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Retsudvalget 
 

8.2.2017 

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET 
NATIONALT PARLAMENT OM 

NÆRHEDSPRINCIPPET 

Vedr.: Begrundet udtalelse fra det irske Senat om forslag til Rådets direktiv om et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) 

 (COM(2016)683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen af 

et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 

udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Seanad Éireann har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det ovennævnte 

forslag til et direktiv. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med hensyn 

til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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BILAG 

BESLUTNING AF I IRLANDS SENAT af 15. december, 2016 

 

Senatet:  

 

(1) henviser til den vedtagne betænkning fra Det Blandede Udvalg om Økonomi, Offentlige 

Udgifter og Reform og Statsministeriet i henhold til forretningsordenens artikel 107 om 

forslagene til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 

(FKSSG) – COM(2016) 683 og til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag 

– COM(2016) 685, som blev fremlagt for Seanad Éireann den 14. december 2016 i 

overensstemmelse med forretningsordenens artikel 107, stk. 3, litra b); 

 

(2) er under henvisning til ovennævnte rapport og i medfør af sine beføjelser i henhold til 

artikel 7, stk. 3, i European Union Act 2009, af den opfattelse, at forslagene til Rådets 

direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) – COM(2016) 683 

og Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag – COM(2016) 685, er ikke i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet af de i betænkningens punkt 3 anførte grunde 

og 

 

(3) bemærker, at der i henhold til forretningsordenens artikel 107, stk. 3, litra d) skal sendes 

en kopi af denne beslutning sammen med den begrundede udtalelse og den ovennævnte 

rapport til formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. 
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Det irske parlament 

 

Det Blandede Udvalg for Økonomi, Offentlige Udgifter og Reform og Statsministeriet 

 

COM(2016) 683 og COM(2016) 685. 

 

Forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag og forslag til 

Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag 

 

December 2016 
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DET BLANDEDE UDVALG OM ØKONOMI, OFFENTLIGE UDGIFTER OG 

REFORM OG STATSMINISTERIET 

 

Betænkning i henhold til artikel 107 i Senatets forretningsorden og artikel 114 i 

Repræsentanternes Hus' forretningsorden om COM(2016) 683 og COM(2016) 685 - 

forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag og forslag til 

Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag. 

 

1.  Indledning 

 

1.1 Nærhedsprincippet er defineret i artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union 

(TEU) som følger: 

 

"I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på de områder, der ikke hører ind 

under dens enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte 

handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, 

regionalt eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller 

virkninger bedre kan nås på EU-plan." 

 

Artikel 5, stk. 3, pålægger også de nationale parlamenter et specifikt ansvar for at sikre, at 

Unionens institutioner anvender princippet i overensstemmelse med protokol nr. 2 om 

anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. 

 

1.2 Den ved artikel 5, stk. 3, i TEU indførte test er reelt en undersøgelse af "forholdsmæssig 

effektivitet" omfattende en test vedrørende "nødvendighed" og en test vedrørende "større 

fordele": 

 

i) Nødvendighed – Er EU-handling nødvendig for at nå målet med forslaget? 

Kan målet med forslaget kun nås, eller kun nås i tilstrækkelig grad, ved hjælp 

af EU-handling? 

 

ii) Større fordele - Ville målet bedre kunne nås på EU-plan – dvs. ville EU-

handling være forbundet med større fordele end handling på 

medlemsstatsplan? 

 

1.3 For at hjælpe de nationale parlamenter i forbindelse med deres evaluering af 

overholdelsen af nærhedsprincippet fastsætter artikel 5 i protokol nr. 2, udtrykkeligt at: 

 

"Ethvert udkast til lovgivningsmæssig retsakt bør indeholde en detaljeret analyse, 

der gør det muligt at vurdere overholdelsen af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet.. Analysen bør omfatte oplysninger, der gør det muligt 

at vurdere de finansielle virkninger og, når der er tale om et direktiv, følgerne for 

den lovgivning, som medlemsstaterne skal iværksætte ... "  

 

1.4 Derfor skal ethvert nyt udkast til lovgivningsmæssig retsakt 

 

• støttes af en tilstrækkelig "detaljeret analyse" for at gøre det muligt for de nationale 

parlamenter at vurdere, hvorvidt det overholder nærhedsprincippet 
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• klart bestå tests vedrørende både nødvendighed og større fordele 

• i henhold til det i artikel 5, stk. 2, i TEU fastsatte princip om kompetencetildeling 

viser, at Unionen kun handler "inden for rammerne af de beføjelser, som 

medlemsstaterne har tildelt den i traktaterne, med henblik på at opfylde de mål, der 

er fastsat heri." 

 

2. Behandlingen i Det Blandede Udvalg om Økonomi, Offentlige Udgifter og Regorm 

og Statsministeriet 

 

Det blandede udvalg (i det følgende benævnt "Udvalget") behandlede forslaget på tre møder 

den 1. december 2016, den 6. december 2016 og den 13. december 2016. 

 

2.1 På mødet den 1. december blev Udvalget enige om, at COM(2016) 683 og COM(2016) 

685 berettigede yderligere kontrol og blev enige om at invitere embedsmænd fra 

finansministeriet, ligningsmyndighederne og Kommissionen til et møde i Udvalget til 

yderligere at drøfte og blive orienteret om forslagenes tekniske aspekter. Udvalget 

besluttede også at invitere interessenter/eksperter til at drøfte de videre konsekvenser af 

forslagene for Irlands selskabsskattestruktur. 

 

2.2 De respektive vidner deltog i Udvalgets møder den 6. og 13. december. Efter Udvalgets 

behandling af disse spørgsmål besluttede Udvalget på mødet den 14. december at afgive 

en begrundet udtalelse om forslaget. 

 

3.  Det blandede udvalgs udtalelse 

 

Udvalget har været særlig opmærksom traktatens bestemmelser og er af den opfattelse, at 

forslaget ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Grundene hertil er anført i 

nedenstående punkter: 

 

3.1 Udvalget er af den opfattelse, at EU-Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt 

de proceduremæssige krav (i protokol 2, artikel 5) om at give en detaljeret analyse med 

tilstrækkelige kvantitative og kvalitative indikatorer, der gør det muligt for de nationale 

parlamenter fuldt ud at vurdere alle konsekvenserne i et grænseoverskridende forslag af 

denne art. Udvalget anerkender offentliggørelsen af en intern evaluering, men udtrykker 

bekymring over den metodologi, der anvendes til at beregne en nettonedgang i 

selskabsskatteprovenuet i Irland svarende til 1,4% af BNP. I mangel af en detaljeret 

analyse og den kendsgerning, at Europa-Kommissionens undersøgelse ikke omfatter data 

om omsætning efter bestemmelsessted, mener Udvalget, at de 1,4 % er en undervurdering 

af den virkelige indvirkning, som disse forslag har på selskabsprovenuet. 

 

3.2 Ligeledes bemærker Udvalget, at Kommissionens konsekvensanalyse viser, at FKSSG 

kan øge væksten i EU med op til 1,2 %. Udvalget bemærker imidlertid også, at 

konsekvensanalysen ikke viser noget om virkningen af FKSSG i de enkelte 

medlemsstater. Udvalget er endvidere af den opfattelse, at forslagene vil påvirke de små 

åbne økonomier i nogle medlemsstater, herunder Irland, uforholdsmæssigt. 

 

3.3 Udvalget mener især, at forslagets målsætninger generelt henhører under skattepolitikken 

og dermed griber ind i de nationale beføjelser. 
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3.4 Udvalget mener, at forslagene har direkte konsekvenser for e nationale skattesatser, der i 

øjeblikket er gældende i medlemsstaterne og også for medlemsstaternes muligheder for at 

fastsætte skattesatser i fremtiden, hvilket henhører under medlemslandenes 

enekompetence. 

 

3.5 Desuden vil hensigten om at indføre en fælles sats som en del af den forslåede 

konsolidering reelt indebære en afskaffelse af to satser, der i øjeblikket er i brug i Irland – 

navnlig en skattesats uden for handelsbeholdningen på 25 % og en skattesats for 

kapitalvinding på 33 %. Udvalget mener, at virkningen af den fælles skattesats skal være 

mere klart formuleret, eftersom denne konsekvens blev tydelig under Udvalgets høringer. 

Udvalget hørte under sin undersøgelse, at Irland potentielt kunne miste mere end 450 

mio. EUR grundet afskaffelsen af to satssystemer. 

 

3.6 Udvalget mener, at forslagene overdrager ansvar for en del af skattepolitikken fra 

medlemsstaterne til Kommissionen uden klart at redegøre for de fordele, som ikke 

allerede findes i direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse, der blev vedtaget i juli 

2016. 

 

3.7 Med hensyn til oprettelsen af et fælles skattegrundlag mener Udvalget, at det i realiteten 

vil føre til et smallere skattegrundlag end det, der i øjeblikket er gældende i Irland. 

Udvalget mener derfor, at skatteindtægterne vil blive væsentligt reduceret, hvilket vil 

have en negativ virkning på den irske statskasse og evnen til at finansiere offentlige 

tjenester. 

 

3.8 Udvalget mener, at uanset at nogle mindre virksomheder kan beslutte at anvende den nye 

FKSSG-ordning, leverer forslagene to forskellige skattesystemer, der fungerer parallelt. 

En sådan tilgang kan gøre skattesystemet mere komplekst. Udvalget skønner, at de 

offentliggjorte forslag ikke kan opfylde de erklærede mål om at mindske den 

administrative byrde og strømline skattesystemet. 

 

3.9 Udvalget er endvidere bekymret for, at forslagene kan have uheldige virkninger for 

igangværende initiativer formuleret af OECD gennem BEPS-initiativet. Irland har aktivt 

bidraget til og engageret sig i OECD vedrørende en række reforminitiativer. Udvalget 

mener, at de forskellige BEPS-aktioner bør gives tilstrækkelig tid til gennemførelse, for 

at en gennemgang kan finde sted i 2020. 

 

Udvalget bemærker, at FKSSG-forslaget har til formål at fjerne interne afregningspriser i 

EU. Men Udvalget er af den opfattelse, at interne afregningspriser fortsat vil forekomme i 

forbindelse med aktiviteter uden for EU. OECD- og BEPS-initiativerne har søgt 

multilaterale reformer, der tager hensyn til globale skatteforhold. Udvalget er af den 

opfattelse, at disse forslag kan underminere de igangværende BEPS-initiativer, og de er 

derfor unødvendige i forbindelse med de eksisterende reformer, der indebærer 

armslængdeprincipper for interne afregningspriser. 

 

3.10 Udvalget mener, at en betydelig retspraksis og ekspertise i administrationen af beskatning 

i Irland sandsynligvis vil gå tabt hvis FKSSG indføres. Udvalget mener, at indførelsen af 

et helt nyt skattesystem potentielt kan komplicere Irlands skattesystem, der er anerkendt 

som et gennemsigtigt og tilgængeligt skattesystem. Udvalget udtrykker bekymring over, 



 

PE599.678v01-00 8/13 NP\1116888DA.docx 

DA 

at tabet af en sådan ekspertise og retspraksis, der er etableret over en længere periode, 

ville have uheldige virkninger og kan føre til forvirring og usikkerhed for virksomheder. 

 

3.11 Udvalget er af den opfattelse, at de tre faktorer, der er omfattet af fordelingsnøglen under 

konsolideringsaspektet i forslaget, forekommer vilkårlige. Derudover ignorerer 

fordelingsnøglen eksistensen af "immaterielle aktiver", som i et tiltagende digitaliseret 

erhvervsklima udgør en stadig større andel af virksomhedernes aktiver. Tildeling på 

grundlag af salg betyder uvægerligt, at større lande med større befolkninger og større 

kundegrundlag vil modtage betydeligt flere skatteindtægter end mindre stater 

udelukkende baseret på størrelsen. 

 

3.12 Udvalget er også af den opfattelse, at der ikke er stor sandsynlighed for, at fordelingen af 

overskud, der er fastsat i FKSSG, i højere grad fjerner muligheden for skatteplanlægning 

end de eksisterende regler om interne afregningspriser. 

 

3.13 Udvalget udtrykker bekymring over de nationale domstoles fremtidige rolle, når de skal 

træffe afgørelser i skatteanliggender på nationalt plan. Under FKSSG er det hensigten, at 

EU-Domstolen sandsynligvis vil træffe afgørelse om skatteanliggender og -tvister. 

Udvalget mener, at irske borgere skal have ret til at opretholde de eksisterende 

rettigheder, der er nedfældet i irsk lovgivning til at få adgang til juridiske 

tjenester/afgørelser om skatteanliggender inden for national import. 

 

3.14 Udvalget sætter spørgsmålstegn ved det rationale, at "FKSSG vil føre til større 

investeringer og vækst i hele Europa". Udvalget mener, at mindre virksomheder kan 

benytte sig af de øgede fradrag og udgifter under det fælles grundlag for at reducere 

skattetilsvar. Ligeledes kan større virksomheder revidere deres investeringsporteføljer i 

Europa, som til gengæld kan føre til et fald i udefra kommende investering og potentielt 

gøre Europa til et mindre attraktivt sted for investeringer og gøre Europa mindre 

konkurrencedygtig på det globale marked. 

 

3.15 Udvalget er overbevist om, at de ovennævnte punkter samlet set tydeligt viser, at det 

foreslåede direktiv er i strid med nærhedsprincippet.  

 

4. Det særlige udvalgs henstilling 

 

Udvalget vedtog denne betænkning den 14. december 2016 i henhold til artikel 114 i 

Repræsentanternes Hus' forretningsorden og artikel 107 i Senatets forretningsorden. 

 

Udvalget anbefaler i henhold forretningsordenen, at den begrundede udtalelse i afsnit 3 ovenfor 

vedtages af Repræsentanternes Hus og Senatet. 

 

John McGuinness, T.D. 

Formand 

 

Den 14. december 2016  
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MEDLEMMER AF DET 

DET BLANDEDE UDVALG FOR ØKONOMI, OFFENTLIGE UDGIFTER OG 

REFORM OG STATSMINISTERIET 
 

Medlemmer      John McGuinness T.D. (FF)  

(Formand) 

Peter Burke T.D. (FG)  

Michael D'Arcy T.D. (FG)  

Pearse Doherty T.D. (SF)  

Michael McGrath T.D. (FF)  

Paul Murphy T.D. (Løsgænger)  

Seán Sherlock T.D. (Lab) 

 

Senatorer:      Paddy Burke (FG) 

Rose Conway-Walsh (SF)  

Gerry Horkan (FF) (viceformand) 

Kieran O'Donnell (FG)  
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FORELÆGGELSESKENDELSE 

 

a. Udvalgets opgave i medfør af forretningsorden [DSO 84A; SSO 70A] 

 

(1) Udvalg behandler og afgiver betænkning til det irske Repræsentanternes Hus om— 

 

a) aspekter af udgifter, administration og politik i den offentlig forvaltning eller 

ministerier og tilhørende offentlige organer som Udvalget måtte vælge, og 

 

b) EU-anliggender, der falder ind under det relevante ministerium eller ministerier. 

 

(2) Udvalg, der er nedsat i henhold til forretningsordenen, kan samarbejde med et udvalg, 

der er nedsat af Senatet med henblik på at behandle spørgsmål, der er fastsat i denne 

forretningsorden, med undtagelse af stk. 3, og derefter afgive betænkning til både 

Repræsentanterne Hus og Senatet i det irske parlament. 

 

(3) Uden at det berører den generelle anvendelse af stk. 1, behandler udvalg, der er nedsat i 

henhold til forretningsordenen, for så vidt angår det relevante ministerium eller de 

relevante ministerier,— 

 

a) lovforslag 

 

b) indholdet i andre forslag, herunder forslag som omhandlet i artikel 187 i 

forretningsordenen 

 

c) budgetoverslag for offentlige forvaltninger, og 

 

d) andre anliggender 

 

som henvises til udvalg i Repræsentanternes Hus, og 

 

e) årlige resultatopgørelser, herunder resultater, produktivitet og effektivitet i brugen 

af offentlige midler, og 

 

f) evalueringer af omkostningseffektivitet og politikker efter udvalgenes eget valg. 

 

(4) Udvalg kan behandle følgende forhold i forbindelse med det relevante ministerium eller 

de relevante ministerier og tilknyttede offentlige organer: 

 

a) forhold, der vedrører politik og regeringsførelse, som ministeren er officielt 

ansvarlig for  

 

b) offentlige anliggender, der administreres af ministeriet 

 

c) politiske anliggender, der opstår ved gennemgange af værdi for pengene og politik, 

der er udført eller bestilt af ministeriet 

 

d) regeringens politik og regeringsførelse i forbindelse med organer under ledelse af 

ministeriet 
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e) politik og forvaltningsmæssige spørgsmål vedrørende organer, der er helt eller 

delvis finansieret af staten, eller som er etableret eller udpeget af et 

regeringsmedlem eller det irske parlament 

 

f) sigtet med eller hovedelementerne i lovforslag 

 

g) enhver efterfølgende evaluering af en lov, der fremlægges for enten 

Repræsentanternes Hus eller Senatet af et regeringsmedlem eller viceminister om 

lovforslag, der er vedtaget af begge huse i det irske parlament 

 

h) forordninger, herunder dem, der forelægges i endelig eller foreløbig form for enten 

Repræsentanterne Hus eller Senatet og dem, der udarbejdes i henhold til De 

Europæiske Fællesskabers retsakter 1972-2009 

 

i) strategierklæringer, der forelægges enten for Repræsentanternes Hus eller Senatet i 

Det irske parlament efter i henhold til forvaltningsloven af 1997 

 

j) årsrapporter eller årsrapporter og -regnskaber, der er påkrævet ved lov og fremlagt 

for Repræsentanternes Hus eller Senatet i det irske parlament, af ministeriet eller 

organer omhandlet i litra d) og e) og det samlede resultat og driftsresultater, 

strategierklæringer og forretningsplaner for sådanne organer, og 

 

k) andre anliggender, som kan henvises til Udvalget af Repræsentanternes Hus fra tid 

til anden. 

 

 

(5) Uden at det berører den generelle anvendelse af stk. 1, behandler det særlige udvalg, der 

er nedsat i henhold til forretningsordenen, for så vidt angår det relevante ministerium 

eller de relevante ministerier— 

 

a) forslag til EU-retsakter henvises til udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 

114, herunder under sådanne retsakters overholdelse af nærhedsprincippet 

 

b) andre forslag til EU-lovgivning og andre beslægtede politiske spørgsmål, herunder 

programmer og retningslinjer udarbejdet af Europa-Kommissionen  

 

  som et grundlag for eventuelle lovgivningstiltag 

 

c) ikke-lovgivningsmæssige dokumenter, der er offentliggjort af EU-institutioner 

vedrørende EU-politiske anliggender, og 

 

d) anliggender, der skal overvejes på møderne i det relevante EU-Ministerråd og 

resultatet af disse møder. 

 

(6) Når udvalg, der er nedsat i henhold til forretningsordenen, samarbejder med et udvalg, 

der er nedsat af Senatet, er formanden for udvalget i Repræsentanternes Hus også 

formand for det blandede udvalg. 
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(7) Følgende kan deltage i møder i udvalg eller blandede udvalg, der er nedsat i henhold til 

forretningsordenen, i forbindelse med de spørgsmål, der er anført i stk. 5, og kan deltage 

i behandlingen uden stemmeret eller ret til at stille forslag og ændringsforslag: 

 

a) medlemmer af Europa-Parlamentet, der er valgt fra valgkredse i Irland, herunder 

Nordirland 

 

b) medlemmer af den irske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling, 

og 

 

(c) på opfordring af Udvalget, andre medlemmer af Europa-Parlamentet. 

 

(8) Udvalg, der er nedsat i henhold til forretningsordenen, kan for så vidt angår en 

Ombudsmand, der har til opgave at føre tilsyn med offentlige forvaltninger inden for det 

relevante ministeriums eller de relevante ministeriers ansvarsområder, behandle— 

 

a) forslag vedrørende udnævnelsen af en Ombudsmand, som henvises til Udvalget, og 

 

b) beretninger fra sådanne Ombudsmænd til Repræsentanterne Hus eller Senatet, der 

efter udvalgets eget valg. 

 

b. Udvalgenes ansvarsområder og virksomhed (i medfør af forretningsordenen) [DSO 84; 

SSO 70] 
 

(1) Blandede udvalg kan kun behandle sådanne, deltage i aktiviteter, udøve beføjelser og 

udføre funktioner, der udtrykkeligt er angivet i dets mandat og forretningsordenen. 

 

(2) Sådanne sager, aktiviteter, beføjelser og funktioner skal være relevante for, og må kun 

behandles i forbindelse med udarbejdelsen af en betænkning til det irske 

Repræsentanternes Hus og/eller Senatet. 

 

(3) Det blandede udvalg behandler ikke anliggender, der er under behandling, eller hvis 

behandling er blevet bebudet i Budgetudvalget i henhold til forretningsordenens artikel 

186 og/eller loven om statens regnskabsfører og revisor (ændring) fra 1993, og 

 

(4) ikke anliggender, der er under behandling, eller hvis behandling er blevet bebudet i det 

blandede udvalg for andragender, når det handler i medfør af forretningsordenen [DSO 

111A og SSO 104A]. 

 

(5) Det blandede udvalg skal afholde sig fra under offentlige møder at behandle eller 

offentliggøre fortrolige oplysninger om alle anliggender efter skriftlig begrundet 

anmodning fra- 

 

a) et regeringsmedlem eller en viceminister, eller 

 

b) lederen af et organ, der fungerer under et ministerium, eller som helt eller delvist 

finansieres af staten eller som er etableret eller udpeget af et af regeringsmedlem 

eller det irske parlament 
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Formanden kan appellere en sådan anmodning til Formanden for Repræsentanternes Hus 

eller formanden for Senatet. 

 

(6) Alle udvalg, som har fået henvist lovforslag sikrer, at højst to udvalg mødes for at 

behandle et lovforslag på en given dag, medmindre Repræsentanternes Hus, efter 

behørigt varsel fra formanden for det særlige udvalg, suspenderer denne bestemmelse 

efter anmodning fra premierministeren i henhold til artikel 28 i forretningsordenen i 

Repræsentanternes Hus. Udvalgsformændene har ansvaret for overholdelsen af denne 

bestemmelse. 

 


