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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från den nederländska första kammaren om 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 första 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 

Till Europeiska kommissionens ordförande 

Jean-Claude Juncker 

B-1049 Bryssel 

Belgien 

 

Datum: den 21 december 2016 

Ärende: Motiverat yttrande över EU:s förslag (COM(2016)0683), (COM(2016)0685) och 

(COM(2016)0687) 

Vår referens: 160408u 

 

Till ordföranden 

 

Den nederländska första kammaren har i enlighet med det därför fastställda förfarandet prövat 

följande förslag mot subsidiaritetsprincipen: 

 Förslag till direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (Common 

Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB) (COM(2016)0683)1 

 Förslag till direktiv om en gemensam bolagsskattebas (Common Corporate Tax 

Base – CCTB) (COM(2016)0685)2 

 Förslag till direktiv om hybrida missmatchningar med tredjeländer 

(COM(2016)0687)3 

 

Därmed har artikel 5 i EU-fördraget och protokoll nr 2 till Lissabonfördraget om tillämpning 

av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna tillämpats. 

 

Jag vill med denna skrivelse informera er om den bedömning som gjorts av den nederländska 

första kammaren. Identiska skrivelser har översänts till Europaparlamentet, rådet och den 

nederländska regeringen. 

 

Majoriteten i första kammaren anser att förslagen till direktiv om en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB) (COM(2016)0683)4, 

om en gemensam bolagsskattebas (Common Corporate Tax Base – CCTB) 

(COM(2016)0685)5 och om hybrida missmatchningar med tredjeländer (COM(2016)0687)6 

inte följer subsidiaritetsprincipen. 
 

De politiska grupper som med majoritet gjort denna bedömning motiverar sitt synsätt på 

subsidiaritet och proportionalitet i fråga om de föreliggande förslagen på följande sätt: 

                                                 
1 Se ärende E160043 på adressen  www.europapoort.nl 
2 Se ärende E160044 på adressen  www.europapoort.nl 
3 Se ärende E160046 på adressen  www.europapoort.nl 
4 Det gäller följande politiska grupper: VVD (13 platser), CDA (12 platser), PVV (9 platser), SP (9 platser), 

ChristenUnie (3 platser), PvdD (2 platser), SGP (2 platser) och 50Plus (2 platser). 
5 Det gäller följande politiska grupper: VVD (13 platser), CDA (12 platser), PVV (9 platser), SP (9 platser), 

ChristenUnie (3 platser), PvdD (2 platser), SGP (2 platser) och 50Plus (2 platser). 
6 Det gäller följande politiska grupper: VVD (13 platser), CDA (12 platser), PVV (9 platser), ChristenUnie 

(3 platser), SGP (2 platser) och 50Plus (2 platser). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Gemensam konsoliderad bolagsskattebas (COM(2016)0683) 
 

Det förslag till direktiv som föregick de båda förslagen till direktiv om en gemensam 

(konsoliderad) bolagsskattebas bedömdes 2011 kritiskt av Nederländernas regering. Denna 

bedömning ledde då till ett negativt subsidiaritetsomdöme. De föreliggande förslagen till 

direktiv förtjänar att granskas närmare under den tid de behandlas. Problematiken är 

omfattande, och de skattemässiga följderna är inte tillräckligt tydliga. En majoritet i första 

kammaren ansluter sig till regeringens negativa subsidiaritetsbedömning av förslaget, som 

lyder som följer: 

”Regeringen gör en negativ bedömning i fråga om subsidiariteten. Regeringen inser inte 

nödvändigheten av att på europeisk nivå övergå till konsolidering och omfördelning av vinster. 

I OECD-sammanhang finns redan avtal – som avviker från denna fördelningsnyckel – om 

inbördes avräkningspriser som utgör underlag för hur vinsterna fördelas internationellt.”7 

 

Vidare gör en majoritet i första kammaren en negativ subsidiaritetsbedömning av förslaget av 

följande skäl: 

 Det saknas skäl för att inom EU göra konsolidering obligatorisk för företag med en 

omsättning på mer än 750 miljoner euro. 

 Det finns inga belägg på fördelar för den inre marknaden. Avtal om inbördes 

avräkningspriser gäller redan i OECD-sammanhang. 

 Kommissionens konsekvensbedömning grundar sig på orealistiska antaganden 

(nämligen att 16 länder, däribland Nederländerna, kommer att öka sin 

bolagsskattesats). 

 Det finns en alltför stor risk för att detta i slutändan leder till mindre intäkter från 

bolagsbeskattningen i Nederländerna. 

 Sambandet med motverkandet av skatteundandragande är alltför långsökt. 

 Förslaget innehåller ingen lägsta bolagsskattesats, exempelvis 20 procent. 

 

Vidare gör en majoritet i första kammaren en negativ proportionalitetsbedömning av förslaget 

av följande skäl: 

 Förslaget är alltför komplext och leder till komplicerat genomförande (tre system 

vid sidan av varandra). 

 Fördelningsnyckeln missgynnar ett handels- och tjänsteland som Nederländerna 

(omsättning, fasta tillgångar, kombination av lönesumma och antal arbetstagare). 

 I OECD-sammanhang finns redan avtal om inbördes avräkningspriser som utgör 

underlag för tilldelning av vinsterna. 

Gemensam bolagsskattebas (COM(2016)0685) 

 

En majoritet i första kammaren ansluter sig till regeringens negativa subsidiaritetsbedömning 

av förslaget, som lyder som följer: 
 

                                                 
7 Kamerstukken II 2016–2017, 34 604, nr 4, s. 11. 



 

PE597.411v01-00 4/5 NP\1113837SV.docx 

SV 

”Regeringen gör en negativ bedömning i fråga om subsidiariteten. Regeringen kan ställa sig 

bakom de mål som man vill uppnå med detta förslag, nämligen att stärka den inre marknaden 

och näringslivsmiljön inom EU samt att ta itu med skatteundandragande. Förslagen bidrar 

emellertid inte alls eller knappast till dessa mål. 

Kommissionen uppger att det endast på EU-nivå är möjligt att fastställa en gemensam 

bolagsskattebas för att stärka den inre marknaden. Av förslagen framgår enligt regeringens 

mening inte att en europeisk lösning tillför ett mervärde för alla de aktörer som berörs av 

frågan. Att ha ett delvis frivilligt system innebär att myndigheterna måste hantera två olika 

skattesystem för bolagsbeskattning, i stället för ett enda, och medför tydliga nackdelar när det 

gäller effektiviteten i genomförandet. Vidare har det direktiv mot skatteundandragande som 

antogs under det nederländska EU-ordförandeskapet redan till stor del lett till en 

harmonisering av skattebasen i medlemsstaterna, med målet att förebygga missbruk. Åtgärder 

mot missbruk vilka kan jämföras med dem som finns i direktivet mot skatteundandragande 

återkommer i förslaget om en gemensam bolagsskattebas. De övriga åtgärderna i förslaget om 

en gemensam bolagsskattebas bidrar inte eller knappast till detta mål. Det är således frågan 

om och i vilken mån man med detta förslag kan bekämpa missbruk på ytterligare sätt.”8 

 

En majoritet i första kammaren anför följande kompletterande skäl för en negativ 

subsidiaritetsbedömning av förslaget: 

 Målen när det gäller stärkning av näringslivsmiljön inom EU och 

skatteundandragande uppnås inte. 

 EU:s direktiv mot skatteflykt (ATAD) kommer redan att leda till den önskade 

harmoniseringen av skattebasen (till stor del genom genomförandet av en del av 

paketet om urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS)). 

 Förslaget undergräver det nederländska begreppet beskattningsbar vinst, begränsar 

deltagandeundantaget och sätter stop för skattelättnader för innovation. 

 Förslaget går på ett onödigt sätt längre än OECD:s paket (BEPS). 

En majoritet i första kammaren gör en negativ proportionalitetsbedömning av förslaget av 

följande skäl: 

 Förslaget är alldeles för komplext och leder till komplicerat genomförande 

(tre system vid sidan av varandra). 

 Den tillfälliga och begränsade möjligheten att överföra förluster kommer att kunna 

leda till konstgjord import av förluster från andra EU-medlemsstater. 

Förslag till direktiv om hybrida missmatchningar med tredjeländer (COM(2016)0687) 

 

Förslaget till direktiv om hybrida missmatchningar med tredjeländer är i sin kärna riktat mot 

aggressivt skatteundandragande, men kan eventuellt också beröra strukturer som är viktiga för 

sysselsättningen i Nederländerna och landets attraktivitet som ett land där – särskilt 

amerikanska – företag etableras. En majoritet i första kammaren gör en negativ 

subsidiaritetsbedömning av förslaget och anger här följande specifika skäl: 

                                                 
8 Kamerstukken II 2016–2017, 34 604, nr 4, s. 11. 
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 Förslaget undergräver det Nederländska systemet för skatteuppbörd. 

 Förslaget går utöver OECD:s mål. 

 Förslaget leder till beskattning (eller nekad rätt till avdrag), samtidigt som värdet 

läggs till i ett tredjeland. Det är där som beskattningen måste ske. Detta innebär en 

konkurrensnackdel för icke-EU-företag som vill vara aktiva på den inre 

marknaden. 

Slutligen gör en majoritet i första kammaren en negativ proportionalitetsbedömning av 

förslaget av följande skäl: 

 En global strategi (OECD:s BEPS-handlingspunkt 2) är att föredra. 

 Förslaget är särskilt dåligt för Nederländerna (framför allt när det gäller 

investeringar från amerikanska företag, med tillhörande sysselsättning). 

 Det är bättre att första avvakta den nya amerikanska regeringens skattepolitik. 

Chansen är stor att s.k. hybrids i framtiden kommer att bli mindre attraktiva ur 

amerikansk synvinkel. 

Av ovannämnda skäl gör en majoritet i den nederländska första kammaren bedömningen att 

förslagen till direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (Common Consolidated 

Corporate Tax Base – CCCTB) (COM(2016)0683), om en gemensam bolagsskattebas 

(Common Corporate Tax Base – CCTB) (COM(2016)0685) och om hybrida missmatchningar 

med tredjeländer (COM(2016)0687) strider mot subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna. 

 

Den nederländska första kammarens talman 

 

A. Broekers-Knol 

 


