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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt 
angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og 
filialer (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

På mødet den 10. januar 2017 vedtog Retsudvalget på eget initiativ, jf. forretningsordenens 
artikel 39, stk. 3, at afgive en udtalelse om, hvorvidt det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag, nemlig artikel 50, stk. 1, i TEUF, udgør det korrekte retsgrundlag for forslaget 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt 
angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer, eller 
om forslaget tværtimod burde have været baseret på et andet retsgrundlag som f.eks. artikel 
115 i TEUF. 

I. Baggrund

Den 12. april 2016 vedtog Kommissionen et forslag om ændring af direktiv 2013/34/EU 
("regnskabsdirektivet")1. Forslaget pålægger EU-baserede og ikke-EU-baserede 
multinationale koncerner med globale indtægter på over 750 mio. EUR om året en forpligtelse 
til at udarbejde og offentliggøre årlige rapporter om selskabsskat. 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede 
regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 
29.6.2013, s. 19). 
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Ifølge begrundelsen til forslaget er det en forudsætning for et sundt indre marked, at 
virksomhederne betaler skat i det land, hvor overskuddet skabes. Fænomenet aggressiv 
skatteplanlægning underminerer dette princip. Kommissionen er af den opfattelse, at offentlig 
indsigt kan være med til at bekæmpe denne praksis. Kommissionen forklarer desuden, at 
forslaget supplerer virksomhedernes nuværende regnskabskravaflæggelseskrav og ikke 
berører disse krav i forbindelse med deres regnskaber. 

II. Relevante artikler i traktaten 

Kommissionen har foreslået artikel 50, stk. 1, i TEUF som retsgrundlag. Artikel 50, stk. 1 og 
2, i TEUF lyder således: 

Artikel 50
(tidl. artikel 44 i TEF)

1. Efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske 
og Sociale Udvalg udsteder Europa-Parlamentet og Rådet direktiver om 
gennemførelse af etableringsfriheden inden for en bestemt erhvervsgren.

2. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udfører de opgaver, som er 
overdraget dem i henhold til ovennævnte bestemmelser, navnlig ved:

(...)

g) i det nødvendige omfang og med det formål at gøre dem lige byrdefulde at 
samordne de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i artikel 54, stk. 2, 
nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands 
interesser (...) 

Artikel 115 i TEUF lyder således:

Artikel 115
(tidl. artikel 94 i TEF)

Uanset artikel 114 udsteder Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed efter 
en særlig lovgivningsprocedure og efter høring af Europa-Parlamentet og Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg, direktiver om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der direkte indvirker på 
det indre markeds oprettelse eller funktion.
 

III. Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

Valget af retsgrundlaget er vigtigt, da Unionen konstitutionelt bygger på princippet om 
kompetencetildeling, og dets institutioner kun kan handle i overensstemmelse med det 
mandat, de har fået tildelt i henhold til traktaten1. Valget af et retsgrundlag er derfor ikke 

1 Udtalelse 2/00 af 6. december 2001, Cartagenaprotokollen, EU:C:2001:664, præmis 3; Udtalelse 1/08 af 30. 
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diskretionært. 

Der fremgår visse principper af Domstolens praksis angående valget af retsgrundlag.  For det 
første har valget af den rette hjemmel forfatningsretlig betydning i betragtning af 
konsekvenserne af retsgrundlaget for den materielle kompetence og proceduren1. For det 
andet skal valget af hjemmel for en EU-retsakt foretages på grundlag af objektive forhold, 
som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og 
indhold2. Det er uden betydning, om en institution ønsker at deltage mere indgående i 
vedtagelsen af en given retsakt, hvilket arbejde der i øvrigt er udført inden for det område, den 
pågældende retsakt henhører under, eller hvilken sammenhæng udstedelsen af retsakten 
indgår i3.

Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende retsakt derfor kunne annulleres4.

IV. Formålet med og indholdet af den foreslåede forordning 

Det fremgår klart af betragtningerne til forslaget, at det har til formål at skabe større 
gennemsigtighed og offentlig indsigt i anliggender vedrørende selskabsskat og at fremme 
virksomhedernes ansvar ved at indføre krav om offentliggørelse for visse virksomheder 
angående deres selskabsskat.

Det anføres i betragtning 12 til forslaget, at direktivet tager sigte på at skabe større 
gennemsigtighed og offentlig indsigt i anliggender vedrørende selskabsskat ved at tilpasse de 
eksisterende regler for så vidt angår virksomheders og selskabers forpligtelser til at 
offentliggøre rapporter til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, 
jf. artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF. 

I betragtning 5 hedder det, at øget offentlig indsigt i selskabsskat, der betales af multinationale 
virksomheder, der er aktive i Unionen, er et væsentligt element for at fremme 
virksomhedernes ansvar, bidrage til velfærden gennem skatter, fremme fair skattekonkurrence 
i EU gennem en mere velfunderet offentlig debat, og genoprette den offentlige tillid til 
retfærdigheden i medlemsstaternes skattesystemer. En sådan offentlig indsigt kan opnås ved 
hjælp af en rapport om selskabsskatteoplysninger. 

I betragtning 9 forklares det, hvordan oplysningerne i rapporten bør anføres pr. medlemsstat 
for at give borgerne tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere de multinationale 
selskabers bidrag til velfærden i de enkelte medlemsstater. 

I betragtning 10 forklares den ansvarsordning for medlemmerne af administrations-, ledelses- 
og tilsynsorganerne, der er fastlagt i det foreslåede direktiv for at styrke ansvaret over for 

november 2009, almindelig overenskomst om handel med tjenesteydelser, EU:C:2009:739, præmis 110. 
1 Udtalelse 2/00 af 6. december 2001, Cartagenaprotokollen, EU:C:2001:664, præmis 5; Udtalelse 1/08 af 30. 
november 2009, almindelig overenskomst om handel med tjenesteydelser, EU:C:2009:739, præmis 110.
2 Jf. bl.a. dom af 25. februar 1999, Europa-Parlamentet mod Rådet, forenede sager C-164/97 og C-165/97, 
EU:C:1999:99, præmis 16; dom af 30. januar 2001, Spanien mod Rådet, sag C-36/98, EU:C:2001:64, præmis 
59; dom af 12. december 2002, Kommissionen mod Rådet, sag C-281/01, EU:C:2002:761, præmis 33-49; dom 
af 29. april 2004, Kommissionen mod Rådet, sag C-338/01, EU:C:2004:253, præmis 55.
3 Dom af 4. april 2000, Kommissionen mod Rådet, sag C-269/97, EU:C:2000:183, præmis 44. 
4 Udtalelse 2/00 af 6. december 2001, Cartagenaprotokollen, EU:C:2001:664, præmis 5.
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tredjemand og for at sikre hensigtsmæssig ledelse. 

Ifølge betragtning 11 bør der indføres en forpligtelse for revisoren eller revisionsfirmaet til at 
kontrollere, om rapporten er blevet fremlagt og præsenteret i overensstemmelse med kravene i 
det foreslåede direktiv, for at sikre, at tilfælde af manglende overholdelse kommer til 
offentlighedens kendskab. 

Indholdet af det foreslåede direktiv består primært i en forpligtelse for store virksomheder og 
filialer til at udarbejde en rapport om selskabsskatteoplysninger indeholdende generelle 
oplysninger opdelt efter land, som skal offentliggøres i et register og på virksomhedens 
websted. Indholdet af forslaget bekræfter, at det har til formål skabe større gennemsigtighed 
og offentlig indsigt og fremme virksomhedernes ansvar. 

Med henblik på at opfylde det ovennævnte formål foreslår Kommissionen, at der indsættes et 
nyt kapitel i regnskabsdirektivet (kapitel 10a). Det pålægger alle EU-baserede virksomheder 
og filialer af ikke EU-baserede virksomheder, der opererer i EU og har en konsolideret 
omsætning på over 750 000 000 EUR, hvert år at udarbejde og offentliggøre en rapport om 
selskabsskatteoplysninger (artikel 48b).

De oplysninger, der skal medtages i rapporten, vedrører aktiviteternes art, antallet af ansatte, 
nettoomsætningen (herunder omsætning med tredjemand og mellem selskaberne i en 
koncern), fortjeneste eller tab før skat, den skyldige selskabsskat af den fortjeneste, der er 
opnået i det indeværende år, den allerede betalte selskabsskat i løbet af det pågældende år og 
det akkumulerede overskud (artikel 48c, stk. 2).

Oplysningerne skal anføres separat for hver enkelt af de medlemsstater, hvor virksomheden 
opererer, og for hver jurisdiktion, som er opført på en "fælles EU-liste over visse 
skattejurisdiktioner" og aggregeret for resten af verden (artikel 48c, stk. 3, og artikel 48g). 

Rapporten skal offentliggøres i et selskabsregister og være tilgængelig på virksomhedens 
websted i mindst fem på hinanden følgende år (artikel 48d). 

V. Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag 

Artikel 50, stk. 1, i TEUF giver lovgiver et retsgrundlag for vedtagelse af direktiver om 
gennemførelse af etableringsfriheden inden for en bestemt erhvervsgren - efter den 
almindelige lovgivningsprocedure. Artikel 50, stk. 2, i TEUF indeholder en ikke-udtømmende 
liste over tilfælde, hvor navnlig dette retsgrundlag finder anvendelse. I det foreliggende 
tilfælde er artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF af interesse, idet det heri bestemmes, at lovgiver 
udfører de opgaver, som er overdraget dem for så vidt angår etableringsretten, ved "(...) i det 
nødvendige omfang og med det formål at gøre dem lige byrdefulde at samordne de garantier, 
som kræves i medlemsstaterne af de i artikel 54, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af 
såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser".

Der er blevet vedtaget et betydeligt antal selskabsdirektiver på dette retsgrundlag med det 
formål at beskytte såvel selskabsdeltagernes som tredjemænds interesser1, også hvor dette 

1 Jf. navnlig sjette, ellevte og tolvte selskabsdirektiv, hhv. 82/891/EØF (EFT L 378 af 31.12.1982, s. 47), 
89/666/EØF (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 36) og 89/667/EØF (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 40); direktiv 
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indebærer oplysningskrav, nærmere bestemt offentliggørelse1. 

Tilsvarende, og som det allerede er beskrevet i detaljer i afsnit IV i dette notat, er formålet 
med og indholdet af det foreliggende forslag primært at skabe øget offentlig indsigt i 
selskabsskat, der betales af multinationale virksomheder, der er aktive i Unionen, ved at 
pålægge selskaber med en årlig omsætning over en vis tærskel at udarbejde og offentliggøre 
årlige rapporter om selskabsskat. 

Det anføres nærmere bestemt i betragtning 12, at formålet med forslaget er "at skabe større 
gennemsigtighed og offentlig indsigt i anliggender vedrørende selskabsskat ved at tilpasse de 
eksisterende regler for så vidt angår virksomheders og selskabers forpligtelser til at 
offentliggøre rapporter til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, 
jf. artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF".
 
Det antages således i det foreslåede direktiv, at der er en sammenhæng mellem 
gennemsigtighed og offentlig indsigt, som er formålet med forslaget, og selskabsdeltagernes 
og tredjemands interesser, som skal beskyttes ved de garantier, der skal vedtages på grundlag 
af artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF. Det antydes hermed, i) at udtrykket selskabsdeltagere og 
tredjemand også omfatter den brede offentlighed og altså ikke kun dem, der specifikt har et 
kontraktforhold eller relationer forud for kontraktindgåelse med et selskab eller er direkte 
berørt af dets virksomhed, og ii), at forslaget rent faktisk tjener disse selskabsdeltageres og 
tredjemands interesser. Det foreslåede direktiv er hermed fortsat fuldt ud i overensstemmelse 
med de oplysningskrav, der allerede er fastlagt i direktiv 2013/34.

Det skal herefter på denne baggrund undersøges, i) om udtrykket selskabsdeltagere og 
tredjemand i artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF kan anses for også at omfatte offentligheden, 
og ii) om forslaget rent faktisk beskytter de således definerede selskabsdeltageres og 
tredjemands interesser. 

Med hensyn til det første spørgsmål kan det konkluderes, at begrebet tredjemand som anvendt 
i artikel 50, stk. 2, litra g), ifølge Domstolens praksis ikke er begrænset til personer med et 
direkte kontraktforhold eller relationer forud for kontraktindgåelse med et selskab, men at det 
også omfatter bl.a. konkurrenterne til de pågældende selskaber og den brede offentlighed. 

Det fremgår af Domstolens dom i sagen Verband deutscher Daihatsu-Händler, som der 
henvises til i betragtning 12 i det foreslåede direktiv, at udtrykket tredjemand skal forstås 
bredt, idet det i dommen bemærkes, at 

"der i traktatens artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF efter selve ordlyden generelt tales om at 
beskytte tredjemands interesser, uden at der sondres mellem eller udelukkes kategorier af 

2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 
87);  direktiv 2007/36/EF om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber (EUT L 184 af 
14.7.2007, s. 17), direktiv 2011/35/EU om fusioner af aktieselskaber (EUT L 110 af 29.4.2011, s. 1), direktiv 
2012/30/EU om samordning af garantier angående kapitalkrav for aktieselskaber (EUT L 315 af 14.11.2012, 
s. 74). 
1 Direktiv 2009/101/EF om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 
48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det 
formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11). 
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tredjemænd" (fremhævelse tilføjet)1.

Domstolen tilføjede, at denne ordlydsfortolkning bekræftes af den målsætning om at ophæve 
begrænsningerne i etableringsfriheden, "der meget bredt formuleret fastsættes (...)" i 
traktaten2. 

Domstolen fastslog i den pågældende dom, at artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF var et 
passende retsgrundlag for at kræve, at der gives oplysninger til alle tredjemænd, som ikke har 
eller ikke kan få tilstrækkeligt kendskab til selskabets regnskabsmæssige og økonomiske 
situation3.

I Axel Springer-sagen udtalte Domstolen, at "begrebet tredjemand som omhandlet i denne 
artikel omfatter enhver tredjemand"4.

I sin dom i sagen Texdata Software GmbH anerkendte Domstolen endvidere, at der ikke er 
noget krav om, at beskyttelsen af tredjemand på en eller anden måde skal være underordnet 
eller accessorisk i forhold til beskyttelsen af selskabsdeltagere. Selv bestemmelser om 
offentliggørelse, der "(...) først og fremmest [skal] informere tredjemænd, som ikke har eller 
ikke kan få tilstrækkeligt kendskab til selskabets regnskabsmæssige og økonomiske 
situation", er således omfattet af artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF5. 

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt forslaget rent faktisk beskytter offentlighedens 
interesser, skal der for det første erindres om, at det er til gavn for offentligheden, at 
selskaberne overholder skattelovgivningen, og at man forhindrer utilbørlig overførsel af 
overskud, da velfærd og sikkerhed for offentligheden gennemføres gennem offentlige 
politikker, der hovedsagelig finansieres ved hjælp af skatter. 

For det andet vil offentlig adgang til oplysninger om selskabsskat i hver medlemsstat 
muliggøre offentlig indsigt i overholdelsen af skattelovgivningen og en samfundsmæssig og 
politisk debat om korrekte skatteniveauer (grundlag og satser), herunder når man 
sammenligner satserne med dem, der anvendes i andre skattejurisdiktioner i Unionen. Dette 
vil igen formentlig afskrække navnlig store selskaber, der er afhængige af deres omdømme 
som en del af deres varemærke, fra at overtræde eller på anden måde omgå 
skattelovgivningen.

Den beskyttelse, der således gives offentligheden, falder også inden for rammerne af 
udtrykket interesser i artikel 50, stk. 2, litra g), som Domstolen fortolker bredt efter samme 
logik som for definitionen af tredjemand. Udtrykket indebærer navnlig ikke noget krav om, at 
en ret eller en særlig interesse for en tredjemand direkte i forbindelse med et selskabs 
virksomhed eller aktiviteter skal være berørt6. 

1 Dom af 4. december 1997, Verband deutscher Daihatsu-Händler mod Daihatsu Deutschland GmbH, sag C-
97/96, EU:C:1997:581, præmis 19.
2 Ibid. præmis 21.
3 Ibid. præmis 20.
4 Kendelse af 23. september 2004, Axel Springer AG, forenede sager C-435/02 og C-103/03, EU:C:2004:552, 
præmis 34. 
5 Dom af 26. september 2013, Texdata Software GmbH, sag C-418/11, EU:C:2013:588, præmis 54. 
6 Axel Springer AG, jf. ovenfor, præmis 35. 
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Det forekommer således konsekvent at antage, at offentlighedens interesser også vil blive 
beskyttet ved, at den får adgang til store selskabers oplysninger om selskabsskat i 
medlemsstaterne, inden for rammerne af artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF.

Det må derfor konkluderes, at forslagets formål og indhold passer til artikel 50, stk. 1, i 
TEUF, da der er tale om at koordinere de eksisterende regler for så vidt angår virksomheders 
og filialers forpligtelser til at offentliggøre oplysninger om selskabsskat til beskyttelse af såvel 
selskabsdeltagernes som tredjemands interesser. Det ændrer ikke noget ved denne konklusion, 
at skattemyndighederne indirekte vil drage fordel af denne gennemsigtighedsforpligtelse. 
Under alle omstændigheder indeholder artikel 50 ff. i TEUF, i modsætning til artikel 114, stk. 
2, ikke nogen undtagelse for fiskale bestemmelser.

Desuden findes der ikke noget mere specifikt retsgrundlag i traktaterne end artikel 50, stk. 1, i 
TEUF i lyset af artikel 50, stk. 2, litra g), i TEUF. Det skal navnlig bemærkes, at hele 
systemet med generel harmonisering af det indre marked i artikel 114 og 115 i TEUF 
udtrykkeligt er gjort subsidiært i forhold til andre gældende retsgrundlag og derfor ikke finder 
anvendelse i det foreliggende tilfælde, uanset om undtagelsesbestemmelsen i artikel 114, 
stk. 2, i TEUF ellers ville gøre det muligt at anvende artikel 115 i TEUF (artikel 115 i TEUF 
gælder "uanset artikel 114", som på den anden side gælder "medmindre andet er bestemt i 
traktaterne"). 1 

Det forhold, at artikel 50, stk. 1, i TEUF findes som retsgrundlag, udelukker artikel 114 og 
115 i TEUF, men der skal for fuldstændighedens skyld gives en kort analyse af forslaget i 
lyset af artikel 115 i TEUF. Artikel 115 i TEUF bemyndiger Rådet til at udstede direktiver om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der direkte 
indvirker på det indre markeds oprettelse eller funktion. Den indeholder i modsætning til 
artikel 114 i TEUF ikke nogen undtagelse vedrørende fiskale bestemmelser. Den kan derfor 
benyttes som retsgrundlag for retsakter inden for direkte beskatning2, forudsat at den 
nationale lovgivning, der skal harmoniseres, indvirker direkte på det indre marked, således at 
der er behov for harmonisering.

Det foreliggende forslag hænger ganske vist politisk sammen med Rådets direktiv (EU) 
2016/881 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk 
udveksling af oplysninger på beskatningsområdet3, som Rådet vedtog den 25. maj 2016, men 
de to retsakters formål og indhold er forskellige. Direktiv 2016/881 er baseret på artikel 113 
og 115 i TEUF. Det fremgår tydeligt, at det har til formål at forbedre samarbejdet mellem 
skattemyndighederne i medlemsstaterne. Det koordinerer overførslen af oplysninger mellem 
de kompetente myndigheder ved at pålægge medlemsstaterne visse forpligtelser4.  Det 
pålægger desuden skattemyndighederne i EU at udveksle 12 oplysninger, hvoraf nogle 
indeholder fortrolige forretningsoplysninger. I modsætning hertil er formålet med det 
foreliggende forslag fra Kommissionen ikke at forbedre det administrative samarbejde 
mellem skattemyndighederne, men at skabe større gennemsigtighed og offentlig indsigt i 
anliggender vedrørende selskabsskat og at fremme virksomhedernes ansvar ved at indføre 
krav om offentliggørelse for visse virksomheder angående deres selskabsskat. Med forslaget 

1 Jf. dom af 29. april 2004, Kommissionen mod Rådet, sag C-338/01, EU:C:2004:253, præmis 59-60. 
2 Hvad angår indirekte skatter er artikel 113 i TEUF det mere specifikke retsgrundlag.
3 EUT L 146 af 3.6.2016, s. 8.
4 Jf. i denne forbindelse dom af 27. september 2007, Twoh International, sag C-184/05, EU:C:2007:550, præmis 
31.  
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om offentlig land for land-rapportering kræves det, at multinationale selskaber ud over den 
betalte skat offentliggør seks andre oplysninger for at give borgerne tilstrækkelige 
oplysninger til at kunne vurdere de multinationale selskabers bidrag til velfærden i de enkelte 
medlemsstater. 

VI. Konklusion 

I lyset af ovenstående udgør artikel 50, stk. 1, i TEUF det relevante retsgrundlag for forslaget 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt 
angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer.

På mødet den 12. januar 2017 vedtog Retsudvalget (for: 10; imod: 0; hverken/eller: 1)1 
således, at artikel 50, stk. 1, i TEUF udgør det relevante retsgrundlag for forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår 
offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

1 Til stede ved den endelige afstemning: Joëlle Bergeron, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada (ordfører), Sergio 
Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Gilles 
Lebreton, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka.


