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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.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra det nederlandske Andetkammer 
om det ovennævnte forslag.
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BILAG

Begrundet udtalelse

Nærhedsprincippet

Andetkammeret finder, at det ikke er blevet tilstrækkeligt godtgjort, at foranstaltninger på EU-plan har fordele i 
forhold til foranstaltninger fra de enkelte medlemsstater, handler hver for sig. Andetkammeret finder derfor, at 
forslaget ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Velstanden i EU som helhed
Indførelsen af det foreslåede FKSSG-direktiv vil ikke være en fordel for alle berørte parter, og det vil derfor 
være nødvendigt at fortage en afvejning af fordelene for nogle i forhold til de negative virkninger for andre. I 
forbindelse med denne afvejning konstaterer Andetkammeret, at velstandsgevinsten for EU som helhed er yderst 
begrænset. Andetkammeret bemærker, at indførelsen af det foreslåede FKSSG-direktiv endda vil have en 
negativ virkning på EU's samlede bruttonationalprodukt (BNP). Af Europa-Kommissionens konsekvensanalyse 
fremgår det nemlig, at indførelsen af det foreslåede FKSSG-direktiv forventes at føre et fald i EU's BNP på 0,2 
%.  

Velstanden i de enkelte medlemsstater
For en række medlemsstater, herunder Nederlandene, vil indførelsen af det foreslåede FKSSG-direktiv have en 
skadelig virkning på det generelle velstandsniveau. For det fleste medlemsstater vil indførelsen af det foreslåede 
FKSSG-direktiv medføre et fald i BNP. I Nederlandene vil faldet i BNP være op til 1,69 %, hvilket svarer til et 
velstandstab på 11-12 mia. EUR. Andetkammeret er bekymret for, at indførelsen af det foreslåede FKSSG-
direktiv vil føre til at fald i investeringerne i Nederlandene på 1,84 %.

Tab af budgetindtægter og medlemsstaternes fiskale suverænitet
Indførelsen af det foreslåede FKSSG-direktiv vil indebære tab af budgetindtægter. Den foreslåede nedsættelse af 
beskatningsgrundlaget vil alt andet lige føre til et fald i skatteprovenuet i Nederlandene og andre medlemsstater.
I betragtning af medlemsstaternes vanskelige budgetsituation kommer et sådant forslag på et uheldigt tidspunkt.

Europa-Kommissionen anfører i sin begrundelse for forslaget, at direktivets virkninger for medlemsstaternes 
indtægter i sidste ende afhænger af nationale politiske valg, hvad angår mulighederne for at tilpasse 
sammensætningen af forskellige skatteinstrumenter eller anvendte skattesatser. Efter Andetkammerets opfattelse 
bevæger Europa-Kommissionen sig med denne løsning indirekte ind på området for fastlæggelse af skattesatser.
Dette område henhører under medlemsstaternes suverænitet. 

På det fiskale område opfordrer Andetkammeret til, at de europæiske institutioner både af praktiske og 
principielle grunde udviser tilbageholdenhed. Andetkammeret finder det uønsket, at der med dette forslag sker 
en forskydning på området direkte skatter fra nationalt til europæisk plan.

Proportionalitetsprincippet

Andetkammeret finder, at EU-foranstaltninger går videre, end hvad der er nødvendigt for at virkeliggøre 
traktatens mål, og mener derfor, at forslaget ikke opfylder kravet om proportionalitet.

Den vigtigste grund herfor er det forhold, at forslaget fører til to forskellige systemer for selskabsbeskatning.
Dette vil for medlemsstaterne betyde en stigning i gennemførelsesomkostningerne, fordi begge systemer skal 
opretholdes. De finansielle og administrative byrder vil kun være rimelige, hvis de bliver opvejet af betydelige 
fordele. Dette er efter Andetkammerets opfattelse ikke tilfældet.

Indførelsen af et nyt system indebærer tillige store udgifter. Det ville også skabe ekstra arbejde med hensyn til 
skatteaftaler, der er baseret på det eksisterende system og ikke på den foreslåede situation med et ekstra system.
Andetkammeret finder også dette uønsket og ikke proportionalt med de tilstræbte fordele.
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Desuden falder den foreslåede metode til fordeling af det fælles (grænseoverskridende) konsoliderede overskud 
ud til skade for medlemsstater med en omfangsrig servicesektor, eftersom faktorer som immaterielle og 
finansielle aktiver ikke indgår i fordelingsmodellen. Nederlandene ville bl.a. blive stillet uforholdsmæssigt 
dårligt.

Retsgrundlag

I Andetkammeret er der forskellige opfattelser vedrørende det valgte retsgrundlag.

Nogle politiske partier finder, at artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Union (TEUF) er det passende 
retsgrundlag for det foreslåede FKSSG-direktiv, fordi det vedrører det indre markeds funktion. I den forbindelse 
bliver der udtrykkeligt anført, at dette betyder, at dette direktiv skal vedtages af Rådet med enstemmighed. 

Andre partier finder, at der i traktaten ikke er hjemmel til dette forslag og understreger, at traktaten som helhed 
ikke giver hjemmel til foranstaltninger på området direkte skatter. De understreger endvidere, at direkte skatter 
henhører under medlemsstaternes suverænitet.

Konklusion

Ovennævnte bemærkninger vedrører den opfattelse, som forfægtes af partierne, der tilsammen har et stort flertal 
i Andetkammeret. Enkelte andre partier ser eventuelle positive virkninger af indførelse af det foreslåede FKSSG-
direktiv. De henviser til, at virksomheder, der er aktive i flere medlemsstater i fremtiden ville kunne nøjes med et 
skattesystem. Derved ville de administrative omkostninger falde med op til 7 %. Endvidere ville man undgå, at 
virksomheder blev dobbeltbeskattet eller slet ikke blev beskattet. Ud fra synspunktet om forenkling af 
skattesystemet og bekæmpelse af skatteunddragelseskonstruktioner er dette positivt. Derudover kan det 
foreslåede FKSSG-direktiv være et godt instrument til at afslutte det frygtede "'race to the bottom" inden for 
selskabsbeskatningen mellem EU-medlemsstaterne. Ifølge disse partier bør dette aspekt undersøges nærmere.

Et enkelt parti konstaterer, at satsen for selskabsskatten kan hæves og sænkes af medlemsstaterne selv for at 
neutralisere budgetmæssig virkninger.

Visse partier finder, at det foreslåede FKSSG-direktiv er proportionalt, eftersom 
virksomheder, der er aktive i flere medlemsstater, kan vælge at deltage i dette system, mens 
andre virksomheder ikke bliver belastet hermed. Ifølge disse partier er faldet i de 
administrative byrder væsentlig større end skattemyndighedernes 
gennemførelsesomkostninger.


