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FÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och 

valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet välkomnar de nya initiativen från kommissionen och uppmuntrar 

medlemsstaterna att intensifiera sina insatser för att bekämpa skattebedrägeri, 

skatteundandragande och skatteflykt, främja tydligare, transparentare och rättvisare 

skattebeslut, bekämpa aggressiv skatteplanering, undvika dubbelbeskattning och icke-

beskattning samt få slut på den illojala och skadliga skattekonkurrensen inom unionen. 

2. Europaparlamentet vill att man ska återinföra en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

(CCCTB), och kräver att den genomförs fullt ut, baserat på en fullständig 

konsekvensbedömning, med respekt för subsidiaritetsprincipen, och innehåller ordentliga 

redskap som hindrar att den missbrukas. CCTB bör inte medföra onödiga administrativa 

bördor och kostnader för efterlevnad, och bör täppa till kryphålen mellan de nationella 

systemen. CCCTB bör också komplettera införandet av en offentlig och transparent 

landsvis rapportering för multinationella företag.  

3. Europaparlamentet påminner om att det på rådets nivå, trots utvecklingen nyligen, inte 

har fattats några väsentliga beslut om företagsbeskattning, och anser att CCCTB är ett 

avgörande steg mot ytterligare integration inom unionen. 

4. Europaparlamentet berömmer kommissionens ansats att föreslå en enkel gemensam 

bolagsskattebas (utan konsolidering) som ett första steg och att kommissionen, fram till 

dess att konsolidering återinförs i ett senare skede, kommer att inkludera ett inslag av 

gränsöverskridande lättnader. Parlamentet påpekar att detta inslag inte är ett fullgott 

substitut för konsolidering och att det kommer att ta tid innan detta nya system fungerar 

helt och hållet. 

5. Europaparlamentet anser att finanspolitiska åtgärder och bolagsbeskattning bör vara 

viktiga verktyg för att främja innovation, konkurrenskraft, tillväxt, sysselsättning och 

investeringar. Parlamentet anser att medlemsstaterna, genom effektivare, transparentare 

och rättvisare skattebehandling som är väsentligt svårare att kringgå för alla bolag, måste 

främja en attraktiv, konkurrenskraftig och stabil företagsmiljö som kan underlätta för 

företag, inbegripet små och medelstora företag, innovativa företag, familjeföretag, 

egenföretagare och fria yrken, att verka över gränserna inom unionen, bl.a. med syftet att 

attrahera mer utlandsinvesteringar. Parlamentet beklagar användningen av instrument för 

aggressiv skatteplanering hos de multinationella företagen, vilka har ett försprång framför 

de små och medelstora företagen och därigenom bidrar till att försämra deras 

konkurrenskraft. Parlamentet efterlyser konkurrenskraftiga, enkla och mer samordnade 

skattesystem med ett mindre antal skatteundantag, och vill att skadliga 

skattebestämmelser avvecklas i nära samarbete med och bland medlemsstaterna. 

6. Europaparlamentet är starkt övertygat om att kampen mot skattebedrägeri, skatteflykt och 

skatteundandragande bör äga rum i en bredare kontext och i överensstämmelse med 

OECD:s rekommendationer. Kommissionen uppmanas att lägga fram ett förslag om att 

fastställa kriterier för att definiera ”skatteparadis”, baserat på en unionsdefinition, och att 

förhandla fram skatteavtal med tredjeländer på unionens vägnar i samband med detta. 
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Parlamentet understryker att avsaknaden av en gemensam definition snedvrider den inre 

marknaden, vilket leder till rättsosäkerhet. 

7. Europaparlamentet understryker att skatter och utdelningar ska betalas i det land där den 

ekonomiska verksamheten äger rum eller mervärdet skapas och där offentliga tjänster och 

infrastruktur används. Medlemsstaterna uppmanas att respektera dessa principer i 

nationell skattelagstiftning. Parlamentet beklagar att den överdrivna komplexiteten hos 

och skillnaderna mellan de nationella skattesystemen utnyttjas för aggressiv 

skatteplanering.  

8. Europaparlamentet framhåller i detta sammanhang behovet av tydliga, transparenta och 

samstämda regler för beräkning av vinster och värdeskapande. 

9. Europaparlamentet stöder principerna om transparens och automatiskt utbyte av 

information i samband med skattebeslut från skattemyndigheter. Detta kan öka tilliten 

mellan medlemsstaterna. Parlamentet anser att skattebeslut används för att skapa rättslig 

säkerhet och ett företagarvänligt klimat för skattebetalarna. 

10.  Europaparlamentet påpekar att digitalisering även innebär en utmaning för nationella 

skattesystem och gränsöverskridande verksamhet. Parlamentet understryker i detta 

sammanhang att de allmänna principerna för företagsbeskattning måste tillämpas 

konsekvent, och uppmanar kommissionen att främja en enhetlig definition av ”fast 

driftsställe” och ”ekonomiskt underlag” för digitala företag, i syfte att lättare kunna 

beräkna vinsten i ett visst område, så att skatteintäkterna kan fastställas i enlighet med 

detta. 

11. Europaparlamentet anser att grundläggande företagsstyrningsprinciper rörande 

transparens och ansvarsskyldighet kommer att bidra till en stark och stabil ekonomi 

genom minskad marknadsvolatilitet och ökat förtroende för företag. Parlamentet 

efterlyser offentlig landsspecifik rapportering för stora företag inom alla sektorer för att 

öka insynen i deras verksamhet, särskilt med avseende på deras vinster, den skatt som 

betalats på vinsterna och det stöd som de fått. Parlamentet anser att obligatorisk 

rapportering på detta område är en viktig del av företagens ansvar gentemot aktieägarna 

och samhället. 

12. Europaparlamentet anser att den inre marknaden för att fungera effektivt behöver ett 

skattesystem som i större utsträckning bygger på transparens, samarbete och 

harmonisering. Parlamentet betonar att små och medelstora företag i unionen för 

närvarande enklare kan utsättas för illojal konkurrens än de multinationella företagen, 

som har möjlighet att artificiellt utforma sin struktur för att sänka sina skatter. 

13. Europaparlamentet anser att medlemsstaternas suveränitet bör tas i beaktande, liksom 

olikheterna mellan ekonomi-, handels- och företagssektorer när det gäller hur de påverkar 

tillväxt, utveckling och social sammanhållning inom medlemsstaterna och unionen som 

helhet. 

14. Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att se till att målet med skattetransparens 

uppnås samtidigt som man garanterar personuppgiftsskyddet och sekretess för 

information som utbyts samt garanterar näringsfriheten. Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang lösningar som bygger på en balans mellan transparens och sekretess. 
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15. Europaparlamentet betonar att unionsinitiativ inte bör resultera i onödigt ökade 

administrativa bördor och efterlevnadskostnader. Parlamentet anser att alla förslag bör 

leda till ökad rättssäkerhet, transparens, enkelhet och till att den administrativa processen 

påskyndas.  

16. Europaparlamentet påminner om att det fortfarande, trots de ansträngningar som gjorts, 

förekommer fall av dubbelbeskattning som måste lösas. Parlamentet uppmuntrar enklare, 

snabbare och transparentare lösningar, särskilt för små och medelstora företag, 

egenföretagare och fria yrken. Parlamentet föreslår förenklad användning av intäkter som 

kommer från skatter som betalats i utlandet. 

17. Europaparlamentet understryker att bilaterala och multilaterala skatteavtal är mycket 

komplexa, vilket ofta skapar kryphål som möjliggör skatteundandragande i kombination 

med inhemska skattesystem. 

18. Europaparlamentet betonar att det behövs automatiskt, transparent, omedelbart och 

uttömmande utbyte av information, inklusive skattebeslut, mellan berörda 

skattemyndigheter, vilket skulle kunna ske i form av ett centralt unionsregister, och 

uppmuntrar till bättre informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna om 

skattefrågor. 

19. Europaparlamentet anser att kommissionen och medlemsstaterna bör fortsätta att utveckla 

elektroniska lösningar för skatterelaterade förfaranden i syfte att minska de administrativa 

bördorna och förenkla gränsöverskridande förfaranden. 

20. Europaparlamentet betonar vikten av stark skattesuveränitet och kräver att beskattning 

förblir en nationell fråga som varje medlemsstat beslutar om, i enlighet med fördraget. 

Parlamentet uppmuntrar dock mer omfattande informationsutbyte mellan behöriga 

myndigheter i skattefrågor. 

21. Europaparlamentet föreslår att kommissionen ska utvärdera effekterna av de särskilda 

ekonomiska zonerna i unionen, vilka inrättats för att främja tillväxt och ekonomisk 

återhämtning i avgränsade områden, t.ex. gränsområden, områden som har drabbats hårt 

av krisen eller områden med hög arbetslöshet. Parlamentet uppmuntrar i detta 

sammanhang utbytet av bästa praxis mellan skattemyndigheter. Parlamentet understryker 

att politiska insatser för att ge missgynnade områden skattefördelar måste ligga i linje 

med unionens mål att få till stånd bättre skattetransparens och att få bukt med skatteflykt 

och skattebedrägerier, och inte får underminera den rådande EU-lagstiftningen om 

regionalt stöd.  

22. Europaparlamentet kräver att tillgången till information om de verkliga huvudmännen för 

företag i EU, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2015/8491 även 

inbegriper information om företags globala effektiva bolagsskattesats på grundval av 

koncernredovisning som genomförts och offentliggjorts enligt Europaparlamentets och 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det 

finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73). 
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rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 20131, och att denna information tillhandahålls 

direkt, online, utan onödig byråkrati och på ett språk som är lättbegripligt för relevanta 

myndigheter. 

23. Europaparlamentet understryker att skapandet av en finanspolitisk union är en 

förutsättning för varaktig ekonomisk stabilitet i EU. 

24. Europaparlamentet anser att initiativen för en effektivare bolagsbeskattning bör inbegripa 

förslag om att förbättra företagsmiljön för nyetablerade företag, till exempel 

skatteincitament i syfte att uppmuntra investerare att återinvestera kapitalvinster i små 

högriskföretag i unionen eller tydligare skatteregler för aktieoptioner. 

25. Europaparlamentet betonar att det fram till dess att den gemensamma bolagsskattebasen 

genomförts fullt ut är viktigt att stödja arbetet i parlamentets särskilda utskott för 

skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt, som 

undersöker den skadliga användningen av patentboxar, brevlådeföretag och andra 

metoder för skatteplanering som har tagits fram för att undvika eller minimera skatter, 

eftersom skatteundandragande till sist leder till större statsskuld och/eller högre skatter 

för små och medelstora företag och för medborgarna. 

26. Europaparlamentet efterlyser införandet av en regel om att offentliga organ, inbegripet 

unionen, medlemsstaterna och företag som ägs av dem, inte får betala ut offentliga medel 

till företag som inte har informerat om sina faktiska ägare, globala effektiva 

bolagsskattesatser och inte offentliggjort landsspecifika rapporter. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå harmoniserade kriterier för 

skattebefrielse för företags investeringar i forskning och utveckling för att uppnå 

unionens mål att 3 % av BNP ska gå till forskning senast 2020. 

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte avstå från att tillämpa artikel 116 i 

EUF-fördraget, som ger den nödvändiga rättsliga grunden för att parlamentet och rådet 

ska kunna agera i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet för att eliminera 

metoder som leder till en snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden, till 

exempel skattekonkurrens som tillämpas av medlemsstaterna genom icke-transparenta 

och illojala skattebeslut. 

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas för att 

förbättra företagsmiljön och bekämpa skatteundandragande i EU. 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning 

och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om 

upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19). 
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