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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 en 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 Rumæniens deputeretkammer om det 
ovennævnte forslag til orientering.



PE466.992v01-00 2/6 CM\868974DA.doc

DA

BILAG

Det rumænske 
parlaments

deputeretkammer

Bukarest, 18. maj 2011

   

Begrundet udtalelse
om forslaget til Rådets direktiv 

om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) (KOM(2011)0121)

Under henvisning til Lissabontraktaten og navnlig artikel 5 og 12 i TEU og protokol nr. 1 og 
2 til traktaten,

under henvisning til den rumænske forfatning, som genudsendt, og navnlig artikel 148 heri,

under henvisning til deputeretkammerets afgørelse nr. 11/2011,

under henvisning til den begrundede udtalelse fra udvalget for budget, finanser og 
bankvirksomhed fra udvalgets møde den 10. maj 2011,

under henvisning til den rumænske regerings holdning, som den er kommet til udtryk gennem 
afdelingen for europæiske anliggender,

har deputeretkammeret, der udøver sin ret til at føre tilsyn med, at forslaget til Rådets direktiv 
om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) (KOM(2011)0121), der blev 
fremlagt den 16. marts 2011, overholder nærheds- og proportionalitetsprincippet, vedtaget 
følgende begrundede udtalelse:

Beskrivelse og formål

1. Forslaget til et direktiv sigter med de foranstaltninger, der overvejes, først og fremmest mod 
at skabe et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, der skal forbedre den økonomiske 
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effektivitet i forbindelse med fordelingen af produktiv kapital i EU ved at reducere de 
skattemæssige forvridninger i forbindelse med investeringsbeslutninger og således øge 
mulighederne for at realisere investeringer på tværs af grænserne.

Det retsgrundlag, der gøres gældende af Kommissionen, er artikel 115 i TEUF, i henhold 
hvortil Rådet, hvis det handler enstemmigt i overensstemmelse med en særlig 
lovgivningsmæssig procedure, kan udstede direktiver om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love, regler og administrative bestemmelser, der direkte indvirker på det 
indre markeds oprettelse eller funktion.

Evalueringen af overensstemmelsen med nærhedsprincippet er blevet gennemført ved at 
undersøge de to kriterier, som er fastsat i artikel 5 i TEU:

- Kriteriet om den nationale handlings utilstrækkelighed (målene for den påtænkte 
handling kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne) og

- kriteriet om merværdi tilført af handling på EU-plan (målene for den påtænkte 
handling kan på grund af deres omfang eller virkninger bedre nås på EU-plan).

Der blev også gennemført en evaluering af gennemførelsen af direktivets konsekvenser for 
medlemsstaternes skattemæssige uafhængighed samt en evaluering af det valgte 
retsgrundlags relevans.

Kriterium om den nationale handlings utilstrækkelighed

2.Kommissionen hævder, at national handling ville være utilstrækkelig, og bemærker, at 27 
forskellige nationale selskabsskattesystemer hindrer det indre markeds funktion, og at 
individuel handling i medlemsstaterne ikke kan løse dette problem.

Kommissions forpligtelse til at underbygge sin fremlæggelse af forslaget til direktiv kræver 
endvidere en grundig evaluering af den aktuelle situation. Den evaluering skulle tage højde for, 
som et alternativ, hvordan bedre koordination og samarbejde mellem medlemsstaterne (og disses 
skatteforvaltninger) kunne være med til at forhindre dobbeltbeskatning og andre skattemæssige 
hindringer på tværs af grænserne, under hensynstagen til den gældende EU-lovgivning om 
udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne vedrørende direkte beskatning.

Kriterium om merudbyttet ved handling på EU-plan

3.Kriteriet om merudbytte er ikke blevet underbygget af en enkel og kvantificerbar 
præsentation af fordelene ved handling på EU-plan:

- Kommissionens konsekvensanalyse afslører de ubetydelige - eller sågar negative -
virkninger på EU som helhed, det giver at indføre et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag (den almindelige ligevægtsmodel CORTAX).

- Den vedtagne formel for fordeling af skattegrundlaget anvender tre kriterier -
arbejdskraft, aktiver og salg - der kunne betragtes som værende ubalancerede, 
ikkeækvivalente eller urimelige, og den foreslåede formel ville have negative 
virkninger på nogle medlemsstaters indtægter, herunder Rumæniens.
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- Kommissionen gør i sin begrundelse opmærksom på, at formålet med forslaget ikke er 
at påvirke omfanget eller fordelingen af selskabsskattegrundlag i EU. Følgelig er der 
ikke blevet defineret mål vedrørende fordelingen eller neutraliteten af indtægter til 
medlemsstaterne. Derudover begrænser Kommissionen sig selv ved at præcisere, at 
der ikke skal træffes generelle konklusioner vedrørende den endelige virkning på de 
forskellige medlemsstaters indtægter eller budgetstillinger, da disse i sidste ende 
afhænger af de nationale politiske valg, der træffes med hensyn til mulighederne for at 
tilpasse sammensætningen af forskellige skatteinstrumenter eller anvendte 
skattesatser. Disse nationale politiske valg vil rent faktisk bestå i, at medlemsstaternes 
foretager tilpasninger, der sigter mod at beskytte deres skatteindtægter og vil udløse 
en kædereaktion, hvor hver tilpasning fører til nye reaktioner. Gennemførelse af 
direktivet kan skabe en atomsfære af usikkerhed og uforudsigelighed, som vil have 
negative virkninger på investeringer.

- Der er to positive indvirkninger på grænseoverskridende selskaber:

- en reduktion i omkostningerne til overholdelse, der giver forbedringer i 
nettoeffektivitet for alle økonomiske aktører (private virksomheder, staten, 
husholdningerne)

- betaling af lavere skatter og dermed øgede nettofortjenester for virksomheder, set i 
lyset af mulighederne for at konsolidere tab og internalisere priser ved at fjerne den 
transnationale prisafregning efter armslængdeprincippet. Disse positive virkninger er 
dog ikke resultatet af forbedringer i nettoeffektiviteten, men af en reel overførsel af 
offentlige midler, der er underlaget presset fra budgetkonsolidering, til 
virksomheders driftsregnskaber. Der er ikke gennemført en evaluering af 
indvirkningen af denne overførsel, som ville resultere i en reduktion i de offentlige 
indtægter, på den generelle velfærd.

- Gennemførelsen i national lovgivning og gennemførelsen af direktivet må antages at 
generere (væsentlige) yderligere finansielle og administrative omkostninger for de 
nationale skattemyndigheder som følge af, at der findes to forskellige skattesystemer 
til forvaltning af samme skat og et behov for at etablere og konsolidere den 
administrative infrastruktur for samarbejde mellem de nationale myndigheder.

- Som kompensation for de lidet overbevisende resultater med hensyn til den generelle 
velfærd i EU, der følger af CORTAX-modellen, understreger Kommissionen på den 
anden side de dynamiske fordele ved en fortsat integration af det indre marked, som 
erstatter nationale investeringer med investeringer på tværs af grænserne og gør EU 
som helhed mere attraktiv for multinationale investorer. Dette er rene formodninger, 
som der ikke er leveret endeligt bevis for. Hertil kommer, at Kommissionens forsikring 
om, at der vil være dynamiske virkninger, er baseret på de formodede fordele af 
selskabernes øgede konkurrenceevne, der følger af integrationen af det indre marked. 
Om end selskabernes konkurrenceevne er vigtig, vil den ikke nødvendigvis afspejle 
sig i den øgede konkurrenceevne i økonomien som helhed. Der kan kun skabes en 
positiv forbindelse mellem selskabernes konkurrenceevne og den overordnede velstand 
i landene under bestemte betingelser. Sådanne påstande skal derfor underbygges i 
detaljer, hvilket Kommissionen mangler at gøre.



CM\868974DA.doc 5/6 PE466.992v01-00

DA

Konsekvenser for medlemsstaternes skattemæssige suverænitet

4. Kommissionen mener, at medlemsstaterne ved at bevare kontrollen over skattesatserne 
beholder deres skattemæssige suverænitet, og at nærhedsprincippet dermed overholdes.

Medlemsstaternes skatteindtægter afhænger både af den nominelle værdi af skattesatsen og af 
skattegrundlaget. Skattemæssig suverænitet i forhold til selskabsskat kræver, at kontrollen 
bevares over såvel skattegrundlag som skattesats. Hvis mulighederne for at udøve den kontrol 
begrænses, vil det føre til et tab af den skattemæssige suverænitet.

Gennemførelse af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag vil have direkte indvirkninger
på den enkelte medlemsstats skattegrundlag samt indirekte indvirkninger på skattesatsen, 
eftersom medlemsstaterne vil være nødsaget til at tilpasse denne for at kompensere for de 
indvirkninger på skatteindtægterne, som en ændring i skattegrundlaget vil medføre.

Følgelig resulterer gennemførelsen af direktivet i en betydelig begrænsning af 
medlemsstaternes skattemæssige suverænitet.

Derfor er de argumenter, som Kommissionen har fremlagt, modstridende og ikke 
tilstrækkeligt underbyggede.

Retsgrundlag

5. Der er et modsætningsforhold mellem behovet for at fjerne de skattemæssige hindringer på 
det indre marked og medlemsstaternes skattemæssige suverænitet. Spørgsmålet er, i hvilket 
omfang man kan retfærdiggøre en begrænsning af medlemsstaternes kompetencer i forbindelse 
med selskabsbeskatningen for at sikre det indre markeds funktion (artikel 115 i TEUF). Indtil 
nu har EU's lovmæssige initiativer vedrørende direkte beskatning været begrænset til 
specifikke områder. Dette forslag har til formål at udvide EU's handling vedrørende 
selskabsbeskatning. Behovet for lovgivningsmæssige initiativer på EU-plan skal derfor 
retfærdiggøres ved hjælp af objektive kriterier. Desuden har Kommissionen ikke givet nogen 
tilfredsstillende begrundelse for den måde, hvorpå de valg, som den enkelte medlemsstat træffer 
med hensyn til sine egne skatteregler, skal begrænses i overensstemmelse med forslaget.

I en EU-sammenhæng er nærhedsbegrebet et dynamisk (eller ambivalent) begreb, som er 
fastsat i Amsterdamtraktatens punkt 3: "Nærhed er et dynamisk begreb, som bør anvendes i 
lyset af traktatens målsætninger. Det åbner mulighed for, at Fællesskabets handling inden for 
rammerne af dets beføjelser kan udvides, når omstændighederne kræver det, og omvendt 
indskrænkes eller indstilles, når den ikke længere er berettiget." 

Nærhedsbegrebet tillader således, at EU's handling udvides inden for rammerne af Unionens 
kompetencer. Artikel 5 i TEU fastslår, at EU i henhold til princippet om kompetencetildeling 
kun træffer beslutninger inden for rammerne af de kompetencer, som medlemsstaterne har 
tildelt den i traktaterne. Med hensyn til dette forslag til direktiv, som artikel 115 i TEUF danner 
retsgrundlag for, er Kommissionen forpligtet til kvalitativt og kvantitativt at begrunde en 
udvidelse af EU's handling.

Af disse årsager har præsidiet for deputeretkammeret besluttet at fremsende en begrundet 
udtalelse om, at forslaget til et direktiv ikke er i overensstemmelse med 
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nærhedsprincippet.

Denne begrundede udtalelse er rettet mod formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

(underskrift)

Roberta Alma Anastase

Formand for det rumænske parlament


