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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. 

Den svenske Riksdag 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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DA 

BILAG 

Rigsdagsskrivelse 

2016/17:110 

A 002016 14.2.2017 

DEN SVENSKE RIKSDAG 

 

Europa-Parlamentets formand 

 

Formanden for Rådet for Den Europæiske Union 

 

Formanden for Europa-Kommissionen 

 

Ved fremsendelsen af Riksdagens begrundede udtalelse, jf. bilag 2 i vedlagte udtalelse, skal 

jeg meddele, at Riksdagen dags dato har godkendt forslaget fra Skatteudvalget til 

rigsdagsbeslutning i udtalelse 2016/17:SkUl 7 om vurdering af nærhedsprincippet i 

Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag. 

 

Stockholm, den 14. december 2016 

 

Urban Ahlin   Claes Mårtensson 
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 DA 

BILAG 2 

 

Begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag 

 

Riksdagen vil understrege, at grundprincippet om suverænitet på skatteområdet for 

medlemsstaterne skal sikres, når det gælder direkte skatter. Det henhører under hver 

medlemsstats nationale kompetence at sikre velfærden ved at opkræve skatter og anvende 

skatteindtægter på en hensigtsmæssig måde. En alt for ekstensiv anvendelse af de regler, som 

giver Unionen lovgivningskompetence, fører på længere sigt til en udhuling af 

medlemsstaternes suverænitet med hensyn til at opkræve skatter og opretholde tilstrækkelige 

skatteindtægter til at kunne finansiere velfærden. 

Kommissionen har gjort gældende, at forslaget til et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag sandsynligvis ikke ville blive vedtaget i sin helhed, og at forslaget 

derfor skal gennemføres i to faser. Kommissionen har derfor foreslået, at forslaget om 

konsolidering i den anden fase udsættes, indtil der er opnået politisk enighed om et 

obligatorisk regelsæt for et fælles selskabsskattegrundlag i den første fase. Kommissionen har 

derfor forelagt to direktivforslag: et forslag til et fælles selskabsskattegrundlag og et forslag til 

et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag. 

Forslaget i denne del indeholder hovedsagelig bestemmelser om en endelig udligning 

af overskud og tab samt om fordeling af overskud. Kommissionen, som har foretaget en 

samlet analyse af nærhedsprincippet af begge forslag til henholdsvis et fælles 

selskabsskattegrundlag og et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, har oplyst, at 

forslagene bl.a. har til formål at fremme vækst og investeringer, lette grænseoverskridende 

handel, opnå administrative forenklinger og bekæmpe skatteundgåelse. 

Riksdagen konstaterer indledningsvis, at det faktum, at de mål, som Kommissionen 

nævner, vedrører hele pakken om selskabsbeskatning, dvs. begge de forelagte direktivforslag, 

og gør det vanskeligere at vurdere, om de respektive forslags mål i tilstrækkeligt omfang kan 

opnås af medlemsstaterne, eller om de bedre kan nås på EU-plan. 

Selskabsbeskatning er tæt forbundet med andre dele af skatteområdet og med 

medlemsstaternes politiske og økonomiske forhold. Riksdagen mener, at 

selskabsbeskatningen skal udformes på en sådan måde, at det er muligt for den enkelte 

medlemsstat at tage hensyn til særlige forhold i erhvervsstrukturen. Riksdagen er derfor enig 

med regeringen i, at medlemsstaterne i første instans er bedre stillet til at afgøre, hvordan 

selskabsbeskatningen bør udformes. 

Med hensyn til udformningen af den foreslåede fordelingsnøgle konstaterer 

Riksdagen, at resultatet ved fordelingen af overskud afhænger af de nationale forhold i den 

enkelte medlemsstat og derfor vil variere meget mellem medlemsstaterne. Riksdagen deler 

også regeringens synspunkt om, at forslaget på mange punkter er vagt og upræcist udformet, 

uoverskueligt og også behæftet med uklarheder, f.eks. om hvordan forslaget skal ses i forhold 

til allerede  

indgåede skatteaftaler og virkningerne af, at regnskabsaflæggelsen ikke er knyttet til 

skattesystemet. 

 

På baggrund af ovenstående mener Riksdagen, at Kommissionens forslag om et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag ikke kan anses for at være i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet. 


