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DIREKT BESKATTNING: BESKATTNING
AV BOLAG OCH PERSONER

Området för direktbeskattning är inte direkt reglerat i EU:s lagstiftning, men harmoniserade
standarder för bolags- och personbeskattning har ändå införts med utgångspunkt i flera
direktiv och i EU-domstolens rättspraxis. Vikten av att förhindra skatteundandragande och
dubbelbeskattning i EU understryks dessutom i ett antal meddelanden. Skattebeslut (“tax
rulings”) som i vissa medlemsstater ingås med storföretag och som eventuellt snedvrider
konkurrensen är även föremål för en politisk debatt.

RÄTTSLIG GRUND

Det finns ingen uttrycklig bestämmelse i EU-fördraget som ger EU behörighet att lagstifta om
direkt beskattning. När det gäller beskattningen av företag baseras lagstiftningen normalt på
artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Enligt denna
artikel får unionen anta direktiv som möjliggör en tillnärmning av sådana lagar och andra
författningar i medlemsstaterna som direkt påverkar den inre marknaden. Dessa direktiv ska
antas enhälligt genom tillämpning av samrådsförfarandet.
Artikel 65 i EUF-fördraget (fri rörlighet för kapital) ger medlemsstaterna rätt att göra
en åtskillnad vid behandlingen av skattebetalare utifrån deras bostadsort eller ort för
kapitalinvestering. År 1995 slog EG-domstolen emellertid fast (i mål C-279/93) att artikel 45
i EUF-fördraget är direkt tillämplig när det gäller skatter och socialförsäkringar. I denna
artikel fastställs att fri rörlighet för arbetstagare “ska innebära att all diskriminering […]
på grund av nationalitet ska avskaffas vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och
anställningsvillkor”. Enligt artiklarna 110–113 i EUF-fördraget måste medlemsstaterna inleda
förhandlingar för att avskaffa dubbelbeskattning inom unionen, och i artikel 55 i EUF-fördraget
fastställs ett förbud mot diskriminering av medlemsstaternas medborgare med avseende på
kapitalplacering i bolag. De flesta bestämmelserna om direktbeskattning ligger emellertid
utanför EU-rätten. Beskattningen av gränsöverskridande inkomster regleras genom ett stort
antal bilaterala skatteavtal mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och andra
länder.

MÅL

Två konkreta mål är att förhindra skatteflykt och att avskaffa dubbelbeskattning. Rent generellt
anses en viss harmonisering av beskattningen av företag vara motiverad för att förhindra att
konkurrensen snedvrids (inte minst när det gäller beslut om investeringar), samt för att förhindra
skattekonkurrens och för att begränsa möjligheterna till manipulerad redovisning.
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RESULTAT

A. Beskattning av företag
Förslag om harmonisering av bolagsbeskattningen har diskuterats under flera årtionden
(Neumarkrapporten från 1962, van den Tempelrapporten från 1970, förslaget till direktiv från
1975 om anpassning av skattesatserna till 45–55 procent). År 1980 meddelade kommissionen att
detta harmoniseringsförsök var dömt att misslyckas (COM(80)0139) och man koncentrerade sig
på åtgärder för att fullborda den inre marknaden. I riktlinjerna för bolagsbeskattning från 1990
(SEK(90)0601) antogs tre förslag (fusionsdirektivet (90/434/EEG, numera direktiv 2009/133/
EG, moder- och dotterbolagsdirektivet 90/435/EEG, numera direktiv 2011/96/EU samt
konventionen om ett skiljedomsförfarande 90/436/EEG). Ett exempel på sega förhandlingar
med medlemsstaterna är direktivförslaget från 1991 om ränte- och royaltybetalningar mellan
moderbolag och dotterbolag. Trots att förslaget reviderades, och trots att Europaparlamentet
avgav ett positivt yttrande, drog kommissionen tillbaka förslaget på grund av att man inte kunde
nå enighet i rådet. En ny version lades fram 1998 som en del av det s.k. Montipaketet, och antogs
som direktiv 2003/49/EG.
År 1991 tillsattes Rudingkommittén, en kommitté med oberoende experter. I kommitténs
rapport rekommenderades ett handlingsprogram för att avskaffa dubbelskattning, harmonisera
bolagsskattesatserna och garantera fullständig transparens avseende de skattelättnader som
medlemsstaterna beviljar för att främja investeringar. Kommissionen lade fram ett antal förslag
som senare drogs tillbaka.
År 1996 presenterade kommissionen en ny strategi på beskattningsområdet. När det gäller
bolagsskatt var det viktigaste resultatet uppförandekoden för företagsbeskattning, som
antogs genom en rådsresolution 1998. Rådet tillsatte även en grupp för uppförandekoden
(Primarologruppen) som skulle granska fall av orättvis företagsbeskattning. Gruppen pekade
ut 66 skatteförfaranden som måste avskaffas inom fem år. År 2001 gjorde kommissionen
en analytisk studie av företagsbeskattningen i Europeiska gemenskapen (SEC(2001)1681). I
kommissionens kompletterande meddelande (COM(2001)0582) fastställdes det att företagens
huvudproblem var att de var tvungna att anpassa sig till olika nationella bestämmelser på
den inre marknaden. Kommissionen föreslog olika metoder för att fastställa en konsoliderad
skattebas för EU-omfattande verksamhet. Dessa bestod av hemlandsbeskattning, en frivillig
gemensam konsoliderad skattebas, en europeisk bolagsskatt samt en obligatorisk och helt
harmoniserad skattebas. År 2004 inrättades en arbetsgrupp och dess bidrag införlivades i
ett kommissionsförslag (COM(2011)0121). Den föreslagna konsoliderade bolagsskattebasen
skulle innebära att företag kan utnyttja ett system med en enda kontaktpunkt där de kan lämna
in sina ansökningar om skatteåterbäring. De kan även konsolidera alla sina vinster och förluster
inom EU. Medlemsstaterna skulle enligt förslaget bevara alla sina befogenheter att fastställa sina
egna bolagsskattesatser. Europaparlamentets lagstiftningsresolution om detta förslag antogs i
april 2012. För att återuppta förhandlingarna med rådet lade kommissionen i juni 2015 fram en
strategi om att på nytt lägga fram förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas under
2016. Kommissionen valde en tvåstegsprocess, där en åtskillnad görs mellan den gemensamma
basen och de konsoliderade delarna, med två sammanlänkade lagstiftningsförslag om en
gemensam bolagsskattebas och om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Kommissionen
begärde att den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen skulle vara obligatorisk men
ansåg att den kunde införas stegvis. Detta förslag, som anpassats till arbetet inom OECD, skulle
även kunna motverka skatteundandragande genom att fylla regleringsluckor i de nationella
systemen, vilket skulle sätta stopp för de nuvarande metoderna för skatteundandragande.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1497602882502&uri=CELEX:52016PC0685
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1497602730658&uri=CELEX:52016PC0683
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B. Rättvis beskattning, skattetransparens och bekämpning av skatteflykt och skadlig
skattekonkurrens
Till följd av finanskrisen 2008 riktades uppmärksamheten mot bekämpningen av skatteflykt
och mot en rättvis beskattning av alla företag. Detta ska uppnås bland annat genom ökad
transparens (se åtgärdspaketet för ökad transparens av den 18 mars 2015), inbegripet genom
rådets direktiv avseende obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning
(direktiv (EU) 2015/2376) och meddelandet om skattetransparens för att bekämpa skatteflykt
och skatteundandragande (COM(2015)0136). År 2015 antog kommissionen en handlingsplan
för en rättvis och effektiv företagsbeskattning i Europeiska unionen (COM(2015)0302), enligt
vilken en reform av ramen för företagsbeskattningen inom EU ska genomföras i syfte att
bekämpa skattemissbruk, garantera hållbara inkomster och stödja ett bättre företagsklimat på
den inre marknaden. I januari 2016 lade kommissionen fram sitt åtgärdspaket för bekämpning av
skatteflykt, vilket bland annat inbegrep ett förslag till rådets direktiv om fastställande av regler
mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (COM(2016)0026).
Rådet antog detta direktiv i juli 2016. I april 2016 föreslog kommissionen en ändring av
direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag
och filialer. Enligt förslaget ska multinationella företag (med en konsoliderad omsättning
på minst 750 miljoner euro) offentliggöra vissa delar av den information som lämnas till
skattemyndigheterna.
Medlemsstaternas skattesystem måste vara förenliga med EU:s bestämmelser för statligt stöd.
I samband med kommissionens pågående undersökningar av skattebeslut för vissa företag
inrättade Europaparlamentet ett tillfälligt särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av
liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE-utskottet) och därefter TAXE 2-utskottet.
Mandatet för TAXE 2-utskottet löpte ut i augusti 2016.
C. Beskattning av små och medelstora företag
Sedan 2001 har kommissionen förespråkat systemet med hemlandsbeskattning, enligt vilket
små och medelstora företag får beräkna sina vinster (även från andra medlemsstater) enligt
hemlandets regler. När det gäller undanröjande av skattemässiga hinder för gränsöverskridande
riskkapital inrättades en arbetsgrupp som lade fram sin rapport 2010.
D. Personbeskattning
1. Inkomstskatt
Beskattningen av personer som förvärvsarbetar eller uppbär pension i en medlemsstat, men
bor eller har försörjningsplikt i en annan medlemsstat, har alltid varit en omtvistad fråga.
Dubbelbeskattning kan i allmänhet undvikas genom bilaterala avtal, men dessa avtal omfattar
inte frågor som rör olika former av skatteavdrag i bosättningsstaten för inkomster i den stat
där personen förvärvsarbetar. För att se till att personer bosatta utomlands behandlas på samma
sätt som personer bosatta inom landet lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om
harmonisering av inkomstskattelagstiftning med avseende på fri rörlighet (COM(1979)0737),
enligt vilket beskattningen skulle ske i bosättningsstaten. Efter att rådet avvisat förslaget drogs
det tillbaka, och kommissionen utfärdade endast en rekommendation om de principer som bör
tillämpas vid inkomstbeskattning av personer bosatta utomlands. Kommissionen inledde även
förfaranden mot vissa medlemsstater på grund av diskriminering av utländska arbetstagare.
EU-domstolen beslutade 1993 (i mål C-112/91) att en medlemsstat vid direktbeskattning
inte får behandla personer som är medborgare i en annan medlemsstat mindre gynnsamt än
egna medborgare (se mål C-279/93). På detta sätt framskred integrationen inom den direkta
personbeskattningen snarare genom EU-domstolens domar än genom lagstiftningsförslag.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0136
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0302
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0026
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/taxe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax2/home.html
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Kommissionen antog 2016 ett förslag till direktiv (COM(2016)0686) som syftar till att förbättra
befintliga tvistlösningsmekanismer rörande dubbelbeskattning inom EU.
2. Beskattning av gränsöverskridande utbetalningar av bankräntor och andra räntor
Skattebetalarna ska i princip deklarera ränteinkomster. I praktiken innebar den fria rörligheten
för kapital i kombination med banksekretessen möjligheter till skatteundandragande. En
del medlemsstater tar ut en källskatt på ränteinkomster. När Tyskland 1989 införde en
sådan källskatt på blygsamma 10 procent ledde det emellertid till att stora mängder
kapital flyttades till Luxemburg och den tyska skatten fick upphävas. Samma år föreslog
kommissionen ett gemensamt system med en källskatt på ränteinkomster (med en skattesats
på 15 procent). Förslaget drogs emellertid tillbaka och ersattes av ett nytt förslag om en
effektiv minimibeskattning av ränteinkomster från sparande i form av räntebetalningar (med
en skattesats på 20 procent). Efter utdragna förhandlingar nåddes en kompromiss och direktiv
2003/48/EG om beskattning av ränteinkomster antogs. Direktivet har sedan dess ersatts med
det mer långtgående direktivet 2014/107/EU, som tillsammans med direktiv 2011/16/EU
föreskriver ett omfattande informationsutbyte mellan skattemyndigheterna.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

När det gäller förslag om skatter är parlamentets roll i allmänhet begränsad till ett
samrådsförfarande. Parlamentet har i sina resolutioner i allmänhet ställt sig bakom alla
kommissionens förslag om såväl bolagsskatt som direkt personbeskattning, men har samtidigt
menat att deras räckvidd borde vara större.
Parlamentet utarbetar “årliga skattebetänkanden”. Det första skattebetänkandet, som utarbetades
med hjälp av en arbetsgrupp, antogs i februari 2012 (2011/2271(INI)). I detta betänkande
behandlas framför allt dubbelbeskattningsfrågor. I betänkande från 2013 behandlas skatter
och tillväxtpolitik samt skattesamordning (2013/2025(INI)). I betänkandet från 2015 fördömer
man aggressiv skattepolitik och stöder ett gemensamt angreppssätt för att mer effektivt
bekämpa skattebedrägerier och skatteflykt samt åstadkomma en väl fungerande inre marknad
(2014/2144(INI)).
Som en uppföljning av arbetet i de tillfälliga särskilda utskotten för skattebeslut och andra
åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt antog parlamentet två resolutioner
(TAXE och TAXE 2).
Efter läckan med Panamadokumenten 2016 tillsatte parlamentet en undersökningskommitté
(PANA) för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av
EU-rätten i fråga om penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande.
Dražen Rakić
11/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0686
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201112/20111213ATT33992/20111213ATT33992EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/2271(INI)
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=annual%20tax%20report:%20how%20to%20free%20the%20eu%20potential%20for%20economic%20growth&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2025(INI)&l=en&ei=ds1BUYbKMofGPLb9gfgH&usg=AFQjCNFyfwwU0E8PPT7tBQ_yZLoqZhRBlA&bvm=bv.43287494,d.ZWU
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2144(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//SV&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0310&language=SV&ring=A8-2016-0223
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