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(COM(2016)0683 – 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.

Det maltesiske parlament har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det 
ovennævnte forslag til afgørelse.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.
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BILAG

Forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 
(COM(2016)683)

Begrundet udtalelse fra Repræsentanternes Hus i Malta

Spørgsmål vedrørende nærhedsprincippet

Repræsentanternes Hus i Malta minder om sin begrundede udtalelse om COM(2011)121 af 
17. maj 2011 og gentager, at anvendelsesområdet for forslaget til Rådets direktiv om et fælles 
konsolideret selskabsskattegrundlag (COM(2016) 683) (i det følgende benævnt FKSSG) 
falder uden for Unionens enekompetence og fastholder, at de heri fastsatte mål kan nås 
effektivt ved hjælp af nationale midler.

Repræsentanternes Hus i Malta bemærker, at nærheds- og proportionalitetsprincippet bliver 
relevante, når EU og medlemsstaterne har delt kompetence i en sektor i henhold til traktaten 
om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Selv om 
Kommissionens formål med initiativet er at lette erhverv i hele det indre marked, ved hjælp af 
en ensartet skattelovgivning, mener Repræsentanternes Hus i Malta, at det foreslåede FKSSG 
uundgåeligt vil påvirke indenlandske skatteindtægter og skatteordninger.

I overensstemmelse med forslagets retsgrundlag (artikel 115 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde) udsteder Rådet med enstemmighed og i overensstemmelse med en 
særlig lovgivningsprocedure samt efter høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg direktiver om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love, regler og 
administrative bestemmelser i medlemsstaterne, der direkte påvirker oprettelsen eller 
funktionen af det indre marked. Til trods for, at Kommissionen har til formål at fjerne 
forvridninger af det indre markeds funktion, fastholder Repræsentanternes Hus i Malta, at 
"indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne" indebærer opnåelsen af en FKSSG-ordning 
gennem konsolidering og fordeling, der påvirker medlemsstaternes finans- og budgetpolitiske 
suverænitet, hvilket er en væsentlig funktion for en medlemsstat. 

Repræsentanternes Hus i Malta fastholder yderligere, at den foreslåede FKSSG-ordning er i 
strid med nærhedsprincippet af følgende grunde:

 Eftersom FKSSG er frivillig for virksomheder med en samlet omsætning, der ikke 
overstiger 750 mio. EUR årligt, vil mindre virksomheder ikke kun blive konfronteret 
med 28 forskellige eksisterende regelsæt, men også med FKSSG, og risikerer dermed 
at få problemer med at vælge det bedste system for dem. Selv om forslaget ikke 
påvirker de skattesatser, som medlemsstaterne anvender, er der en mulighed for, at 
medlemsstaterne ville være forpligtet til at ændre deres skattesatser.

 Trods det indtryk, at hver skatteyder skal beskæftige sig med én skattemyndighed, 
ville individuelle selskaber i henhold til FKSSG skulle interagere med den største 
skatteyder, både når konsolidering finder sted, og når den vigtigste kompetente 
myndighed holder revisioner. Dette skyldes, at de enkelte selskaber i henhold til 
FKSSG er forpligtet til at opbevare alle optegnelser og dokumenter som beviser.

– Desuden fjerner det foreslåede FKSSG ikke interne afregningspriser, da disse stadig 
gælder for virksomheder uden for FKSSG-ordningen eller mellem virksomheder i 
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forskellige FKSSG-grupper.

 Mekanismer, der tager sigte på at mindske uønskede eller utilsigtede muligheder for 
skatteundgåelse, er allerede reguleret af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen 
(erhvervsbeskatning) og direktivet om regler til bekæmpelse af metoder til 
skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktion (i det følgende 
benævnt "direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse I"), og forslaget til direktiv 
for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande (i det følgende benævnt 
"direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse II"), og dermed er yderligere tiltag på 
EU-plan ikke nødvendige for opnåelsen af dette mål.

– Endelig skaber fordelingsformlen en konkurrenceforvridning til medlemsstaternes 
komparative fordele og konkurrencefordele, hvis økonomier hovedsageligt afhænger 
af arbejdsintensive økonomiske sektorer, og straffer de økonomier, hvor 
produktivitetsniveauet er forholdsvis højt og/eller er på vej mod økonomiske 
aktiviteter med en højere værditilvækst, og/eller hvis marked er af begrænset 
omfang. Flere elementer af konsolidering kan gennemføres af medlemsstaterne 
enkeltvis eller i fællesskab under anvendelse af mekanismer, som ikke har nogen 
indflydelse i denne retning, og således i vidt omfang medlemsstaternes beføjelser, og 
giver gode nok udsigter til at fremme grænseoverskridende aktiviteter.

Repræsentanternes Hus i Malta fastholder, at mindre indgribende valg kan føre til opnåelse af 
målene med FKSSG-mekanismen, såvel på kort som på lang sigt uden at gribe ind i 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Holdning i Repræsentanternes Hus i Malta

Repræsentanternes Hus i Malta støtter ikke denne sag. Som med forslaget fra 2011 er 
Repræsentanternes Hus i Malta ikke tilhænger af indtægtsfordelingsformlen (derfor 
konsolidering), som belønner de økonomier, som stadig er afhængige af arbejdsintensive 
økonomiske sektorer, og straffer de økonomier, hvor produktiviteten er forholdsvis høj, 
og/eller som har bevæget sig i retning af økonomiske aktiviteter med højere værditilvækst, 
og/eller hvis marked er af begrænset omfang. 

Som følge heraf vil det foreslåede FKSSG omfordele velstanden mellem medlemsstaterne på 
en sådan måde, at man teknisk set vil få en overførsel af velstand fra en forholdsvis ringe 
udviklet EU-økonomi til en langt mere udviklet og rigere EU-økonomi. Det vil også forbedre 
den finanspolitiske stilling og bæredygtighed i nogle lande og samtidig reducere andre, ikke 
mindst gennem en udhuling af deres skattegrundlag. 

Desuden udelukker gennemførelsen af FKSSG som helhed ikke muligheden for, at der vil ske 
en stigning i skattekonkurrencen, da sandsynligheden for, at medlemsstaterne vil anvende 
afgiftssatser, forsat vil være et incitament til at tiltrække udenlandske investeringer. Ydermere 
må man ikke glemme, at skatteadministrationerne vil skulle samarbejde fuldt ud og 
koordinere deres aktiviteter for at sikre den finansielle kontrol på den måde, som FKSSG-
pakken foreskriver, hvilket pålægger skatteadministrationerne yderligere administrative 
byrder.
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Mulige konsekvenser

Fordelingsformlen vil føre til tab af indtægter, da salgskomponenter som bestemmelsessted, 
beskæftigelse og lønninger samt aktiver alle taler imod små lande som Malta.

Anglu Farrugia,
formand

26. december 2016


