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Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

I henhold til artikel 6 i protokol 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 Den Slovakiske Republiks nationale råd om 
det ovennævnte forslag til orientering.
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BILAG

DEN SLOVAKISKE REPUBLIKS NATIONALE RÅDS UDVALG
OM EUROPÆISKE ANLIGGENDER

Møde nr. 25

106

B e s l u t n i n g
vedtaget af Den Slovakiske Republiks nationale råds udvalg om 

europæiske anliggender

12. maj 2011

Den Slovakiske Republiks nationale råds udvalg om europæiske anliggender,
som har behandlet forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 
(FKSSG),

A. understreger, at

Den Slovakiske Republiks holdning igennem lang tid har været ikke at harmonisere direkte skatter på
EU-niveau,

B. fastslår, at:

fastlæggelsen af skattesatserne henhører under EU-medlemsstaternes enekompetence,

C. påpeger, at

skatteindtægter overordnet set er resultatet af en kombination af størrelsen af beskatningsgrundlaget 
og skattesatserne,

D. mener, at

direktivforslaget kan få en negativ indvirkning på væksten i BNP og beskæftigelsen og derved 
reducere den generelle velfærd i mange af EU's medlemsstater, og er desuden ikke overbevist om, at 
direktivforslaget vil bidrage til at forenkle og effektivisere EU's beskatningssystemer, men tværtimod 
vil medføre en forøgelse af de omkostninger, der er forbundet med indførelsen af et nyt system med et 
fælles selskabsskattegrundlag samt de mulige administrative byrder,

E. understreger, at
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Kommissionen i sin konsekvensanalyse ikke har leveret en analyse af den faktiske virkning af 
indførelsen af direktivet på medlemsstaternes budgetterede indtægter,

F. er af den opfattelse, at

den erklæring vedrørende direktivet, som er fremsendt i henhold til artikel 5 i protokollen om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, ikke er tilstrækkelig til at begrunde 
opfyldelse af nærhedsprincippet; Kommissionen har fremsat et forslag, som ikke kan kvantificeres på 
tilfredsstillende måde,

G. anser

direktivforslaget for at være i strid med nærhedsprincippet og fremsender derfor i henhold til artikel 12 
i traktaten om Den Europæiske Union protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den 
Europæiske Union og artikel 6 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet samt et begrundet synspunkt i et bilag,

H. pålægger

udvalgsformanden

at informere formanden for Den Slovakiske Republiks nationale råd, Den Slovakiske Republiks 
vicepremierminister og finansminister, formanden for Kommissionen, formanden for Parlamentet og 
formanden for Rådet om den vedtagne beslutning.

/underskrift/

Bilag til beslutning nr. 106, vedtaget af Den Slovakiske Republiks nationale råds udvalg 
om europæiske anliggender

1. Først og fremmest skal det slås fast, at modstand mod harmonisering af direkte skatter er i Den 
Slovakiske Republiks langsigtede strategiske interesse på forskellige EU-niveauer. Det var faktisk 
efter forslag fra den slovakiske premierminister, at konklusionerne på topmødet for stats- og
regeringscheferne for landene i euroområdet, som blev afholdt den 11. marts 2011, i en separat 
sætning udtrykkeligt understregede, at direkte beskatning skulle forblive under medlemsstaternes 
kompetence. Endvidere fastslog Den Slovakiske Republiks regering i sin programerklæring for 
perioden 2010-2014, at den ikke ville tilslutte sig en europæisk skatteharmonisering på 
indkomstskatteområdet. Fiskal suverænitet på området for direkte beskatning anses sammen med en 
uafhængig budgetpolitik for at være en central bestanddel af den nationale suverænitet.

2. Vi vil også gerne gøre opmærksom på de omkostninger, der er forbundet med indførelsen af et nyt 
system med et fælles selskabsskattegrundlag og en mulig forøgelse af de administrative byrder. Vi 
bekræfter, at et system, der bygger på et frivillighedsprincip, er yderst ufordelagtigt.
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3. Et andet negativt aspekt er en potentiel nedgang i den fleksibilitet hos EU-medlemsstaterne til at 
reagere på skiftende økonomiske situationer og erhvervsmiljøer gennem skattepolitikken, som man 
hidtil har haft. Det foreslås, at FKSSG-systemet skal indføres i form af et direktiv, hvilket vil gøre 
gennemførelsen af ændringer mere tidkrævende, end der er tilfældet nu med national lovgivning.

4. Vi vil også gerne fastslå, at vedtagelsen af dette direktiv vil få en negativ indvirkning på væksten i 
BNP og på beskæftigelsen, og vi forventer også en negativ effekt på indkomstsiden i 
medlemsstaternes budgetter. Kommissionen har fremsat et lovforslag, hvis virkninger ikke kan 
kvantificeres på tilfredsstillende måde.

5. Kommissionen foreslår, at man udelukkende ændrer beregningen af skattegrundlaget og undgår 
harmonisering af satserne, hvorimod vi understreger, at skatteindtægterne overordnet set er resultatet 
af en kombination af begge disse faktorer, dvs. såvel skattegrundlagets som skattesatsernes størrelse.

6. Vi anser det for at være en fundamental mangel ved direktivforslaget, at Kommissionen i sin 
konsekvensanalyse ikke medtager en analyse af den faktiske virkning af indførelsen af FKSSG på 
medlemsstaternes budgetindtægter, mens man henviser til en sådan beregnings kompleksitet, da de 
resulterende skatteindtægter vil "afhænge af nationale politiske valg, hvad angår mulighederne for at 
tilpasse sammensætningen af forskellige skatteinstrumenter eller anvendte skattesatser".
Kommissionen foreslår således en ny selskabsskatteordning uden at vide, hvilken indvirkning den vil 
få på medlemsstaternes budgetter.

7. Et andet aspekt, der kræver opmærksomhed, er de omkostninger, der er forbundet med indførelsen 
af et valgfrit FKSSG-system for medlemsstaternes skatteforvaltninger. At FKSSG-ordningen skal 
være valgfri, frembyder på den ene side fordele for firmaer, der opererer på tværs af grænserne og så 
ville være i stand til at drage fordel af en sådan ordning, men det frembringer på den anden side 28 
skattesystemer. der opererer parallelt (ved at indføre FKSSG-systemet ved siden af de 27 eksisterende 
nationale skattesystemer). Vi kan derfor regne med, at denne forholdsregel ikke vil føre til nogen 
ønskværdig reduktion af de administrative omkostninger for firmaerne, ej heller vil den føre til en 
mere effektiv opkrævning af selskabsindkomstskatter, da den vil kræve yderligere udgifter til 
administration af et dobbelt system og opkrævning af selskabsindkomstskat.


