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Vedr.: Begrundet udtalelse fra Det nederlandske parlaments Andetkammer om forslag til 

Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) 

 (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 nederlandske parlaments Andetkammer 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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BILAG 

Formanden for Europa-Kommissionen 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles 

Belgien 

 

Haag, den 20. december 2016 

 

 

Vedr.: Begrundet udtalelse (subsidiaritet) vedrørende EU-forslag til et fælles 

selskabsskattegrundlag (FSSG) – COM(2016)0685 og et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag (FKSSG) – COM(2016)0683 

 

 

Kære Jean-Claude Juncker 

 

Det nederlandske parlaments Andetkammer har undersøgt EU-forslaget om et fælles 

selskabsskattegrundlag (FSSG) – COM(2016)0685 og et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag (FKSSG) – COM(2016)06831 i lyset af nærhedsprincippet. 

 

Jeg skriver for at informere Dem om, at udtalelsen fra parlamentets Andetkammer med 

hensyn til nærhedsprincippet af de ovennævnte forslag er negativ. Parlamentets Andetkammer 

er enig i, at det er vigtigt at tackle skatteundgåelse, men parlamentet er af den opfattelse, at 

F(K)SSG-forslagene ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Parlamentets 

Andetkammer er ikke overbevist om, at de EU-foranstaltninger, som gennemføres via 

F(K)SSG-forslagene, giver nogen klare fordele i forhold til foranstaltninger på nationalt plan, 

som gennemføres af medlemsstaterne. 

 

Af forskellige årsager kan parlamentets Andetkammer ikke se nogen klare fordele i at indføre 

de F(K)SSG-initiativerne, der er indsendt til overvejelse. De vigtige argumenter for den 

negative udtalelse om nærhedsprincippet i forslagene er som følger: Forslagene kan have 

negative virkninger på den nederlandske økonomi; forslagene vil ikke forhindre et kapløb 

mod bunden; foranstaltningerne vil sandsynligvis gøre lidt eller intet for at forhindre 

skatteundgåelse, og forskellige skattesystemer vil fortsat eksistere under disse forslag. 

 

Bilaget indeholder bidrag til debatten fra de forskellige parlamentariske partier, hvor de 

forklarer deres standpunkter med hensyn til nærhedsprincippet og andre forhold nærmere. Jeg 

ville sætte pris på det, hvis De ville tage disse bidrag i betragtning ved besvarelsen af dette 

brev. 

 

Kopier af dette brev vil også blive sendt til Europa-Parlamentet, Rådet og Nederlandenes 

regering. 

 

Med venlig hilsen 

Khadija Arib 

                                                 
1 Herefter: F(K)SSG-forslagene. 
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Bilag: Bidrag fra de forskellige parlamentariske partier til debatten 

 

Det nederlandske parlaments Andetkammer har 150 sæder. Disse sæder er fordelt som følger: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD (40) 

 Partij van de Arbeid – PvdA (35) 

 Socialistische Partij – SP (15) 

 Christen Democratisch Appel – CDA (13) 

 Partij voor de Vrijheid – PVV (12) 

 Democraten 66 – D66 (12) 

 ChristenUnie – CU (5) 

 GroenLinks – GL (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij – SGP (3) 

 Partij voor de dieren – PvdD (2) 

 50PLUS (1) 

 Groep Kuzu/Öztürk – GrKÖ (2) 

 Groep Bontes/Van Klaveren – GrBvK (2) 

 Houwers (1) 

 Klein (1) 

 Monasch (1) 

 Van Vliet (1) 

 

Med hensyn til evaluering af forslagene vedrørende nærhedsprincippet bidrog otte partier. 

 

Standpunkter vedrørende nærhedsprincippet 

 

VVD-repræsentanternes udtalelse vedrørende nærhedsprincippet i FSSG-forslaget er 

negativ. Disse repræsentanter ønsker, at Nederlandene fortsat selv styrer selskabsskatten. 

Derudover bidrager FSSG-forslagene ikke til målene om at styrke det indre marked, forbedre 

erhvervsklimaet eller tackle skatteunddragelse. Direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse 

(ATAD), som blev vedtaget under det nederlandske EU-formandskab har allerede ført til en 

omfattende pakke med foranstaltninger til bekæmpelse af skatteundgåelse. Derudover 

bidrager FSSG-forslaget ikke med noget ekstra til at nå målet. VVD-repræsentanterne ser 

FSSG som et skridt i retning af en FKSSG, og de ønsker ikke at blive fanget i den fælde. 

VVD-repræsentanterne ønsker ikke at overdrage beføjelser vedrørende selskabsskat til EU. 

FSSG muliggør kun konkurrence i form af skattesatser, og lige netop dette ville føre til et 

kapløb mod bunden. FSSG-forslaget ville sætte en stopper for den nederlandske 

skattefritagelse i sin nuværende form, som blev reddet for ikke så længe siden med store 

vanskeligheder i ATAD-forslaget. VVD-repræsentanterne er af den opfattelse, at i det øjeblik 

FSSG-vejen er lagt, vil der ikke være nogen vej tilbage, og så fortsætter de nuværende 

problemer med et ufleksibelt momssystem, hvor ønskede ændringer (på nationalt niveau) er 

næsten umulige eller tager ekstremt lang tid at opnå. Kommissionen udtaler, at med henblik 

på at styrke det indre marked, kan et fælles skattegrundlag kun etableres på EU-plan. VVD-

repræsentanterne er af den opfattelse, at forslagene ikke viser, hvordan en europæisk løsning 

giver merværdi for alle involverede aktører i dette spørgsmål. 

 

VVS-repræsentanternes udtalelse vedrørende nærhedsprincippet i FSSG-forslaget er negativ. 

Disse repræsentanter ønsker, at Nederlandene fortsat selv styrer selskabsskatten. Beskatning 
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henhører under medlemsstaternes suverænitet. VVD-repræsentanterne føler, at et skift fra 

nationalt til europæisk plan på området for direkte beskatning er uønsket. I 2011 viste 

Kommissionen allerede, at indførelsen af et FKSSG ville have negative økonomiske 

virkninger for Den Europæiske Union og medlemsstaterne. For disse repræsentanter er det 

ikke klart, hvorfor det samme tab af velstand ikke ville forekomme under de nuværende 

forslag. Dokumenterne fra Kommissionen viser heller ikke, at der er en merværdi for alle 

involverede aktører. Forslaget ville koste Nederlandene økonomisk vækst, arbejdspladser og 

skatteindtægter. Forslaget fungerer muligvis godt for store lande med fremstillingsindustri, 

men det er bestemt ikke godt for små lande med en åben økonomi, såsom Nederlandene. 

FKSSG ville være obligatorisk for virksomheder med en omsætning på mere end 750 mio. 

EUR; dette ville bidrage til en kompleks og vanskelig gennemførelse af forslaget og dermed 

indebære store omkostninger, fordi der ville være to forskellige skattesystemer. VVD-

repræsentanterne føler, at der ikke er nogen fordel ved eller noget behov for indførelsen af 

konsolidering og omfordeling af overskud på europæisk plan. Der findes allerede aftaler på 

OECD-niveau (som adskiller sig fra denne fordelingsnøgle) om gensidige interne 

afregningspriser som grundlag for den internationale fordeling af overskud. Den foreslåede 

fordelingsnøgle ignorerer også oprettelsen af værdi gennem immaterielle og finansielle 

aktiver, og det er dermed igen uheldigt for mere moderne økonomier. Der er en stigende 

modstand mod at overføre mere suverænitet til Bruxelles blandt offentligheden. Med disse 

forslag viser Kommissionen, at den er ufølsom over for den kritik, der gives udtryk for i 

offentligheden, hvilket bidrager til en voksende euroskepticisme. Kommissionen har på ingen 

måde taget de sociale virkninger af denne voksende offentlige utilfredshed med i sine 

overvejelser. 

 

Ifølge PvdA-repræsentanternes udtalelse er de pågældende direktiver i overensstemmelse 

med subsidiaritetsprincippet. De erkender, at direkte beskatning i princippet er forbeholdt 

enkelte medlemsstater. Dette ændrer ikke det faktum, at medlemsstaterne har stærke fælles 

interesser på dette område. Der er en bred international konsensus med hensyn til det 

uønskede i skatteunddragelse. Der er også bred konsensus om, at skatteunddragelse bedst kan 

løses internationalt. Derudover bidrager harmonisering til et bedre fungerende indre marked 

og bidrager til at forebygge uønsket konkurrence mellem medlemsstaterne inden for området 

selskabsskat. 

 

I PvdA-repræsentanternes udtalelse får spørgsmålet om skatteundgåelse med rette meget 

opmærksomhed. Ifølge tal, der er offentliggjort af OECD, går regeringerne glip af op til 240 

mia. USD om året på grund af skatteundgåelse. På initiativ af G20 er der derfor blevet 

vedtaget en vigtig politisk beslutning. Skatteundgåelse vil blive tacklet på verdensplan på en 

koordineret måde. Det var under OECD's ledelse, at BEPS-projektet blev indledt. Alle EU-

medlemsstater har rettet ind efter resultaterne i BEPS. Dette har givet resultater i form af 

direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse (ATAD). 

 

PvdA-repræsentanterne gør opmærksom på, at BEPS har lært os, at skatteundgåelse er mulig 

på grund af forskelle i skattesystemer. Dette er helt sikkert en vigtig faktor på det europæiske 

kontinent. Meget forbundne økonomier, lave barrierer for grænseoverskridende 

kapitalstrømme samtidig med betydelige forskelle mellem skattesystemerne åbner op for 

mange muligheder for skatteundgåelse på kontinentet. Disse repræsentanter peger på, at 

medlemsstaterne enstemmigt har anerkendt dette ved at deltage i BEPS-projektet og ved at 

vedtage ATAD-direktivet sammen. 
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PvdA-repræsentanterne er af den opfattelse, at FKSSG ville være et sidste tiltag til at mindske 

forskellene mellem skattesystemerne. FSSG kan være et første skridt i den retning. FSSG vil 

yderligere mindske mulighederne for at misbruge forskelle i kvalificeringsmetoder, 

vurderinger, afskrivningsvilkår osv. Skatteundgåelse på disse måder er helt umulig med en 

FKSSG. Forslag, der fører til en FKSSG, er således helt i tråd med den hensigt, at alle 

medlemsstater tackler skatteundgåelse sammen. Det er også til gavn for alle medlemsstater, at 

virksomhederne betaler skat efter hensigten i lovgivningen og ikke længere kan manipulere 

deres fair del af skatten. 

 

EU har et fælles indre marked for varer og tjenesteydelser. Hindringer mellem 

medlemsstaterne fjernes så vidt muligt, og konkurrencedygtige forskelle fjernes også så vidt 

muligt. I PvdA-repræsentanternes udtalelse er forskellene mellem systemer for beskatning af 

overskud muligvis den største hindring, der stadig findes i det indre marked. Det har 

betydning, i hvilken medlemsstat hovedkontoret ligger, det har betydning, i hvilken 

medlemsstat salgskontoret ligger, og det har betydning, i hvilken medlemsstat overskuddet 

opbevares. Det forhold, at hovedkontoret ligger i Nederlandene, salgskontoret i Irland og 

overskuddet i Belgien er primært drevet af beskatning. Dette er tydeligvis en forvridning af 

markedet. Bestræbelserne på at fjerne denne forvridning er derfor i fuld overensstemmelse 

med en yderligere styrkelse af det indre marked. FSSG og FKSSG ville bidrage til dette. 

 

PvdA-repræsentanterne konstaterer også, at der lige nu sker et kapløb mod bunden inden for 

selskabsskat. Landene forsøger at tiltrække erhvervsaktivitet ved at konkurrere på de satser og 

grundlag, der anvendes ved beskatning af overskud. Dette er et nulsumsspil. Vinderen får 

erhvervsaktiviteten, men på bekostning af aktivitet et andet sted. Taberen er den almindelige 

skatteyder, hvis indtægter fra skat af overskud langsomt reduceres. Denne reduktion skal så 

opvejes af højere skatter på arbejde og forbrug. 

 

PvdA-repræsentanterne føler, at denne konkurrence inden for selskabsskat kun kan standses 

gennem europæisk samarbejde. Det er primært de mindre europæiske stater, der spiller en 

ledende rolle i dette. EU er i høj grad i stand til at skabe betingelserne for lige vilkår og i 

nogle tilfælde endda i stand til at pålægge de omkringliggende lande disse, med hvilke den 

har intensive handelsforbindelser. Det er til gavn for alle medlemsstater at tackle skadelig 

skattekonkurrence. Konkurrencen mellem medlemsstaterne bør være baseret på 

produktivitetsfremmende faktorer såsom uddannelse, infrastruktur og god regeringsførelse. 

FSSG og FKSSG kan bidrage til dette. 

 

SP-repræsentanterne har en positiv holdning til et EU-minimum for 

selskabsskattegrundlaget og skattesatser. Dette kunne sætte en stopper for kapløbet mod 

bunden. Men det underliggende forslag adskiller sig fra SP-repræsentanternes standpunkter på 

nogle afgørende punkter. Kommissionen har valgt ikke at foreslå en minimumssats og et 

minimumsgrundlag, selv om dette ville have givet medlemsstaterne større frihed til at 

fastsætte deres skattesystemer efter egne ønsker. SP-repræsentanterne er af den opfattelse, at 

Kommissionens forslag vil bevirke, at selskaber med en omsætning på under 750 mio. EUR 

fortsat "shopper" mellem skattesystemer. Deres muligheder for "shopping" ville endda blive 

øget, fordi en ny ordning for beskatning af overskud ville skulle oprettes, hvilket ville 

muliggøre, at selskaber kan vælge det. SP-repræsentanterne føler derfor ikke, at forslagene 

ville reducere "de markedsforvridninger, som skyldes samspillet mellem 28 nationale 

skatteordninger", hvilket er det, Kommissionen har til formål at opnå. 

SP's udtalelse vedrørende nærhedsprincippet i FSSG-forslaget er derfor negativ. 
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CDA-repræsentanternes udtalelse vedrørende nærhedsprincippet i det underliggende EU-

forslag er negativ. Forslagene bidrager ikke til at nå det tilsigtede mål om at tackle 

skatteundgåelse. Et effektivt skridt mod dette er allerede taget gennem vedtagelsen af 

direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse. Endvidere kan det underliggende EU-forslag 

skabe nye muligheder for skatteundgåelse, hvis virksomheder med en omsætning på under 

750 mio. EUR får mulighed for at vælge mellem det skattegrundlag, der er fastsat i de 

harmoniserede regler og opretholdt i henhold til den nationale skattelovgivning. Da der ikke 

findes nogen klar håndtering af skatteundgåelse, kan den eneste konklusion være, at EU-

forslaget udgør en ændring af skattelove, der falder ind under medlemsstaternes nationale 

suverænitet. Disse repræsentanters opfattelse vedrørende subsidiaritet med hensyn til 

fordeling af overskud mellem medlemsstaterne er også negativ. I CDA-repræsentanternes 

udtalelse er det ikke hensigtsmæssigt for EU at træffe foranstaltninger i denne henseende, når 

der allerede er indgået OECD-aftaler om gensidige interne afregningspriser. EU-forslagene 

afviger fra disse aftaler. 

 

PVV-repræsentanterne føler, at det ikke er blevet tilstrækkeligt påvist, at en handling fra 

EU tilbyder nogen fordele i forhold til de enkelte medlemsstaters egne foranstaltninger. 

 

PVV-repræsentanterne er af den opfattelse, at indførelsen af direktiverne ikke ville give 

fordele for alle berørte parter. Det betyder, at en beslutning til vedtagelse indebærer fordele 

for den ene part og ulemper for den anden. PVV-repræsentanterne konstaterer, at den positive 

effekt på velstanden i EU som helhed ville være meget begrænset. PVV-repræsentanterne 

konstaterer, at indførelsen af de foreslåede direktiver endda ville have en negativ indvirkning 

på BNP i EU som helhed. 

 

Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse af det tidligere forslag til et FKSSG-direktiv, vil 

indførelsen af direktivet føre til en reduktion i BNP på EU-plan. 

 

For Nederlandene ville det foreslåede FKSSG-direktiv være ugunstigt for det generelle 

velstandsniveau. For de fleste medlemsstater ville det betyde en reduktion i BNP. Baseret på 

tal fra 2011 kunne reduktionen i BNP for Nederlandene være så meget som 1,69 %, hvilket 

svarer til et dødvægtstab på 11-12 mia. EUR. PVV-repræsentanterne er bekymret for, at 

indførelsen af det foreslåede FKSSG-direktiv vil føre til et fald i investeringerne i 

Nederlandene. 

 

Indførelsen af det foreslåede FKSSG-direktiv ville indebære tab af budgetindtægter. Den 

foreslåede nedsættelse af skattegrundlaget ville føre til reducerede skatteindtægter i 

Nederlandene og andre medlemsstater. PVV-repræsentanterne er af den opfattelse, at et 

sådant overgreb i medlemsstaternes budgetstillinger kommer altid på et uheldigt tidspunkt i 

lyset af stabilitets- og vækstpagten. 

 

PVV-repræsentanterne er derfor af den holdning, at forslaget ikke er i overensstemmelse med 

subsidiaritetsprincippet. 

 

I PVV-repræsentanternes udtalelse går EU's foranstaltninger ud over dem, der er nødvendige 

for at realisere målene i traktaten, og de er således heller ikke forholdsmæssige. De 

understøtter deres holdning med følgende argumenter: 
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Indførelsen af det nye system ville indebære høje omkostninger. Det ville også skabe ekstra 

arbejde med hensyn til skatteaftaler, der er baseret på det eksisterende system og ikke på den 

foreslåede situation med et ekstra system. PPV-repræsentanterne finder også dette uønsket og 

ikke proportionalt med de tilsigtede fordele. 

 

I tillæg til ovenstående er den foreslåede fordelingsnøgle for den kollektive (tværnationale) 

konsolidering af overskud ufordelagtig for medlemsstaterne med en stor servicesektor, fordi 

faktorer såsom immaterielle og finansielle aktiver ikke indgår i fordelingsmodellen. Dette 

ville være uforholdsmæssigt ufordelagtigt for Nederlandene og andre lande. 

 

D66-repræsentanterne støtter et harmoniseret europæisk skattegrundlag for selskabsskatter. 

Derfor er denne udtalelse fra disse repræsentanter med hensyn til nærhedsprincippet i 

forbindelse med FSSG positiv. Repræsentanterne har imidlertid kritiske spørgsmål 

vedrørende sammensætningen af EU-forslag til FSSG og FKSSG. For eksempel bruger FSSG 

et smallere grundlag for selskabsskatter end det nuværende nederlandske grundlag, og det er 

ikke i overensstemmelse med gældende skatteaftaler. Repræsentanterne ser også udfordringer 

i forbindelse med gennemførelsen af forslaget. 

 

Repræsentanterne har lidt flere forbehold med hensyn til forslaget om det konsoliderede 

skattegrundlag, FKSSG. Den foreslåede fordelingsnøgle, der anvendes til FKSSG er ikke 

fordelagtig for Nederlandene. En fordelingsnøgle bør tage mere hensyn til mindre lande med 

en innovativ servicesektor. Trods deres kritiske syn på sammensætningen af forslaget anser 

D66-repræsentanterne også nærhedsprincippet positivt, hvad angår FKSSG. 

 

D66-repræsentanterne støtter en europæisk tilgang til tackling af skatteundgåelse. 

Medlemmerne mener, at skatteundgåelse kun kan håndteres effektivt på europæisk plan. 

Derfor ser D66-repræsentanterne ingen grund til at vise et gult kort som svar på hverken 

FSSG- eller FKSSG-forslaget. 

 

ChristenUnie-repræsentanterne har overvejet forslagene til Rådets direktiver om et fælles 

selskabsskattegrundlag (FSSG) og et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG). 

Disse repræsentanter erkender, at skatteundgåelse er et grænseoverskridende problem, der 

kræver en tværnational tilgang. Disse repræsentanter ser derfor en merværdi i europæiske 

aftaler. Disse repræsentanter er kritiske over for den måde, skatteundgåelse tackles på i de 

foreslåede direktiver. Det skal bemærkes, at deres kritik af FKSSG er af mere grundlæggende 

karakter end deres kritik af FSSG. Den europæiske udligning af selskabers tildelte overskud 

og underskud med multinationale operationer som foreslået i FKSSG er for vidtgående for 

disse repræsentanter, og det er en uberettiget krænkelse af nærhedsprincippet. Selvom FSSG 

skal forbedres, er ChristenUnie-repræsentanterne af den opfattelse, at det ikke er i strid med 

subsidiaritetsprincippet. Disse repræsentanter føler, at yderligere harmonisering af 

overskudsskatter er uundgåelig, både for at bekæmpe skatteunddragelse og standse et kapløb 

mod bunden inden for beskatning af overskud. I disse repræsentanters udtalelse er et gult kort 

derfor berettiget til FKSSG, men ikke for FSSG. 

 

GroenLinks-repræsentanternes udtalelse vedrørende nærhedsprincippet i EU-forslaget om 

et FKSS-direktiv og et FKSSG-direktiv er positiv. Disse repræsentanter ønsker at understrege, 

at den nederlandske regerings standpunkt er meget forskellig fra GroenLinks-

repræsentanternes standpunkt i denne henseende, og de distancerer sig fra regeringens 

negative standpunkt vedrørende nærhedsprincippet. 
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Ligesom Kommissionen anser GroenLinks-repræsentanterne i høj grad skatteundgåelse som 

et grænseoverskridende problem. Man kunne endda hævde, at de enkelte medlemsstaters 

suverænitet allerede er under pres i øjeblikket, fordi overskuddet let krydser grænserne, og det 

er svært for systemerne at reagere, hvilket har resulteret i et allerede udhulet grundlag. At 

tillade en fortsat skatteundgåelse svækker dermed medlemsstaternes evne til at træffe 

beslutninger. Dette kræver en international tilgang, og det er logisk, at EU som institution 

vedtager denne. 

 

GroenLinks-repræsentanterne mener også, at det er en logisk konsekvens af den omfattende 

integration af det indre marked, at en harmonisering af regler om produktsalg også fører til en 

harmonisering af regler om indtægterne fra disse salg. 

 

Derudover er repræsentanterne af den opfattelse, at det er mærkeligt at have et negativt 

standpunkt om nærhedsprincippet i direktiver, der er gældende for indtægter, mens EU 

allerede pålægger vidtrækkende regler om udgifter og budgetbalance inden for rammerne af 

SGP (stabilitets- og vækstpagten). For disse repræsentanter virker det kun logisk, at reglerne 

udformes på indtægtssiden. 

 

Repræsentanterne vurderer også proportionalitetsprincippet som værende positivt. Den 

nederlandske regering mener, at direktiverne er unødvendige, og at de fører til alt for mange 

ekstra regler. Disse repræsentanter mener dog, at der er et behov for dem, og de overvejer, 

hvilke foranstaltninger der reelt ville være forholdsmæssige. Skatteundgåelse sker i øjeblikket 

på et niveau, hvor der er et akut behov for tydelig koordinering og robuste regler. Uanset 

ovenstående spekulerer repræsentanterne på, om det ikke ville være hensigtsmæssigt at 

forenkle indførelsen af direktiverne, for eksempel ved at fjerne virksomhedernes optionalitet 

fra forslaget. 

 

GroenLinks-repræsentanterne har imidlertid en række indholdsmæssige kritikpunkter af 

direktiverne. Det virker logisk for dem at inkludere grundlagsniveauer i direktiverne, for 

eksempel i taksten. De vil derfor gerne vide, om Kommissionen ville synes, det er passende, 

hvis man vil forhindre et kapløb mod bunden ved fastsættelsen af satserne. Derudover ser de 

også et behov for yderligere specifikation af skattefradraget til udgifterne til forskning og 

udvikling samt fradrag for egenkapital. 

 

GroenLinks-repræsentanterne er også kritiske over for fordelingsnøglen i FKSSG-direktivet. 

De ser frem til alternative forslag fra Kommissionen på dette punkt, der for eksempel 

inddrager immaterielle aktiver og tjenester. Disse repræsentanter spørger til Kommissionens 

opfattelse af mulighederne for gennemførelse – om alle medlemsstater er tilstrækkeligt i stand 

til at gennemføre skatteregler som disse. Repræsentanterne har således et positivt standpunkt 

med hensyn til nærhedsprincippet i FKSSG-direktivet, men de mener, at indholdet stadig skal 

udarbejdes væsentligt. 
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Standpunkter vedrørende retsgrundlaget 

 

Med hensyn til retsgrundlaget gør VVD-repræsentanterne særlig opmærksom på, at disse 

direktiver kræver enstemmighed i Rådet for at blive vedtaget. 

 

PvdA-repræsentanterne anser artikel 115 i TEUF som det korrekte grundlag for disse 

forslag. Som forklaret ovenfor kan FSSG og FKSSG bidrage til et mere velfungerende indre 

marked. 

 

I SP-repræsentanternes udtalelse er det nuværende forslag omfattet af artikel 115 i TEUF. 

 

CDA-repræsentanterne er af den opfattelse, at Kommissionen anvender det rette 

retsgrundlag. 

 

PVV-repræsentanterne er af den opfattelse, at TEUF ikke indeholder et retsgrundlag til at 

indføre disse forslag. TEUF giver absolut intet grundlag for foranstaltninger på området 

direkte beskatning. Direkte beskatning henhører under medlemsstaternes suverænitet. Artikel 

110 til 113 i TEUF indeholder bestemmelser om indirekte beskatning. Men disse forslag 

vedrører selskabsskat, der betragtes som en direkte skat. 

 

Artikel 115 i TEUF giver ikke et solidt retsgrundlag for de foreslåede direktiver, fordi det 

drejer sig om et velfungerende indre marked og ikke direkte beskatning. Selv om den adfærd, 

som de foreslåede direktiver sigter mod at tackle, tages i betragtning, er der stadig behov for 

en direkte virkning på et velfungerende indre marked. Der er navnlig ingen direkte virkning 

som krævet i artikel 115 i TEUF. 

 

Repræsentanterne understreger også, at en eventuel anvendelse af artikel 115 i TEUF, ville 

indebære, at direktivet vedtages enstemmigt af Rådet. 

 

D66-repræsentanterne har en positiv opfattelse med hensyn til retsgrundlaget for begge EU-

forslag. 

 

ChristenUnie-repræsentanterne har ingen bemærkninger til påberåbelsen af artikel 115 i 

TEUF som retsgrundlag for begge direktiver. 

 

GroenLinks-repræsentanterne har en positiv opfattelse med hensyn til retsgrundlaget og er 

enig med Kommissionens udtalelse. Det virker helt logisk for dem, at hvis et velfungerende 

indre marked formodes at henhøre under et fælles regelsæt, bør beskatning af det samme 

marked også indgå. De deler Kommissionens synspunkt, som mener, at det ville gøre 

systemet mere modstandsdygtigt over for aggressive skattestrategier. De ser derfor disse 

forslag som en forbedring af et velfungerende indre marked. 

 


