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I henhold til artikel 6 i protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament 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 det 
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 en begrundet udtalelse fra Kongeriget Sveriges Riksdag om det 
ovennævnte forslag til orientering.
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Begrundet udtalelse fra Sveriges Riksdag

På baggrund af vurderingen af subsidiaritetsprincippets anvendelse i Kommissionens forslag til 
direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (KOM(2011) 121), der fremgår af
skatteudvalgets udtalelse 2010/11: "SkU37 Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB)" mener Riksdagen, at det foreliggende udkast indeholder 
aspekter, der betyder, at forslaget som helhed ikke er foreneligt med subsidiaritetsprincippet.

Regeringen har i faktapromemoria 2010/11:FPM96 fremlagt sin vurdering af 
subsidiaritetsspørgsmålet. Heri erindrer man om, at det hører under de enkelte medlemsstaters 
nationale kompetence at sikre velfærden ved at opkræve og anvende skatteindtægter på en 
hensigtsmæssig måde. Selskabsbeskatningen er tæt integreret med såvel andre dele af skatteområdet 
som medlemsstaternes økonomiske og politiske forhold. Set ud fra det perspektiv er medlemsstaterne 
bedre placeret end EU til at vurdere og have overblik over, hvordan selskabsbeskatningen bør 
udformes med henblik på at nå politiske og økonomiske mål både nationalt og inden for EU. De 
nationale selskabsskattesystemer er overordnet udformet på en måde, der passer til erhvervsstrukturen 
i de enkelte medlemsstater (bank og finans, industri, landbrug osv.). Man kan derfor anføre, at der er 
risiko for, at CCCTB vil kunne begrænse konkurrencen og dermed påvirke produktiviteten inden for 
EU i negativ retning. Desuden er retsgrundlaget for forslaget artikel 115 i TEUF, hvilket betyder, at 
Rådet udsteder direktiver om indbyrdes tilnærmelse af love, der direkte indvirker på det indre markeds 
oprettelse eller funktion. Visse dele af forslaget er efter regeringens vurdering mere vidtgående. Det
gælder f.eks. den ændrede fordeling af skatteindtægter, som fordelingsnøglen giver anledning til.
Spørgsmålet om, hvilke forpligtelser henholdsvis fritagelser, som en medlemsstat skal henholdsvis 
indgå eller indrømme over for andre medlemsstater med hensyn til fordelingen af skatteindtægter, er 
medlemsstaterne de bedst egnede til at besvare. En ændret skattefordeling mellem medlemsstaterne er 
heller ikke en nødvendighed for, at det indre marked kan fungere bedre. Regeringen er dog enig med 
Kommissionen i, at flere af de fordele ved CCCTB, der fremhæves for virksomhederne, bedst kan 
opnås ved lovgivning på EU-niveau. Det gælder bl.a. visse af de administrative forenklinger, der kan 
forudses, og reducerede dokumentationskrav inden for EU, risikoen for dobbeltbeskatning og 
muligheden for grænseoverskridende modregning af tab. Selv om der kan gøres indvendinger mod 
dele af forslaget ud fra en subsidiaritetssynsvinkel, mener regeringen samlet set, at der ikke er grund til 
at anfægte Kommissionens vurdering af, at forslaget er foreneligt med subsidiaritetsprincippet.

Uanset de indvendinger, der kan rettes mod forslaget ud fra et subsidiaritetssynspunkt, skal 
betydningen af en bedre koordinering på selskabsskatteområdet ikke undervurderes. Store dele af 
Kommissionens forslag kan meget vel vise sig at indeholde værdifulde fordele for erhvervsliv og 
investeringer inden for EU og dermed i det videre forløb, også for øget beskæftigelse og velfærd i hele 
EU. Ikke desto mindre mener Riksdagen, at regeringen ikke fuldt ud har taget konsekvensen af, at der 
kan rettes indvendinger mod dele af forslaget ud fra et subsidiaritetssynspunkt. En alt for ekstensiv 
anvendelse af de regler, der giver EU lovgivningskompetence, fører på længere sigt til en udhulning af 
medlemsstaternes suverænitet med hensyn til at opretholde tilstrækkelige skatteindtægter til at kunne 
finansiere velfærden. Riksdagen mener, at disse indvendinger derfor må føre til den konklusion, at 
Kommissionens forslag i sin nuværende form ikke i alle henseender er udformet på en sådan måde, at 
det kan anses for at være foreneligt med subsidiaritetsprincippet.


