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Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til 
Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG)
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

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 Republikken Bulgariens nationalforsamling 
om det ovennævnte forslag til orientering.
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BILAG

REPUBLIKKEN BULGARIEN
41. NATIONALFORSAMLING

UDVALGET OM EUROPÆISKE ANLIGGENDER
OG TILSYN MED EUROPÆISKE MIDLER

Nr. 153-18-48/12.05.2011

BETÆNKNING

om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 
(FKSSG), nr. 102-00-25/19.04.2011

I. På et møde den 11. maj 2011 drøftede udvalget om europæiske anliggender og tilsyn 
med europæiske midler (CEAOEF) forslaget til Rådets direktiv om et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag (FKSSG), KOM(2011)0121 af 16. marts 2011, opført under pkt. 28 
i nationalforsamlingens årlige arbejdsprogram om EU-spørgsmål.

II. Forslaget om FKSSG introducerer et fælles regelsæt for koncernbeskatning af 
selskaber, som opererer i EU. En kvalificeret selskabskoncern ville få mulighed for at opgøre 
sin skattepligtige indkomst på grundlag af et fælles EU-regelsæt og indlevere sin 
selvangivelse for hele koncernen i den medlemsstat, hvor koncernens moderselskab 
(hovedskattesubjektet) er registreret. Koncernens konsoliderede skattepligtige overskud ville 
blive fordelt på de enkelte selskaber efter en formel baseret på tre faktorer. Derefter ville hver 
enkelt medlemsstat kunne beskatte overskuddet i selskaberne i deres medlemsstat med den 
relevante skattesats i den pågældende stat.

Der ville blive indført en ny forvaltningsramme, som ville betyde, at en kvalificeret 
selskabskoncern, som opererer i flere medlemsstater, kun ville være underlagt 
selskabsskattemæssig forvaltning og kontrol fra de kompetente myndigheder i én 
medlemsstat, og eventuelle tvister inden for den pågældende stat ville blive afgjort af de 
kompetente domstole i den pågældende medlemsstat.

III. Det fremgår af Ministerrådets udtalelse, at Republikken Bulgarien er imod 
indførelsen af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag på EU-niveau.

Republikken Bulgarien er af den opfattelse, at indførelse af et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag for alle medlemsstater ville fratage EU de konkurrencefordele, som 
følger af mangfoldigheden af skatteregler og skattesatser, og at dette igen ville føre til, at 
udenlandske investeringer ville blive ledt uden om EU til lande med mere favorable 
skatteregler.

Desuden ville både medlemsstaternes forvaltninger og virksomhederne skulle afholde 
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væsentligt større udgifter til forvaltningen af selskabsskatten.

Forslaget til Rådets direktiv indeholder elementer, som er uacceptable for Bulgarien. Det mest 
kontroversielle element er den foreslåede mekanisme til fordeling af det fælles konsoliderede 
grundlag. Bulgarien mener ikke, at de tre faktorer i fordelingsformlen er objektive kriterier, 
som kan anvendes til at beregne hvert enkelt selskabs andel af det fælles koncerngrundlag.
Den foreslåede fordelingsmekanisme afspejler ikke i tilstrækkelig grad de særlige kendetegn 
ved de enkelte medlemsstaters økonomier eller forskellene i deres økonomiske udvikling og 
levestandard.

Selv om direktivforslaget ikke indeholder en harmonisering af skattesatserne, kan 
medlemsstaterne kun modvirke de negative virkninger af indførelsen af et konsolideret fælles 
skattegrundlag ved at ændre skattesatserne. Dette ville igen fratage medlemsstaterne en vigtig 
mekanisme til at regulere den makroøkonomiske stabilitet samt muligheden for at sikre 
balance på budgettet.

Et andet vigtigt spørgsmål er forslaget om en fælles forvaltningsramme. Republikken 
Bulgarien mener ikke, at afsnittet om de forvaltningsmæssige procedurer er tilstrækkeligt 
gennemarbejdet. Man har ikke taget højde for de store forskelle i de forvaltningsmæssige 
procedurer for selskabsbeskatning i medlemsstaterne eller for forskellene i 
skatteforvaltningernes struktur, personale og organisation. På den ene side ville indførelsen af 
to parallelle procedurer for forvaltningen af selskabsbeskatningen føre til en væsentlig 
forøgelse af forvaltnings- og virksomhedsudgifterne, og på den anden side ville den føre til 
forskelsbehandling af forskellige skatteydergrupper i behandlingen af de samme forpligtelser 
for disse grupper. I Bulgarien forvaltes selskabsskatten i henhold til lov om selskabsskat og 
lov om skatteforvaltning. Hvis direktivet vedtoges, ville det føre til en total ændring af 
reglerne for beskatning af et selskabs overskud og indkomst, uanset om det er en del af en 
europæisk koncern, samt til indførelse af en ny forvaltningsmæssig ramme i lov om 
skatteforvaltning.

IV. Direktivforslaget blev drøftet på et møde i budget- og finansudvalget den 4. maj 2011.

Budget- og finansudvalget støtter enstemmigt Ministerrådets udtalelse om forslaget til 
Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, som fastslår, at Republikken 
Bulgarien er imod indførelsen af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag på EU-
niveau.

Budget- og finansudvalget mener, at forslaget til Rådets direktiv om FKSSG ikke er i 
overensstemmelse med Republikken Bulgariens skattepolitik og nationale interesser.

Budget- og finansudvalget peger også på, at forslaget ikke er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Kommissionen har ikke fremlagt 
tilstrækkelige kvantitative og kvalitative indikatorer til at bevise, at målene for forslaget ikke i 
tilstrækkelig grad ville kunne opfyldes af medlemsstaterne alene i henhold til kravene i 
artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union og protokol nr. 2 til Lissabontraktaten 
om anvendelse subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet. For så vidt angår 
proportionalitetsprincippet, som er fastsat i artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske 
Union, mener budget- og finansudvalget, at direktivforslaget går videre end nødvendigt for at 



PE464.951v01-00 4/6 CM\867537DA.doc

DA

nå traktaternes mål, da det pålægger medlemsstaterne yderligere forvaltningsmæssige og 
finansielle byrder.

CEAOEF tilslutter sig Ministerrådets udtalelse, som fastslår, at Republikken Bulgarien er 
imod indførelsen af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag på EU-niveau.

Efter at have drøftet forslaget til Rådets direktiv om et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag (FKSSG) udsender Republikken Bulgariens nationalforsamling 
gennem udvalget om europæiske anliggender og tilsyn med europæiske midler 
(CEAOEF) følgende begrundede udtalelse, som skal fremsendes til de europæiske 
institutioner:

1. CEAOEF har givet udtryk for sin holdning til en fælles skattepolitik på EU-niveau ved 
adskillige lejligheder under drøftelser af aktuelle emner på den europæiske dagsorden 
vedrørende den nye økonomiske styring i EU og det indre marked samt de koordinerede 
aktioner for at afhjælpe virkningerne af den globale økonomiske og finansielle krise.
CEAOEF mener, at man bør være forsigtig med at indføre en fælles skattepolitik på EU-
niveau, så eventuelle potentielle ændringer ikke får en negativ indvirkning på 
erhvervsmiljøets forudsigelighed, stabilitet og konkurrenceevne.

2. CEAOEF mener, at forslaget til Rådets direktiv om et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag ikke er i overensstemmelse med subsidiaritets- og 
proportionalitetsprincippet af følgende årsager:

Subsidiaritetsprincippet

 CEAOEF mener, at forslaget til et direktiv om et fælles konsolideret
selskabsskattegrundlag på EU-niveau ikke er i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet som fastsat i artikel 5, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske 
Union.

 CEAOEF mener ikke, at Kommissionen har fremlagt tilstrækkelige kvantitative og 
kvalitative indikatorer til at bevise, at målene for forslaget ikke i tilstrækkelig grad ville 
kunne opfyldes af medlemsstaterne alene i henhold til kravene i protokol nr. 2 til 
Lissabontraktaten om anvendelsen af subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet.

 CEAOEF mener, at de enkelte medlemsstaters skattegrundlag afspejler de særlige 
forhold i den pågældende medlemsstats produktionsstruktur. For en økonomi som Bulgariens, 
som halter noget bagefter, er det afgørende at tage hensyn til vigtigheden af at indhente de 
øvrige. I denne fase ville indførelse af et fælles konsolideret skattegrundlag på EU-niveau føre 
til den såkaldte "sakseeffekt" mellem medlemsstaterne, hvilket ville være en hindring for 
yderligere integration af det indre marked;

 CEAOEF støtter Kommissionens initiativ til forenkling af de fælles 
selskabsskatteregler, men er samtidig overbevist om, at et fælles konsolideret 
skattegrundlag i EU ville fratage både de enkelte medlemsstater og EU som helhed 
vigtige konkurrencefordele. Selskabsskatten er et vigtigt redskab til at stimulere den 
økonomiske vækst og beskæftigelsen, og den bør derfor høre under den nationale 
kompetence.

 CEAOEF mener, at det vil føre til et reduceret skattegrundlag i nogle medlemsstater, 
herunder Bulgarien, hvis man anvender den foreslåede formel baseret på tre faktorer. Dette 
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ville igen lægge indirekte pres på disse landes skattesatser. Foreløbige beregninger fra det 
bulgarske finansministerium viser, at den nuværende skattesats på 10 % ville skulle øges med 
ca. 3-4 % for at kompensere for det fald, der ville opstå på indtægtssiden i det nationale 
budget.

 CEAOEF mener ikke, at direktivforslaget løser spørgsmålet om intern 
prisafregning, som blot er gjort til et spørgsmål mellem koncernen og tredjeparter. Vi vil 
også påpege, at skattebegunstigelser for virksomheder fortsat henhører under national 
beslutningstagning.

 CEAOEF mener, at de eneste foranstaltninger, der kan træffes på dette område, er at 
koordinere de nationale skattesystemer. Selve skattegrundlaget bør imidlertid ikke være 
genstand for konsolidering.

Sammenfattende mener CEAOEF ikke, at forslagets mål kan nås mere effektivt på EU-
niveau.

Proportionalitetsprincippet

 Direktivforslaget er ikke i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, som 
er fastsat i artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union, da det pålægger 
medlemsstaterne yderligere forvaltningsmæssige og finansielle byrder ved at indføre to 
forskellige selskabsskattesystemer og dermed går videre end nødvendigt for at nå 
traktaternes mål.

 Direktivforslaget indebærer en total adskillelse af skatteregler og regnskabsregler
ved at indføre en skatteopgørelse med skattepligtige indkomster og udgifter som grundlag for 
at fastsætte et fælles skattegrundlag. Forvaltningen af to parallelle ordninger for
selskabsbeskatning ville føre til en væsentlig forøgelse af såvel forvaltnings- som 
virksomhedsudgifterne i forbindelse med overholdelse af skatteforpligtelser og anvendelse 
af de nye regnskabsprocedurer.

 Hvis direktivet vedtoges, ville det føre til en total ændring af reglerne for beskatning af 
selskabers overskud og indkomst, uanset om de er en del af en europæisk koncern, samt til 
indførelse af en ny lovgivningsmæssig ramme. Det ville desuden være nødvendigt at indføre 
internationale skattebegreber, som er helt nye for den nationale skattelovgivning, og som ville 
være en yderligere byrde på virksomheder og forvaltning.

 Direktivforslaget kunne få en negativ indvirkning på det nationale budget, og den 
foreslåede forsigtighedsklausul ville ikke være tilstrækkeligt til at modvirke den uberettigede 
reduktion i omfanget af selskabernes aktiviteter. Dette scenarie fratager medlemsstaternes 
nationale budgetter skatteindtægter, som er en del af budgetplanlægningen for det pågældende 
år og grundlaget for at gennemføre deres nationale politikker. Direktivforslaget indeholder 
desuden en bestemmelse om, at skatteperioder ikke behøver at svare til kalenderperioder
og kan være forskellige inden for en koncern. Dette ville føre til alvorlige 
forvaltningsmæssige og tekniske vanskeligheder og ville øge udgifterne til skatte- og 
regnskabsassistance for selskaberne.

 På trods af Kommissionens erklæring om, at de foreslåede foranstaltninger ville skabe 
gunstigere vilkår for investeringer inden for det indre marked, ville Republikken Bulgarien og 
en række andre medlemsstater opleve faldende investeringer. Forslaget til Rådets direktiv 
tilbyder derfor ikke den mest hensigtsmæssige løsning på spørgsmålene om det indre marked.
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Betænkningen og den begrundede udtalelse om betænkningen blev vedtaget med 12 
stemmer.

Monika Panayotova
Formand for CEAOEF


