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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. 

Det luxembourgske Deputeretkammer har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse 

om det ovennævnte forslag til direktiv. 

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

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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Beslutning 

Deputeretkammeret, 

der henviser til artikel 168 i Deputeretkammerets forretningsorden, 

der minder om, at finans- og budgetudvalget har fået forelagt forslaget til Rådets direktiv om 

et fælles selskabsskattegrundlag (COM(2016)0685) og forslaget til Rådets direktiv om et 

fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (COM(2016)0683), som er fremlagt af 

Kommissionen og undergivet kontrol med overholdelsen af nærhedsprincippet; 

der henviser til, at finans- og budgetudvalget har vedtaget en begrundet udtalelse om de 

ovennævnte forslag; 

beslutter at tilslutte sig den begrundede udtalelse fra finans- og budgetudvalget, der lyder 

således: 

Storhertugdømmet Luxembourgs Deputeretkammer har nøje gennemgået Kommissionens 

forslag om et fælles selskabsskattegrundlag og dens forslag om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag. 

Deputeretkammeret glæder sig over Kommissionens indsats for bekæmpelse af metoder til 

skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion, men vil gerne udtrykke 

sin bekymring over Kommissionens ovennævnte forslag til direktiver og mener, at de på 

nuværende tidspunkt hverken overholder nærhedsprincippet eller proportionalitetsprincippet 

som omhandlet i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. 

Deputeretkammeret minder om, at Kommissionen i henhold til artikel 5 i protokol nr. 2 om 

anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet har pligt til at begrunde sine 

lovgivningsforslag med hensyn til nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. For at 

overholde denne begrundelsespligt skal den bl.a. fremlægge "en detaljeret analyse, der gør det 

muligt at vurdere overholdelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet". 

Deputeretkammeret er imidlertid af den opfattelse, at Kommissionen i det foreliggende 

tilfælde ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for overholdelsen af de pågældende 

principper, navnlig med hensyn til følgende problemstillinger. 

Den harmonisering af skattegrundlaget, der skal ske med direktivforslagene, har direkte 

indvirkning på medlemsstaternes beføjelse til frit at fastlægge de væsentlige aspekter af deres 

skattepolitik. Skattepolitikken er imidlertid ikke blot et grundlæggende element i 

medlemsstaternes suverænitet, men er også udtryk for nogle valg, der træffes i 

socialpolitikken og den økonomiske politik under hensyntagen til de specifikke forhold i hvert 

enkelt land. I det foreliggende tilfælde vil en gennemførelse af forslagene føre til, at der ikke 

længere kan tages behørigt hensyn til sådanne (politiske, sociale og økonomiske) 

betragtninger, som er specifikke for hvert enkelt land, på nationalt plan, men at der fremover 

skal træffes afgørelse herom med enstemmighed i Rådet. 
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De negative budgetmæssige konsekvenser af Kommissionens forslag for visse medlemsstater 

– herunder Luxembourg – vil sandsynligvis også de facto reducere medlemsstaternes 

skønsbeføjelse til at fastsætte deres skattesatser, da det lavere skatteprovenu, som 

gennemførelsen af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag vil medføre for visse 

medlemsstater, vil skulle opvejes ved hjælp af andre budgetmæssige værktøjer, herunder 

skattesatsen. Deputeretkammeret noterer sig i denne forbindelse med bekymring, at 

forslagene risikerer at få uforholdsmæssig store konsekvenser for de små åbne økonomier i 

Unionen. Eftersom den eneste differentierende faktor mellem medlemsstaterne efter 

gennemførelsen af det fælles skattegrundlag vil være selskabsskattesatsen, frygter 

Deputeretkammeret et overdrevent kapløb mod bunden. 

Deputeretkammeret konstaterer med bekymring, at Kommissionen ikke har fremført nogen 

overbevisende argumenter for, at det skulle være blevet nødvendigt at harmonisere 

skattegrundlaget for at bekæmpe skatteundgåelse1, selv om Rådet netop i juli 2016 har 

vedtaget et direktiv, der sigter mod bekæmpelse af skatteundgåelse og i den forbindelse 

foreskriver et minimum af koordinering inden for Unionen. Da man endnu ikke har påbegyndt 

gennemførelsen af direktiv 2016/1164, har Kommissionen ikke klart kunnet påvise de 

yderligere fordele ved indførelsen af et fælles konsolideret skattegrundlag, der skulle kunne 

retfærdiggøre foranstaltninger på EU-plan. 

Deputeretkammeret er endvidere i tvivl om, hvorvidt de omhandlede forslag kan føre til en 

mindskelse af de administrative byrder. Med indførelsen af et skattesystem, som skal gælde 

parallelt med det nationale skattesystem, må det frygtes, at den mulige reduktion i 

efterlevelsesomkostningerne for virksomhederne ender med at blive udlignet af en stigning i 

de administrative omkostninger for de nationale skattemyndigheder, der fremover vil skulle 

anvende to forskellige skattesystemer samtidigt. Deputeretkammeret er bange for, at en sådan 

løsning vil være med til at komplicere tingene yderligere for alle involverede parter og 

endvidere risikerer at skabe problemer i forhold til princippet om lighed for loven og med 

hensyn til beskatning. 

Kommissionens forslag indebærer også, at reglerne om afregningspriser fremover ikke 

længere vil gælde internt i koncerner, der er omfattet af det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag. Deputeretkammeret frygter, at en sådan løsning vil bidrage til at 

skabe forskelle mellem de løsninger, der er opnået enighed om i Organisationen for 

Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), og dem, Den Europæiske Union har valgt. 

Hvis Kommissionens forslag bliver gennemført, vil de i alvorlig grad tilsidesætte de 

eksisterende regler, der er opnået enighed om i OECD, og de vil derfor potentielt være i strid 

med de internationale konventioner, der finder anvendelse i Luxembourg og i Europa og 

mange andre steder. En sådan løsning ville skabe tvivl om, hvor stor betydning EU-

medlemsstaterne tillægger effektiviteten af de løsninger, der findes i OECD, navnlig hvad 

angår reglerne for interne afregningspriser. 

Beslutning vedtaget af Deputeretkammeret på det offentlige møde den 22. december 2016. 

Claude Frieseisen, generalsekretær 

Mars di Bartolomeo, formand   

                                                 
1 Rådets direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der 

direkte indvirker på det indre markeds funktion. 


