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Subject: Reasoned opinion of the Swedish Parliament on the proposal for a Council 
directive on ensuring a global minimum level of taxation for multinational 
groups in the Union
(COM(2021)0823 – C9-0040/2022 – 2021/0433(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
2021/22:208

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:SkU12
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om en 
global minimiskatt för multinationella företag inom EU.

Stockholm den 30 mars 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz
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2021/22:SkU12

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 förslagets syfte att sätta en nedre gräns för konkurrensen vad gäller 
bolagsskattesatser genom att införa en miniminivå för beskattningen.

Nyttan av att ha harmoniserade regler måste dock vägas mot medlems- 
staternas befogenheter och möjligheten att kunna införa och behålla egna 
nationella regler. Riksdagen vill därför betona att grundprincipen om skatte- 
suveränitet 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.

Riksdagen konstaterar att kommissionen har underlåtit att genomföra en 
egen konsekvensanalys bl.a. med hänvisning till att det har ingåtts en 
överenskommelse mellan medlemsstaterna i det s.k. Inclusive Framework on 
BEPS (IF), att EU har ett begränsat handlingsutrymme eftersom det viktigaste 
inslagen i regelverket redan har fastställts samt behovet av skyndsamhet.

Mot bakgrund av att frågorna på direktbeskattningens område i princip är 
förbehållna medlemsstaternas nationella kompetens ställs det höga krav på att 
unionens lagstiftningsförslag är utformade på ett sådant sätt att medlems - 
staterna kan avgöra om målet för den föreslagna åtgärden inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av 
åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås av unionen. Det 
ställs också höga krav på att lagstiftningsförslagen är utformade på ett sådant 
sätt att medlemsstaterna kan avgöra om den föreslagna åtgärden går utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå dess mål.

Riksdagen anser att kommissionens underlåtenhet att genomföra en 
konsekvensanalys försvårar en bedömning av förslagets effekter i en sådan 
omfattning att riksdagen inte kan bedöma om förslaget går utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå de angivna målen.

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

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2022 15


