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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0121),

– med beaktande av artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet 
med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0092/2011),

– med beaktande av de motiverande yttranden från den nederländska första kammaren, 
Sveriges riksdag, det bulgariska parlamentet, Förenade kungarikets underhus, den polska 
sejmen, det maltesiska parlamentet, det slovakiska parlamentet, det irländska underhuset 
och den rumänska deputeradekammaren, som lagts fram i enlighet med protokoll (nr 2) 
om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka 
utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet 
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-.../2011),

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Företag som vill bedriva verksamhet 
över gränserna i EU stöter på allvarliga 
hinder och marknadssnedvridningar till 

(1) Företag som vill bedriva verksamhet 
över gränserna i EU stöter på allvarliga 
hinder och marknadssnedvridningar till 
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följd av att det finns 27 olika 
bolagsskattesystem. Dessa hinder och
snedvridningar motverkar att den inre 
marknaden fungerar väl. De avskräcker 
från investeringar i EU och strider mot 
prioriteringarna i kommissionens 
meddelande från den 3 mars 2010 Europa 
2020-strategin – En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla. De strider också 
mot villkoren för en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft.

följd av att det finns 27 olika 
bolagsskattesystem. Dessa hinder och 
snedvridningar motverkar att den inre 
marknaden fungerar väl. De avskräcker 
från investeringar i EU och strider mot 
prioriteringarna i kommissionens 
meddelande från den 3 mars 2010 ”Europa 
2020-strategin – En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla”, mot Euro plus-
pakten och mot den ekonomiska, 
budgetmässiga och skattemässiga 
integration som är nödvändig för att 
kunna förverkliga en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft.

Or. nl

Motivering

Aktualisering.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom skillnader i skattesatser inte 
ger upphov till samma typ av hinder, 
behöver systemet med en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas inte påverka 
medlemsstaternas befogenheter att 
fastställa nationella bolagsskattesatser.

(5) Eftersom skillnader i skattesatser inte 
ger upphov till samma typ av hinder, 
behöver systemet med en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas inte påverka 
medlemsstaternas befogenheter att 
fastställa nationella bolagsskattesatser. 
Medlemsstaterna får därför behålla 
möjligheten att ge företagen vissa 
incitament, särskilt i form av 
skatterabatter.

Or. nl

Motivering

Ingen motivering behövs.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Detta direktiv är ingen förelöpare till 
en harmonisering av medlemsstaternas 
bolagsskattesatser. Om det dock visar sig 
bolagsbeskattningens ekonomiska 
effektivitet, ändamålsenlighet och 
rimlighet skulle förbättras genom en viss 
harmonisering av skattesatserna, kan 
man titta närmare på detta vid 
utvärderingen av detta direktiv.

Or. nl

Motivering

Även om en harmonisering av skattesatserna för närvarande inte är aktuell, får vi inte helt 
och hållet utesluta detta i framtiden.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den breda skattebasen, 
konsolideringen och medlemsstaternas 
befogenheter att fastställa nationella 
bolagsskattesatser garanterar att systemet 
med en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas är skatteneutralt. 

Or. nl

Motivering

Ingen motivering behövs.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Om systemet med en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas skulle 
påverka regionala eller lokala 
myndigheters skatteinkomster står det 
medlemsstaterna fritt att vidta åtgärder 
för att rätta till detta, i enlighet med 
nationell lagstiftning och på ett sätt som 
står i överensstämmelse med detta 
direktiv.

Or. nl

Motivering

De regionala förhållandena i vissa medlemsstater utgör inget hinder för att införa systemet 
med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. 

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Systemet bör innefatta en allmän regel 
för att motverka missbruk, som 
kompletteras av bestämmelser för att 
hindra vissa specifika typer av missbruk. 
Dessa bestämmelser bör innefatta 
begränsningar av avdragsrätten för räntor 
som betalas till närstående företag med 
skatterättsligt hemvist i ett lågskatteland 
utanför EU som inte utbyter upplysningar 
med utbetalarens medlemsstat i enlighet 
med ett avtal som är jämförbart med rådets 
direktiv 2011/16/EU om administrativt 
samarbete i fråga om beskattning och om 
upphävande av direktiv 77/799/EEG och 
reglerna om kontrollerade utländska 
företag.

(20) Systemet bör innefatta en 
ändamålsenlig allmän regel för att 
motverka missbruk, som kompletteras av 
bestämmelser för att hindra vissa specifika 
typer av missbruk. Dessa bestämmelser bör 
innefatta begränsningar av avdragsrätten 
för räntor som betalas till närstående 
företag med skatterättsligt hemvist i ett 
lågskatteland utanför EU som inte utbyter
upplysningar med utbetalarens 
medlemsstat i enlighet med ett avtal som är 
jämförbart med rådets direktiv 2011/16/EU 
om administrativt samarbete i fråga om 
beskattning och om upphävande av direktiv 
77/799/EEG och reglerna om kontrollerade 
utländska företag.



PR\882669SV.doc 9/17 PE475.870v01-00

SV

Or. nl

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Detta direktiv innehåller ett helt nytt 
angreppssätt avseende en viktig del av 
företagsbeskattningen. Därför bör det 
göras en grundlig analys och utvärdering 
så snart detta är möjligt att genomföra på 
ett meningsfullt sätt. På grund av den tid 
det ofrånkomligen tar att tillämpa och 
genomföra bolagsbeskattningen, är en 
seriös utvärdering inte möjlig under de 
första 5 åren efter ikraftträdandet. 

Or. nl

Motivering

Somliga förespråkar en utvärdering efter 3 år. Med tanke på följdordningen bokslut –
skattedeklaration – skattekontroll – skatteinbetalning, är detta dock inte meningsfull, eftersom 
alltför få cykler har fullbordats.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25b) I den analys som ska göras enligt 
översynsklausulen bör även följande 
faktorer ingå: Den gemensamma 
konsoliderade bolagsskattebasens 
frivilliga karaktär, begränsningen av 
harmoniseringen till skattebasen, 
fördelningsnyckeln samt användbarheten 
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för små och medelstora företag.

Or. nl

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 80 Artikel 80
Allmän regel mot missbruk Allmän regel mot missbruk

Artificiella transaktioner som utförs enbart
för att undvika skatt ska ignoreras vid 
beräkningen av skattebasen.

Artificiella transaktioner som utförs 
huvudsakligen för att undvika skatt ska 
ignoreras vid beräkningen av skattebasen.

Första stycket ska inte gälla verklig 
kommersiell verksamhet där skattebetalare 
kan välja mellan två eller flera möjliga 
transaktioner som får samma kommersiella 
resultat men medför olika skattepliktiga 
belopp.

Första stycket ska inte gälla verklig 
kommersiell verksamhet där skattebetalare 
kan välja mellan två eller flera möjliga 
transaktioner som får samma kommersiella 
resultat men medför olika skattepliktiga 
belopp.

Or. nl

Motivering

I den allmänna bestämmelsen för förhindrande av missbruk tas med rätta hänsyn till både den 
faktiska situationen och avsikten. Föredraganden anser dock att det i fall av artificiella 
transaktioner (faktiskt förhållande) måste räcka med detta faktum, eftersom avsikten 
uppenbarligen är att undvika skatt.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 133 Artikel 133
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Översyn Översyn
Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska åtminstone
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna. 

Or. nl

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 133 Artikel 133
Översyn Översyn

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av den frivilliga 
karaktären på denna reglering och 
effekterna av den mekanism som inrättas 
enligt kapitel XVI i detta direktiv om 
fördelningen av skattebaserna mellan 
medlemsstaterna.

Or. nl

Motivering

Införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas är något så radikalt nytt inom EU 
att det är bättre att först testa den på frivillig basis. Den frivilliga karaktären kommer 
dessutom att göra det attraktivare för medlemsstaterna att gå med på en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas (vars godkännande är beroende av ett enhälligt beslut i rådet). 
Inte desto mindre måste vi vara beredda att efter fem år och därefter utvärdera systemets 
frivilliga karaktär.



PE475.870v01-00 12/17 PR\882669SV.doc

SV

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 133 Artikel 133
Översyn Översyn

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av huruvida det är 
önskvärt att utvidga harmoniseringen av 
skattebasen till en harmonisering av 
skattesatserna samt av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna. 

Or. nl

Motivering

Vid införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas är det lämpligt att börja med 
skattebasen och överlåta åt medlemsstaterna att bestämma skattesatserna. Vid utvärderingen 
av effekterna av förslaget måste man dock beakta denna aspekt.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 133 Artikel 133
Översyn Översyn

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 

Kommissionen ska fem år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till rådet om hur 
det fungerar. Rapporten ska framför allt 
innehålla en analys av effekterna av den 
mekanism som inrättas enligt kapitel XVI i 
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detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna.

detta direktiv om fördelningen av 
skattebaserna mellan medlemsstaterna. 
Rapporten ska också innehålla en 
utvärdering av hur de små och medelstora 
företagen har utnyttjat denna reglering 
och hur användbar den är för dem.

Or. nl

Motivering

Små och medelstora företag är de sammantaget största arbetsgivarna i Europeiska unionen 
och hos dem skapas flest arbetstillfällen. Särskilt eftersom det bara finns ett förslag till en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas och inte, som förväntat, ett förslag till beskattning 
för små och medelstora företag med gränsöverskridande verksamhet enligt lagstiftningen i 
hemmedlemsstaten, måste den faktiska tillämpningen av den gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen och de små och medelstora företagens tillgång till denna tas med i 
konsekvensutvärderingen.



PE475.870v01-00 14/17 PR\882669SV.doc

SV

MOTIVERING

Förslagets innehåll

Genom direktivet om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas införs gemensamma 
bestämmelser för beräkningen av skattebasen för företag som bedriver verksamhet i 
Europeiska unionen. 

Detta gemensamma skatteregelverk innehåller en heltäckande uppsättning bestämmelser för 
beräkning av varje enskilt företags eller filials skattepliktiga resultat, för konsolidering av 
dessa resultat (vinst och förlust) när det är fråga om koncerner, och för fördelning av denna 
konsoliderade skattebas (när den är positiv) på varje berörd medlemsstat.

Fördelningen av den konsoliderade skattebasen görs på basis av en fast fördelningsnyckel 
som består av tre faktorer med lika vikt: omsättning, arbetskraft och tillgångar. 

Varje medlemsstat ska tillämpa sin egen skattesats på den andel av skattebasen som man får 
sig tilldelad. Harmoniseringen berör bara beräkningen av hur skattebasen ska fördelas. Det är 
medlemsstaternas sak att besluta om skattesatser. 

Harmoniseringen gäller inte heller de nationella reglerna för affärsredovisning.

Systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas är frivilligt. Alla företag, små eller 
stora, med eller utan gränsöverskridande verksamhet, ska kunna tillämpa en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas. Ingen ska dock vara tvungen att göra det. När ett företag väljer 
att tillämpa en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, är det valet giltigt i fem år, och 
förlängs med tre år i taget om det inte sägs upp minst tre månader innan det löper ut. 

I förslaget ingår också bestämmelser för att motverka missbruk, och det finns anvisningar för 
hur systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas bör förvaltas av 
medlemsstaterna enligt systemet med en enda kontaktpunkt. 

Direktivet ger kommissionen befogenhet på obestämd tid att anta delegerade akter inom fyra 
områden.

Direktivet innehåller en översynsklausul som särskilt avser effekterna av 
omfördelningsformeln för skattebasen.

Slutligen måste medlemsstaterna vid införlivandet av detta direktiv i sin egen lagstiftning ge 
kommissionen en jämförelsetabell.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden är övertygad om att systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
är ett nödvändigt instrument dels för att fullborda den europeiska inre marknaden, dels för den 
stabilitet i euroområdet som krävs för den ekonomiska integrationen i Europa. Den nuvarande 
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krisen får inte bli ett hinder, utan måste fungera som katalysator för införandet av systemet 
med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.
Föredraganden gläder sig därför åt att systemet med en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas varje gång har nämnts explicit i slutsatserna från de toppmöten med 
Europeiska rådet eller eurogruppen som har ägt rum före utarbetandet av detta betänkande. 
Hon framhåller också att Tysklands förbundskansler och Frankrikes president den 18 augusti 
2011 i en gemensam skrivelse till Europeiska rådets ordförande insisterade på att 
förhandlingarna om systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle slutföras 
före slutet av 2012, och tydligt meddelade (som extra påtryckning?) att de arbetar på ett 
franskt-tyskt mellanstatligt initiativ.

Denna positiva uppmärksamhet för systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
måste låta som ljuv musik för Europaparlamentet, särskilt som också Europaparlamentet 
under senare år upprepade gånger har insisterat på att ett system med en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas måste införas. 
Därför vill jag som föredragande varmt stödja detta förslag till direktiv, och uppmana rådet att 
utan dröjsmål åter diskutera detta förslag och komma fram till ett positivt beslut. 

Vissa nationella parlament har framfört invändningar, då man menat att kommissionen bryter 
mot subsidiaritetsprincipen. Föredraganden har inte låtit sig övertygas av dessa invändningar. 
Man kan ju bara komma till rätta med störningar på den inre marknaden om man har en 
gemensam uppsättning bestämmelser och gemensamma administrativa förfaranden och ett 
system med en enda kontaktpunkt. Föredraganden stöder därför kommissionen i dess beslut 
att inte ompröva detta förslag. 

Föredraganden understryker nedan de viktigaste fördelarna med ett införande av systemet 
med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.

 Bättre skattetransparens som gör skattesystemet rättvisare och effektivare.  
 Minskade kostnader för efterlevnad och mindre av onödig administration, vilket 

förbättrar tillväxtmöjligheterna för företag med gränsöverskridande verksamhet, gör 
Europeiska unionen attraktivare för utländska investerare, och främjar den inre 
marknadens tillgänglighet för företag som hittills inte haft gränsöverskridande 
verksamhet. 

 Förhoppning om att lokaliseringsbeslut på den inre marknaden i högre grad än hittills 
ska fattas på samhälleliga och ekonomiska skatteneutrala grunder. 

 Minskning av skatteproblem i två avseenden: Å ena sidan minskning av skatteflykt 
och skattebedrägerier och å andra sidan minskning av dubbelbeskattning.

Ju fler som deltar i systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, desto större blir 
de fördelar som kan vinnas. Därför verkar det lockande att göra systemet obligatoriskt i stället 
för frivilligt. Men då en gemensam konsoliderad bolagsskattebas i Europeiska unionen är 
något så nytt, genomgripande och egentligen i viss mån experimentellt, och eftersom det 
kanske inte är ett lämpligt konjunkturläge för att i dagsläget tvinga alla företag, både stora och 
små, till en genomgripande övergång, föredrar föredragande att man behåller den frivilliga 
karaktären på systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Dock föreslår 
föredraganden att denna lösning på nytt ska övervägas efter en tid, och har därför formulerat 
ett ändringsförslag om en översynsklausul.
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För att maximera fördelarna med systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas är 
det önskvärt att det införs i hela unionen. Föredraganden föredrar ett frivilligt system med en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas i hela unionen framför ett obligatoriskt system, inom 
en modell för närmare samarbete. Om rådet dock inte skulle lyckas få till stånd en ordentlig 
överenskommelse, blir det under alla omständigheter angeläget med ett närmare samarbete. I 
ett sådant fall måste man sträva efter att alla medlemsstater som tillhör euroområdet eller har 
fått klartecken för anslutning deltar, då ytterligare ekonomisk integration är ett krav för dessa 
länder, av flera skäl. 

En annan diskussionspunkt är hur omfattande harmoniseringen ska vara. Föredraganden ser å 
ena sida fördelar med en tillnärmning av skattesatserna (minimum eller intervall). Å andra 
sidan erkänner hon att detta egentligen inte är nödvändigt för att den inre marknaden ska 
fungera väl, och att det i dagsläget, då de flesta medlemsstaterna kämpar med att få de 
offentliga finanserna att tillfriskna eller att hålla dem på benen, inte är lämpligt med ett 
radikalt genomförande av harmoniseringen. Skulle det dock efter en tid visa sig att 
skattekonkurrensen mellan medlemsstaterna gör mer skada än nytta, kan man alltid vidta extra 
åtgärder. Även om detta direktiv inte på något vis är en förelöpare till en harmonisering av 
bolagsskattesatserna, föreslår föredraganden att man tar upp skattesatsfrågan i 
översynskklausulen.

Föredraganden förespråkar absolut konsolideringsprincipen, både på grund av den inre 
marknadens ändamålsenlighet och de fördelar som systemet med en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas innebär för företagen. Eftersom skattebasen i systemet är bredare än den 
genomsnittliga nationella skattebasen, och eftersom medlemsstaterna själva bestämmer 
skattesatserna, kan konsolideringen inte vara något hinder för medlemsstaterna. 

Skattebasens bredd, medlemsstaternas skattesatssuveränitet samt konsolideringen innebär 
tillsammans att systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas kan vara 
”skatteneutralt”, både gentemot näringslivet och gentemot de offentliga finanserna.

Den fasta fördelningsnyckel som återfinns i direktivet har ingen inverkan på skattebasen, utan 
bara på dess fördelning mellan medlemsstaterna. Fördelningen måste vara rättssäker, 
förutsägbar, ekonomiskt relevant och rättvis. För detta syfte är de tre avgörande faktorerna i 
förslaget väl valda: uppgifterna är kända och framgår av bokföringen, de är svåra att 
manipulera och de kan förklara vinstens storlek. Faktorn arbetskraft uppdelas helt riktigt i 
lönekostnad och personalstyrka, för att till största delen utjämna effekten av skillnader i 
lönenivå mellan medlemsstaterna. Föredraganden stöder därför fördelningsnyckeln, men 
håller med kommissionen om att det är lämpligt att denna nyckel blir föremål för en 
översynsklausul.  

Naturligtvis är föredraganden nöjd med systemet med en enda kontaktpunkt och ett fördjupat 
samarbete mellan de nationella skattemyndigheterna. Hon ställer sig bara tveksam till 
huruvida grunderna för att utse huvudskattemyndighet är tillräckligt anpassade till den 
ekonomiska verkligheten och garanterar en tillräcklig spridning över medlemsstaterna.

Till sist har föredraganden inget att invända mot att systemet med en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas är frikopplat från bokföringsreglerna. Alternativet vore ett system som var 
anpassat till internationella redovisningsstandarder (IFRS). I så fall skulle man indirekt ha 
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delegerat beslutet om skattebas till den privata sektorn, och man skulle komma fram till ett 
system som säkerligen inte lämpar sig för små och medelstora företag.


