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Med skrivelse af 12. januar 2012 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om det korrekte 
retsgrundlag for vedtagelsen af forslaget til Rådets direktiv om et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag (FKSSG), jf. forretningsordenens artikel 37.

Kommissionen har fremsat forslaget på grundlag af artikel 115 i TEUF. Deres anmodning 
drejer sig om, hvorvidt artikel 136 i TEUF også bør medtages som retsgrundlag.

Med skrivelse af 23. januar 2012 leverede Parlamentets Juridiske Tjeneste en analyse af 
spørgsmålet og konkluderede, at det ikke er berettiget at ændre retsgrundlaget for forslaget 
ved at tilføje artikel 136 i TEUF, og at artikel 115 i TEUF er det korrekte retsgrundlag.

BAGGRUND

I. Forslaget

Formålet med forslaget er at reducere omkostningerne til efterlevelse af reglerne for selskaber 
på det indre marked på beskatningsområdet ved at indføre et system for et fælles grundlag for
selskabsbeskatning. Det foreslås nærmere bestemt at indføre et FKSSG som et system, som 
består af fælles regler for opgørelse af skattegrundlaget for selskaber, som er skattemæssigt 
hjemmehørende i EU, og for tredjelandsselskabers filialer i EU. FKSSG er et frivilligt system, 
der gælder for alle selskaber uanset deres størrelse. For selskabskoncerners vedkommende er 
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formålet med FKSSG at skabe ét sæt skatteregler i hele EU, så de kun skal have at gøre med 
en enkelt forvaltning. Forslaget indeholder et fuldstændigt sæt regler for selskabsbeskatning. 
Når et selskab vælger FKSSG, vil det ikke længere være undergivet nationale 
selskabsskatteordninger for så vidt angår alle anliggender, der falder ind under de fælles 
regler.

II. De omhandlede retsgrundlag

1. Retsgrundlaget for Kommissionens forslag

Kommissionens forslag er baseret på artikel 115 i TEUF, der har følgende ordlyd:

"Artikel 115

Uanset artikel 114 udsteder Rådet, der træffer afgørelse efter en særlig lovgivningsprocedure 
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 forklarer valget af retsgrundlag således i begrundelsen:

”Lovgivning om direkte skatter falder ind under artikel 115 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF). Det er heri fastsat, at tilnærmelse af love og administrative 
bestemmelser under denne artikel skal have form af et direktiv.”

2. Forslået ændring af retsgrundlaget
De har på vegne af ECON-Udvalget anmodet Retsudvalget om en udtalelse om en eventuel 
tilføjelse af artikel 136 i TEUF som retsgrundlag med følgende begrundelse: ”Hvis det ikke er 
muligt at få obligatorisk anvendelse af FKSSG i alle 27 stater i Unionen, er der to muligheder 
for at gå videre med et mindre antal medlemsstater:
- et almindeligt forstærket samarbejde i henhold til TEUF eller
- foranstaltninger for de medlemsstater, der har euroen som valuta, på grundlag af artikel 136 i 
TEUF."

Der er i ECON-Udvalget blevet fremsat et ændringsforslag, som går ud på at ændre 
retsgrundlaget i overensstemmelse med denne begrundelse (ændringsforslag 15).

Artikel 136 i TEUF har følgende ordlyd:

"Artikel 136

1. For at medvirke til Den Økonomiske og Monetære Unions rette virkemåde og i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaterne vedtager Rådet efter den 
relevante procedure blandt dem, der er nævnt i artikel 121 og 126, undtagen proceduren i 
artikel 126, stk. 14, foranstaltninger for de medlemsstater, der har euroen som valuta:

a) med henblik på at styrke samordningen og overvågningen af deres budgetdisciplin

b) med henblik på for disse medlemsstater at udarbejde økonomisk-politiske retningslinjer, 
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som skal være i overensstemmelse med dem, der er vedtaget for hele Unionen, samt at sikre 
overvågningen heraf.

2. I forbindelse med de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, stemmer kun de medlemmer af 
Rådet, der repræsenterer medlemsstater, der har euroen som valuta.

Det kvalificerede flertal af disse medlemsstater defineres som angivet i artikel 238, stk. 3, litra 
a).” 

Artikel 121 i TEUF indeholder bestemmelser om samordning af medlemsstaternes 
økonomiske politikker, og artikel 126 i TEUF fastlægger den procedure, der skal følges i 
tilfælde af uforholdsmæssigt store offentlige underskud.

III. Analyse 

Der fremgår visse principper af Domstolens praksis angående valget af retsgrundlag. For det 
første har valget af rette hjemmel forfatningsretlig betydning, hvad angår konsekvenserne af 
retsgrundlaget for den materielle kompetence og proceduren1. For det andet skal hver 
institution i henhold til artikel 13, stk. 2, i TEU handle inden for rammerne af de beføjelser, 
som er tillagt den ved traktaten2. For det tredje fremgår det af Domstolens praksis, at "valget 
af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal foretages på grundlag af objektive forhold, 
herunder bl.a. retsaktens formål og indhold, som gør det muligt at foretage en 
domstolskontrol3". Endelig gælder det med hensyn til flere retsgrundlag, at hvis der med en 
foranstaltning samtidig forfølges flere formål, der på uadskillelig måde er indbyrdes 
forbundne, uden at et af disse formål er sekundært og indirekte i forhold til et andet, skal en 
sådan foranstaltning være baseret på de forskellige relevante traktatbestemmelser4. 
Anvendelse af en dobbelthjemmel er dog udelukket, når de procedurer, der er fastlagt i de 
respektive hjemmelsbestemmelser, er uforenelige, og/eller når anvendelsen af flere hjemmeler 
samtidigt kan føre til en tilsidesættelse af Parlamentets rettigheder5.

Det overordnede formål med det omhandlede forslag er ”at afhjælpe nogle af de væsentlige 
skattemæssige hæmsko for vækst på det indre marked6.” Dets anvendelsesområde defineres i 
artikel 1 således: ”Med dette direktiv indføres der et system for et fælles grundlag til 
beskatning af visse selskaber og selskabskoncerner, og der fastlægges regler for beregning og 
anvendelse af dette grundlag.”

TEUF indeholder to retsgrundlag for "indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser" inden for det indre marked: Artikel 114 i TEUF finder 
anvendelse, når formålet er "det indre markeds oprettelse og funktion", og artikel 115 finder 

                                               
1 Udtalelse 2/00, Cartagena-protokollen, Sml. 2001 I, s. 9713, præmis 5, sag C-370/07, Kommissionen mod.
Rådet, præmis 46-49, og udtalelse 1/08, almindelig overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), Sml. 
2009 I, s. 11129, præmis 110.
2 Sag C-403/05, Parlamentet mod Kommissionen, Sml. 2007 I, s. 9045, præmis 49, og den deri nævnte 
retspraksis.
3 Se senest dommen i sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585.
4 Sag C-165/87, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1988, s. 5545, præmis 11, og sag C-178/03, Kommissionen 
mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2006 I, s. 107, præmis 43-56.
5Sag C-178/07, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2006 I, s. 207, præmis 57.
6 Begrundelsen, s. 1.
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anvendelse, når de omhandlede foranstaltninger "direkte indvirker på det indre markeds 
oprettelse eller funktion". I henhold til artikel 114, stk. 1, i TEUF kan Rådet og Europa-
Parlamentet vedtage "foranstaltninger" efter den almindelige lovgivningsprocedure, som 
kræver kvalificeret flertal i Rådet, og i henhold til artikel 115 i TEUF vedtager Rådet 
direktiver med enstemmighed efter høring af Europa Parlamentet. I praksis er artikel 115 først 
og fremmest relevant på de områder, som artikel 114, stk. 1, ikke finder anvendelse på i
medfør af artikel 114, stk. 2. Et af de således udelukkede områder er "fiskale bestemmelser". 
Dette peger i retning af, at artikel 115 er det relevante retsgrundlag for den foreslåede 
foranstaltning.

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt artikel 136 i TEUF bør medtages som retsgrundlag, vil 
man skulle anvende kriteriet for flere retsgrundlag, dvs. at det vil være nødvendigt, at der kan 
påvises et andet formål, der falder ind under artikel 136 i TEUF, og som på uadskillelig måde 
er forbundet og ligeværdigt med det første formål. Forslaget indeholder ingen specifikke 
foranstaltninger for de medlemsstater der har euroen som valuta, for at medvirke til Den 
Økonomiske og Monetære Unions rette virkemåde. Desuden er procedurerne i artikel 121 og 
126 i TEUF helt anderledes og dermed uforenelige med høringsproceduren, i henhold til 
hvilken den omhandlede retsakt er blevet foreslået.

Retsudvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 26. januar 2012. På mødet 
vedtog det (for: 22; imod: 0; hverken/eller: 11) at henstille, at det relevante retsgrundlag for 
forslaget til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag er artikel 115 i
TEUF, og at artikel 136 i TEUF ikke bør medtages som retsgrundlag.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne
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