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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
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Om: Begrundet udtalelse fra Dáil Éireann i Republikken Irland 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 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.

I henhold til Europa-Parlamentets forretningsorden har Retsudvalget ansvaret for, at 
nærhedsprincippet overholdes.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra Dáil Éireann fra Republikken 
Irland om ovennævnte forslag.
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BILAG

DÁIL ÉIREANN
BEGRUNDET UDTALELSE OM

FORSLAG TIL RÅDETS DIREKTIV OM ET FÆLLES KONSOLIDERET
SELSKABSSKATTEGRUNDLAG (KOM(2011)0121).

1. Kommissionen har ikke fuldt ud opfyldt de proceduremæssige krav (i protokol 2, artikel 5) om at 
fremlægge en fyldestgørende begrundelse med tilstrækkelige kvantitative og kvalitative indikatorer 
til at lade de nationale parlamenter tage fuld stilling til alle nærhedsmæssige konsekvenser af et 
grænseoverskridende forslag af denne type. Det er vanskeligt at konkludere med utilstrækkelig 
dokumentation, at EU's lovgivning både er nødvendig og til større gavn end individuel 
lovgivning.

2. Forslaget opfylder ikke de komparative effektivitetskrav i test af nødvendighed og større nytte.
Følgende kan ikke fastslås på baggrund af Kommissionens forslag eller konsekvensanalyse:
 EU-lovgivningen er helt berettiget som værende den bedste måde at opfylde forslagets 

bredere mål. Det dokumenteres ikke, at medlemsstaternes lovgivninger alene (dvs. uformel 
koordinering og bilaterale løsninger) måske ikke er lige effektive med hensyn til at håndtere 
de skattemæssige hindringer for grænseoverskridende aktivitet, som der tilsyneladende vil 
blive taget hånd om.

 27 forskellige nationale selskabsskattesystemer hæmmer i sagens natur et velfungerende 
indre marked. Forslaget vil reelt set medføre et nyt parallelt system for aktivitet i den 
enkelte medlemsstat, hvilket ikke vil forbedre enkeltheden og effektiviteten af 
selskabsskattesystemerne i EU.

 Der kan drages større fordel af det begrænsede omfang af forslaget som offentliggjort, der 
beskæftiger sig med behovet for meget store selskaber frem for mindre. SMV'er i 
opstartsfasen har brug for, at de eksisterende drifts- og handelshindringer i de 27 
medlemslande fjernes. Dette aspekt mangler i forslaget, som derved måske ikke opfylder sit
fastlagte mål.
Denne undladelse har ganske vist skabt bekymring for, at forslaget evt. passer bedre til de 
større medlemsstater. Dette fremgår af forskningsresultater, der viser, at Irland vil befinde 
sig i en gruppe på seks lande (sammen med Portugal, Polen, Finland, Tjekkiet og 
Bulgarien), hvis virksomheder vil blive hårdest ramt af FKSSG.

 Af konsekvensanalysen fremgår det tydeligt, at forslaget kan medføre væsentlige og muligvis 
ulige omkostninger for de enkelte medlemsstater. Der mangler konkrete og kvantificerede 
vurderinger til begrundelse for et sådant politisk resultat, navnlig i betragtning af den åbenlyse 
risiko for faldende budgetindtægter fra selskabsskat samt de reduktioner af BNP, beskæftigelse
og direkte udenlandske investeringer, som en række medlemsstater menes at ville opleve.

 Forslagets begrundelse bygger for en stor dels vedkommende reelt på antagelser, og der 
foreligger ikke tilstrækkelig information om konsekvenserne af denne nye politik. Kommissionen 
indrømmer selv dette i begrundelsen, hvori det erklæres, at indvirkningen på medlemsstaternes 
indtægter i sidste ende afhænger af nationale politiske valg med hensyn til en eventuel tilpasning 
af blandingen af forskellige skatteinstrumenter eller de anvendte skatteprocenter. I den 
sammenhæng er det vanskeligt at forudse de nøjagtige virkninger for den enkelte medlemsstat.

Og alligevel vil forslaget indeholde lovgivning til en reel omfordeling af EU's 
selskabsskattegrundlag i medlemsstaterne på baggrund af nye allokeringsfaktorer. Det vigtigste 
spørgsmål, som hverken fremgår af forslaget eller konsekvensanalysen, er hvorfor de 27 
medlemsstater indfører lovgivning om et sådant ulige politisk resultat.

 Også i forbindelse med forbindelsen mellem direktivets finansielle virkning og de nationale 
politiske beslutninger om direkte beskatning er der muligvis tale om en tilsløring af de relevante 
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kompetencemæssige ansvarsområder. I henhold til traktaterne har Kommissionen ikke 
kompetence på området direkte selskabsbeskatning. Der bør ikke stilles forslag om en EU-
lovgivning, der indirekte påvirker den nationale suverænitet, og som sigter mod på at afhjælpe en 
negativ finansiel indvirkning på denne.

Den 17. maj 2011

AD HOC-UDVALGET FOR STÅENDE ORDRE 103

SVAR PÅ STÅENDE ORDRE - 105 OM FORSLAG TIL RÅDETS DIREKTIV OM ET FÆLLES 
KONSOLIDERET SELSKABSSKATTEGRUNDLAG (KOM(2011)0121).

Indledning
1. Nærhedsprincippet er defineret i artikel 5, stk. 3, i TEU som følger:

"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."

Artikel 5, stk. 3, giver desuden særligt ansvar til de nationale parlamenter for at sikre, at EU-
institutionerne anvender princippet i overensstemmelse med protokol 2 om anvendelse af nærheds- og 
proportionalitetsprincippet.

2. Testen, der fremgår af artikel 5, stk. 3, i TEU, er rent faktisk en undersøgelse af den komparative
effektivitet, der involverer en "test af nødvendighed" og en "test af større udbytte":1

(i) Nødvendighed - Er det nødvendigt, at EU griber ind, for at opfylde formålet med 
forslaget? Kan formålet med forslaget kun opfyldes eller opfyldes i et tilstrækkeligt 
omfang ved hjælp af EU-foranstaltninger?

(ii) Større udbytte - Vil formålet bedre kunne opfyldes på EU-niveau - dvs. vil handling fra 
EU's side give større udbytte end handling på medlemsstatsniveau?

3. For at hjælpe de nationale parlamenter med deres evaluering af overholdelse af nærhedsprincippet 
står der udtrykkeligt i artikel 5 i protokol 2, at

"Ethvert udkast til lovgivningsmæssig retsakt bør indeholde en detaljeret analyse, der gør det 
muligt at vurdere overholdelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Analysen 
bør omfatte oplysninger, der gør det muligt at vurdere de finansielle virkninger og, når der er tale om et 
direktiv, følgerne for den lovgivning, som medlemsstaterne skal iværksætte..."

4.  Det fremgår tydeligt af traktaterne, at FKSSG-forslaget i lighed med ethvert nyt udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt
• skal støttes af en tilstrækkelig detaljeret erklæring for at give de nationale parlamenter 

mulighed for at vurdere forslagets overensstemmelse med nærhedsprincippet
• klart skal opfylde kravene til test af nødvendighed og større udbytte

                                               
1 Meddelelse fra Overhuset - nærhed: Vurdering af et EU-forslag (november 2009)
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• i henhold til princippet om kompetencetildeling, der fremgår af artikel 5, stk. 2, i TEU, skal 
vise, at Unionen kun handler
"inden for rammerne af de beføjelser, som medlemsstaterne har tildelt den i traktaterne, med 
henblik på at opfylde de mål, der er fastsat heri."

Udtalelse fra udvalget
5. Udvalget har set nøje på traktatbestemmelserne og mener, at FKSSG-forslaget ikke er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet. Årsagerne fremgår af følgende stykker.

6. Kommissionen har ikke fuldt ud opfyldt de proceduremæssige krav (i protokol 2, artikel 5) om at 
fremlægge en fyldestgørende begrundelse med tilstrækkelige kvantitative og kvalitative indikatorer, 
til at lade de nationale parlamenter tage fuld stilling til alle nærhedsmæssige konsekvenser af et 
grænseoverskridende forslag af denne type, og det er derfor vanskeligt at konkludere med 
tilstrækkelig dokumentation, at EU's lovgivning både er nødvendig og skaber giver større udbytte 
end individuel lovgivning.

7. Forslaget opfylder ikke de komparative effektivitetskrav i test af nødvendighed og større udbytte.

Følgende fastslås ikke i Kommissionens forslag eller konsekvensanalyse:

 EU-lovgivningen er helt berettiget som værende den bedste måde at opfylde forslagets 
bredere mål. Det dokumenteres ikke, at medlemsstaternes lovgivning alene (dvs. uformel 
koordinering og bilaterale løsninger) måske ikke er lige effektive med hensyn til at 
håndtere de skattemæssige hindringer for grænseoverskridende aktivitet, som der 
tilsyneladende vil blive taget hånd om.

 27 forskellige nationale selskabsskattesystemer hæmmer i sagens natur et velfungerende 
indre marked. Forslaget vil reelt set medføre et nyt parallelt system for aktivitet i den 
enkelte medlemsstat, hvilket ikke vil forbedre enkeltheden og effektiviteten af 
selskabsskattesystemerne i EU.

 Der kan drages større fordel af det begrænsede omfang af forslaget som offentliggjort, der 
viser sig at beskæftige sig med behovet for meget store selskaber frem for mindre. SMV'er 
i opstartsfasen har brug for, at de eksisterende drifts- og handelshindringer i de 27 
medlemslande fjernes. Dette aspekt mangler i forslaget, som derved måske ikke opfylder 
dets fastlagte mål.

Denne undladelse har ganske vist skabt bekymring for, at forslaget evt. bedre passer til de 
større medlemsstater. Dette fremgår af forskningsresultater, der viser, at Irland vil befinde 
sig i en gruppe af seks lande (sammen med Portugal, Polen, Finland, Den Tjekkiske 
Republik og Bulgarien), hvis virksomheder vil blive hårdest ramt af FKSSG.

 Af konsekvensanalysen fremgår det tydeligt, at forslaget kan medføre væsentlige og muligvis 
ulige omkostninger for de enkelte medlemsstater. Der mangler konkrete og kvantificerede 
vurderinger til begrundelse for et sådant politisk resultat, navnlig i betragtning af den åbenlyse 
risiko for faldende budgetindtægter fra selskabsskat samt de reduktioner af BNP, beskæftigelse 
og direkte udenlandske investeringer, som en række medlemsstater menes at ville opleve.

 Forslagets begrundelse bygger for en stor dels vedkommende reelt på antagelser, og der foreligger 
ikke tilstrækkelig information om konsekvenserne af denne nye politik. Kommissionen indrømmer 
selv dette i begrundelsen, hvori det erklæres, at
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"(…) indvirkningen på medlemsstaternes indtægter i sidste ende afhænger af nationale politiske 
valg med hensyn til en eventuel tilpasning af blandingen af forskellige skatteinstrumenter eller de 
anvendte skatteprocenter. I den sammenhæng er det vanskeligt at forudse de nøjagtige virkninger 
for hver enkelt medlemsstat".

Og alligevel vil forslaget indeholde lovgivning til en reel omfordeling af EU's 
selskabsskattegrundlag i medlemsstaterne på baggrund af nye allokeringsfaktorer. Det vigtigste 
spørgsmål, som hverken fremgår af forslaget eller konsekvensanalysen, er hvorfor de 27 
medlemsstater indfører lovgivning om et sådant ulige politisk resultat.

 Også i forbindelse med forbindelsen mellem direktivets finansielle virkning og de nationale 
politiske beslutninger om direkte beskatning er der muligvis tale om en tilsløring af de relevante 
kompetencemæssige ansvarsområder. I henhold til traktaterne har Kommissionen ikke kompetence 
på området direkte selskabsbeskatning. Der bør ikke stilles forslag om en EU-lovgivning, der 
indirekte påvirker den nationale suverænitet og som sigter mod at afhjælpe en negativ finansiel 
indvirkning på denne.

Udvalgets anbefaling
Ad hoc-udvalget for stående ordre 103 godkendte på et møde den 11. maj 2011 rapporten i henhold til 
stående ordre 105 om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag.
Udvalget anbefaler i henhold til stående ordre 105(3)(fr), den begrundede udtalelse, der fremgår af 
stykke 6-10 i denne rapport med henblik på aftale af Dáil, og formanden skal sætte ændringen af bilag 
1 som foreslået af Dáil på dagsordenen i henhold til stående ordre 105, stk. 3, litra e).


