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Subject: Reasoned opinion of the Swedish Parliament on the proposal for a directive 
laying down rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes and 
amending Directive 2011/16/EU
(COM(2021)0565 – C9-0041/2022 – 2021/0434(CNS))

Under Article 6 of the Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 
proportionality, national parliaments may, within eight weeks of the date of transmission of a 
draft legislative act, send the Presidents of the European Parliament, the Council and the 
Commission a reasoned opinion stating why they consider that the draft in question does not 
comply with the principle of subsidiarity.

The Swedish Parliament has sent the attached reasoned opinion on the aforementioned 
proposal for a directive.

Under Parliament’s Rules of Procedure the Committee on Legal Affairs is responsible for 
compliance with the subsidiarity principle.
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ANNEX

SVERIGES
RIKSDAG

Riksdagsskrivelse
2021/22:209

Europaparlamentets ordförande 

Ordförande för Europeiska unionens råd 

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det 
bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit 
skatteutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 2021/22:SkU32
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv med regler 
för att förhindra att legala enheter som saknar substans missbrukas för 
skatteändamål.

Stockholm den 30 mars 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz
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2021/22:SkU32

BILAGA 2

Motiverat yttrande från Sveriges riksdag

Riksdagen anser att det har hög politisk prioritet att motverka skatteflykt, 
skatteundandragande och skadlig skattekonkurrens. Riksdagen är därför 
positiv till förslaget att förhindra att företag som saknar substans missbrukas 
för skatteändamål.

Kommissionens förslag är inriktat mot företag som inte bedriver någon 
ekonomisk verksamhet, som saknar substans och som möjliggör att skatte- 
fördelar tillförs företagets verkliga ägare eller koncernen som helhet.

Förslaget är uppbyggt som ett substanstest i flera led genom vilket de 
företag som uppfyllt ingångskriterierna anses utgöra s.k. riskfall som omfattas 
av en rapporteringsskyldighet. De företag som efter rapporteringen inte 
uppfyller de tre kumulativa kriterierna på minsta tillåtna substans presumeras 
utgöra skalbolag. Företagen har därefter möjlighet att motbevisa att så är fallet 
genom att lämna kompletterande information om den bedrivna affärs- 
verksamheten eller begära att undantas genom att presentera underlag som 
visar att företaget inte åtnjuter någon otillbörlig skattefördel. För de företag 
som inte uppfyller kraven på substans eller kan prestera motbevisning inträder 
enligt förslaget omfattande skattekonsekvenser bl.a. i form av nekade 
rättigheter enligt moder- och dotterbolagsdirektivet, ränte- och royalty- 
direktivet och bilaterala skatteavtal.

Riksdagen konstaterar att förslaget är omfattande, komplext och mycket 
långtgående. Bevisbördan ligger så gott som uteslutande på de enskilda 
företagen. Riksdagen konstaterar vidare att den administrativa bördan när det 
gäller rapporteringsskyldighet, bevisning och informationsutbyte torde bli 
stor för såväl företag som skatteadministrationer.

När det gäller frågan om förslagets förenlighet med redan befintliga 
regelverk om skatteflykt och skatteundandragande framhåller kommissionen 
att regelverken på EU-nivå inte innehåller några specifika regler som direkt 
riktar sig mot skalbolag och att en specifik reglering därför är nödvändig.

Riksdagen saknar dock i kommissionens förslag en utförlig analys av hur 
förslaget förhåller sig till redan existerande lagstiftning på området som 
klargör behovet av ytterligare ett regelverk bl.a. för att undvika risk för över- 
lappning och ökad administration.

Sammanfattningsvis anser riksdagen att  kommissionen inte tillräckligt 
motiverat att förslaget inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det 
angivna målet.

Mot bakgrund av det anförda anser riksdagen att kommissionens förslag
inte kan anses vara förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2022 13


