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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 Førstekammer 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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Vedr.: Begrundet udtalelse om forslag fra Kommissionen (COM(2016)683), 

(COM(2016)685) og (COM(2016)687) 

Vores reference: 160408u 

 

 

Kære Jean-Claude Juncker 

 

Det nederlandske parlaments Førstekammer har i overensstemmelse med den gældende 

procedure undersøgt, om nedenstående forslag er i overensstemmelse med nærhedsprincippet: 

 Forslag til direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, (FKSSG) 

(COM(2016)683)1

 Forslag til direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag, (FSSG) (COM(2016)685)2

 Forslag til direktiv om hybride mismatch med tredjelande (COM(2016)687)3. 

 

Det har anvendt artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union og protokol nr. 2 til 

Lissabontraktaten om anvendelse af nærheds- og proportionalitetsprincippet. 

 

Jeg skriver til Dem for at oplyse om Førstekammerets mening. Der er sendt enslydende 

skrivelser til Europa-Parlamentet, Rådet og den nederlandske regering. 

 

Af de ovennævnte grunde finder et flertal i det nederlandske parlaments Førstekammer, at 

forslagene til direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, (FKSSG) 

(COM(2016)683)4, om et fælles selskabsskattegrundlag, (FSSG) (COM(2016)685)5, og om 

hybride mismatch med tredjelande (COM(2016)687)6 ikke er overensstemmelse med 

nærhedsprincippet. 
 

De politiske grupper, der med et flertal er kommet frem til denne opfattelse, har motiveret 

deres synspunkter til de pågældende forslag, for så vidt angår nærheds- og 

subsidiaritetsprincippet således: 

 

                                                 
1 Se sagsnummer E160043 på www.europapoort.nl 
2 Se sagsnummer E160044 på www.europapoort.nl 
3 Se sagsnummer E160046 på www.europapoort.nl 
4 Der er tale om følgende politiske grupper: VVD (13 sæder), CDA (12 sæder), PVV (9 sæder), SP (9 sæder), 

ChristenUnie (3 sæder), PvdD (2 sæder), SGP (2 sæder) og 50Plus (2 sæder). 
5 Der er tale om følgende politiske grupper: VVD (13 sæder), CDA (12 sæder), PVV (9 sæder), SP (9 sæder), 

ChristenUnie (3 sæder), PvdD (2 sæder), SGP (2 sæder) og 50Plus (2 sæder). 
6 Der er tale om følgende politiske grupper: VVD (13 sæder), CDA (12 sæder), PVV (9 sæder), ChristenUnie (3 

sæder), SGP (2 sæder) og 50Plus (2 sæder). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag - FSSSG (COM(2016)683) 
 

Forslaget til direktiv, der udgjorde forgængeren til de to forslag til direktiv om et fælles 

(konsolideret) selskabsskattegrundlag, blev allerede i 2011 vurderet kritisk af den nederlandske 

regering Denne vurdering førte dengang til den konklusion, at forslaget ikke var i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet. De foreliggende forslag til direktiv skal undersøges 

nærmere under den procedure, som de endnu skal undergå. Problematikken er omfattende, og 

følgerne for statskassen er ikke fuldstændig klare. Et flertal i Førstekammeret er enige med 

regeringen i, at forslaget ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Regeringens 

vurdering har følgende ordlyd: 

"Regeringen finder, at nærhedsprincippet ikke er overholdt. Regeringen finder ikke, at det er 

nødvendigt med en konsolidering og omfordeling af overskuddet  

på EU-plan. Inden for rammerne af OECD findes der allerede aftaler om interne 

afregningspriser – der afviger fra denne fordelingsnøgle – og som udgør grundlaget for, 

hvorledes overskuddet fordeles internationalt7." 

 

Endvidere finder flertallet i Førstekammeret, at forslaget ikke er i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet af følgende grunde: 

 Der er ingen grund til, at gøre en EU-konsolidering obligatorisk for virksomheder med 

en omsætninger på mere en 750 mio. EUR 

 Der er ikke påvist fordele for det indre marked, da der allerede inden for rammerne af 

OECD findes aftaler om interne afregningspriser

 Kommissionens konsekvensanalyse er baseret på urealistiske antagelser (nemlig at 16 

lande, herunder Nederlandene, vil hæve selskabsskattesatsen)

 Der er for stor risiko for, at det vil føre til mindre selskabsskatteindtægter i 

Nederlandene

 Forbindelsen til bekæmpelse af skatteunddragelse virker søgt

 Forslaget omfatter ikke en minimumssats på f.eks. 20 % i selskabsskat.

 

Endvidere finder flertallet i Førstekammeret, at forslaget ikke er i overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet af følgende grunde: 

 Forslaget er for kompliceret og fører til en indviklet gennemførelse (tre parallelle 

systemer)

 Fordelingsnøglen er til skade for et land som Nederlandene, der er specialiseret i 

handel og tjenesteydelser (omsætning, faste aktiver, kombinationen af lønudgifter og 

antal ansatte)

 Inden for rammerne af OECD findes der allerede aftaler om interne afregningspriser, 

som udgør grundlaget for beregningen af overskuddet.

 

Et fælles selskabsskattegrundlag - FSSG (COM(2016)685)  

 

Et flertal i Førstekammeret er enige med regeringen i, at forslaget ikke er i overensstemmelse 

med nærhedsprincippet. Regeringens vurdering har følgende ordlyd: 
 

"Regeringen finder, at nærhedsprincippet ikke er overholdt. Regeringen støtter de mål – 

styrkelse af det indre marked og erhvervsklimaet i EU og bekæmpelse af skatteundgåelse – 

som er påtænkt med det foreliggende forslag. Forslaget bidrager imidlertid ikke eller kun i 

                                                 
7 Kamerstukken II 2016-2017, 34 604, nr. 4, s. 11. 
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beskedent omfang til disse mål. Kommissionen anfører, at det kun på EU-niveau er muligt at 

vedtage et fælles selskabsskattegrundlag til styrkelse af det indre marked. Regeringen finder, 

at det ikke af forslaget fremgår, at en europæisk løsning har en merværdi for alle de aktører, 

der berøres heraf. Et delvist valgfrit system betyder, at myndighederne skal håndtere to 

forskellige selskabsskattesystemer i stedet for et, hvilket er en klar ulempe, for så vidt angår 

gennemførelseseffektiviteten. Desuden har direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse, der 

blev vedtaget under det nederlandske EU-formandskab, allerede i vidt omfang ført til en 

harmonisering af beskatningsgrundlaget i medlemsstaterne med det formål at forhindre 

misbrug. De foranstaltninger i direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse, der er 

sammenlignelige med foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug, er gentaget i FSSG-

forslaget. De andre foranstaltninger i FSSG-forslaget. bidrager ikke eller kun i beskedent 

omfang til dette mål. Det er derfor tvivlsomt, om og i hvilket omfang dette forslag yderligere 

kan bekæmpe situationer med misbrug."8 

 

Et flertal i Førstekammeret finder, at forslaget ikke er i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet af følgende grunde: 

 Målet om at styrke erhvervsklimaet i EU og at bekæmpe skatteundgåelse bliver ikke 

nået

 EU-direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse vil allerede føre til den ønskede 

harmonisering skattegrundlaget (hovedsagelig gennemførelse af en del af BEPS-

pakken

 Forslaget berører det nederlandske begreb for skattepligtigt overskud, begrænser 

skattefritagelse for kapitalandele og gør en ende på innovationsboksen

 Forslaget går unødigt videre end OECDs BEPS-pakke.

 

Et flertal i Førstekammeret finder, at forslaget ikke er i overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet af følgende grunde: 

 Forslaget er for kompliceret og fører til en indviklet gennemførelse (tre parallelle 

systemer)

 Den midlertidige og begrænsede mulighed for overførsel af tab vil kunne føre til 

kunstig import af tab fra andre EU-lande.

 

Direktivforslag om hybride mismatch med tredjelande (COM(2016)687) 

 

Det centrale i forslaget til direktiv om hybride mismatch med tredjelande er bekæmpelse af 

aggressive skatteunddragelse, men det kan muligvis også påvirke strukturer, der er vigtige for 

beskæftigelsen i Nederlandene, og landets attraktivitet som hjemsted for især amerikanske 

virksomheder. Et flertal i Førstekammeret finder, at forslaget ikke er i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet og anfører i den forbindelse følgende grunde: 

 Forslaget undergraver det nederlandske skattesystem

 Forslaget går videre end, hvad OECD tilsigtede

 Forslaget fører til beskatning (eller manglende fradragsret), mens værdien tilføjes i et 

tredjeland. Det er der beskatningen skal finde sted. Det er en konkurrencemæssig 

ulempe for ikke-EU-virksomheder, der ønsker at operere på det indre marked.

 

                                                 
8 Kamerstukken II 2016-2017, 34 604, nr. 4, s. 11. 
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Endelig finder et flertal i Førstekammeret, at forslaget ikke er i overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet af følgende grunde: 

 En global tilgang (OECD-BEPS-aktion 2) vil være at foretrække

 Forslaget er især en ulempe for Nederlandene (især hvad angår investeringer i 

amerikanske selskaber og dertilhørende beskæftigelse)

 Det er bedre at først afvente den nye amerikanske regerings skattepolitik, eftersom der 

er en stor chance for, at hybrider i fremtiden bliver mindre attraktive ud fra et 

amerikansk perspektiv.

 

Af de ovennævnte grunde finder et flertal i det nederlandske parlaments Førstekammer, at 

forslagene til direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, (FKSSG) 

(COM(2016)683), om et fælles selskabsskattegrundlag, (FSSG) (COM(2016)685), og om 

hybride mismatch med tredjelande (COM(2016)687) ikke er overensstemmelse med 

nærhedsprincippet.  

 

 

Formand for det nederlandske Førstekammer 

 

A. Broekers-Knol 

 


