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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2011)0121),

– der henviser til artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0092/2011),

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
nederlandske Førstekammer, den svenske Riksdag, den bulgarske Nationalforsamling, Det 
Forenede Kongeriges Underhus, den polske Sejm, det østrigske Nationalråd, det 
maltesiske Repræsentanternes Hus, det slovakiske Nationalråd, det irske 
Repræsentanternes Hus og det rumænske Deputeretkammer om, at udkastet til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2011),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Selskaber, som søger at drive 
erhvervsmæssig virksomhed over 
grænserne inden for Unionen, støder på 
store forhindringer og 
markedsforvridninger, som følge af at der 
er 27 forskellige selskabsskattesystemer. 
Disse forhindringer og forvridninger er 
årsag til, at det indre marked ikke fungerer 
ordentligt. De hæmmer investering i 
Unionen og strider mod de prioriteter, der 
er fastsat i meddelelsen, som blev vedtaget 
af Kommissionen den 3. marts 2010 med 
titlen Europa 2020 – en strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
De er også i konflikt med kravene om en 
social markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne.

(1) Selskaber, som søger at drive 
erhvervsmæssig virksomhed over 
grænserne inden for Unionen, støder på 
store forhindringer og 
markedsforvridninger, som følge af at der 
er 27 forskellige selskabsskattesystemer. 
Disse forhindringer og forvridninger er 
årsag til, at det indre marked ikke fungerer 
ordentligt. De hæmmer investering i 
Unionen og strider mod de prioriteter, der 
er fastsat i meddelelsen, som blev vedtaget 
af Kommissionen den 3. marts 2010 med 
titlen Europa 2020 – en strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
mod europluspagten og mod den 
økonomiske og budget- og skattemæssige 
integration, der er nødvendig for at 
virkeliggøre en social markedsøkonomi 
med høj konkurrenceevne.

Or. nl

Begrundelse

Ajourføring.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Eftersom forskelle i beskatningssatser 
ikke giver anledning til de samme 
hindringer, er det ikke nødvendigt, at 
systemet (det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag (FKSSG)) griber 
ind i medlemsstaternes beføjelser angående 
deres nationale satser for 

(5) Eftersom forskelle i beskatningssatser 
ikke giver anledning til de samme 
hindringer, er det ikke nødvendigt, at 
systemet (det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag (FKSSG)) griber 
ind i medlemsstaternes beføjelser angående 
deres nationale satser for 
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selskabsbeskatning. selskabsbeskatning. Medlemsstaterne 
bevarer derfor også muligheden for at 
anvende visse incitamenter for 
virksomheder, navnlig i form af 
skattegodtgørelser.

Or. nl

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Dette direktiv er ikke et første skridt 
hen imod en harmonisering af 
medlemsstaternes selskabsskattesatser. 
Hvis det dog viser sig, at en vis 
harmonisering af satserne ville sikre en 
mere økonomisk effektiv, hensigtsmæssig 
og ligelig selskabsbeskatning, kan dette 
spørgsmål på ny undersøges ved 
evalueringen af dette direktiv.

Or. nl

Begrundelse

Selv om en harmonisering af skattesatserne ikke er til debat i øjeblikket, skal vi ikke helt 
udelukke dette i fremtiden.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det brede beskatningsgrundlag, 
konsolideringen og medlemsstaternes 
skønsbeføjelser med hensyn til deres 
nationale selskabsskattesatser sikrer, at 
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systemet med et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag er skatteneutralt. 

Or. nl

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Hvis anvendelse af systemet med et 
fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag påvirker regionale 
eller lokale myndigheders skatteindtægter, 
kan medlemsstaterne i henhold til deres 
forfatningsmæssige system og på en 
måde, der er i overensstemmelse med dette 
direktiv, træffe foranstaltninger, som 
afhjælper dette.

Or. nl

Begrundelse

Den regionale struktur i nogle medlemsstater udgør ingen hindring for at indføre systemet 
med et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Systemet bør omfatte en generel regel 
om bekæmpelse af misbrug suppleret af 
foranstaltninger, der kan dæmme op for 
specifikke typer af misbrug. Disse 
foranstaltninger bør omfatte begrænsninger 
i fradragsretten for renter, der er betalt til
forbundne virksomheder, som i 

(20) Systemet bør omfatte en effektiv
generel regel om bekæmpelse af misbrug 
suppleret af foranstaltninger, der kan 
dæmme op for specifikke typer af misbrug. 
Disse foranstaltninger bør omfatte 
begrænsninger i fradragsretten for renter, 
der er betalt til forbundne virksomheder, 
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skattemæssigt øjemed er hjemmehørende i 
et lavskatteland uden for Unionen, og som 
ikke udveksler oplysninger med 
betalingsstedets medlemsstat efter en aftale 
svarende til Rådets direktiv 2011/16/EU 
om gensidig bistand mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder inden for området direkte 
skatter og afgiftsbelastning af 
forsikringspræmier og regler om 
kontrollerede udenlandske selskaber.

som i skattemæssigt øjemed er 
hjemmehørende i et lavskatteland uden for 
Unionen, og som ikke udveksler 
oplysninger med betalingsstedets 
medlemsstat efter en aftale svarende til 
Rådets direktiv 2011/16/EU om gensidig 
bistand mellem medlemsstaternes 
kompetente myndigheder inden for 
området direkte skatter og afgiftsbelastning 
af forsikringspræmier og regler om 
kontrollerede udenlandske selskaber.

Or. nl

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Dette direktiv indeholder en helt ny 
tilgang til en vigtig del af 
selskabsbeskatningen. Der bør derfor 
foretages en grundig analyse og 
evaluering, så snart dette kan ske på en 
meningsfuld måde. På grund af den tid, 
det tager at anvende og gennemføre 
selskabsbeskatningen, er en seriøs 
evaluering ikke mulig i de første fem år 
efter ikrafttrædelsen.

Or. nl

Begrundelse

Nogle plæderer for en evaluering efter tre år. I betragtning af cyklussen med afslutning af 
regnskabsåret, indgivelse af selvangivelse, kontrol fra skattemyndighedernes side og betaling 
af skatten er dette dog ikke hensigtsmæssigt, da for få cyklusser vil være helt afsluttede.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25b) I den analyse, der skal foretages i 
medfør af revisionsklausulen, bør også 
følgende elementer indgå: den frivillige 
karakter af systemet med et fælles 
konsolideret selskabsskattegrundlag, 
begrænsningen af harmoniseringen til 
skattegrundlaget, fordelingsformlen og 
anvendeligheden for små og mellemstore 
virksomheder.

Or. nl

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80 Artikel 80

Generel regel om bekæmpelse af misbrug Generel regel om bekæmpelse af misbrug
Kunstige transaktioner, der udelukkende
gennemføres for at undgå beskatning, lades 
ude af betragtning ved beregning af 
skattegrundlaget.

Kunstige transaktioner, der hovedsagelig
gennemføres for at undgå beskatning, lades 
ude af betragtning ved beregning af 
skattegrundlaget.

Stk. 1 finder ikke anvendelse på egentlige 
kommercielle aktiviteter, såfremt 
skattesubjektet vil kunne vælge mellem to 
eller flere mulige transaktioner, som har 
det samme kommercielle resultat, men som 
giver forskellige skattepligtige beløb.

Stk. 1 finder ikke anvendelse på egentlige 
kommercielle aktiviteter, såfremt 
skattesubjektet vil kunne vælge mellem to 
eller flere mulige transaktioner, som har 
det samme kommercielle resultat, men som 
giver forskellige skattepligtige beløb.

Or. nl
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Begrundelse

I den generelle regel om bekæmpelse af misbrug tages der med rette hensyn til både de 
faktiske omstændigheder og forsættet. Ordføreren mener dog, at det i forbindelse med 
kunstige transaktioner (faktiske omstændigheder) bør være tilstrækkeligt, at der åbenbart er 
forsæt til at undgå beskatning.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 133

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 133 Artikel 133

Revision Revision
Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal under alle 
omstændigheder indeholde en analyse af 
virkningerne af den mekanisme, der
oprettes i kapitel XVI i dette direktiv til 
fordeling af skattegrundlag mellem 
medlemsstaterne. 

Or. nl

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 133

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 133 Artikel 133
Revision Revision

Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 

Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
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rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af denne ordnings frivillige 
karakter og virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

Or. nl

Begrundelse

Indførelse af et fælles konsolideret grundlag for selskabsbeskatningen er en så radikal 
nyskabelse i EU, at det er bedre først at teste ordningen på frivillig basis. Den frivillige 
karakter vil desuden gøre det mere attraktivt for medlemsstaterne at tilslutte sig ordningen 
(hvis godkendelse afhænger af en enstemmig afgørelse i Rådet). Ikke desto mindre skal vi 
være rede til at evaluere ordningens frivillige karakter efter fem år og derefter.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 133

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 133 Artikel 133
Revision Revision

Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af, om det er ønskværdigt at 
udvide harmoniseringen af 
skattegrundlaget med en harmonisering 
af skattesatserne, og af virkningerne af 
den mekanisme, der oprettes i kapitel XVI 
i dette direktiv til fordeling af 
skattegrundlag mellem medlemsstaterne. 

Or. nl

Begrundelse

Ved indførelsen af et fælles konsolideret grundlag for selskabsbeskatningen er det passende at 
begynde med grundlaget og overlade det til medlemsstaterne at fastsætte satserne. Ved 
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evalueringen af forslagets virkninger skal man dog også tage hensyn til dette aspekt.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 133

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 133 Artikel 133

Revision Revision
Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne.

Kommissionen reviderer fem år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv 
anvendelsen heraf og forelægger Rådet en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde 
en analyse af virkningerne af den 
mekanisme, der oprettes i kapitel XVI i 
dette direktiv til fordeling af skattegrundlag 
mellem medlemsstaterne. Rapporten skal 
også indeholde en undersøgelse af små og 
mellemstore virksomheders anvendelse af 
denne ordning og ordningens 
anvendelighed for disse virksomheder.

Or. nl

Begrundelse

Små og mellemstore virksomheder er de største arbejdsgivere i Den Europæiske Union og de 
største jobskabere. Navnlig da der kun foreligger et forslag til et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag og ikke, som forventet, også et forslag til beskatning af små og 
mellemstore virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter i henhold til bestemmelserne 
i hjemlandet, skal den effektive anvendelse af denne ordning og små og mellemstore 
virksomheders adgang hertil indgå i konsekvensanalysen.

BEGRUNDELSE

Forslagets indhold

Med direktivet om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) fastsættes der 
fælles regler for beregningen af skattegrundlaget for selskaber, der opererer i Den Europæiske 
Union. 

Disse fælles fiskale rammer omfatter et fuldstændigt regelværk for opgørelsen af hvert 
selskabs eller hver filials individuelle skattemæssige resultater, konsolideringen af disse 
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resultater (fortjenester og tab) i de tilfælde, hvor der er andre koncernmedlemmer, og 
fordelingen af det konsoliderede skattegrundlag, hvis det er positivt, på hvert enkelt af de 
berørte medlemsstater.

Fordelingen af det konsoliderede skattegrundlag sker på grundlag af en fast fordelingsformel 
bestående af tre faktorer, der tillægges samme vægt: omsætning, arbejde og aktiver. 

Hver medlemsstat anvender sin egen skattesats på den del af skattegrundlaget, der tildeles den 
pågældende medlemsstat. Harmoniseringen omfatter kun beregningen og fordelingen af 
skattegrundlaget. Fastsættelse af skattesatserne henhører fortsat under medlemsstaterne. 

Harmoniseringen vedrører heller ikke de nationale bestemmelser om regnskabsaflæggelse.

Systemet med det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag er frivilligt. Alle selskaber –
små og store og med eller uden grænseoverskridende aktiviteter – vil kunne anvende 
systemet. Ingen er dog forpligtet hertil. En virksomhed, der vælger at anvende systemet, 
binder sig for fem år, der hver gang forlænges med tre år, medmindre ordningen opsiges tre 
måneder inden fristens udløb. 

Forslaget indeholder også regler mod misbrug og bestemmelser om, hvordan ordningen bør 
administreres af medlemsstaterne inden for rammerne af en "one-stop-shop"-tilgang. 

På fire områder tillægger direktivet på ubestemt tid Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter.

Direktivet indeholder en revisionsklausul, der navnlig eksplicit omhandler virkningerne af 
mekanismen til fordeling af skattegrundlaget.

Endelig skal medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af direktivet i national ret 
tilsende Kommissionen en sammenligningstabel.

Ordførerens holdning

Ordføreren er overbevist om, at systemet med et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag er 
et uundværligt redskab dels for fuldendelsen af det indre marked i EU og dels for den 
økonomiske integration i EU, der er nødvendig af hensyn til stabiliteten i euroområdet. Den 
nuværende krise må ikke udgøre nogen hindring, men skal fungere som katalysator for at 
indføre systemet.
Ordføreren glæder sig derfor over, at FKSSG-spørgsmålet hver gang udtrykkeligt er blevet
nævnt i konklusionerne fra de topmøder mellem EU's stats- og regeringschefer og topmøder 
mellem euroområdets stats- og regeringschefer, der har fundet sted forud for udarbejdelsen af 
denne betænkning. Ordføreren gør også opmærksom på, at den tyske forbundskansler og 
præsidenten for Den Franske Republik den 18. august 2011 i et fælles brev til formanden for 
Det Europæiske Råd indtrængende opfordrede til, at forhandlingerne om det fælles 
konsoliderede selskabsskattegrundlag blev afsluttet inden udgangen af 2012, og udtrykkeligt 
meddelte (som en slags pressionsmiddel), at de bilateralt arbejdede på et fransk-tysk 
mellemstatsligt initiativ.
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Denne positive opmærksomhed omkring FKSSG-spørgsmålet må i Europa-Parlamentet lyde 
som sød musik i ørerne, navnlig da Europa-Parlamentet i de forgange år også selv gentagne 
gange har slået til lyd for, at der indføres et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag. 
Som ordfører støtter jeg derfor fuldt ud dette forslag til direktiv og anmoder Rådet om uden 
yderligere forsinkelser at forsætte drøftelserne af forslaget og nå frem til en positiv afgørelse. 

Nogle nationale parlamenter har gjort indsigelse, fordi de mener, at Kommissionen ikke har 
overholdt nærhedsprincippet. Disse indsigelser overbeviser ikke ordføreren. Forskellige 
forstyrrelser på det indre marked kan jo kun ryddes af vejen, hvis der indføres et fælles 
regelværk med fælles administrative procedurer og et forvaltningssystem baseret på 
kvikskranker. Ordføreren støtter derfor Kommissionen i dens beslutning om ikke at tage dette 
forslag op til fornyet overvejelse. 

De vigtigste fordele ved indførelsen af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag er efter 
ordførerens opfattelse følgende:

 større skattemæssig gennemsigtighed, der sikrer et mere ligeligt og effektivt 
skattesystem 

 reduktion af efterlevelsesomkostningerne og mindre bureaukrati, hvilket styrker 
vækstmulighederne for virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter, gør Den 
Europæiske Union mere tiltrækkende for udenlandske investorer og fremmer 
adgangen til det indre marked for virksomheder, der hidtil ikke har opereret i andre 
lande 

 en forventning om, at allokeringsbeslutninger i det indre marked i højere grad end i 
øjeblikket vil blive truffet ud fra sociale og økonomiske overvejelser, der er 
skatteneutrale 

 færre skatteproblemer i to henseender: dels begrænsning af skatteunddragelse og 
skattesvig og dels begrænsning af dobbeltbeskatning.

Jo større deltagelsen i FKSSG-systemet er, desto større fordele vil der opnås herved. Derfor 
synes det tillokkende at gøre systemet obligatorisk og ikke kun frivilligt. Men da indførelse af 
et konsolideret skattegrundlag i Den Europæiske Union allerede er et fuldstændig nyt og 
radikalt tiltag og egentlig også har en vis eksperimenterende karakter, og da de økonomiske 
konjunkturer måske ikke er et velegnet grundlag for at forpligte alle selskaber, store såvel som 
små, til nu at foretage en radikal omstilling, foretrækker ordføreren at bevare FKSSG-
systemets frivillige karakter. Ordføreren foreslår dog, at dette valg tages op til fornyet 
overvejelse efter et vist tidsrum, og hun har udarbejdet et ændringsforslag til 
revisionsklausulen med henblik herpå.

For at maksimere fordelene ved FKSSG-systemet er det ønskværdigt at indføre systemet i 
hele Den Europæiske Union. Ordføreren foretrækker et frivilligt system med et fælles 
konsolideret selskabsskattegrundlag i hele Den Europæiske Union frem for et obligatorisk 
system i en model med et tættere samarbejde. Hvis det imidlertid ikke lykkes Rådet at nå frem 
til en tilfredsstillende aftale med alle medlemsstater, bliver det under alle omstændigheder 
nødvendigt med et tættere samarbejde. I så fald må man stræbe efter, at alle medlemsstater, 
der er medlem af euroområdet eller forventes at tilslutte sig dette, deltager, idet deres 
yderligere økonomiske integration af flere grunde er absolut påkrævet.

Et andet diskussionspunkt er harmoniseringens omfang. Ordføreren ser på den ene side 
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fordele ved en tilnærmelse af satserne (mindstesatser eller interval). På den anden side 
erkender hun, at dette egentlig ikke er nødvendigt, for at det indre marked skal kunne fungere 
på hensigtsmæssig måde, og at det i denne periode, hvor de fleste medlemsstater kæmper med 
at sanere de offentlige finanser eller holde dem på et sundt niveau, ikke er passende at 
gennemføre en radikal harmonisering. Hvis det dog efter et stykke tid viser sig, at 
skattekonkurrencen mellem medlemsstaterne ikke indebærer nogen fordele, men tværtimod er 
skadelig, kan man altid træffe yderligere foranstaltninger. Selv om dette direktiv på ingen 
måde foregriber en harmonisering af selskabsskattesatserne, foreslår ordføreren, at man tager 
spørgsmålet om skattesatser op i revisionsklausulen.

Ordføreren er absolut tilhænger af konsolideringsprincippet, både af hensyn til det indre 
markeds effektivitet og de fordele, som systemet med et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag indebærer for virksomhederne. Eftersom skattegrundlaget i FKSSG-
systemet er bredere end de gennemsnitlige nationale grundlag, og eftersom medlemsstaterne 
selv fastsætter satserne, kan konsolideringen ikke være nogen hindring for medlemsstaterne. 

Grundlagets bredde, medlemsstaternes suverænitet med hensyn til fastsættelse af 
skattesatserne og konsolideringen indebærer tilsammen, at systemet med et fælles 
konsolideret selskabsskattegrundlag kan være "skatteneutralt", både i forhold til erhvervslivet 
og de offentlige finanser.

Den faste fordelingsformel, der er omhandlet i direktivet, indvirker ikke på skattegrundlaget, 
men kun på fordelingen heraf mellem medlemsstaterne. Fordelingen skal ske på en måde, der 
er juridisk forsvarlig, forudsigelig, økonomisk relevant og fair. I dette øjemed er de tre 
afgørende faktorer i forslaget velvalgte: oplysningerne er kendte og fremgår af regnskaberne, 
de er vanskelige at manipulere med, og de viser fortjenestens størrelse. Faktoren arbejde er 
med rette opdelt i lønsum og antal ansatte, således at virkningen af forskelle i lønniveau 
mellem medlemsstaterne i det store og hele udjævnes. Ordføreren støtter derfor 
fordelingsformlen, men er enig med Kommissionen i, at det er hensigtsmæssigt at gøre denne 
fordelingsformel til genstand for en revisionsklausul. 

Naturligvis glæder ordføreren sig over princippet med kvikskranker og et styrket samarbejde 
mellem de nationale skatteforvaltninger. Hun stiller sig blot tvivlende over for, om grundlaget 
for at fastlægge hovedskattemyndigheden i tilstrækkelig grad afspejler den økonomiske 
virkelighed og sikrer en tilstrækkelig spredning over medlemsstaterne.

Til sidst har ordføreren ingen indvendinger mod, at systemet med et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag ikke omfatter regnskabsreglerne. Alternativet ville være et system, der 
var baseret på internationale regnskabsstandarder (IFRS). I så fald ville man indirekte have 
uddelegeret fastsættelsen af skattegrundlaget til den private sektor, og man ville nå frem til et 
system, der givetvis ikke egner sig for små og mellemstore virksomheder. 


