Kære venner, forbindelser – fjerne og nære.
Du får denne opfordring til at engagere dig i en kampagne op til EU-valget næste år. Du
inviteres til dette gratis møde fredag d. 12. oktober (måske har du fået indbydelse fra andre
venner også). Følg med på Facebooksiden: ”Skattetricks og EU”.

Seks skarpe om skattely og skattetricks:
NGO samler ammunition til EP-valget 2019
Åbent møde 12. oktober kl. 13-17,
i EUROPAHUSET, Gothersgade, København.
Mødet er første led i en kampagne op til EU-valget næste år, i samarbejde med organisationen
Nyt Europa. Opgaven på det første møde er derfor, i forlængelse af dagens indlæg, at diskutere
den endelige formulering af nogle få, skarpe spørgsmål til de kandidater, kendte som ukendte,
der stiller op til Europa-Parlamentet ved valget i maj næste år.
Ordstyrer: Lone Loklindt, Nyt Europa
Program:
- Jeppe Kofoed (MEP, S): Hvad kan Europa-Parlamentet gøre?
- Michael Tell (jurist, Phd): Skattely og skattetricks – hvad er problemet?
- Graverchef John Hansen, Politiken: Hvordan beskytter vi whistleblowers, når det gælder
skattetricks?
- Rasmus Nørlem, DEO: Partiernes skattepolitik - i Danmark og på europæisk plan
- Jørgen Hvid (IBIS/Oxfam/Gravergruppe): EU og kommunernes muligheder for at blive
skattely-fri.

De seks emner, aktionsgruppen lægger frem til belysning og diskussion på mødet, er:
- EU-kommissionen har foreslået en udveksling af informationer mellem
medlemslandene. Er det tilstrækkeligt?
- Skal der være ensartede regler om selskabsskat i hele Europa, evt. med en fælles
minimumssats for selskabsskat i alle lande?
- Skal alle 27/28 lande være enige, eller giver det mening, at en gruppe af lande går
forrest?
- Hvordan beskytter man whistleblowers og andre aktivister som dem, der var med til
at afsløre LuxLeaks og Panama-papirerne, mod retsforfølgelse?
- Skal udbudsdirektivet ændres, så kommuner og andre offentlige institutioner kan
stille krav om virksomhedernes skatteadfærd, før de indgår kontrakt?
Efter mødet 12. oktober vil spørgsmålene blive rundsendt til alle kandidater til EuropaParlamentsvalget den 26. maj næste år. Svarene offentliggøres omgående, så vælgerne kan bruge
dem som udgangspunkt for yderligere spørgsmål under valgkampen.
Tilmelding til mødet i Europahuset er obligatorisk, senest 10. oktober på erinor@live.dk, angiv
SKAT i emnefeltet.
Med venlig hilsen
Beskatningsgruppen,
Den danske Sonnenbergkreds
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