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MOTIVERAT YTTRANDE 
FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT 

ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till rådets 

direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

 (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. 

Den luxemburgska deputeradekammaren har sänt bifogade yttrande över förslaget till 

ovannämnda direktiv. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 

subsidiaritetsprincipen respekteras. 
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BILAGA 

 

Resolution 

 

Den luxemburgska deputeradekammaren utfärdar följande resolution, 

 

med beaktande av artikel 168 i deputeradekammarens arbetsordning. 

 

Deputeradekammaren påminner om att finans- och budgetutskottet har ombetts yttra sig över 

förslaget till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas (COM(2016)0685) och 

förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (ACCIS) 

(COM(2016)0683), som lagts fram av kommissionen och som ska kontrolleras mot bakgrund 

av subsidiaritetsprincipen. 

 

Deputeradekammaren konstaterar att finans- och budgetutskottet har antagit ett motiverat 

yttrande om de ovannämnda förslagen. 

 

Deputeradekammaren beslutar att ställa sig bakom nedanstående motiverade yttrande från 

finans- och budgetutskottet: 

 

Deputeradekammaren har ingående behandlat kommissionens förslag om en gemensam 

bolagsskattebas och förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. 

 

Deputeradekammaren välkomnar kommissionens insatser för att införa regler mot 

skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, men oroar sig dock 

över de ovannämnda förslagen till direktiv och anser att de i nuläget varken respekterar  

subsidiaritetsprincipen eller proportionalitetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget om 

Europeiska unionen. 

 

Deputeradekammaren påminner om att kommissionen enligt artikel 5 i protokoll nr 2 om 

tillämpning av subsidiaritets-och proportionalitetsprinciperna ska motivera sina 

lagstiftningsakter med avseende på subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Detta krav 

innebär framför allt att ett ”formulär med närmare uppgifter som gör det möjligt att bedöma 

om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna har följts” ska tillhandahållas. 

Deputeradekammaren anser emellertid att kommissionen i detta fall inte har lämnat 

tillräckliga uppgifter som visar att dessa principer har följts, i synnerhet i fråga om följande: 

 

Harmoniseringen av skattebasen i enlighet med förslagen till direktiv inverkar direkt på 

medlemsstaternas befogenhet att fritt fastställa de väsentliga aspekterna av deras skattepolitik. 

Skattepolitiken är inte enbart en grundläggande aspekt av medlemsstaternas suveränitet, utan 

även ett uttryck för en socialpolitik och en ekonomisk politik som tar hänsyn till varje enskild 

medlemsstats särdrag. I detta fall skulle genomförandet av förslagen innebära att dessa 

specifika särdrag (politiska, sociala och ekonomiska) för varje medlemsstat inte längre 

vederbörligen kan beaktas på nationell nivå, utan i framtiden ska fastställas med enhällighet i 

rådet. 

 

På grund av deras negativa budgetmässiga effekter för vissa medlemsstater – däribland 

Luxemburg – kan kommissionens förslag dessutom de facto minska medlemsstaternas 
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utrymme för skönsmässig bedömning när de fastställer sina skattebaser, eftersom den 

minskning av skatteintäkterna som genomförandet av förslaget om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas får för vissa medlemsstater måste kompenseras med hjälp av 

andra finanspolitiska medel, bland annat skattesatsen. Mot denna bakgrund noterar 

deputeradekammaren bekymrat att förslagen riskerar att få oproportionerliga effekter för de 

små öppna ekonomierna i unionen. Om den enda särskiljande faktorn mellan 

medlemsstaterna, efter det att skattebasen har införts, skulle vara bolagsskattebasen, fruktar 

deputeradekammaren att detta skulle leda till en överdriven kapplöpning mot botten. 

 

Deputeradekammaren konstaterar bekymrat att kommissionen inte har fört fram övertygande 

argument som gör det möjligt att förstå orsakerna till att en harmonisering av skattebasen 

skulle vara nödvändig för att bekämpa skatteflykt, då rådet i juli 2016 antog ett direktiv om 

fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder1 som i detta avseende fastställer minsta 

samordningsnivå inom unionen. Eftersom genomförandet av direktiv 2016/1164 ännu inte 

inletts, har kommissionen inte klart och tydligt kunnat påvisa de fördelar som införandet av en 

gemensam konsoliderad skattebas skulle medföra och som skulle berättiga till åtgärder på 

unionsnivå. 

 

Deputeradekammaren tvivlar även på att de berörda förslagen kan medföra en minskning av 

den administrativa bördan.  Genom att införa ett skattesystem som ska tillämpas parallellt 

med det nationella skattesystemet, finns det en risk för att den eventuella minskningen av 

efterlevnadskostnaderna för företagen i själva verket uppvägs av ökningen av de 

administrativa kostnaderna för de nationella skattemyndigheterna, som i framtiden parallellt 

måste tillämpa två olika skattesystem.  Deputeradekammaren är rädd för att denna lösning 

leder till ytterligare komplexitet för samtliga berörda parter och att den dessutom riskerar att 

skapa problem i fråga om principen om likhet inför lagen och likabehandling i 

skattehänseende. 

 

Kommissionens förslag innebär även att reglerna för internprissättning i framtiden inte längre 

är tillämpliga inom företagsgrupper som omfattas av tillämpningsområdet för direktivet om 

en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.  Deputeradekammaren är rädd för att en sådan 

lösning bidrar till att skapa skillnader mellan de lösningar som fastställs inom Organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och de som fastställs av Europeiska 

unionen. Kommissionens förslag kan nämligen om de genomförs allvarligt komma att 

inkräkta på befintliga regler som fastställts inom OECD, och skulle därmed potentiellt stå i 

strid med de internationella konventioner som är tillämpliga i Luxemburg, i Europa och 

utanför Europa. En sådan lösning skulle ifrågasätta den vikt EU-medlemsstaterna fäster vid de 

lösningar som fastställts inom OECD, i synnerhet i fråga om reglerna för internprissättning. 

 

Deputeradekammaren antog denna resolution vid sitt offentliga sammanträde den 22 

december 2016. 

 

Generalsekreterare, Claude Frieseisen 

Ordförande, Mars Di Bartolomeo 

 

                                                 
1 Rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som 

direkt inverkar på den inre marknadens funktion. 


