
Faktablad om EU - 2016 1

ALLMÄN SKATTEPOLITIK

Befogenheten att ta ut skatter hör till medlemsstaternas grundläggande suveräna rättigheter
på ett område där unionen endast fått begränsade befogenheter av medlemsstaterna.
Utvecklingen av EU:s skattebestämmelser är inriktad på att få den inre marknaden att fungera
smidigt, och harmoniseringen av den indirekta beskattningen har behandlats tidigare och mer
djupgående än den direkta beskattningen. Förutom dessa insatser håller EU på att intensifiera
sin kamp mot skatteundandragande och skatteflykt, som hotar den sunda konkurrensen och är
orsaken till stora bortfall i skatteintäkter. Enligt fördraget måste skatteåtgärder antas enhälligt
av medlemsstaterna. Skattepolitiken påverkas i hög grad av EU-domstolens rättspraxis och
Europaparlamentet har endast rätt att bli rådfrågat i dessa ärenden, förutom i budgetärenden,
där parlamentet delar medbeslutandebefogenheter med rådet.

RÄTTSLIG GRUND

Kapitlet om skattebestämmelser (artiklarna 110–113) i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget) om harmonisering av lagstiftningen rörande omsättningsskatter,
punkt skatter och andra indirekta skatter. Kapitlet om tillnärmning av lagstiftningen (artiklarna
114–118 i EUF-fördraget) handlar om skatter som indirekt påverkar förverkligandet av den inre
marknaden, med skattebestämmelser som inte omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
Andra bestämmelser med koppling till skattepolitiken rör den fria rörligheten för personer,
tjänster och kapital (artiklarna 45–66 i EUF-fördraget), miljön (artiklarna 191–192 i EUF-
fördraget) och konkurrensen (artiklarna 107–109 i EUF-fördraget).
Förstärkt samarbete (artiklarna 326–334 i EUF-fördraget) kan användas för skattefrågor. Det
som utmärker antagandet av rättsakter inom skatteområdet är att rådet beslutar med enhällighet
på grundval av ett förslag från kommissionen, medan parlamentet endast blir rådfrågat. Bland
de bestämmelser som antagits inom skatteområdet ingår direktiv om tillnärmning av nationella
bestämmelser samt rådets beslut.
Direkt beskattning är skatter som tas ut på inkomst, förmögenhet och kapital, både när det
handlar om enskilda och juridiska personer. Inkomstskatt för enskilda personer omfattas i
sig inte av EU-lagstiftningen (EU:s insatser inom detta område är snarare kopplade till EU-
domstolens rättspraxis). EU:s engagemang i samband med beskattning av företagsinkomster är
mer utvecklat, även om det bara är fokuserat på åtgärder som är kopplade till principerna för den
inre marknaden. Indirekt beskattning är skatter som inte tas ut på inkomst eller förmögenhet. Där
ingår mervärdesskatt, punktskatter, energiskatter och andra miljöskatter. Eftersom utvecklingen
av EU:s skattebestämmelser är inriktad på att få den inre marknaden att fungera smidigt, har
harmoniseringen av den indirekta beskattningen behandlats tidigare och mer djupgående än den
direkta beskattningen.
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MÅL

EU:s skattepolitiksstrategi förklaras i kommissionens meddelande Skattepolitiken i Europeiska
unionen – Prioriteringar för de kommande åren (COM(2001)0260). Så länge EU-reglerna
respekteras är medlemsstaterna fria att välja det skattesystem som de anser lämpligast. Inom
dessa ramar är de viktigaste prioriteringarna för EU:s skattepolitik att undanröja skattehinder
för gränsöverskridande ekonomisk verksamhet, bekämpa skadlig skattekonkurrens[1] och
främja större samarbete mellan skatteförvaltningarna för att säkerställa kontroll och bekämpa
bedrägerier. Vid ökad samordning av skattepolitiken skulle medlemsstaternas skattepolitik
stödja större EU-politiska mål, såsom senast Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt
för alla.

RESULTAT

De rapporter om verksamhet inom skatteområdet[2] som kommissionens offentliggör presenterar
de resultat som uppnåtts och vilka skattefrågor som det återstår för EU att ta sig an. Den
senaste rapporten (2013) behandlar direkt och indirekt beskattning, skatteundandragande och
skatteflykt, statligt stöd i form av skatteförmåner samt överträdelseförfaranden.
I kommissionens meddelande om avskaffande av gränsöverskridande skattehinder för EU-
medborgare (COM(2010)0769) beskrivs de viktigaste skatteproblem som EU-medborgare
konfronteras med i gränsöverskridande situationer (t.ex. diskriminering, dubbelbeskattning,
problem med att begära skatteåterbäring och att få information om utländska
skattebestämmelser). Vissa samordnade insatser för att ta itu med skattehinder och ineffektivitet
har gjorts när det gäller bolagsbeskattning, moms, punktskatter och bilskatter. Åtgärder har
också vidtagits för att ta itu med skatteundandragande via direktivet om beskattning av sparande
(2003/48/EG) och direktiv för ömsesidigt bistånd mellan skattemyndigheter. Kommissionen har
också blivit mer aktiv när det gäller att vidta rättsliga åtgärder när medlemsstaternas nationella
skattebestämmelser eller praxis inte är förenliga med fördragen.
Viktiga politiska initiativ när det gäller indirekt beskattning är bland annat följande: en grönbok
om mervärdesskattens framtid (COM(2010)0695), följt av ett meddelande om en reform av
mervärdesskattesystemet (COM(2011)0851), ett förslag till direktiv (COM(2011)0169) om
ändring av energiskattedirektivet (2003/96/EG) och som syftar till smartare energibeskattning
i EU, åtföljt av ett meddelande (COM(2011)0168), direktiv 1999/62/EG om avgifter på
tunga transportfordon för användningen av viss infrastruktur, ett förslag från kommissionen
till direktiv om beskattning av personbilar (COM(2005)0261), direktiv 2006/112/EG om ett
gemensamt system för mervärdesskatt samt ett antal särskilda bestämmelser för punktskatter
(t.ex. på alkohol, tobak och energi).
Politiska insatser för direkt beskattning har framför allt koncentrats på harmonisering
av bolagsbeskattningen genom direktivet om ömsesidigt bistånd (77/799/EEG),
indrivningsdirektivet (76/308/EEG), fusionsdirektivet (90/434/EEG), direktivet om moder- och
dotterbolag (90/435/EEG), skiljemannakonventionen om undanröjande av dubbelbeskattning
(90/436/EEG) och direktivet om ett gemensamt system för beskattning av räntor och
royalties (2003/49/EG) samt ett förslag till gemensam konsoliderad bolagsskattebas med
gemensamma bestämmelser för beräkning av beskattningsbar inkomst för företag som är
verksamma inom EU (COM(2011)0121). När det gäller personbeskattning är det värt att
nämna bland annat direktivet om beskattning av räntebetalningar (2003/48/EG), meddelandena

[1]Se rapporten från rådets uppförandekodgrupp av den 23 november 1999 till Ekofinrådet om företagsbeskattning.
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
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om beskattning av utdelning (COM(2003)0810) och om avskaffande av skattehinder för
tillhandahållande av tjänstepensioner över gränserna (COM(2001)0214), ett förslag om en skatt
på finansiella transaktioner (COM(2011)0594), och direktiv 2008/7/EG om indirekta skatter på
kapitalanskaffning. EU-domstolen har avkunnat många domar om direkt beskattning av EU:s
medborgare.
En skattepolitisk fråga som står högt på EU:s dagordning är kampen mot skatteundandragande
och skatteflykt, och kommissionen har prioriterat denna fråga[3]. Kampen mot skattebedrägerier
och skatteundandragande omfattar både direkta skatter (särskilt åtgärder för att bekämpa
skadlig skattepraxis) och indirekta skatter (obetald mervärdesskatt). Den bygger i hög grad på
informationsutbyte. I EU går cirka 1 biljon euro i skatteintäkter förlorade varje år på grund av
skatteundandragande och skatteflykt, vilket är ett hot mot den sunda konkurrensen och innebär
enorma förluster av statsinkomster. För att bekämpa skattebedrägerier har kommissionen
antagit en handlingsplan (COM(2012)0722) och två rekommendationer: en om aggressiv
skatteplanering (C(2012)8806) och en om åtgärder för att uppmuntra tredjeländer att tillämpa
miniminormer för god förvaltning i skattefrågor (C(2012)8805). Detta var en uppföljning av
meddelandet från juni 2012 om konkreta sätt att stärka bekämpandet av skattebedrägeri och
skatteundandragande (COM(2012)0351).
I maj 2013 antog rådet slutsatser om skattebedrägeri och skatteundandragande[4] och framhöll
behovet av fortsatta insatser på nationell nivå, EU-nivå och global nivå och bekräftade sitt stöd
för arbetet på G8-, G20- och OECD-nivå när det gäller automatiskt utbyte av information. Vid
samma tillfälle diskuterade rådet också översyn av direktivet om beskattning av sparande som
syftar till att utvidga dess räckvidd så att det inkluderar alla typer av sparinkomster och produkter
som genererar ränta. Den 24 mars 2014 antog rådet ett direktiv om ändring av EU:s spardirektiv
(2003/48/EG). Det ändrade direktivet kommer att öka de nuvarande reglernas räckvidd så att
vissa kryphål täpps till, genom en skärpning av EU:s regler om utbyte av information om
sparinkomster och genom att medlemsstaterna ges möjligheter att på ett effektivare sätt bekämpa
skattebedrägeri och skatteundandragande. Medlemsstaterna har till den 1 januari 2016 på sig att
anpassa sin nationella lagstiftning så att direktivet följs.
Att skärpa EU:s bestämmelser för företagsbeskattning vad gäller aggressiv skatteplanering
(internpristransaktioner, koncerninterna betalningar) för att förebygga skadlig skattekonkurrens
och förbättra efterlevnaden av mervärdesskattelagstiftningen kan bidra till att täppa till kryphål
i skattehänseende. Dessa kryphål beaktas inom ramen för EU:s lagstiftningsprocess. Man
har gjort framsteg bl.a. när det gäller skattebehandlingen av koncerninterna betalningar
och behandlingen av internpristransaktioner[5]. Införandet av en gemensam konsoliderad
bolagsskattebas skulle kunna eliminera en rad skatteplaneringsmöjligheter och samtidigt få
bort det mesta av de skattehinder som påverkar den inre marknadens ekonomiska effektivitet.
Förslaget har legat på förhandlingsbordet i tre år utan att man har gjort några framsteg. Man
kan dock förvänta sig att det tas upp igen p.g.a. den oro som uppstått efter de skattebeslut som
har gynnat multinationella företag,
På internationell nivå har informationsutbytet förbättrats. I enlighet med överenskommelsen av
den 29 oktober 2014 om tidig tillämpning av OECD:s globala standard för automatiskt utbyte
av information planeras att signatärstaterna (50 länder inklusive de 28 EU-medlemsstaterna)
redan 2017 i stället för 2018 kommer att börja utbyta information som de ska samla in från

[3]Se skrivelsen av den 12 november 2014 från kommissionens ordförande Juncker och vice ordförande Timmermans
till rådets ordförande och parlamentets talman.
[4]Rådets dokument 9405/13.
[5]T.ex. i rådets direktiv 2014/86/EU av den 8 juli 2014 om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt
beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (skattebehandling av
koncerninterna betalningar).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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den 31 december 2015. Den amerikanska Foreign Account Tax Compliance Act från 2010
innehåller liknande element som ingår i OECD:s standard. EU:s medlemsstater kommer att
tillämpa automatiskt utbyte av information 2017 inom ramen för det reviderade direktivet om
administrativt samarbete som syftar till att införliva OECD:s globala standarder för automatiskt
utbyte av information i EU-lagstiftningen, enligt överenskommelsen i rådet den 14 oktober
2014. Bestämmelserna i EU:s direktiv om beskattning av sparmedel är mer begränsade, och de
kommer inte längre att gälla när det automatiska informationsutbytet väl börja tillämpas.
G20/OECD:s åtgärdsplan mot vinstförflyttning och erodering av skattebaser behandlar kryphål
i nationella skattesystem som utnyttjas av multinationella företag för att undvika skatter eller
för att minska den beskattningsbara inkomsten.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet har i princip godkänt huvuddragen i kommissionens program på skatteområdet.
I olika betänkanden har parlamentet konstaterat att ”skattekonkurrens i sig kan vara ett
verksamt instrument att sänka ett högt skattetryck” och kan bidra till mindre byråkrati, höjd
konkurrenskraft och modernisering av den europeiska sociala modellen. Åtgärder på EU-nivå
behövs på ett flertal områden, bland annat undanröjande av diskriminering, dubbelbeskattning
och byråkratiska hinder, övergången till ett slutligt mervärdesskattesystem i vilket principen om
ursprungsland tillämpas fullt ut, och främjande av principen om att förorenaren betalar inom
energibeskattningen.
Den enhällighet som fortfarande gäller för alla beslut om beskattning gör det svårt att uppnå den
nivå på skattesamordningen som krävs för EU, och kommissionen har lagt fram förslag om en
övergång till kvalificerad majoritet för vissa aspekter av beskattningen. Medlemsstaterna gick
dock inte med på dessa förslag.
Den 2 februari 2010 antog parlamentet ett betänkande om god förvaltning i skattefrågor[6]. Där
förespråkas en ansvarsfull skattepolitik, transparens och informationsutbyte på alla nivåer –
nationellt, europeiskt och globalt – samt sund skattekonkurrens.
Den 12 december 2013 antog parlamentet en resolution, Uppmaningen till ett mätbart och
bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU[7], baserad på kommissionens
handlingsplan mot skattebedrägeri. Där välkomnas kommissionens ansträngningar att
intensifiera kampen mot skattebedrägeri, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering,
med syftet att minska skattegapet.
Den 25 mars 2015 antog parlamentet sitt årliga skattebetänkande för 2014[8] som utarbetats
av utskottet för ekonomi och valutafrågor. I betänkandet framhålls tre prioriterade områden
för EU:s skattepolitik: i) förstärka fördelarna med den inre marknaden genom skattepolitiken,
ii) bekämpa skattebedrägeri, skatteflykt, aggressiv skatteplanering och skatteparadis, och
iii) främja genomförbar skattesamordning för en långsiktig, tillväxtorienterad ekonomisk
politik.
I betänkandet välkomnas överenskommelsen om automatiskt informationsutbyte, och man
uppmanar till ett slutgiltigt avskaffande av banksekretessen i EU från och med juni 2015. Där
framhålls också att skatteöverenskommelser bör slutas även med tredjeländer före den 30 juni
2015, och att man bör samordna insatserna på EU-nivå när det gäller tillämpningen av

[6]EUT C 341, 16.12.2010, s. 29.
[7]Antagna texter, P7_TA(2013)0593.
[8]Antagna texter, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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öppenhetsstandarder i relation till tredjeländer, genom att inkludera dessa standarder i framtida
handelsavtal.
Dario Paternoster
05/2016
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