurte opplysningene. 

Se for øvrig side 14 i pressemeldingen etter ECOFIN-møtet 20. juni. 

Sveits – regimer for skadelig skattekonkurranse 
Skattekommissær Semeta opplyste også på pressekonferansen etter ECOFIN-møtet at Sveits gjennom 

dialog med EU nå hadde underskrevet et «Memorandum of Understanding» med sikte på å fjerne fem 

sveitsiske spesialskatteregimer som har vært gjenstand for bekymring i EU fordi de oppmuntrer til 

relokalisering av europeiske selskaper (omtalt som «holding companies, domiciliary companies, semi-

public companies, principal structures and financial branches»). Til gjengjeld har medlemsstatene 

lovet å oppheve sine mottiltak når de fem ordningene er endelig avskaffet i Sveits (om fem år). Ifølge 

Semeta var dette nok et eksempel på at EUs anstrengelser for å sikre rettferdig skattekonkurranse også 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143274.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/143293.pdf
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bærer frukter utenfor unionens grenser og at Kommisjonen på EUs vegne ville fortsette sitt samarbeid 

med OECD om tiltak mot Base Erosion and Profit Shifting. 

 

Energiskattedirektivet 

Det har siden april 2011 foreligget forslag om å endre EUs energiskattedirektiv for å bringe det mer på 

linje med EUs klima- og energimål. Kommisjonen ønsker å oppgradere et utdatert regelsett, blant 

annet ved at både CO2-utslippene og energiinnholdet av et produkt skal tas i betraktning ved 

beskatningen. Dette skal sikre energieffektivitet og bruk av mer miljøvennlige produkter, samtidig 

som det motvirker vridning av konkurransen i det indre markedet. Man har imidlertid fortsatt store 

problemer med å oppnå enighet om endringer blant de 28 medlemsstatene, og arbeidet har gått tregt. 

På møtet 20. juni tok ECOFIN til etterretning formannskapets arbeidsrapport og ga sin tilslutning til 

rapportens forslag til videre fremdriftsplan. 

 

Standard merverdiavgiftskjema 

Også en rapport om arbeidet med direktivet for et standard merverdiavgiftsskjema ble tatt til 

etterretning, og ECOFIN sluttet seg til konklusjonene med mulige løsninger for veien videre. Forslaget 

er ment å redusere næringslivets kostnader, ved at informasjonen som skal oppgis på de ulike 

merverdiavgiftsskjemaene blir standardisert i de ulike medlemsstatene, slik at hindringene for 

grenseoverskridende handel reduseres. Det er også forventet at standardiseringen vil redusere 

mulighetene for svindel. 

 

Saken om differensiert arbeidsgiveravgift – kort omtale 

ESA godkjente 18. juni Norges notifikasjon av ny ordning med differensiert arbeidsgiveravgift. Den 

nye ordningen vil gjelde fra 1. juli 2014.  

 

Norge har en generell sats for arbeidsgiveravgift på 14,1 pst. For å sikre bosetting i distriktene, svares 

det imidlertid avgift med lavere sats i visse geografiske områder. Satsen varierer med hvor stort 

behovet for støtte anses å være i de ulike områdene. I Finnmark og Nord-Troms er satsen 0, dvs. at 

bedrifter lokalisert her som hovedregel ikke svarer arbeidsgiveravgift. 

 

Grunnen til at Norge må notifisere differensieringen av satsene til ESA er at arbeidsgivernes 

besparelse ved å betale redusert avgift i de aktuelle områdene er å anse som statsstøtte til hvert foretak. 

Slik statsstøtte er i utgangspunktet forbudt etter EØS-avalens artikkel 61. Kommisjonen og ESA kan i 

imidlertid i visse tilfeller gi unntak fra dette forbudet, dersom formålet med støtten tilsier dette og 

andre nærmere vilkår er oppfylt. 

 

For å sikre en likeartet behandling av denne dispensasjonsadgangen og forutsigbarhet for 

statene/næringslivet, vedtar Kommisjonen og ESA med jevne mellomrom regler/retningslinjer for når 

og på hvilke vilkår dispensasjon kan gis. Dette kan gjøres enten via bindende gruppeunntaksregler 

eller via (formelt sett) ikke-bindende retningslinjer på enkeltområder. Grunnlaget for å tillate støtte i 

form av differensiert arbeidsgiveravgift er de såkalte regionalretningslinjene. Disse blir normalt 

revidert hvert syvende år, sist gang ved Kommisjonens vedtak av 19. juni 2013, og ESAs vedtak av 23. 

oktober 2013. Disse retningslinjene gjelder fra juli 2014 til utløpet av 2020. 

 

Forut for ESAs vedtak om å godkjenne ordningen har det vært omfattende dialog mellom norske 

myndigheter og henholdsvis ESA og Kommisjonen. Diskusjonene om innholdet i den fremtidige 

norske ordningen har særlig vært knyttet til de såkalte sektorunntakene i de nye retningslinjene. Disse 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv/ST_10417_2014_INIT_EN.pdf?l=EN&t=PDF&f=ST_10417_2014_INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010276%202014%20INIT
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/prop/2013-2014/Prop-118-S-2013-2014.html?id=762179
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/prop/2013-2014/Prop-118-S-2013-2014.html?id=762179
http://distriktssenteret.no/soner-arbeidsgiveravgift/
http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-III---Guidelines-on-regional-State-Aid-for-2014-2020.pdf
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unntakene innebærer at arbeidsgivere i transportsektoren, energisektoren, finanssektoren og visse 

andre sektorer ikke lenger kan motta regionalstøtte i form av reduserte satser for arbeidsgiveravgift. 

En vesentlig del av disse foretakene vil imidlertid fremdeles kunne motta såkalt bagatellmessig støtte, 

dvs. at den reduserte satsen kan benyttes inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler og det 

foretaket ville ha betalt med en sats på 14,1 pst., når opp i et gitt årlig fribeløp. Det årlige fribeløpet er 

på 450 000 kroner per foretak/konsern. 

 

ESAs vedtak krever at det etter fire år skal legges fram en midtveisevaluering av ordningen med 

differensiert arbeidsgiveravgift. 

 

For en nærmere beskrivelse av den nye ordningen og konsekvensene av den, se omfattende omtale på 

Finansdepartementets hjemmesider og pressemelding på ESAs hjemmesider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/kampanjer/Differensiert-arbeidsgiveravgift/Sporsmal-og-svar---differensiert-arbeidsgiveravgift.html?id=762193
http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/state-aid/nr/2273
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III BUDSJETT 
 
Kommisjonens forslag til EU-budsjett 2015 

Onsdag 11. juni presenterte kommisær for økonomisk planlegging og budsjett, Janusz Lewandowski, 

Kommisjonens budsjettforslag for 2015 for Europaparlamentet.  

Hovedtrekk:  

 Totale bevilgningsforpliktelser øker med 2,1 pst. i forhold til budsjettet for 2014 (til totalt 145,6 

milliarder euro) 

 Totale betalingsforpliktelser øker med 1,4 pst. i forhold til budsjettet for 2014 (til totalt 142,1 

milliarder euro)  

 Budsjettdiskusjonen på ECOFIN 20. juni – Alle medlemsstater støtter fokuset på vekst og 

sysselsetting, men uenighet om størrelsen på betalingsforpliktelsene. Netto bidragsytere mener det 

må legges inn marginer under betalingstaket som tar hensyn til uforutsette kostnader. 

Bevilgningsforpliktelser utgjør rammen for hva EU kan bevilge til de ulike postene i løpet av perioden 

(tilsagn om støtte som kan gis innenfor budsjettåret), uavhengig av når kostnadene faktisk dekkes. 

Betalingsforpliktelser er de konkrete utbetalingene innenfor budsjettåret. Budsjettøkningen både for 

forpliktelser og betalinger anses i praksis å bli spist opp av estimert inflasjonsrate for EU i 2015. 

(Kommisjonen beregner en årlig inflasjonsrate på 1,5 pst. i 2015, kilde: European Economic Forecast, 

spring 2014.) 

Som en kuriositet kan det nevnes at Kommisjonen i sine presentasjoner opererer med en økning i 

betalingsforpliktelsene på 1,4 pst. i forhold til 2014-budsjettet, mens Rådet presenterer den prosentvise 

økningen som 4,9 pst., dvs. at det foreligger en relativt betydelig uoverensstemmelse. Bakgrunnen er 

at Kommisjonen i sitt grunnlag for 2014 har inkludert tilleggsbevilgninger gitt i revidert budsjett for 

2014. Rådet har ikke inkludert disse tilleggsbevilgningene for 2014 når de beregner økningen mellom 

2014-budsjettet og forslaget til 2015-budsjett. Det kan nok ligge en viss motstrid i interesser mellom 

Kommisjonen og Rådet mht. å presentere økningen som henholdsvis minst mulig/størst mulig. 

Hovedprioriteringene til Kommisjonen er å fremme økonomisk vekst og økt sysselsetting i EU, sikre 

at tilgjengelige midler dekker tidligere og nye forpliktelser samt å fortsette nedgangen i administrative 

utgifter. De fleste bevilgningsforpliktelsene har til formål å styrke framtidig økonomisk aktivitet i EU, 

med fokus på de nye programmene i inneværende periode. Nesten 60 pst. av de foreslåtte 

bevilgningsforpliktelsene omhandler programmer for forskning og innovasjon, næringsliv og 

sysselsetting av ungdom, ifølge Kommisjonen. Også for betalingsbevilgningene utgjør områder som 

skal bidra til vekst og sysselsetting hoveddelen av budsjettet, som forskning og transeuropeiske 

nettverk innenfor transport og energi. Det er en økning også til asyl, migrasjon og integrasjon. Rundt 

40 pst. av de samlede betalingsbevilgningene omhandler EU-finansierte prosjekter fra perioden 2007-

2013. Kommisjonen legger vekt på behovet for å redusere etterslepet av ubetalte forpliktelser fastlagt 

gjennom tidligere budsjett, som er estimert til 23,4 milliarder euro. Når det gjelder de administrative 

utgiftene, vil 2015 bli det tredje året med 1 pst. reduksjon av antall ansatte i EUs institusjoner dersom 

forslaget går igjennom. 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee3_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee3_en.pdf
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Utkast til EUs budsjett for 2015 
I millioner euro, avrundede tall. 
 (Endring fra 2014 i %)   

Kommisjonens fremleggelse 11.06.2014 (Andel av totale CA og PA i %)    

  Bevilgningsforpliktelser (CA) Betalingsforpliktelser (PA) 

1. Smart and inclusive growth 66 674,0 (+ 4,2)                      (45,8) 67 184,5 (+1,2)            (47,3) 

1. a) Competitiveness for growth and jobs 17 447,2 (+5,3) 15 582,6 (+29,5) 

1. b) Economic, social and territorial cohesion 49 226,8 (+ 3,6) 51 601,9 (-5,0) 

2. Sustainable Growth: natural resources 59 253,7 (+0,0)                       (40,7)  56 907,3 (+0,6)            (40,0) 

Market related expenditure and direct aids 43 903,8 (+0,3) 43 897,0 (+0,3) 

Rural development, environment and fisheries 15 349,9 (-0,9) 13 010,3 (+0,2) 

3. Security and Citizenship 2 130,7 (-1,9)                          (1,5) 1 881,2 (+12,2)              (1,3)  

4. Global Europe 8 413,1 (+1,1)                         (5,8) 7 327,0 (+7,1)                (5,2) 

5. Administration 8 612,2 (+2,5)                         (5,9)  8 612,4 (+2,5)                (6,1)  

Of which Commission 3 297,2 (+1,1 ) 3 297,2 (+1,1) 

Of which other institutions 3 595,9 (+2,1) 3 595,9 (+2,1) 

Special instruments (Outside the MFF) 515,4 (+13,0)                         (0,4) 225,0 (-35,7)                 (0,2) 

Totale bevilgninger 145 599,3 (+2,1) 142 137,3 (+1,4) 

% av EU-landenes bruttonasjonalinntekt (BNI) 1,04 1,02 

 
 

Bevilgninger til EUs vekststrategi Europa 2020  
Den første delkategorien i budsjettet, «Smart and inclusive growth», omfatter flere nøkkelområder i 

Europa 2020-strategien, for eksempel forskning, utdanning og infrastruktur. Over halvparten av 

utgiftene under kategori 1a går til forskningsprogrammet Horizon 2020. Totalt øker bevilgningen til  

Europa 2020 med 3,1 pst. fra 2014, til en sum på 82,7 milliarder euro. Beløpet er fordelt på syv 

flaggskipsinitiativer som illustrert i figuren nedenfor: 
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Forventninger om budsjettbehandlingen 
ECOFIN fastsatte Rådets hovedprioriteringer for 2015-budsjettet tidligere i år. Rådet legger på den 

ene siden vekt på at EU-budsjettet skal avspeile medlemsstatenes egne innstramminger i de nasjonale 

budsjettene og på den annen side at budsjettet skal bidra til større økonomisk vekst og økt 

konkurransedyktighet. 

Det vil være relativt sett lavere utbetalinger i oppstartsfasen av de nye EU-programmene for 2014-20. 

Dette gjør det mulig å bruke midlene dette frigjør til å redusere etterslepet av gamle forpliktelser til et 

mer normalt nivå i løpet av de første årene av langtidsbudsjettet. Enkelte land som er nettomottakere 

av budsjettmidler, slik som Latvia, Tsjekkia og Romania, uttrykte sin støtte til dette synet i 

budsjettdiskusjonene på ECOFIN 20. juni. 

De mer budsjettrestriktive medlemslandene («netto bidragsytere», herunder UK, Nederland, Tyskland, 

og de nordiske land) la på sin side vekt på at bevilgingstakene fastsatt i langtidsbudsjettet må 

overholdes. De understreker viktigheten av at det innenfor betalingstaket må legges inn forsvarlige 

marginer for å dekke uforutsette utgifter og at det ikke må planlegges utbetalinger som spiser av denne 

sikkerhetsmarginen.  

Videre skritt 

Medlemsstatene (Rådet) er forventet å klargjøre sin posisjon til budsjettet i september.  

Europaparlamentet forventes å behandle budsjettforslaget i løpet av oktober. Dersom Parlamentet 

ønsker endringer i Rådets forslag, skal det nedsettes et forliksutvalg (‘Consiliation Committee’) som 

gis en 21 dager lang konsultasjonsperiode hvor også Kommisjonen deltar. Slike trilogforhandlinger 

forventes å starte rundt 28. oktober. Ambisjonen er at et endelig budsjett blir vedtatt før 17. november 

2014. 

Les mer om budsjettforslaget i denne pressemeldingen fra Kommisjonen.   

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-665_en.htm?locale=en

