
 

NP\1115437SV.docx  PE597.680v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för rättsliga frågor 
 

6.2.2017 

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från Konungariket Nederländernas andra kammare 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 nederländska andra kammaren 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 

Europeiska kommissionens ordförande 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bryssel 

Belgien 

 

 

Haag den 20 december 2016 

 

 

Ärende: Motiverat yttrande (subsidiaritetsprincipen) över förslagen till EU-lagstiftning om en 

gemensam bolagsskattebas (COM(2016)0685) och om en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas (COM(2016)0683) 

 

 

Bäste Jean-Claude Juncker, 

 

Nederländernas andra kammare har granskat förslagen till EU-lagstiftning om en gemensam 

bolagsskattebas (COM(2016)0685) och om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

(COM(2016)0683)1 med hänsyn till subsidiaritetsprincipen. 

 

Jag skriver för att informera er om att den andra kammaren anser att de ovannämnda 

förslagen inte är förenliga med subsidiaritetsprincipen. Den andra kammaren instämmer i att 

det är viktigt att bekämpa skatteflykt, men anser inte att bolagsskattebasförslagen efterlever 

subsidiaritetsprincipen. Den andra kammaren är inte övertygad om att de åtgärder som EU vill 

införa genom bolagsskattebasförslagen medför några uttryckliga fördelar jämfört med 

medlemsstaternas nationella åtgärder. 

 

Av ett flertal skäl kan den andra kammaren inte se några verkliga fördelar med att genomföra 

de initiativ i bolagsskattebasförslagen som har överlämnats för övervägande. Viktiga skäl till 

denna negativa hållning i fråga om subsidiaritetsprincipen är följande: att förslagen kan 

komma att påverka Nederländernas ekonomi negativt, att förslagen inte kommer att förhindra 

en kapplöpning mot botten, att åtgärderna förmodligen kommer att få liten eller ingen 

inverkan på skatteflykten, och att förslagen inte leder till att de olika skattesystemen 

avskaffas. 

 

I bilagan presenteras de olika parlamentspartiernas inlägg i debatten, med en mer ingående 

förklaring av deras ståndpunkter i fråga om subsidiaritet och andra frågor. Jag skulle 

uppskatta om ni ville ta hänsyn till dessa inlägg i ert svar på denna skrivelse. 

 

Kopior av denna skrivelse kommer även att skickas till Europaparlamentet, rådet och 

Nederländernas regering. 

 

Med vänlig hälsning 

Khadija Arib 

                                                 
1 Nedan kallade bolagsskattebasförslagen. 
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Talman för generalstaternas andra kammare 
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Bilaga: Parlamentspartiernas inlägg i debatten 

 

Nederländernas andra kammare har 150 platser. Dessa platser är fördelade som följer: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD (40) 

 Partij van de Arbeid – PvdA (35) 

 Socialistische Partij – SP (15) 

 Christen Democratisch Appel – CDA (13) 

 Partij voor de Vrijheid – PVV (12) 

 Democraten 66 – D66 (12) 

 ChristenUnie – CU (5) 

 GroenLinks – GL (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij – SGP (3) 

 Partij voor de dieren – PvdD (2) 

 50PLUS (1) 

 Groep Kuzu/Özturk – GrKÖ (2) 

 Groep Bontes/van Klaveren – GrBvK (2) 

 Houwers (1) 

 Klein (1) 

 Monasch (1) 

 Van Vliet (1) 

 

Åtta partier deltog i utvärderingen av förslagens förenlighet med subsidiaritetsprincipen. 

 

Ståndpunkter i fråga om subsidiaritet 

 

VVD:s företrädare anser inte att förslaget om en gemensam bolagsskattebas är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen. De vill att Nederländerna ska behålla kontrollen över 

bolagsbeskattningen. Förslagen om en gemensam bolagsskattebas bidrar inte heller till målen 

att stärka den inre marknaden, förbättra företagsklimatet och bekämpa skatteflykt. Direktivet 

mot skatteflykt, som antogs under Nederländernas EU-ordförandeskap, har redan resulterat i 

ett omfattande paket med åtgärder mot skatteflykt. Förslaget om en gemensam 

bolagsskattebas skulle inte bidra ytterligare till att uppnå målet. Företrädarna för VVD anser 

att detta förslag är ett steg mot en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, och de vill inte 

fångas i denna fälla. De vill inte heller ge EU utökade befogenheter på bolagsskatteområdet. 

Den gemensamma bolagsskattebasen tillåter bara konkurrens genom skattesatser, vilket skulle 

leda till en kapplöpning mot botten. Förslaget om en gemensam bolagsskattebas skulle sätta 

stopp för Nederländernas undantag från deltagande i dess befintliga form, vilket nyligen 

räddades med stor möda i samband med förslagen till ett direktiv mot skatteflykt. VVD:s 

företrädare anser att när man väl har infört en gemensam bolagsskattebas finns ingen 

återvändo, och då skulle liknande problem som i nuläget uppstå: ett oflexibelt momssystem 

där önskvärda ändringar (på nationell nivå) är nästan omöjliga eller tar extremt lång tid att 

genomföra. Kommissionen menar att en gemensam skattebas, som ett sätt att stärka den inre 

marknaden, bara kan inrättas på EU-nivå. VVD:s företrädare anser att förslagen inte visar hur 

en europeisk lösning skapar mervärde för alla berörda aktörer. 

 

De anser inte heller att subsidiaritetsprincipen respekteras i förslaget om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas. De vill att Nederländerna ska behålla kontrollen över 
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bolagsbeskattningen. Medlemsstaterna har ensam behörighet vad gäller beskattning. VVD:s 

företrädare anser inte befogenheterna i fråga om direkt beskattning bör överföras från 

nationell till europeisk nivå. Kommissionen visade redan 2011 att införandet av en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas skulle påverka EU:s och medlemsstaternas ekonomi negativt. 

Företrädarna anser inte att det står klart varför de nuvarande förslagen inte skulle leda till 

samma förlust av välstånd. Av kommissionens dokument framgår det inte heller att det finns 

något mervärde för samtliga berörda aktörer. Förslaget skulle medföra förluster för 

Nederländerna vad gäller ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och skatteintäkter. Möjligtvis 

skulle det vara positivt för stora länder med en tillverkningsindustri, men det är sannerligen 

inte bra för små länder med en öppen ekonomi, såsom Nederländerna. Den gemensamma 

konsoliderade bolagsskattebasen skulle vara obligatorisk för företag med en omsättning på 

över 750 miljoner euro. Detta skulle göra det invecklat och svårt att genomföra förslaget och 

leda till stora kostnader, med tanke på att det skulle finnas två olika skattesystem. VVD:s 

företrädare ser inga fördelar med, och inget behov av, att genomföra en konsolidering och att 

omfördela vinster på europeisk nivå. Det finns redan OECD-avtal (med en annan 

fördelningsnyckel) som reglerar användningen av ömsesidiga internprismetoder för 

internationell tilldelning av vinster. Den föreslagna fördelningsnyckeln tar inte heller hänsyn 

till det värde som skapas genom immateriella och finansiella tillgångar, vilket innebär 

ytterligare nackdelar för mer moderna ekonomier. Allmänheten motsätter sig allt mer tanken 

på att ge Bryssel större inflytande. Kommissionen visar med dessa förslag att den inte har 

tagit till sig allmänhetens kritik, och bidrar till att öka motståndet mot EU. Kommissionen har 

inte heller tagit någon som helst hänsyn till det växande missnöjets sociala följder. 

 

PvdA:s företrädare anser att direktiven i fråga är förenliga med subsidiaritetsprincipen. De 

erkänner att medlemsstaterna i princip har ensam befogenhet när det gäller direkt beskattning. 

Det ändrar dock inte det faktum att medlemsstaterna har starka gemensamma intressen på 

detta område. Det finns ett brett internationellt samförstånd om att skatteflykt inte är 

önskvärd. På samma sätt är de flesta överens om att skatteflykt bäst kan bekämpas på 

internationell nivå. Dessutom bidrar harmonisering till en bättre fungerande inre marknad och 

hjälper till att förhindra icke önskvärd konkurrens mellan medlemsstaterna i fråga om 

bolagsbeskattning. 

 

PvdA:s företrädare anser att skatteflykt med rätta uppmärksammas i så hög grad. Enligt siffror 

från OECD går länder miste om upp till 240 miljarder US-dollar varje år på grund av 

skatteflykt. Därför har ett viktigt politiskt beslut fattas, på initiativ av G20: skatteflykt ska 

bekämpas globalt, på ett samordnat sätt. OECD har också lanserat Beps-projektet. Samtliga 

EU-medlemsstater har anpassat sig till Beps-projektets resultat, vilket har lett till antagandet 

av direktivet mot skatteflykt. 

 

PvdA:s företrädare noterar att Beps har lärt oss att skatteflykt möjliggörs på grund av 

skillnader mellan skattesystem. Detta är en mycket viktig faktor i Europa. Mycket 

sammanflätade ekonomier och låga hinder för gränsöverskridande kapitalflöden kombinerat 

med stora skillnader mellan skattesystem ger stora möjligheter till skatteflykt i vår världsdel. 

Företrädarna påpekar att medlemsstaterna enhälligt har erkänt detta genom sitt deltagande i 

Beps-projektet och genom att tillsammans anta direktivet mot skatteflykt. 

 

PvdA:s företrädare anser vidare att arbetet med att minska skillnaderna mellan skattesystemen 

skulle fullbordas genom en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. En gemensam 

bolagsskattebas är ett första steg mot en sådan. Den gemensamma bolagsskattebasen skulle 
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ytterligare minska möjligheten att missbruka skillnader i metoder för kvalifikation, värdering, 

avskrivning osv. Sådana former av skatteflykt är helt omöjliga med en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas. Förslag som leder till en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas är därför helt i linje med samtliga medlemsstaters föresats att tillsammans 

bekämpa skatteflykt. Det ligger också i alla medlemsstaters intresse att företag betalar skatt i 

enlighet med lagstiftningen och inte längre har möjlighet att manipulera sin skattebörda. 

 

EU har en inre marknad för varor och tjänster. Hinder mellan medlemsstaterna avlägsnas i 

möjligaste mån, och detsamma gäller konkurrensskillnader. Enligt PvdA:s företrädare är 

skillnaderna mellan systemen för vinstbeskattning kanske det största kvarvarande hindret på 

den inre marknaden. Det spelar roll i vilken medlemsstat ett företags högkvarter ligger; det 

spelar roll i vilken medlemsstat försäljningskontoret ligger; och det spelar roll i vilken 

medlemsstat det ekonomiska överskottet bevaras. Att högkvarteret finns i Nederländerna, 

försäljningskontoret i Irland och överskottet i Belgien motiveras till största delen av 

skatteskäl. Detta är en tydlig snedvridning av marknaden. Insatser för att sätta stopp för sådan 

snedvridning är därför helt förenliga med en ytterligare förstärkning av den inre marknaden. 

En gemensam bolagsskattebas och en gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle bidra 

till detta. 

 

PvdA:s företrädare konstaterar också att en kapplöpning till botten pågår när det gäller 

bolagsskatt. Länder försöker locka till sig kommersiell verksamhet genom att konkurrera med 

olika skattesatser och villkor för vinstbeskattning. Det är ett nollsummespel: vinnaren får den 

kommersiella verksamheten, men på bekostnad av verksamhet någon annanstans. Förloraren 

är den vanliga skattebetalaren, som ser skatteintäkterna långsamt minska. Denna minskning 

måste sedan kompenseras med högre skatter på arbete och konsumtion. 

 

PvdA:s företrädare anser att sådan konkurrens på bolagsskatteområdet bara kan stoppas 

genom europeiskt samarbete. Framförallt de mindre europeiska länderna har en ledande roll i 

detta. EU har alla möjligheter att skapa förutsättningar för lika villkor, och kan till och med i 

vissa fall tvinga omgivande länder som är viktiga handelspartner att anpassa sig till dessa. Det 

ligger i alla medlemsstaters intresse att ta itu med skadlig skattekonkurrens. Konkurrensen 

mellan medlemsstaterna bör bygga på produktivitetshöjande faktorer såsom utbildning, 

infrastruktur och god förvaltning. En gemensam bolagsskattebas och en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas kan bidra till detta. 

 

SP:s företrädare anser att det är positivt med en miniminivå inom EU vad gäller 

bolagsskattebasen och bolagsskattesatser. Detta skulle kunna stoppa kapplöpningen mot 

botten. Emellertid skiljer sig förslaget från SP:s företrädares ståndpunkter inom vissa 

avgörande frågor. Kommissionen har valt att inte föreslå någon lägsta sats eller lägsta bas, 

trots att detta skulle ha gett medlemsstaterna en större frihet att ordna sina skattesystem efter 

eget tycke. SP:s företrädare anser att kommissionens förslag kommer att leda till att företag 

med en omsättning som är lägre än 750 miljoner euro fortsätter att handla mellan 

skattesystemen. Deras så kallade handelsmöjligheter skulle till och med öka, eftersom ett nytt 

system för vinstbeskattning skulle behöva inrättas och företagen då skulle kunna välja det 

systemet. SP:s företrädare tror därför inte att förslaget skulle minska ”snedvridningar till följd 

av nuvarande samspel med 28 nationella skattesystem”, vilket är vad kommissionen önskar 

uppnå. 

SP ser därför negativt på subsidiariteten i samband med förslagen. 
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CDA:s företrädare anser inte att förslaget till direktiv är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen. Förslagen bidrar inte till att uppnå det avsedda målet – att motverka 

skatteflykt. Ett effektivt steg i denna riktning har ju faktiskt redan tagits i och med antagandet 

av direktivet mot skatteflykt. Dessutom kan EU:s förslag till direktiv komma att skapa nya 

möjligheter till skatteflykt om företag med en omsättning som är lägre än 750 miljoner euro 

ges möjligheten att välja mellan den skattebas som de harmoniserade reglerna föreskriver och 

den som de nationella skattelagarna föreskriver. Eftersom skatteflykt inte klart och tydligt 

motverkas går det endast att dra slutsatsen att EU:s förslag är en förändring av 

beskattningslagstiftningarna, som omfattas av medlemsstaternas nationella behörighet. Dess 

företrädare ser också negativt på subsidiariteten i samband med vinstfördelningen bland 

medlemsstaterna. Enligt CDA:s företrädare är det inte lämpligt att EU vidtar åtgärder för detta 

när OECD-avtal redan har slutits om ömsesidig internprissättning. EU:s förslag avviker från 

dessa avtal. 

 

PVV:s företrädare tycker inte att det i tillräckligt hög grad har påvisats att åtgärder från 

Europeiska unionens sida medför några fördelar jämfört med åtgärder som enskilda 

medlemsstater själva vidtar. 

 

PVV:s företrädare är av åsikten att införandet av direktiven inte skulle medföra att alla 

berörda parter gynnas. Detta betyder att ett beslut måste fattas där hänsyn ska tas till 

fördelarna för en part och nackdelarna för en annan. PVV:s företrädare noterar att de positiva 

konsekvenserna för EU:s välstånd som helhet skulle vara väldigt begränsade.  

PVV:s företrädare konstaterar att införandet av de föreslagna direktiven till och med skulle få 

negativa konsekvenser för EU:s BNP som helhet. 

 

Enligt kommissionens konsekvensbedömning av det tidigare förslaget till ett direktiv om en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle införandet av direktivet leda till en minskning 

av BNP på EU-nivå. 

 

För Nederländerna skulle det föreslagna direktivet om en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas vara till nackdel för välståndet i stort. För de flesta medlemsstaterna skulle 

det innebära en minskning av BNP. Utifrån siffrorna från 2011 skulle minskningen av BNP 

för Nederländernas del kunna uppgå till så mycket som 1,69 %, vilket innebär en 

dödviktseffekt på mellan 11 och 12 miljarder euro. PVV:s företrädare är oroliga för att 

införandet av det föreslagna direktivet om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas i stor 

utsträckning skulle minska investeringarna i Nederländerna. 

 

Införandet av det föreslagna direktivet om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle 

leda till förlorade budgetintäkter. Den föreslagna minskningen av skattebasen skulle leda till 

förlorade skatteintäkter i Nederländerna och andra medlemsstater. PVV:s företrädare anser att 

en sådan inskränkning av medlemsstaternas budgetmässiga läge alltid kommer olägligt mot 

bakgrund av stabilitets- och tillväxtpakten. 

 

PVV:s företrädare anser därför att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

 

PVV:s företrädare anser att EU:s åtgärder omfattar mer än vad som krävs för att genomföra 

målen med fördraget och att de därmed inte heller är proportionerliga. De argumenterar för 

sin åsikt på följande vis: 
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Införandet av det nya systemet skulle medföra höga kostnader. Det skulle även medföra en 

ytterligare börda med tanke på att skatteavtalen baseras på det nuvarande systemet och inte på 

den föreslagna situationen med ett extra system. PVV:s företrädare anser också att detta är 

olämpligt och inte proportionerligt i förhållande till de avsedda fördelarna. 

 

Utöver vad som ovan nämnts missgynnar den föreslagna fördelningsnyckeln för kollektiv 

(transnationell) konsoliderad vinst de medlemsstater som har en stor tjänstesektor eftersom 

vissa faktorer, såsom immateriella och finansiella tillgångar, inte omfattas av 

fördelningsmodellen. Detta skulle oproportionerligt missgynna Nederländerna och andra 

länder. 

 

D66:s företrädare stöder en harmoniserad EU-skattebas för bolagsskatter. Dess företrädare 

ser därför positivt på subsidiariteten när det gäller direktivet om en gemensam 

bolagsskattebas. Företrädarna har emellertid kritiska synpunkter på sammansättning av EU:s 

förslag till direktivet om en gemensam bolagsskattebas och direktivet om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas. Exempelvis tillämpar direktivet om en gemensam 

bolagsskattebas en smalare bas för bolagsskatter än den gällande nederländska basen, och 

basen motsvarar inte befintliga skatteavtal. Företrädarna ser också utmanande problem med 

genomförandet av förslaget. 

 

När det gäller förslaget till en konsoliderad bas (dvs. direktivet om en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas) har företrädarna i viss mån fler reservationer. Den föreslagna 

fördelningsnyckeln som ska tillämpas för direktivet om en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas gynnar inte Nederländerna. En fördelningsnyckel bör ta större hänsyn till 

mindre länder med en innovativ tjänstesektor. Trots att de är kritiskt inställda till förslagets 

sammansättning ser D66:s företrädare positivt på subsidiaritetsaspekten även när det gäller 

direktivet om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. 

 

D66:s företrädare stöder en EU-strategi för att motverka skatteflykt. Ledamöterna anser att 

skatteflykt endast kan motverkas effektivt på EU-nivå. D66:s företrädare kan därför inte se 

någon anledning till att ge gult kort till vare sig förslaget till direktivet om en gemensam 

bolagsskattebas eller förslaget till direktivet om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. 

 

ChristenUnies företrädare har granskat förslagen till rådets direktiv om en gemensam 

bolagsskattebas och om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Företrädarna erkänner 

det faktum att skatteflykt är ett transnationellt problem som kräver en transnationell strategi. 

De ser därför ett mervärde i EU-avtal. Företrädarna är kritiska till sättet på vilket skatteflykt 

hanteras i de föreslagna direktiven. Det bör noteras att deras kritik mot direktivet om en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas går djupare än deras kritik mot direktivet om en 

gemensam bolagsskattebas. Avräkningen på EU-nivå av fördelningen av vinster och förluster 

för företag som verkar multinationellt, enligt vad som föreslås i direktivet om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas, är för omfattande enligt företrädarna och utgör en omotiverad 

inskränkning av subsidiaritetsprincipen. Även om den gemensamma bolagsskattebasen måste 

förbättras anser ChristenUnies företrädare att den inte är oförenlig med 

subsidiaritetsprincipen. Företrädarna menar att en utökad harmonisering av vinstbeskattning 

är oundviklig, både för att bekämpa skatteflykt och för att stoppa kapplöpningen mot botten i 

fråga om vinstbeskattning. De anser därför att det är motiverat med ett gult kort för direktivet 

om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas men inte för direktivet om en gemensam 

bolagsskattebas. 
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GroenLinks företrädare ser positivt på subsidiariteten i samband med EU:s förslag till ett 

direktiv om en gemensam bolagsskattebas och till ett direktiv om en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas. Företrädarna vill betona att den nederländska regeringens ståndpunkt skiljer 

sig avsevärt från GroenLinks företrädares ståndpunkt i denna fråga, och de tar avstånd från 

regeringens negativa ståndpunkt i fråga om subsidiariteten. 

 

Liksom kommissionen ser GroenLinks företrädare skatteflykt som ett i huvudsak 

transnationellt problem. Man skulle till och med kunna argumentera för att enskilda 

medlemsstaters behörighet redan är satt under press eftersom vinster lätt överförs över 

gränser, samtidigt som det är svårt för systemen att bemöta detta, vilket leder till att basen 

redan undergrävs. Att låta skatteflykt fortgå skadar således medlemsstaternas möjligheter till 

beslutsfattande. Detta gör att en internationell strategi krävs, och det är logiskt att EU är den 

inrättning som antar en sådan strategi. 

 

GroenLinks företrädare tycker också att det är en logisk följd av den omfattande integreringen 

av den inre marknaden att en harmonisering av bestämmelserna för försäljning av produkter 

även leder till en harmonisering av bestämmelserna för intäkterna från denna försäljning. 

 

Dessutom anser företrädarna att det är märkligt att se negativt på subsidiariteten i direktiv som 

tillämpas för intäkter samtidigt som EU redan har infört långtgående regler om utgifter och 

budgetbalans inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten. Enligt företrädarna tycks det helt 

enkelt logiskt att bestämmelser bör utarbetas för intäktssidan. 

 

Företrädarnas inställning till proportionalitetsaspekten är också positiv. Nederländernas 

regering anser att direktiven är onödiga och medför alltför många extra regler. GroenLinks 

företrädare ser emellertid att det finns ett behov av dem och anser faktiskt att åtgärderna är 

proportionerliga. Skatteflykt sker i dag på en nivå som gör att det å det snaraste krävs robusta 

bestämmelser och tydlig samordning. Trots det ovan sagda undrar företrädarna om det inte 

vore klokt att förenkla införlivandet av direktiven, exempelvis genom att ta bort den möjlighet 

till frivillighet som företagen ges ur förslagen. 

 

GroenLinks företrädare har dock många konkreta invändningar mot direktiven. Enligt dem är 

det logiskt att införa basnivåer i direktiven, exempelvis när det gäller satsen. De vill därför 

gärna veta om kommissionen inte tycker att detta vore klokt, i syfte att förhindra en 

kapplöpning mot botten när satserna fastställs. Dessutom ser de också ett behov av att 

ytterligare definiera avsättningen för utgifter vad gäller FoU-kostnader såväl som 

avsättningen för eget kapital. 

 

GroenLinks företrädare är också kritiska till fördelningsnyckeln i direktivet om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas. De ser fram emot alternativa förslag från kommissionen i denna 

fråga, med bestämmelser för till exempel immateriella tillgångar och tjänster. Dessa 

företrädare undrar hur kommissionen ser på genomförbarheten – har alla medlemsstater 

tillräcklig kapacitet att genomföra dylika skattebestämmelser? Även om företrädarna alltså 

intar en positiv ståndpunkt vad gäller subsidiariteten i direktivet om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas anser de att mycket arbete återstår i fråga om dess innehåll. 

 

Ståndpunkter vad gäller den rättsliga grunden 
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Vad gäller den rättsliga grunden vill VVD:s företrädare uttryckligen uppmärksamma att det 

krävs enhällighet i rådet för att dessa direktiv ska antas. 

 

PvdA:s företrädare anser att artikel 115 i EUF-fördraget är den korrekta grunden för dessa 

förslag. Enligt vad som ovan förklarats kan en gemensam bolagsskattebas och en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas bidra till att den inre marknaden fungerar bättre. 

 

SP:s företrädare anser att det nuvarande förslaget omfattas av artikel 115 i EUF-fördraget. 

 

CDA:s företrädare anser att kommissionen tillämpar den korrekta rättsliga grunden. 

 

PVV:s företrädare anser att det inte finns någon rättslig grund i EUF-fördraget för 

införandet av dessa förslag. EUF-fördraget innehåller inte någon som helst grund för åtgärder 

inom området direkt beskattning. Direkt beskattning omfattas av medlemsstaternas 

behörighet. EUF-fördraget innehåller förvisso, i artiklarna 110 till 113, bestämmelser om 

indirekt beskattning. Dessa förslag gäller dock bolagsskatt, vilket betraktas som en direkt 

skatt. 

 

Artikel 115 i EUF-fördraget utgör inte en stabil rättslig grund för de föreslagna direktiven 

eftersom den artikeln gäller hur den inre marknaden fungerar – inte direkt beskattning. Även 

om man tar hänsyn till vilket beteende de föreslagna direktiven syftar till att motverka krävs 

det fortfarande en direkt effekt på hur den inre marknaden fungerar. Det saknas i synnerhet en 

direkt effekt, vilken krävs i artikel 115 i EUF-fördraget. 

 

Företrädarna betonar också att möjligheten att tillämpa artikel 115 i EUF-fördraget innebär att 

rådet enhälligt måste anta direktivet. 

 

D66:s företrädare är positivt inställda till den rättsliga grunden för båda EU-förslagen. 

 

ChristenUnies företrädare har inga kommenterar vad gäller åberopandet av artikel 115 i 

EUF-fördraget som rättslig grund för båda förslagen. 

 

GroenLinks företrädare är positivt inställda till den rättsliga grunden och är av samma åsikt 

som kommissionen. Enligt dem är det helt logiskt att om ett enhetligt regelverk förväntas 

omfatta hur den inre marknaden fungerar bör det även inbegripa beskattningen för samma 

marknad. De anser, precis som kommissionen, att detta skulle göra systemet mer 

motståndskraftigt mot aggressiva skattestrategier. De ser därför dessa förslag som en 

förbättring av hur den inre marknaden fungerar. 

 


