
CM\867584DA.doc PE464.958v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Retsudvalget

16.5.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(39/2011)

Om: Begrundet udtalelse fra Underhuset i Det Forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirland om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag
(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 til orientering en begrundet udtalelse fra Underhuset i Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirland om det ovennævnte forslag.
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BILAG

Begrundet udtalelse fra Underhuset

Fremsendt til formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i henhold til artikel 6 i protokollen 

(nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Forslag til direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (7263/11)

Traktatens ramme til vurdering af overholdelsen af nærhedsprincippet

1. Nærhedsprincippet er affødt af ønsket om at sikre, at beslutninger træffes så tæt som muligt på EU's borgere.

Det er defineret i artikel 5, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union:

"I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under dens 

enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan 

opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte 

handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan."

2. EU's institutioner sikrer "til stadighed"1, at nærhedsprincippet, som defineret i protokollen (nr. 2) om 

anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, overholdes.

3. Kommissionen skal således foretage omfattende høringer, inden den stiller lovforslag; og i forbindelse med 

sådanne høringer skal der tages højde for regionale og lokale forhold, hvor dette er relevant.2

4. I medfør af artikel 5 i protokollen (nr. 2), bør ethvert udkast til europæisk lovgivningsmæssig retsakt 

indeholde en "detaljeret analyse", der gør det muligt at vurdere overholdelsen af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet. Denne analyse bør omfatte følgende:

— en vurdering af forslagets finansielle virkning

— for så vidt angår direktiver en vurdering af forslagets indvirkning på den nationale og, hvor dette er 

nødvendigt, den regionale lovgivning

— en kvalitativ og om muligt kvantitativ underbygning af begrundelserne for at fastslå, at et EU-mål bedre kan 

nås på EU-plan.

                                               
1 Artikel 1 i protokollen (nr. 2).
2 Artikel 2 i protokollen (nr. 2).
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Den detaljerede analyse bør desuden påvise en bevidsthed omkring, at enhver byrde af finansiel eller 

administrativ art, der pålægges EU, nationale regeringer, regionale eller lokale myndigheder, erhvervsdrivende 

og borgere, skal begrænses mest muligt og skal stå i rimeligt forhold til det mål, der skal nås.

5. I medfør af artikel 5, stk. 2, og artikel 12, litra b), i traktaten om Den Europæiske Union sikrer de nationale 

parlamenter, at nærhedsprincippet overholdes i overensstemmelse med proceduren i protokollen (nr. 2), nemlig 

proceduren for begrundede udtalelser.

Tidligere protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

6. Den tidligere protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, der er knyttet til 

Amsterdamtraktaten, gav værdifuld vejledning om anvendelsen af nærhedsprincippet. Denne vejledning er 

fortsat en relevant indikator for overholdelse af nærhedsprincippet:

"For at en handling fra Fællesskabets side er berettiget, skal begge aspekter af nærhedsprincippet være 

overholdt: Målene for den påtænkte handling kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne 

inden for rammerne af deres nationale forfatningsmæssige system og kan derfor bedre gennemføres på 

fællesskabsplan.

Følgende retningslinjer bør følges for at undersøge, om ovennævnte betingelse er opfyldt:

• Det pågældende spørgsmål har tværnationale aspekter, som ikke på tilfredsstillende måde kan 

reguleres ved handling fra medlemsstaternes side.

• En handling fra medlemsstaterne alene eller manglende handling fra Fællesskabets side vil være 

i konflikt med traktatens krav (såsom behovet for at rette op på konkurrenceforvridning, at undgå 

skjulte handelsrestriktioner eller at styrke den økonomiske og sociale samhørighed) eller vil på 

anden måde alvorligt skade medlemsstaternes interesser.

• En handling på fællesskabsplan vil have klare fordele på grund af omfanget eller virkningerne 

heraf i sammenligning med en handling fra medlemsstaternes side."3

Forslag

7. Forslaget til direktivet har til formål at indføre et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag. Med et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag ville der blive indført et enkelt sæt harmoniserede regler for beregning af 

                                               
3 Artikel 5.
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skattegrundlaget for det skattepligtige overskud i selskaber i EU's medlemsstater, og selskabskoncernerne ville få 

mulighed for at beregne deres samlede konsoliderede overskud for EU i skatteøjemed.

8. Dette overskud ville blive allokeret til selskaberne i koncernen på baggrund af en fordelingsformel bestående 

af salg, lønomkostninger, antal medarbejdere og aktiver i hver medlemsstat. Derefter ville medlemsstaterne 

beskatte det overskud, der var allokeret til selskaberne i deres medlemsstat.

9. Allokering af overskud på denne baggrund ville være en væsentlig forandring fra den nuværende situation –

under de nuværende forhold skal der ske separat regnskabsførelse i de enkelte medlemsstater for at fastslå, hvor 

en indtægt og dermed beskatningen hører til. Med forslaget ville skattegrundlaget blive omfordelt på 

medlemsstaterne, men de ville fortsat fastsætte deres egne selskabsskattesatser.

10. Hvis forslaget vedtages, skal direktivet gennemføres i national lovgivning. Medlemsstaterne ville skulle 

forvalte to forskellige skattesystemer: deres eksisterende nationale system, som er omfattet af den nuværende 

lovgivning, og et system for det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag. Ifølge regeringen i Det Forenede 

Kongerige ville dette ikke kræve en tilpasning af den eksisterende lovgivning i Det Forenede Kongerige, men 

det ville medføre øgede omkostninger: nye omkostninger grundet øget behov for koordinering med andre 

myndigheder og engangsomkostninger til eksempelvis uddannelse af medarbejdere og opgradering af it-

systemer.

Konsekvensanalyse

11. Kommissionens forslag suppleres af en begrundelse, af et resumé af konsekvensanalysen og af selve 

konsekvensanalysen. Konsekvensanalysen følger generalsekretariatets retningslinjer for konsekvensanalyser og 

indeholder således følgende: "i) et overblik over høringsprocessen, ii) en beskrivelse af de nuværende 

problemer, iii) en angivelse af målene for politikken og iv) en sammenligning af alternative politikmuligheder, 

med hvilke de angivne mål vil kunne nås".4 Det omfatter desuden resultatet af fem undersøgelser, som er 

foretaget for Kommissionen. De fire alternative politiske valgmuligheder er det foreslåede fakultative fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag, et obligatorisk fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, et fakultativt 

fælles selskabsskattegrundlag (altså fortsat med separat regnskabsføring frem for at konsolidere det 

skattepligtige overskud) og et obligatorisk fælles selskabsskattegrundlag.

                                               
4 Begrundelsen, side 7.
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12. Konsekvensanalysen af Kommissionens foretrukne mulighed viser, at Det Forenede Kongeriges andel af 

selskabsskattegrundlaget for hele EU ville stige fra 20,3 % til 20,5 %, hvis Det Forenede Kongerige deltog 

sammen med alle de 26 øvrige medlemsstater.

13. På EU-niveau viser konsekvensanalysen en negativ indvirkning på investeringerne (-0,74 % til -0,87 %), 

beskæftigelsen (0 % til -0,01 %) og BNP (-0,15 % til -0,17 %) og kun en lille stigning inden for velfærden

(+0,02 %).

14. For Det Forenede Kongerige viser den en negativ indvirkning på investeringerne (-0,77 % til -0,93 %), 

beskæftigelsen (-0,03 % til -0,04 %) og BNP (-0,02 % til -0,05 %) for Det Forenede Kongerige og kun en lille 

stigning inden for velfærden (0 til +0,02 %).

15. Kommissionen medgiver, at det er vanskeligt at forudse forslagets nøjagtige indvirkning på hver enkelt 

medlemsstats skatteindtægter. Med forslaget ville selskabsskattegrundlaget i EU effektivt blive omfordelt på 

medlemsstaterne på baggrund af allokeringsfaktorer. I begrundelsen står der følgende:

"Således vil virkningerne for medlemsstaternes indtægter i sidste ende afhænge af nationale politiske valg, 

hvad angår mulighederne for at tilpasse sammensætningen af forskellige skatteinstrumenter eller anvendte 

skattesatser. I den sammenhæng er det vanskeligt at forudse de nøjagtige virkninger for hver enkelt 

medlemsstat. Som en undtagelse fra det generelle princip er der i den forbindelse i de tilfælde, hvor 

resultatet af fordelingen af skattegrundlaget mellem medlemsstaterne ikke på rimelig vis repræsenterer 

forretningsaktiviteternes omfang, en sikkerhedsklausul, som fastlægger en alternativ metode."5

Det Forenede Kongeriges regerings synspunkt

16. Det Forenede Kongeriges regering mener, at der findes væsentlige mangler ved Kommissionens skøn for så 

vidt angår forslagets indvirkning på Det Forenede Kongerige og ved konsekvensanalysen som helhed.

Regeringen godtager ikke antagelsen om, at et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag er nødvendigt for at 

håndtere forslagets brede formål, eller at 27 forskellige nationale selskabsskattesystemer nødvendigvis hindrer 

det indre markeds funktion. Regeringen er ikke overbevist om, at et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 

er nødvendigt for at forenkle og effektivisere selskabsskattesystemerne i EU. Regeringen mener, at de 

skattemæssige hindringer for grænseoverskridende aktiviteter, som forslaget angiveligt vil afhjælpe –

omkostninger til efterlevelse af reglerne, dobbeltbeskatning og overbeskatning – kan håndteres ad andre veje, 

                                               
5 Side 6.
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eksempelvis uformel koordinering eller bilaterale løsninger. Regeringen er således fortsat ikke overbevist om, at 

Kommissionen er fremkommet med en tilstrækkeligt stærk begrundelse for, at handling på EU-plan er en 

nødvendighed, eller at forslaget er i overensstemmelse med kravene om nærhed og proportionalitet. Når 

forhandlingerne indledes, vil regeringen lægge pres på Kommissionen for enhver yderligere analyse, som denne 

kan fremvise om overholdelse af nærheds- og proportionalitetsprincippet.

Aspekter af direktivet, som ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet

17. Underhuset mener ikke, at forslaget til direktivet om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag er i 

overensstemmelse med Kommissionens proceduremæssige forpligtelser i henhold til protokollen (nr. 2) og med 

nærhedsprincippet på nedenstående områder.

i) Manglende overholdelse af proceduremæssige forpligtelser

18. Afsnit 2.4 i konsekvensanalysen (om nærhed og proportionalitet) omfatter ingen "detaljeret analyse", som 

kan gøre det muligt at vurdere overholdelsen af nærhedsprincippet (og proportionalitetsprincippet) som 

foreskrevet i artikel 5 i protokol nr. 2. I resuméet af konsekvensanalysen står der, at konsekvensanalysen har 

fulgt Generalsekretariatets retningslinjer for konsekvensanalyser, som ikke lader til at omfatte en bestemmelse 

om en detaljeret analyse i overensstemmelse med artikel 5 i protokollen (nr. 2) (se punkt 11 ovenfor). Afsnit 2.4 

lever langt fra op til det detaljeringsniveau, der kræves for at underbygge handling på EU-plan, og det 

indeholder desuden irrelevante betragtninger om juridisk grundlag og overholdelse af EU's charter om 

grundlæggende rettigheder:

2.4. Nærhed og proportionalitet

Fællesskabets ret til at agere inden for direkte beskatning er fastsat i artikel 115 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, hvori der står, at Rådet, som træffer afgørelse efter forslag fra 

Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, udsteder 

direktiver om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der direkte 

indvirker på det indre markeds oprettelse eller funktion. Desuden er de planlagte politiske valgmuligheder 

i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Som påpeget i de foregående afsnit, hindrer den nuværende ramme med 27 forskellige nationale 

selskabsskattesystemer det indre markeds funktion. Medlemsstaterne kan ikke finde en omfattende løsning 

på dette problem. Uden et samordnet tiltag, som planlægges og gennemføres individuelt af hver enkelt 
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medlemsstat, vil situationen ikke blive bedre, da skatteyderne stadig vil have med lige så mange 

skatteadministrationer at gøre som antallet af jurisdiktioner, hvor de er skattepligtige. Handling fra 

fællesskabets side er en nødvendighed med henblik på udarbejdelse af en juridisk ramme med fælles 

regler. Kommissionen har taget initiativ med tanke på, at medlemsstaterne i henhold til nærhedsprincippet 

har frihed til at fastsætte størrelsen og sammensætningen af deres skatteindtægter.

De foranstaltninger, der skal træffes i henhold til nærværende initiativ, er både velegnede og nødvendige 

for at kunne nå det ønskede mål (dvs. forholdsmæssige). De omfattende forslag, der undersøges i dette 

dokument, medfører ikke en harmonisering af selskabsskattesatserne i EU og begrænser derfor ikke 

medlemsstaternes mulighed for at påvirke størrelsen af deres ønskede selskabsskatteindtægt. De påvirker 

ikke det nationale valg for så vidt angår omfanget af den offentlige sektors indblanding og 

sammensætningen af skatteindtægterne. Der foreslås en mere effektiv tilgang til kollektiv håndtering af de 

problemer, der opstår på grund af segmenteringen af de nationale selskabsskattesystemer, med henblik på 

et mere effektivt indre marked. I overensstemmelse med den generelle opfattelse af nærhedsprincippet 

tilbydes der løsninger, som giver mulighed for kollektiv håndtering af markedssvigt grundet de 27 

nationale skattesystemers separate funktion.6

19. Formodningen i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union er, at beslutninger bør træffes så tæt som 

muligt på EU-borgerne. En fravigelse fra denne formodning bør ikke tages for givet, men begrundes på en så 

tilstrækkeligt detaljeret og klar måde, at EU-borgerne kan forstå de kvalitative og kvantitative årsager, der har 

ført til en konklusion om, at handling på EU-plan frem for nationalt plan er begrundet. I sin konsekvensanalyse 

har Kommissionen ikke indfriet sine forpligtelser til at fremlægge en detaljeret analyse vedrørende nærhed i 

henhold til artikel 5 i protokollen (nr. 2).

ii) Manglende overholdelse af nærhedsprincippet

20. Det lovgivningsmæssige formål fastsættes i forslagets første betragtning:

"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 
                                               
6 Side 15-16.
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inklusiv vækst. De er også i konflikt med kravene om en social markedsøkonomi med høj 

konkurrenceevne."7

21. Dette formåls overholdelse af nærhedsprincippet vurderes i lyset af vejledningen i punkt 6 herover.

22. I konsekvensanalysen er der en antagelse, frem for klar dokumentation i form af kvalitative og kvantitative 

indikatorer, om, at det behandlede emne har tværnationale aspekter, som ikke på tilfredsstillende måde kan 

reguleres ved handling fra medlemsstaternes side, eksempelvis gennem uformel koordinering som foreslået af 

regeringen i Det Forenede Kongerige.

23. Tilsvarende er der i konsekvensanalysen en antagelse, frem for klar dokumentation i form af kvalitative og 

kvantitative indikatorer, om, at handling fra medlemsstaternes side alene eller manglende handling fra EU's side 

ville være i strid med kravene i EU-traktaterne, i dette tilfælde det indre marked. Det er tydeligt, at forskellige 

selskabsskattesystemer skaber ekstra byrder for selskaber med aktiviteter i flere medlemsstater, og at et ensrettet 

selskabsskattegrundlag ville reducere disse byrder, men det er ikke det samme som Kommissionens påstand om, 

at sådanne byrder udgør en hindring for det indre markeds funktion:

De skattemæssige hindringer, som EU-virksomheder oplever, når de udvider på tværs af de nationale 

grænser, kan defineres som omkostningsforøgende hindringer, der medfører begrænsninger vedrørende 

markedsadgangen. At fjerne sådanne hindringer svarer til at analysere en liberaliseringspolitik inden for 

rammerne af etableringsfriheden på det indre marked.8

Konsekvensanalysen indeholder ikke tilstrækkelig dokumentation til, at dette forslag kan begrundes i, at det 

svarer til at analysere en liberaliseringspolitik inden for rammerne af etableringsfriheden på det indre marked.

24. I konsekvensanalysen er der ikke tilstrækkelig dokumentation i form af kvalitative og kvantitative 

indikatorer for, at handling på EU-plan ville skabe klare fordele grundet omfanget eller virkningerne i 

sammenligning med handling fra medlemsstaternes side. På trods af at omkostningerne til efterlevelse af 

skattereglerne anslås til at ligge på omkring 7 %, viser konsekvensanalysen en negativ indvirkning på 

investeringerne, beskæftigelsen og BNP på EU-niveau og kun en lille stigning inden for velfærden. Fordelene 

for medlemsstaterne er tilsvarende tvivlsomme: Det vurderes, at en beskyttelsesklausul er nødvendig for at give 

mulighed for en alternativ fordelingsmetode, hvor omfordelingen af skattegrundlaget mellem medlemsstaterne 

betragtes som urimeligt over for en medlemsstat.

                                               
7 Side 11 i forslaget.
8. Konsekvensanalysens afsnit 2.3 (oversigt over problemerne og basisscenarie), side 14.



CM\867584DA.doc 9/9 PE464.958v01-00

DA

25. Af disse årsager konkluderer Underhuset, at forslaget ikke overholder nærhedsprincippet.


