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ALLMÄN SKATTEPOLITIK

Medlemsstaterna beslutar om skatterna eftersom EU bara har begränsade
befogenheter i frågan. Eftersom EU:s skattepolitik är inriktad på att få den
inre marknaden att fungera smidigt, har harmoniseringen av den indirekta
beskattningen behandlats före den direkta beskattningen. Kampen mot skadligt
skatteundandragande och skadlig skatteflykt har nyligen blivit prioriterad politisk
fråga. Skatteåtgärder måste antas enhälligt av medlemsstaterna. Europaparlamentet
har rätt att rådfrågas i skattefrågor. När det gäller budgetrelaterade frågor är
parlamentet till och med medlagstiftare.

RÄTTSLIG GRUND

Kapitlet om skattebestämmelser (artiklarna 110–113) i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) om harmonisering av lagstiftningen rörande
omsättningsskatter, punktskatter och andra indirekta skatter; kapitlet om tillnärmning
av lagstiftningen (artiklarna 114–118 i EUF-fördraget) 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 om den fria rörligheten för personer, tjänster och kapital (artiklarna
45–66 i EUF-fördraget), miljön (artiklarna 191–192 i EUF-fördraget) och konkurrens
(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 blir rådfrågat. Bland de bestämmelser som antagits inom skatteområdet
ingår direktiv om tillnärmning av nationella bestämmelser samt rådets beslut. Den
bestående övertygelsen om att vi bör behålla kravet på enhällighet för alla beslut
om beskattning gör det svårt att uppnå den nivå på skattesamordningen som Europa
kräver, och kommissionen har lagt fram förslag om en övergång till kvalificerad majoritet
för vissa skatteområden. Dessa godkändes dock inte av medlemsstaterna.
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 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,
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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.

MÅL

EU:s strategi för skattepolitiken förklaras i kommissionens meddelande Skattepolitiken
i Europeiska unionen – Prioriteringar för de kommande åren‘ och lite mer nyligen
i publikationen Taxation – promoting the internal market and economic growth:
towards simple, fair and efficient taxation in the European Union. Befogenheten
att införa, slopa eller justera skatter ligger fortfarande hos medlemsstaterna. Så
länge EU-reglerna respekteras är varje medlemsstat fri att välja det skattesystem
som den anser lämpligast. Inom dessa ramar är de viktigaste prioriteringarna
för EU:s skattepolitik att undanröja skattehinder för gränsöverskridande ekonomisk
verksamhet, bekämpa skadlig skattekonkurrens och skadligt skatteundandragande,
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, enligt vad som fastställs
i inremarknadsakten. Dessutom är beskattningen ett av de viktigaste politikområdena
som övervakas genom den europeiska planeringsterminen, den årliga cykeln för
samordning av den ekonomiska politiken. Ett antal landsspecifika rekommendationer
till medlemsstaterna berör regelbundet kampen mot aggressiv skatteplanering,
skatteundandragande eller skatteflykt.

INITIATIV OCH FRAMSTEG

Kommissionens årsrapport om beskattning beskriver vad EU har uppnått
och de skattefrågor som fortfarande måste lösas. Bekämpning av skatteflykt,
skatteundandragande och skattebedrägeri på både EU-nivå och global nivå står
fortfarande högt upp på EU-institutionernas dagordningar. På andra håll har arbetet
fortsatt med att göra företagsbeskattningen i EU rättvisare och bättre anpassad till en
modern digital ekonomi på den inre marknaden. Följande viktiga initiativ har lanserats:
— I direktivet mot skatteflykt (som antogs 2016 och ändrades 2017) fastställs regler

mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion och
hybrida missmatchningar med tredjeländer tas upp.

— Direktivet om administrativt samarbete (DAC), som infördes 2011 för att förbättra
utbytet av skatteupplysningar, har ändrats flera gånger under de senaste åren,
senast den 22 mars 2021 genom DAC7, vilket fortfarande måste genomföras (se
nedan). Före detta gjordes de senaste ändringarna genom DAC6, som antogs
den 25 maj 2018. Detta direktiv innehåller ett krav på att mellanhänder, såsom
konsulter, advokater eller finansinstitut, ska rapportera vissa skattearrangemang
till lokala skattemyndigheter, som sedan automatiskt bör utbyta den information
som samlas in i hela EU.

— Den 15 juli 2020 antog kommissionen ett skattepaket för rättvis och enkel
beskattning, bestående av följande tre separata men kompletterande initiativ: 1) en
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handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin:
en uppsättning 25 initiativ som ska antas och genomföras av kommissionen fram
till 2024 för att göra beskattningen rättvisare, enklare och bättre anpassad till
modern teknik, 2) en översyn av direktivet om administrativt samarbete (DAC7),
som formellt antogs av rådet den 22 mars 2021, och som syftar till att säkerställa
att medlemsstaterna automatiskt utbyter information om intäkter som genereras av
säljare på digitala plattformar, oavsett om plattformen är belägen i EU eller inte; ett
förslag till ytterligare översyn av direktivet om administrativt samarbete (DAC8) för
att behandla utbytet av information om kryptotillgångar och e-pengar är fortfarande
under behandling, och 3) ett meddelande om god förvaltning på skatteområdet i
och utanför EU.

— Den 18 maj 2021 offentliggjorde kommissionen ett meddelande om
företagsbeskattning för 2000-talet, där man efterlyste en integrering av EU:s
åtgärder när det gäller bolagsbeskattning i en övergripande EU-skatteagenda och
föreslår en rad åtgärder för att säkerställa en rättvis och effektiv beskattning. I
meddelandet förespråkas också ett förslag till ett mer långsiktigt regelverk för
bolagsbeskattning (BEFIT – Business in Europe: Framework for Income Taxation),
i riktning mot ett gemensamt skatteregelverk och en rättvisare fördelning av
beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.

— Den 1 januari 2018 trädde nya regler i kraft som tvingar medlemsstaterna
att ge skattemyndigheter tillgång till uppgifter som samlats in enligt
lagarna om penningtvätt. Direktiven om bekämpning av penningtvätt (fjärde
penningtvättsdirektivet respektive femte penningtvättsdirektivet) syftar till att
förhindra att det europeiska finansiella systemet används för penningtvätt
och finansiering av terrorism. Syftet med detta är att säkerställa att
nationella skattemyndigheter har direkt tillgång till information om de verkliga
ägarna till företag, stiftelser och andra enheter, liksom företagens register
över åtgärder för kundkännedom. Reglerna syftar också till att göra det
möjligt för skattemyndigheterna att reagera snabbt och effektivt på fall av
skatteundandragande och skatteflykt.

Det lagstiftningsförslag om bekämpning av penningtvätt som kommissionen lade fram
i juli 2021 omfattar följande:
— Ett nytt förslag om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används

för penningtvätt eller för finansiering av terrorism.

— Ett förslag om inrättande av myndigheten för bekämpning av penningtvätt och
finansiering av terrorism.

— Ett förslag om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och vissa
kryptotillgångar.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Europaparlamentet har i regel ställt sig bakom huvuddragen i kommissionens program
på skatteområdet, med kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande och
penningtvätt som en politisk prioritering under den aktuella och tidigare valperioder.
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Parlamentet har i sina rekommendationer på detta område dragit nytta av arbetet i flera
tillfälliga utskott.
Det första av dessa, utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär
eller med liknande effekt (TAXE), uppmärksammade den paradoxala situationen att fri
konkurrens i skattefrågor och bristande samarbete mellan medlemsstaterna har lett till
att vinsterna inte beskattas på samma platser där värdet skapas, vilket resulterar i en
urholkning av skattebasen och förlorade intäkter i flera länder, även i länder som har
omfattats av åtstramningsåtgärder.
Mot bakgrund av Panamadokumenten och Luxleaks-avslöjandena, som hade
uppmärksammat behovet av ökat samarbete och transparens i hela världen, byggde
TAXE 2-utskottet vidare på TAXE-utskottets arbete. Utskottets slutliga betänkande
antogs av Europaparlamentet i form av en resolution den 6 juli 2016, i vilken man
krävde att sanktioner mot icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner som finns med på
en svart lista över skatteparadis även ska gälla för företag och banker, samt revisions-
och advokatbyråer, med möjlighet att återkalla deras tillstånd att bedriva rörelse.
Parlamentet betonade de negativa konsekvenserna av patentboxar, som i de flesta fall
används av multinationella företag för att undvika skatter.
Undersökningskommittén beträffande penningtvätt, skatteflykt och
skatteundandragande (PANA) byggde vidare på arbetet i TAXE- och TAXE 2-utskotten
och på parlamentets resolution från december 2015 om ökad transparens, samordning
och samstämdhet för bolagsbeskattningen, där man identifierade lagstiftnings- och
övervakningsutmaningar i samband med skattefrågor.
Syftet med TAXE 3 – utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet,
skatteundandragande och skatteflykt – var att fortsätta TAXE-, TAXE 2- och PANA-
utskottens arbete och att undersöka frågor som rör digital beskattning, nationella
medborgarskapsprogram och momsbedrägerier.
Utskottets slutliga betänkande antogs av parlamentet i kammaren den 26 mars 2019.
Parlamentet betonade att det finns ett brådskande och fortlöpande behov av att
reformera reglerna, så att de internationella, europeiska och nationella skattesystemen
kan bemöta 2000-talets nya ekonomiska, sociala och tekniska utmaningar. Parlamentet
drog slutsatsen de befintliga skattesystemen och redovisningsmetoderna inte har
vad som krävs för att hålla jämna steg med utvecklingen eller för att säkerställa att
alla marknadsaktörer betalar sin skäliga andel skatt. Ledamöterna välkomnade att
kommissionen under sin sista mandatperiod hade lagt fram 26 lagstiftningsförslag som
syftade till att täppa igen vissa av kryphålen, förbättra bekämpningen av ekonomisk
brottslighet och aggressiv skatteplanering och göra skatteuppbörden mer effektiv och
säkra större skatterättvisa. De beklagade dock djupt de bristande framstegen i rådet när
det gäller viktiga initiativ avseende bolagsskattereformer som ännu inte hade slutförts
på grund av avsaknaden av en uppriktig politisk vilja. De begärde att EU-initiativ som
ännu inte hade slutförts snabbt skulle antas och att genomförandet skulle övervakas
noggrant i syfte att säkerställa effektivitet och vederbörlig efterlevnad och hålla jämna
steg med de många olika typerna av skattebedrägeri, skatteundandragande och
aggressiv skatteplanering. Ledamöterna begärde slutligen EU skulle anta en bred
strategi för att med stöd av relevant politik hjälpa medlemsstaterna att gå över från
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sina nuvarande skadliga skattesystem till ett skattesystem som är förenligt med EU:s
rättsliga ram och andan i EU-fördragen.
Underutskottet för skattefrågor (FISC) till utskottet för ekonomi och valutafrågor
inrättades i september 2020 för att fortsätta det arbete med att bekämpa skatteflykt som
parlamentet hade bedrivit under sin tidigare mandatperiod. Utskottets mål är att se till
att parlamentet främjar rättvis beskattning på nationell nivå, EU-nivå och internationellt.
Mot bakgrund av utmaningen att främja en hållbar ekonomisk återhämtning i linje med
den europeiska gröna given har utskottet dessutom till uppgift att bidra till att utforma
en enklare, effektivare och mer hållbar skattepolitik i EU. Parlamentet har redan antagit
två resolutioner på grundval av FISC-betänkanden:
— En resolution av den 15 februari 2022 om effekterna av nationella skattereformer

för EU:s ekonomi. Bland andra slutsatser välkomnade parlamentet den historiska
överenskommelse som nåtts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD) och G20 om att reformera det internationella skattesystemet
för att säkerställa en rättvisare fördelning av vinster och beskattningsrättigheter
mellan länder med avseende på de största multinationella företagen, inbegripet
en partiell omfördelning av beskattningsrätten till de länder där värde skapas och
fastställande av en global effektiv minimiskattesats på 15 %.

— En resolution av den 27 september 2021 om Pandoradokumenten.
konsekvenser för ansträngningarna att bekämpa penningtvätt, skatteflykt
och skatteundandragande. Med denna resolution uppmanade parlamentet
EU att täppa till de kryphål som möjliggör skatteflykt, penningtvätt och
skatteundandragande i stor skala. Parlamentet uppmanade också kommissionen
att vidta rättsliga åtgärder mot medlemsstater som inte genomför befintlig
lagstiftning på ett korrekt sätt.

Jost Angerer
08/2022
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