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Tid: 10. oktober 2017  

Sted: Bruxelles 

Deltagere: Lisbeth Bech-Poulsen  

Ledsaget af: Camilla Bech-Illum  

 

 

 

 

  

  

Formål 

Deltagelse ved interparlamentarisk møde arrangeret af Europa-Parlamentets 

Økonomi- og Valutaudvalg (ECON). Første del af mødet havde til formål at 

debattere en betænkning fra Europa-Parlamentet om den økonomiske 

ubalance i euroområdet. Anden del af mødet havde til formål at debattere to 

forslag om det fælles selskabsskattegrundlag CCTB og CCCTB.   

    

Væsentligste punkter fra besøget 

1. Betænkningen om den økonomiske situation i euroområdet 

a. Positive tendenser i økonomien, men væksten i euroområdet 

er meget skævt fordelt. Flere lande peger på, at der mangler 

offentlige og private investeringer.  

b. Betænkningen foreslår en bedre koordinering af strukturelle 

reformer på nationalt niveau og en højere grad af konvergens 

mellem medlemslandenes finanspolitikker for at rette op på 

den ujævnt fordelte vækst. 

c. Der hersker uenighed blandt medlemslandene om, hvorvidt 

kravet til strukturelle reformer på nationalt niveau, skal være 

så strenge, som betænkningen lægger op til. Særligt de 

sydeuropæiske lande er modstandere af, at der stilles for 

strenge krav til de nationale regeringer, og taler i stedet for, at 

man bør kigge på strukturelle reformer på EU-niveau. 

  

2. Forslagene om et fælles selskabsskattegrundlag    

a. Medlemslandene er splittede omkring indførelsen af et fælles 

grundlag til beregningen af skattebasen (CCTB) og også 

anden del af forslaget (CCCTB), der indeholder regler for den 

efterfølgende konsolidering mellem medlemslandene.   

b. Der udtrykkes bekymring for, at konsolideringsdelen vil 

betyde et væsentligt mindreprovenu for mindre eksportlande i 

forhold til de nuværende regler. Der foreslås derfor en 

kompensationsordning, som kan fungere de første år, mens 

de nye regler indfases.   

c. Desuden udtrykkes der fra særligt Tjekkiet, Malta, Cypern og 

Irland bekymring over, at forslagene om et fælles 
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selskabsskattegrundlag er i strid med nærhedsprincippet. 

Folketinget indgav ligeledes i december 2016 en begrundet 

udtalelse til kommissionen om, at nærhedsprincippet var 

overtrådt.   

d. Endelig blev det af hensyn til medlemslandenes 

konkurrenceforhold diskuteret, hvorvidt der skulle indføres en 

minimumssats. Som påpeget af ordførerne på forslaget ligger 

diskussionen om en minimumssats dog uden for forslagenes 

omfang, der udelukkende indeholder forslag til skattebasens 

beregningsgrundlag og regler for den efterfølgende 

konsolidering.  

 

Udvalgets videre arbejde  

Ordførerne på de to forslag (CCTB og CCCTB) om et fælles 

selskabsskattegrundlag, MEP Paul Tang og MEP Alain Lamassoures, vil gerne 

komme til Danmark. Der kunne eventuelt arrangeres et møde med de to 

MEP’ere sammen med Erhvervsudvalget for at oplyse om og debattere 

Europarlamentets behandling af forslagene.   
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