
CM\867796DA.doc PE464.980v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Retsudvalget

18.5.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
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Om: En begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslaget til Rådets direktiv om et 
fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG)
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærheds- og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til en lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, 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.

Parlamentsmedlemmerne anmodes om at gøre sig bekendt med udtalelsen fra den polske 
Sejm om det nævnte forslag.



PE464.980v01-00 2/4 CM\867796DA.doc

DA

BILAG

BESLUTNING

vedtaget af Sejmen i Republikken Polen 

af 13. maj 2011

om manglende overensstemmelse med nærhedsprincippet af udkast til Rådets direktiv om et 

fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (KOM(2011)0121 endelig)

Sejmen i Republikken Polen konstaterer i henhold til artikel 148 cc i Sejmens 

forretningsorden, at udkastet til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 

(KOM(2011)0121 endelig) er uforeneligt med nærhedsprincippet, jf. 5, stk. 3, i traktaten om Den 

Europæiske Union. Forslaget er i strid med nærhedsprincippet, da EU ikke har kompetence til at 

vedtage retsakter om direkte skatter. Den begrundede udtalelse indeholder begrundelser for, hvorfor 

Sejmen ikke mener, at udkastet er foreneligt med nærhedsprincippet. Den begrundede udtalelse er 

bilag til beslutningen. 

FORMAND FOR SEJMEN

Grzegorz Schetyna
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Bilag til beslutning fra Sejmen i 
Republikken Polen af 13. maj 2011

Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen af 13. maj 2011,

der indeholder begrundelser for, hvorfor Sejmen ikke mener,

at udkastet til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 

(KOM(2011)0121 endelig) er foreneligt med nærhedsprincippet 

Sejmen i Republikken Polen har behandlet udkastet til Rådets direktiv om et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag (KOM(2011)0121 endelig) og konstaterer, at det ikke er 

foreneligt med nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). 

Forslaget er i strid med nærhedsprincippet, da EU ikke har kompetence til at vedtage retsakter om 

direkte skatter.

I henhold til artikel 5, stk. 2, i TEU handler Unionen kun inden for rammerne af de beføjelser, 

som medlemsstaterne har tildelt den i traktaterne, med henblik på at opfylde de mål, der er fastsat heri. 

Beføjelser, der ikke er tildelt Unionen i traktaterne, forbliver hos medlemsstaterne. Sejmen mener 

ikke, at EU har kompetence til at vedtage lovgivning, der vedrører regler om fastsættelse af

selskabsskattegrundlag. Sejmen er derfor af den opfattelse, at Kommissionen med vedtagelsen af 

udkastet til direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag har overskredet de beføjelser, 

som medlemsstaterne har tildelt den. Kommissionen har således handlet på et område, der 

udelukkende hører under medlemsstaternes kompetence.

Kommissionen har anført artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF) som retsgrundlag for udkastet til direktiv. I henhold til denne bestemmelse udsteder Rådet, 

der træffer afgørelse efter en særlig lovgivningsprocedure og efter høring af Europa-Parlamentet og 

Det Økonomiske og Sociale Udvalg, uanset artikel 114 i TEUF, direktiver om indbyrdes tilnærmelse 

af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der direkte indvirker på det indre markeds 

oprettelse eller funktion. Det er nødvendigt at henvise til andre traktatbestemmelser for at kunne 

fastsætte, hvilke bestemmelser EU kan vedtage på grundlag af artikel 115 i TEUF.

Det indre marked, jf. artikel 115 i TEUF, indebærer et område uden indre grænser med fri 

bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne 

i TEU og TEUF (artikel 26, stk. 2, i TEUF). I artikel 115 i TEUF henvises der til artikel 114 i TEUF, 

og i dennes stk. 1 fastsættes det, at følgende bestemmelse anvendes til at realisere målene om 

oprettelse og funktion af det indre marked: Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse efter 
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den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, 

vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og 

administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion. Med 

bestemmelsen i stk. 2 fastsættes det, at bestemmelsen i artikel 114, stk. 1, i TEUF ikke finder 

anvendelse på skattebestemmelser.

Uanset artikel 115 i TEUF, som Kommissionen henviser til for at begrunde vedtagelsen af 

udkastet til direktiv, skal det bemærkes, at i henhold til artikel 113 i TEUF udsteder Rådet, der træffer 

afgørelse efter en særlig lovgivningsprocedure og efter høring af Europa-Parlamentet og Det 

Økonomiske og Sociale Udvalg, bestemmelser om harmonisering af lovgivningen vedrørende 

omsætningsafgifter, punktafgifter og andre indirekte skatter, i det omfang en sådan harmonisering er 

nødvendig for at sikre oprettelsen og funktionen af det indre marked og undgå forvridning af 

konkurrencen. Det betyder, at EU's beføjelser vedrørende skatter fastsættes i artikel 113 i TEUF, der 

kun tillader vedtagelse af lovgivning på området for indirekte skatter. Udkastet til direktiv vedrører 

imidlertid et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag. Eftersom indkomstskat ikke er en indirekte 

skat, er den ikke omfattet af artikel 113 i TEUF.

Bestemmelserne i artikel 114 og 115 i TEUF er anført som grundlag for direktivet, men EU 

kan slet ikke anvende nogen af artiklerne som grundlag til at vedtage skattebestemmelser. Det må 

derfor konstateres, at forsøget på at anvende artikel 115 i TEUF som grundlag til at vedtage retsakter 

om direkte skatter i EU er en omgåelse af lovgivningen, især artikel 113 i TEUF, der giver EU 

beføjelser i forbindelse med indirekte skatter. Medlemsstaterne har således enekompetence i 

forbindelse med indirekte skatter, jf. artikel 5, stk. 2, i TEUF.

I henhold til artikel 5, stk. 1, i TEU skal de beføjelser, som EU har fået tildelt, udøves i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet. EU har således overskredet sine beføjelser, og det må 

betragtes som en overtrædelse af nærhedsprincippet.


