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(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(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 Repræsentanternes Hus 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

Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus

Forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning 
af en væsentlig digital tilstedeværelse COM(2018)0147

og

Forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af 
visse digitale tjenester COM(2018)0148

1. Formålet med Kommissionens forslag

Denne forslagspakke tager sigte på at løse de problemer, som den digitale økonomi 
frembyder, ved at fastlægge en samlet løsning inden for rammerne af de eksisterende 
selskabsskattesystemer i medlemsstaterne. Den etablerer et fælles system for beskatning af 
digitale aktiviteter i EU, der tager højde for den digitale økonomis særlige kendetegn. Der 
fastlægges regler for at fastslå en beskatningsmæssig tilknytning for digitale virksomheder 
med aktiviteter på tværs af grænserne for det tilfælde, at de ikke har nogen fysisk 
handelsmæssig tilstedeværelse. Det er nødvendigt med nye indikatorer for en sådan væsentlig 
digital tilstedeværelse for at kunne fastslå og beskytte medlemsstaternes 
beskatningsrettigheder i relation til de nye digitaliserede forretningsmodeller. I forslaget 
opstilles principper for opgørelse af overskud i en digital virksomhed, der opererer med 
immaterielle aktiver.

2. Kommissionens begrundelse for overensstemmelse med nærhedsprincippet

I henhold til retsgrundlaget for det første forslag (artikel 115 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde) udsteder Rådet, der træffer afgørelse efter en særlig 
lovgivningsprocedure, med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet og Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg, direktiver om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser, der direkte indvirker på det indre markeds oprettelse 
eller funktion. Kommissionen tilstræber ikke kun at fjerne forvridninger af det indre markeds 
funktion, men også at tøjle ensidige foranstaltninger, som en række medlemsstater har truffet 
eller truer med at træffe for at adressere de samme spørgsmål, hvilket kan skabe forvirring og 
opsplitning af det europæiske indre marked. Det står allerede klart, at ikke alle medlemsstater 
er indforståede med de foreslåede foranstaltninger. I betragtning af, at europæisk lovgivning 
på skatteområdet generelt kun kan vedtages med enstemmighed, er det fortsat uvist, hvornår 
og i hvilken form denne lovgivningspakke vil kunne gennemføres.

Kommissionens forslag hviler på princippet om, at overskud skal beskattes dér, hvor værdien 
skabes, men med et vigtigt tvist: Hvor de nuværende regler i det store og hele giver et land ret 
til at beskatte en virksomheds overskud på grundlag af virksomhedens fysiske tilstedeværelse 
– som skal være tilstrækkelig væsentlig til at kunne udgøre et "fast driftssted" – udvider 
forslaget denne definition til også at gælde for en "væsentlig digital tilstedeværelse" for så 
vidt angår levering af digitale tjenesteydelser. I al korthed betyder dette, at hvis en ikke-



NP\1182675DA.docx 3/5 PE638.492v01-00

DA

hjemmehørende virksomhed leverer "digitale tjenester" gennem en "digital grænseflade" til 
brugere, der "befinder sig" i en EU-medlemsstat, og denne virksomhed har en "væsentlig 
digital tilstedeværelse" i den pågældende medlemsstat, vil det overskud, der opnås gennem 
denne væsentlige digitale tilstedeværelse, være skattepligtigt i den pågældende medlemsstat. 

Retsgrundlaget for det andet forslag er artikel 113 i TEUF. I henhold hertil kan Rådet efter en 
særlig lovgivningsprocedure, med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtage bestemmelser om harmonisering af 
medlemsstaternes lovgivning vedrørende andre indirekte skatter, i det omfang en sådan 
harmonisering er nødvendig for at sikre det indre markeds oprettelse og funktion og undgå 
konkurrenceforvridning.

3. Evaluering af overensstemmelsen med nærhedsprincippet

Det maltesiske Repræsentanternes Hus bemærker, at nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet bliver relevante, når Unionen og medlemsstaterne har delt 
kompetence i en sektor i henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Det maltesiske Repræsentanternes Hus er af den opfattelse, at det foreslåede system for 
beskatning af digitale tjenester
er i strid med nærhedsprincippet af følgende grunde:

1. Målet med forslaget kan bedre nås gennem langsigtede nationale løsninger, der 
koordineres på internationalt plan, end gennem de foreslåede kortfristede 
foranstaltninger på EU-plan. Det er vores opfattelse, at de foreslåede foreløbige 
foranstaltninger vil gribe ind i veletablerede skattemæssige grundbegreber og skabe 
flere problemer end løsninger.

a. Forslagets retsgrundlag, der omhandler indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne 
vedrørende selskabsbeskatning, er tvivlsomt, eftersom der i den foreslåede 
behandling vil blive skelnet mellem enheder etableret i EU-medlemsstater, enheder 
etableret i tredjelande, som har en gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst med 
en EU-medlemsstat, og enheder etableret i tredjelande, som ikke har en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst med en EU-medlemsstat. En sådan tilgang vil 
uvægerligt resultere i forskelsbehandling mellem medlemsstater og tredjelande og 
mellem medlemsstater indbyrdes, eftersom medlemsstaterne har forskellige DBO-
netværk med tredjelande.

b. Forslaget griber ind i skattemæssige grundbegreber såsom "fast driftssted", som er et 
centralt begreb i OECD's modelbeskatningsoverenskomst vedrørende indkomst og 
formue, der fortsat er den mest autoritative af de kilder, som landene anvender, når 
de forhandler overenskomster med hinanden.

2. Repræsentanternes Hus er af den opfattelse, at OECD's undersøgelser og rapporter blot 
skal tjene som vejledning i en international kontekst, hvorimod de tiltag, Kommissionen 
foreslår, er mere vidtrækkende. Dette indebærer imidlertid, at der gribes ind i 
medlemsstaternes beføjelser på skatteområdet, hvilket beviser, at der ikke er nogen 
holdbare argumenter hvad angår nærhedsprincippet.
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Konsekvensanalysen lever ikke op til kravene i forbindelse med nærhedsprincippet af 
følgende grunde: 

a. Forslaget har ifølge Kommissionen til formål at orientere drøftelserne på 
internationalt plan i retning af en langsigtet reform. Den politiske motivation for en 
sådan fremgangsmåde er forståelig, men det er vores opfattelse, at sådanne 
spørgsmål bør indgå i en evidensbaseret politisk tilgang. Dertil kommer, at denne 
politiske ramme i henhold til Kommissionen vil komme til at afspejle ændringerne i 
OECD's modelbeskatningsoverenskomst på internationalt niveau, hvorved de 
foreslåede foranstaltninger bliver overflødige.

b.  Argumentet med mulige ensidige tiltag fra medlemsstaternes side som begrundelse 
for at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger kan være relevant for initiativet til 
beskatning af visse digitale tjenester, men næppe for dette initiativ. Dette gælder så 
meget desto mere, når man tager i betragtning, at ændringerne af bestemmelserne om 
fast driftssted klart er en del af de internationale skatteregler og vil kræve 
international accept for at blive effektive, og at OECD's inklusive ramme for 
udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS) allerede sigter mod 
en konsensusbaseret løsning inden 2020.

c. BEPS-argumentet anvendes ikke konsekvent overalt i konsekvensanalysen, og selv 
om det anvendes til at begrunde behovet for et direktiv, anerkendes det også, at 
ændringerne af bestemmelserne om fast driftssted (og reglerne om fordeling af 
overskud) udgør en grundlæggende ændring af gældende internationale regler, der 
rækker ud over et rent anti-BEPS-formål. Selv om basisscenariet i 
konsekvensanalysen i denne henseende forudsætter gennemførelse af direktivet om 
bekæmpelse af skatteundgåelse i national ret, gør den foreslåede tekst meget lidt ud 
af at forklare, hvorfor det ikke vil være relevant først at overvåge anvendelsen af 
disse regler (inden for EU via lovgivning til bekæmpelse af skatteundgåelse, men 
også i tredjelande, som er ved at komme på banen), inden man foreslår et EU-tiltag 
som dette. Det er relevant at bemærke, at der som fremhævet i OECD's 
interimsrapport allerede er tegn på, at gennemførelsen af BEPS-pakken mere generelt 
har en virkning.

d. Forslaget tager intet hensyn til de følgevirkninger, som udvidelsen af begrebet fast 
driftssted vil have for andre fordelingsmæssige regler, der typisk forekommer i 
medlemsstaternes dobbeltbeskatningsoverenskomster.

e. Tilgangen i forslaget tager ikke hensyn til de mindre markeders behov.

Det maltesiske Repræsentanternes Hus erkender, at der er en fælles interesse i at opretholde et 
sammenhængende, men alligevel relevant sæt internationale skatteregler i betragtning af 
digitaliseringen af økonomien, og er parat til at deltage i den forestående debat om 
Kommissionens forslag. Imidlertid har det maltesiske Repræsentanternes Hus en klar 
præference for at gå efter internationale løsninger, der finder anvendelse globalt. 
Repræsentanternes Hus går derfor ind for, at der arbejdes hen imod en konsensusbaseret 
løsning inden for OECD's inklusive ramme for kampen mod BEPS.
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Derudover er det i betragtning af den digitale økonomis globale aspekt vigtigt at undgå 
overlap med arbejdet i OECD, og løsninger på dette område bør ideelt set findes i et bredere 
regi og bør, hvis de findes, tjene som input til bredere drøftelser i OECD-regi. Det skal 
understreges, at ensidige EU-foranstaltninger kan gå ud over EU-virksomheder, hvorfor man 
ikke må glemme, at der også vil være en risiko for at skade konkurrenceevnen hos EU-
virksomheder. 

4. Indstilling

Af ovennævnte grunde mener det maltesiske Repræsentanternes Hus, at målene med det 
fælles system på såvel kort som lang sigt kan nås med mindre indgribende løsninger og uden 
at komme i konflikt med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Repræsentanternes 
Hus mener således, at:

– forslaget til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig 
digital tilstedeværelse (COM(2018)0147) og

– forslaget til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af 
visse digitale tjenester COM(2018)0148

ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Det maltesiske Repræsentanternes Hus har besluttet at gøre indsigelse mod forslagene og 
indgive denne begrundede udtalelse i henhold til proceduren fastlagt i artikel 6 i protokol nr. 2 
om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som er vedføjet som bilag 
til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.


