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MOTIVERAT YTTRANDE
FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT

ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
Ärende: Motiverat yttrande från det maltesiska parlamentet 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.

Det maltesiska parlamentet 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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BILAGA

Förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
(COM(2016)0683)

Motiverat yttrande från Maltas representanthus

Subsidiaritetsfrågor

Maltas representanthus påminner om sitt motiverade yttrande om kommissionens förslag 
COM(2011)0121 av den 17 maj 2011, och påpekar på nytt att tillämpningsområdet för 
förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
(COM(2016)0683) inte omfattas av unionens exklusiva behörighet, samt hävdar att 
direktivets mål effektivt kan uppnås med nationella medel.

Maltas representanthus noterar att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna är relevanta 
när unionen och medlemsstaterna har delad behörighet på ett område i enlighet med fördraget 
om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Trots att 
kommissionens mål med initiativet är att underlätta affärsverksamhet på den inre marknaden 
genom en enhetlig skattelagstiftning, anser Maltas representanthus att förslaget till direktiv 
om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas oundvikligen kommer att inverka på de 
nationella skatteintäkterna och skattesystemen.

Enligt förslagets rättsliga grund (artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt) ska rådet enhälligt i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter 
att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén utfärda direktiv om 
tillnärmning av sådana lagar och andra författningar i medlemsstaterna som direkt inverkar på 
den inre marknadens upprättande eller funktion. Trots att kommissionens mål är att undanröja 
snedvridningar av den inre marknadens funktion, anser Maltas representanthus att 
”tillnärmning av lagar” innebär införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, 
som genom konsolidering och fördelning inverkar på den nationella skatte- och 
budgetmässiga suveräniteten, vilken är en väsentlig funktion för en medlemsstat. 

Maltas representanthus hävdar vidare att förslaget till en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas strider mot subsidiaritetsprincipen av följande skäl:

 Att tillämpningen av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen är frivillig 
för företag vars konsoliderade omsättning inte överstiger 750 miljoner euro per år, 
innebär att mindre företag inte enbart måste beakta 28 olika bolagsskattesystem, utan 
även det gemensamma konsoliderade bolagsskattesystemet, vilket försvårar valet av 
det system som är bäst för dem. Förslaget inverkar visserligen inte på de skattesatser 
som tillämpas av medlemsstaterna, men det finns en möjlighet att medlemsstaterna 
tvingas att ändra sina skattesatser.

 Trots intrycket av att varje skattebetalare endast kommer att ha kontakt med en enda 
skatteförvaltning, skulle den gemensamma konsoliderade skattebasen tvinga enskilda 
företag att samverka med den huvudskattskyldige, både i samband med 
konsolideringen och när huvudskattemyndigheten utför revisioner. Detta beror på det 
faktum att de enskilda företagen inom ramen för den gemensamma konsoliderade 
skattebasen tvingas bevara alla styrkande handlingar och underlag.



NP\1113904SV.docx 3/4 PE597.422v01-00

SV

– Förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas avskaffar inte 
internprissättning, som även i fortsättningen ska tillämpas för företag som inte 
omfattas av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen eller mellan företag i 
olika grupper som omfattas av den gemensamma bolagsskattebasen.

 Åtgärder för att minska oberättigade eller oavsiktliga möjligheter till skatteflykt 
regleras redan av uppförandekodgruppen (företagsbeskattning) och direktivet om 
fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre 
marknadens funktion och förslaget till direktiv mot skatteflykt vad gäller hybrida 
missmatchningar med tredjeländer, och därför krävs inga ytterligare åtgärder på 
unionsnivå för att uppnå detta mål.

– Fördelningsnyckeln orsakar dessutom en snedvridning och ger komparativa och 
konkurrensmässiga fördelar till medlemsstater med ekonomier som främst är 
beroende av arbetskraftsintensiva ekonomiska sektorer, och straffar de ekonomier 
där produktivitetsnivån är relativt hög, och/eller som utvecklas i riktning mot 
ekonomiska sektorer med ett högre mervärde och/eller med en begränsad marknad. 
Medlemsstaterna kan enskilt eller gemensamt genomföra flera konsolideringselement 
med hjälp av mekanismer som inte inverkar på detta sätt och i så hög grad på 
medlemsstaternas befogenheter, och som erbjuder goda möjligheter att främja 
gränsöverskridande verksamhet.

Maltas representanthus hävdar därför att målen för den gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen kan uppnås med andra medel som innebär mindre ingrepp, både på kort 
och lång sikt, och som inte kolliderar med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

Maltas representanthus ståndpunkt

Maltas representanthus stöder inte detta förslag. Precis som med 2011 års förslag, stöder 
Maltas representanthus inte inkomstfördelningsnyckeln (och därför konsolideringen), vilken 
gynnar de ekonomier som fortfarande är beroende av gamla arbetskraftsintensiva ekonomiska 
sektorer och straffar de ekonomier där produktivitetsnivån är relativt hög, och/eller som 
utvecklas i riktning mot ekonomiska sektorer med ett högre mervärde och/eller med en 
begränsad marknad. 

Den föreslagna konsoliderade bolagsskattebasen kommer därför att omfördela tillgångar 
mellan medlemsstater på ett sätt som i tekniskt hänseende kan innebära en överföring av 
tillgångar från en relativt svagt utvecklad EU-ekonomi till en mycket mer utvecklad och 
rikare EU-ekonomi. Förslaget kommer också att förbättra vissa länders skattemässiga 
ställning och hållbarhet, samtidigt som andras försvagas, inte minst genom en urholkning av 
deras skattebas. 

Ett genomförande av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen i sin helhet utesluter 
inte möjligheten att skattekonkurrensen kommer att öka, eftersom sannolikheten för att 
medlemsstaterna minskar skattebaserna kommer att kvarstå som ett skatteincitament för att 
locka till sig utländska investeringar. Det är därför viktigt att inte förbise det faktum att 
skatteförvaltningarna till fullo måste samarbeta och samordna sina insatser för att säkra den 
skattekontroll som avses i det gemensamma konsoliderade bolagsskattebaspaketet, vilket ökar 
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den administrativa bördan för skatteförvaltningarna.

Möjliga följder

Fördelningsnyckeln kommer att leda till en inkomstförlust, eftersom de olika faktorerna, dvs. 
försäljning enligt destination, arbetskraft och löner samt tillgångar i länderna alla är till 
förfång för mindre länder såsom Malta.

Anglu Farrugia, parlamentsledamot
Talman

26 december 2016


