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SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från det danska folketinget över förslaget till rådets direktiv 

om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 

ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 

kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 

aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

Det danska folketinget har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till ovannämnda 

direktiv. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 

subsidiaritetsprincipen respekteras. 
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Det danska folketingets yttrande över kommissionens förslag till en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas – COM (2016)0685 (CCTB) och COM (2016)0683 (CCCTB) 

 

Den 25 oktober 2016 lade kommissionen fram förslaget till direktiv om en gemensam 

bolagsskattebas, COM(2016)0685 (Common Corporate Tax Base - CCTB) och förslaget till 

direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, COM(2016)0683 (Common 

Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB). Syftet med förslagen är att införa gemensamma 

bolagsskatteregler samt att göra det möjligt för koncerner att lämna in en gemensam 

deklaration för koncernens verksamhet till skattemyndigheterna i endast en EU-medlemsstat. 

 

Folketingets Europautskott uppmanade i en skrivelse av den 4 november 2016 skatteutskottet 

att yttra sig över de två förslagen. Skatteutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 

8 december 2016 att avge ett yttrande till Europautskottet. Skatteutskottet ställde en fråga till 

skatteministern om direktivförslagens ekonomiska konsekvenser för Danmark, se SAU alm. 

del – fråga 116, som skatteministern besvarade den 7 december 2016. 

 

Under dessa omständigheter och i ljuset av att diskussionerna om direktivförslaget befinner 

sig i en inledande fas, antog skatteutskottet den 15 december 2016 ett förslag till följande 

motiverade yttrande, som Europautskottet antog vid sitt sammanträde den 16 december 2016. 

 

Motiverat yttrande 

 

En majoritet i utskottet (Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten och Konservative 

Folkeparti) anser att förslag av denna karaktär är ett brott mot subsidiaritetsprincipen. När det 
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gäller direktivförslagens förenlighet med subsidiaritetsprincipen i EU-fördragets artikel 5 är 

majoriteten skeptisk till kommissionens motivering att dessa åtgärder genomförs bättre på 

EU-nivå än på nationell nivå. Majoriteten anser att denna lagstiftning på ett lika effektivt sätt 

kan införas via nationell lagstiftning och att Danmark bör hålla fast vid principen om att 

skattepolitiken ligger utanför EU:s behörighet. 

 

Det råder dessutom stor osäkerhet om direktivförslagens finansiella konsekvenser för 

Danmark. Majoriteten anser därför inte att kommissionens motivering av direktivförslagens 

överensstämmelse med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i tillräckligt hög grad 

uppfyller kraven i artikel 5 i EU-fördraget om att motiveringen ska omfatta information som 

gör det möjligt att bedöma förslagets finansiella konsekvenser. 

 

Reservation till det motiverade yttrandet 

 

En minoritet i utskottet (S och ALT) anser att förslagen är förenliga med 

subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. 

 

Reservation till förslagens politiska innehåll 

 

En minoritet i utskottet (Socialdemokraterna och Alternativet) ställer sig i princip positivt till 

åtgärder som kan bekämpa skatteundandragande och urholkning av de enskilda 

medlemsstaternas skatteunderlag och som säkerställer en rättvis bolagsbeskattning och lika 

konkurrensvillkor för företag i EU. Fastställandet av skatter och avgifter bör även i 

fortsättningen förbli en nationell fråga och man bör på EU-nivå vara återhållsam med 

harmoniseringssträvanden när det gäller medlemsstaternas skattelagstiftning. Detta gäller 

särskilt åtgärder som går utöver vad som är nödvändigt för en effektiv bekämpning av 

skatteundandragande och skatteflykt. 

 

Minoriteten är emellertid medveten om att förslaget till fördelningsnyckel i CCCTB-förslaget 

kommer att gynna medlemsstater med stora hemmamarknader medan mindre 

exportekonomier – som Danmark – kan förvänta sig ett bortfall av skatteintäkter från 

bolagsbeskattningen. Majoriteten vill därför lägga avgörande vikt vid att man i 

förhandlingarna strävar efter en rättvisare fördelningsnyckel samt en undre gräns för den 

effektiva bolagsbeskattningen i EU:s medlemsstater. 

 

En annan minoritet i utskottet (Dansk Folkeparti och Enhedslisten) anser att det för 

närvarande är svårt att ta slutgiltig ställning till CCCTB-direktivförslaget, bland annat 

eftersom förslagets räckvidd, till exempel konsekvenserna för skatteintäkterna, inte är 

tillräckligt klarlagd. 

 

Enhedslisten framhåller vidare att man vill bekämpa skatteundandragande men vill se en 

modell för samarbete som inte urholkar medlemsstaternas skattebas eller skapar onödigt 

stelbenta regler. Enhedslisten vill därför bibehålla utgångspunkten att skattepolitiken omfattas 

av respektive medlemsstats behörighet. 

 

Enhedslisten är emellertid emot det föreslagna införandet av ett avdrag för avkastning på det 

egna kapitalet (ACE – Allowance for Corporate Equity) och ett överdrivet högt avdrag på 

över 100 % för privata företags forskning. 
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En tredje minoritet i utskottet (Venstre och Konservative Folkeparti) stöder i princip åtgärder 

som ska skapa största möjliga transparens med avseende på stora företags skattebetalningar, 

säkerställa rättvisa och likvärdiga konkurrensvillkor mellan företag och förhindra 

skatteundandragande, skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Mot denna bakgrund är 

Venstre och Konservative Folkeparti positiva till de två direktivförslagens överordnade mål. 

 

Venstre och Konservative Folkeparti är emellertid skeptiska till en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas. Mycket tyder på att Danmark, som har en mycket bred skattebas, kommer att 

få sin skattebas avsevärt urholkad, eftersom direktivet innebär att skattebasen blir väsentligt 

smalare än den nuvarande danska. 

 

En gemensam konsoliderad bolagsskattebas kan visa sig få långtgående ekonomiska 

konsekvenser för små exportinriktade medlemsstater som Danmark, som kan riskera 

företagsflykt och förlust av arbetstillfällen. Detta gäller särskilt för företag som är verksamma 

inom tillverkning, forskning och utveckling, eftersom dessa som en följd av direktiven i högre 

grad kommer att förlägga utgiftskrävande verksamheter i medlemsstater där intäkterna finns. 

 

Dansk Erhverv (danska handelskammaren) har tidigare bedömt att den danska statskassan 

kommer att förlora över 10 miljarder DKK om den gemensamma konsoliderade 

bolagsskattebasen (CCCTB) införs globalt. Dansk Erhverv har i sin senaste bedömning 

kommit fram till att den danska statskassan kommer att förlora 5–10 miljarder DKK om den 

danska skattebasen minskar med 35 %, i enlighet med kommissionens förslag. 

 

Slutligen anser Venstre och Konservative Folkeparti att införandet av en konsoliderad 

bolagsskattebas bara är ett första steg i riktning mot ytterligare överföring av behörighet till 

EU på ett område som annars ligger inom den nationella behörigheten. Även om själva 

direktivförslaget endast avser beräkningen av bolagsskattebasen och medlemsstaterna även i 

fortsättningen kommer att bibehålla rätten att fastställa en bolagsskattesats kommer detta 

oundvikligen också att bli en konkurrensparameter som betyder att företag kommer att 

”shoppa runt” mellan medlemsstaterna och flytta runt arbetsplatser och verksamheter utifrån 

en skattemässig synvinkel. 

 

Venstre och Konservative Folkeparti ställer sig således positiva till målet med 

direktivförslagen men vill se en modell som inte urholkar medlemsstaternas skattebaser. 

Samtidigt vill Venstre och Konservative Folkeparti se en modell som i högre grad än de 

nuvarande direktivförslagen ger en mer rättvis fördelning av intäkterna mellan 

medlemsstaterna så att hänsyn tas till medlemsstater med en stor andel kunskapsbaserade 

företag. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Erik Christensen 

Ordförande för folketingets Europautskott 


