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MOTIVERAT YTTRANDE 
FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT 

ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
Ärende: Motiverat yttrande från Sveriges riksdag 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.

Sveriges riksdag 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

Riksdagsskrivelse
2016/17:110
A 002016 14.02.2017
SVERIGES RIKSDAG

Europaparlamentets ordförande

Ordförande för Europeiska unionens råd

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet 
far jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit skatteutskottets förslag till riksdagsbeslut i 
utlåtande 2016/17:SkUl 7 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv 
om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.

Stockholm den 14 december 2016

Urban Ahlin Claes Mårtensson
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BILAGA 2

Motiverat yttrande från Sveriges riksdag

Riksdagen vill betona att grundprincipen om skattesuveränitet för medlemsstaterna måste 
värnas när det gäller direkta skatter. Det faller inom varje medlemsstats nationella kompetens 
att säkra välfärden genom att ta ut och använda skatteintäkter på lämpligt sätt. En alltför 
extensiv tillämpning av de regler som ger unionen lagstiftningskompetens leder i 
förlängningen till en urholkning av medlemsstaternas suveränitet när det gäller att ta ut och 
bibehålla tillräckliga skatteintäkter för att finansiera välfärden.

Kommissionen har gjort gällande att det inte är sannolikt att förslaget om en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas kommer att antas i sin helhet och att förslaget därför 
måste införas genom en tvåstegsprocess. I enlighet därmed har kommissionen föreslagit att 
förslaget om konsolidering i andra steget far anstå till dess att en politisk överenskommelse 
har nåtts om en tvingande uppsättning av bestämmelser om en gemensam bolagsskattebas i 
första steget. Kommissionen har följaktligen presenterat två direktivförslag: ett förslag om en 
gemensam bolagsskattebas och ett förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.

Förslaget i denna del innehåller i huvudsak bestämmelser om en definitiv vinst- och 
förlustutjämning och om allokering av vinster. Kommissionen, som har gjort en gemensam 
subsidiaritetsbedömning av de båda förslagen om en gemensam bolagsskattebas respektive 
om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, har anfört att förslagen bl.a. syftar till att 
befrämja tillväxt och investeringar, att underlätta gränsöverskridande handel, att åstadkomma 
administrativa förenklingar och att motverka skatteflykt.

Riksdagen konstaterar inledningsvis att det faktum att de mål som anges av 
kommissionen avser hela företagspaketet, dvs. båda de presenterade direktiv-förslagen, 
försvårar möjligheten att bedöma om målen för respektive förslag i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaten eller bättre kan uppnås på unionsnivå.

Företagsbeskattningen är nära integrerad med andra delar av skatteområdet och med 
medlemsstaternas politiska och ekonomiska förhållanden. Riksdagen anser att utformningen 
av företagsbeskattningen måste ske på ett sådant sätt att det finns ett utrymme för varje 
enskild medlemsstat att beakta särskilda förutsättningar vad avser näringslivsstruktur. 
Riksdagen delar därför regeringens bedömning att medlemsstaten initialt är mer lämpad att 
avgöra hur företagsbeskattningen bör utformas.

Vad gäller utformningen av den föreslagna allokeringsnyckeln konstaterar riksdagen 
att utfallet vid fördelningen av vinster är avhängigt de nationella förutsättningarna i respektive 
medlemsstat och därför kommer att bli väldigt olika bland medlemsstaterna. Riksdagen delar 
vidare regeringens bedömning att förslaget i många delar är vagt och oprecist utformat, 
svåröverskådligt och också behäftat med oklarheter, t.ex. hur förslaget förhåller sig till redan 
ingångna skatteavtal och effekterna av att redovisningen är frikopplad från skattesystemet.

Mot bakgrund av det anförda anser riksdagen att kommissionens förslag om en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas inte kan anses vara förenligt med subsidiaritetsprincipen.


