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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden stöder kommissionens förslag att inrätta en EU-omfattande frivillig gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas i EU. 

EU-länderna har olika skattebaser, vilket i praktiken utgör handelshinder för tillväxt och 
sysselsättning. 

Förslaget till en gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle innebära att 
bolagsbeskattningen i Europa väsentligt ändras, och att situationen för företag med 
handelsöverskridande verksamhet skulle kunna förbättras genom minskade administrativa 
kostnader och byråkrati. Därmed skulle den inre marknaden bli effektivare, EU-företagens 
konkurrenskraft förbättras och EU-marknaden bli attraktivare på global nivå jämfört med 
andra stora marknader, såsom Förenta staterna och Kina.

Föredraganden betonar följande nyckelfrågor:

Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen måste vara frivillig för företagen. Ett 
obligatoriskt system skulle leda till högre kostnader, särskilt för små och medelstora företag, 
och tillväxten och konkurrenskraften skulle därmed inte öka på den europeiska marknaden. 
Det är även värdefullt att ha konkurrerande system och institutionell konkurrens. Systemet 
bör inte bli obligatoriskt innan man har praktisk erfarenhet av systemet och känner till dess 
effekter. 

1. Skattesatsen bör även fortsättningsvis bestämmas av de nationella parlamenten. Målet är 
att stärka systemet för bolagsbeskattning, inte att harmonisera skattesatserna.

2. Gränsöverskridande hinder bör hävas. Systemet måste därför möjliggöra en 
konsolidering av vinster och förluster från början, för att underlätta mer 
gränsöverskridande affärsverksamhet.

3. Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen måste innebära en förenkling genom 
att endast en förklaring ska överlämnas för hela koncernen, dvs. ”en enda 
kontaktpunkt”. Den administrativa bördan och byråkratin måste minskas för att systemet 
med den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen ska fungera. Detta kommer att 
minska kostnaderna för efterlevnad, men också ge incitament för en gemensam 
skattebehandling.

4. Systemet bör vara så attraktivt att företagen väljer att delta i systemet med den 
gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen - vilket ger verkliga fördelar.

Föredraganden föreslår följande ändringar: 

Ändringar av formeln - ta bort försäljningsfaktorn: Formeln för fördelning av den 
konsoliderade skattebasen bör endast baseras på två faktorer: arbetskraft och tillgångar.
Försäljning enligt destinationsort innebär en betydande förändring av den nuvarande 
principen om att källstaten beviljas de slutliga beskattningsrättigheterna. Källprincipen har en 
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stark begreppsmässig förankring bland EU-medlemsstaterna och har länge varit den ledande
principen för OECD:s arbete med internationell beskattning. 
Små och medelstora medlemsstater med en liten hemmamarknad kommer i hög grad att 
förlora skatteintäkter med denna formel.

Det skulle dessutom vara ganska enkelt att manipulera en försäljningsfaktor baserad på 
destinationsort. En oberoende försäljningsagent (i ett land som inte tillämpar den 
gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen) skulle kunna kontraktsanställas av en 
mellanhand för att genomföra försäljningen till den relevanta marknaden för gruppens 
räkning, och därmed flytta försäljningens destinationsort från den ”avsedda” staten till den 
valda staten. Sådana skatteplaneringsmöjligheter skulle underminera faktorns legitimitet och 
troligtvis leda till komplicerade regler för att undvika skatteflykt.

Forum för den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen: Inrättandet av ett forum 
för medlemsstaterna för den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen för att lösa tvister 
utanför domstol (ändringar i skäl 26 och artikel 123).

Snabbare översyn: Kommissionen bör göra en översyn redan efter tre år för att utvärdera 
effekterna av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen, artikel 133.

Bedömning av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasens effekter vid 
översynen av direktivet: Kommissionen ska efter tre år bedöma för- och nackdelarna med 
inrättandet av ett obligatoriskt system för en gemensam konsoliderad bolagsskattebas i EU.  

Kommissionen ska också analysera direktivets effekter för medlemsstaternas skattebaser på 
nationella, regionala och lokala nivåer, inbegripet de socioekonomiska effekterna av flytt av 
ekonomisk verksamhet och arbetstillfällen inom EU. 

Man bör överväga att utöka den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen till 
andra enheter än företag, såsom partnerskap: I vissa medlemsstater tar många företag 
formen av partnerskap. Kommissionen bör analysera om partnerskap kan behandlas som om 
de vore företag.

Graden av fullgörande i långsiktiga kontrakt: Artikel 24 bör strykas eftersom företagen 
inte ska behöva utföra denna beräkning endast i skattesyften. Den är inte vanligt 
förekommande i medlemsstaternas redovisningssystem och gör att systemet blir mer 
komplicerat.

Göra den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen mer attraktiv: Den 
gemensamma konsoliderade bolagsskattebasens bestämmelser måste vara mer fördelaktiga 
för företagen än de nuvarande nationella systemen. 

Avskrivningsreglerna måste vara generösa för företag. I artikel 39 bör nivån ökas från 25 till 
35 procent när det gäller avskrivningssatsen för företagets grupp av tillgångar.  

Kravet i artikel 59 på registrering av koncerninterna transaktioner kan ifrågasättas eftersom 
detta skulle medföra extra administrativa bördor och kostnader för företag.
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Tydligare bestämmelser om revisioner: I artikel 122. En situation där alla behöriga 
myndigheter kan inleda en revision av hela, eller en del av, koncernen oavsett 
skattejurisdiktion skulle leda till oacceptabla administrativa följder.

Strängare regler mot missbruk: Man måste ändra artikel 80, där det anges att artificiella 
transaktioner med huvudsyftet att undvika skatt ignoreras vid beräkningen av skattebasen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Skattekonkurrens sätter press på
regeringarna att hålla utgifterna under
kontroll. Inrättandet av en 
EU-omfattande frivillig gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas bör dock 
inte påverka skattekonkurrensen, 
eftersom systemet inte omfattar en 
harmonisering av skattesatserna.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) En förbättring av den inre 
marknaden är nyckelfaktorn för att 
främja tillväxt och skapande av 
arbetstillfällen. Inrättandet av en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
bör förbättra tillväxten och skapa fler 
arbetstillfällen i unionen genom att de 
administrativa kostnaderna och 
byråkratin minskas för företag, särskilt 



PE475.872v01-00 6/15 PA\882659SV.doc

SV

för små företag som är verksamma i flera 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Formeln för fördelning av den 
konsoliderade skattebasen bör innefatta 
tre likvärdigt viktade faktorer (arbetskraft,
tillgångar och försäljning). Faktorn 
arbetskraft bör beräknas på grundval av 
lönekostnader och antalet anställda (varvid 
respektive post får en viktning på 0,5). 
Faktorn tillgångar bör utgöras av samtliga 
materiella anläggningstillgångar. 
Immateriella respektive finansiella 
tillgångar bör inte tas med i formeln till 
följd av sin flyttbara karaktär och riskerna 
för att systemet kringgås. Användningen av 
dessa faktorer innebär att 
ursprungsmedlemsstatens intressen får 
adekvat betydelse. Slutligen bör 
försäljningen tas med för att 
destinationsmedlemsstatens intressen ska 
beaktas på ett skäligt sätt. Dessa faktorer 
och viktningen av dem bör medföra att 
vinsten beskattas där den intjänas. Som ett 
undantag till den allmänna principen bör 
det finnas en skyddsklausul som medger att 
en alternativ metod används, om resultatet 
av fördelningen inte ger en rättvisande bild 
av affärsverksamhetens omfattning.

(21) Formeln för fördelning av den 
konsoliderade skattebasen bör innefatta 
två likvärdigt viktade faktorer (arbetskraft 
och tillgångar). Faktorn arbetskraft bör 
beräknas på grundval av lönekostnader och 
antalet anställda (varvid respektive post får 
en viktning på 0,5). Faktorn tillgångar bör 
utgöras av samtliga materiella 
anläggningstillgångar. Immateriella 
respektive finansiella tillgångar bör inte tas 
med i formeln till följd av sin flyttbara 
karaktär och riskerna för att systemet 
kringgås. Användningen av dessa faktorer 
innebär att ursprungsmedlemsstatens 
intressen får adekvat betydelse. Dessa 
faktorer och viktningen av dem bör 
medföra att vinsten beskattas där den 
intjänas. Som ett undantag till den 
allmänna principen bör det finnas en 
skyddsklausul som medger att en alternativ 
metod används, om resultatet av 
fördelningen inte ger en rättvisande bild av 
affärsverksamhetens omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Kommissionen bör inrätta ett nytt 
forum för den gemensamma 
konsoliderade bolagsskattebasen, i likhet 
med EU:s gemensamma forum för 
internprissättning, där företag och 
medlemsstater kan ta upp frågor och 
tvister avseende den gemensamma 
konsoliderade bolagsskattebasen. 
Forumet bör kunna vägleda företag och 
medlemsstater och vara en domstol i 
enlighet med artikel 267.2 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Efter en period av fem år bör 
kommissionen se över tillämpningen av 
direktivet, och medlemsstaterna bör biträda 
kommissionen genom att lämna synpunkter 
i detta avseende.

(27) Efter en period av tre år efter 
ikraftträdandet bör kommissionen se över 
tillämpningen av detta direktiv, och 
medlemsstaterna bör biträda kommissionen 
genom att lämna synpunkter i detta 
avseende.

Or. en

Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avdragsgilla utgifter ska innefatta samtliga 
försäljningskostnader och utgifter netto 
efter avdrag för avdragsgill mervärdesskatt 
som skattebetalare haft för att erhålla eller 
säkerställa inkomster, inbegripet kostnader 

Avdragsgilla utgifter ska innefatta samtliga 
försäljningskostnader och utgifter netto 
efter avdrag för avdragsgill mervärdesskatt 
som skattebetalare haft för att erhålla eller 
säkerställa inkomster, inbegripet kostnader 
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för forskning och utveckling och för att 
anskaffa eget kapital eller ta upp lån för 
rörelsens ändamål.

för forskning och utveckling och för att 
anskaffa eget kapital eller ta upp lån för 
rörelsens ändamål. Återkommande 
kostnader för miljöskydd och minskning 
av koldioxidutsläpp ska också betraktas 
som avdragsgilla utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår

Långfristiga kontrakt
1. Ett långfristigt kontrakt är ett kontrakt 
som uppfyller följande villkor:
(a) Det ingås för tillverkning, installering, 
uppförande eller för utförande av tjänster.
(b) Dess löptid överstiger eller väntas 
överstiga tolv månader.
2. Trots vad som sägs i artikel 18 ska 
intäkter från ett långfristigt kontrakt för 
skatteändamål redovisas till ett belopp 
som motsvarar den del av kontraktet som 
fullgjorts under beskattningsåret i fråga. 
Graden av fullgörande ska fastställas 
antingen på grundval av den andel som 
kostnaderna för året har av de totala 
uppskattade kostnaderna eller på 
grundval av en expertbedömning av 
fullgörandegraden vid utgången av 
beskattningsåret.
3. Kostnader för långfristiga kontrakt ska 
beaktas för det beskattningsår då de 
uppkommer.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Anläggningstillgångar, bortsett från de 
som avses i artiklarna 36 och 40, ska 
skrivas av tillsammans i en grupp av 
tillgångar med en årlig sats av 25 % av 
avskrivningsunderlaget.

1. Anläggningstillgångar, bortsett från de 
som avses i artiklarna 36 och 40, ska 
skrivas av tillsammans i en grupp av 
tillgångar med en årlig sats av 35 % av 
avskrivningsunderlaget.

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkterna 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Koncerner ska använda en konsekvent 
och tillräckligt dokumenterad metod för 
registrering av koncerninterna 
transaktioner. Koncerner får ändra denna 
metod enbart av giltiga kommersiella skäl 
och bara vid början av ett beskattningsår.

utgår

4. Metoden för registrering av 
koncerninterna transaktioner ska 
möjliggöra att alla koncerninterna 
överföringar och försäljningar 
identifieras till det lägre av 
anskaffningsvärdet och det skattemässiga 
värdet.

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till direktiv
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artificiella transaktioner som utförs enbart 
för att undvika skatt ska ignoreras vid 

Artificiella transaktioner som utförs med 
huvudsyftet att undvika skatt ska ignoreras 
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beräkningen av skattebasen. vid beräkningen av skattebasen.

Or. en

Ändringsförslag 11
Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den konsoliderade skattebasen ska för 
varje beskattningsår fördelas mellan 
koncernföretagen enligt en 
fördelningsformel. Vid fastställandet av 
den tilldelade andelen för ett 
koncernföretag A ska följande formel 
användas, varvid faktorerna försäljning,
arbetskraft och tillgångar ska få lika stor 
vikt:

1. Den konsoliderade skattebasen ska för 
varje beskattningsår fördelas mellan 
koncernföretagen enligt en 
fördelningsformel. Vid fastställandet av
den tilldelade andelen för ett 
koncernföretag A ska följande formel 
användas, varvid faktorerna arbetskraft och 
tillgångar ska få lika stor vikt:

Or. en

Ändringsförslag 12
Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1 – formel

Kommissionens förslag

skattebasKons.
Tillgångar

Tillgångar
3
1

anställdaAntal
anställdaAntal

2
1

derLönekostna
derLönekostna

2
1

3
1

gFörsäljnin
gFörsäljnin

3
1A Andel

Koncern

A

Koncern

A

Koncern

A

Koncern

A


















Parlamentets ändringsförslag

skattebasKons.
Tillgångar

Tillgångar
anställdaAntal

anställdaAntal
2
1

derLönekostna
derLönekostna

2
1A Andel Koncern

A

Koncern

A

Koncern

A



















2
1

2
1

Or. en
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Ändringsförslag 13
Förslag till direktiv
Artikel 95

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 95 utgår

Försäljningsfaktorns sammansättning
1. Försäljningsfaktorn ska bestå av ett 
koncernföretags totala försäljning 
(inkluderat fast driftsställe enligt 
artikel 70.2 andra stycket) som täljare och 
koncernens totala försäljning som 
nämnare.
2. Med försäljning avses inkomster från 
all försäljning av varor och allt 
tillhandahållande av tjänster efter avdrag 
för rabatter och returer, exklusive 
mervärdesskatt, andra skatter och 
avgifter. Undantagna intäkter, räntor, 
utdelningar, royaltyer och inkomster från 
avyttring av anläggningstillgångar ska 
inte ingå i försäljningsfaktorn såvida det 
inte rör sig om intäkter som förvärvats 
inom ramen för den löpande 
verksamheten. Koncernintern försäljning 
av varor och koncerninternt 
tillhandahållande av tjänster ska inte 
ingå.
3. Försäljning ska värderas enligt 
artikel 22.

Or. en

Ändringsförslag 14
Förslag till direktiv
Artikel 96

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 96 utgår

Försäljning enligt destinationsort
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1. Försäljning av varor ska ingå i 
försäljningsfaktorn för det
koncernföretag som är beläget i den 
medlemsstat dit varorna slutgiltigt 
försänds eller transporteras till 
förvärvaren. Om denna plats inte kan 
fastställas ska försäljningen av varorna 
tilldelas det koncernföretag som är 
beläget i den medlemsstat där varorna 
senast lokaliserades.
2. Tillhandhållandet av tjänster ska ingå i 
försäljningsfaktorn för det 
koncernföretag som är beläget i den 
medlemsstat där tjänsterna fysiskt 
tillhandahålls.
3. Undantagna intäkter, räntor, 
utdelningar, royaltyer och inkomster från 
avyttring av tillgångar som ingår i 
försäljningsfaktorn ska tilldelas 
mottagaren.
4. Om det inte finns något koncernföretag 
i den medlemsstat dit varorna skickas 
eller där tjänsterna tillhandahålls, eller 
om varorna skickas till eller tjänsterna 
tillhandahålls i ett tredjeland ska 
försäljningen ingå i försäljningsfaktorn 
för alla koncernföretag i förhållande till 
deras arbetskrafts- och tillgångsfaktor.
5. Om det finns flera koncernföretag i den 
medlemsstat dit varorna skickas eller där 
tjänsterna tillhandahålls ska 
försäljningarna ingå i försäljningsfaktorn 
för alla koncernföretag som är belägna i 
den medlemsstaten i förhållande till deras 
arbetskrafts- och tillgångsfaktor.

Or. en

Ändringsförslag 15
Förslag till direktiv
Artikel 97 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta genomförandeakter 
som fastställer regler för beräkning av 
faktorerna arbetskraft, tillgångar och 
försäljning, fördelningen av anställda och 
lönekostnader, tillgångar och försäljning
till respektive faktor samt värderingen av 
tillgångar. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 131.2.

Kommissionen får anta genomförandeakter 
som fastställer regler för beräkning av 
faktorerna arbetskraft och tillgångar, 
fördelningen av anställda och 
lönekostnader och tillgångar till respektive 
faktor samt värderingen av tillgångar. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 131.2.

Or. en

Ändringsförslag 16
Förslag till direktiv
Artikel 105 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När meddelandet om att ingå i systemet 
godkänts ska en enskild skattebetalare eller 
en koncern under fem beskattningsår 
tillämpa det system som föreskrivs i detta 
direktiv. Då den första bindningstiden löpt 
ut ska den enskilde skattebetalaren eller 
koncernen fortsätta att tillämpa systemet 
under bindningstider på tre beskattningsår 
såvida inte anmälan görs om att 
tillämpningen upphör. En anmälan om att 
tillämpningen upphör kan göras av 
skattebetalaren till behörig myndighet eller, 
om det rör sig om en koncern, av 
huvudskattebetalaren till 
huvudskattemyndigheten under de tre 
månaderna före det att den första eller 
efterföljande bindningstiden löper ut.

1. När meddelandet om att ingå i systemet 
godkänts ska en enskild skattebetalare eller 
en koncern under tre beskattningsår 
tillämpa det system som föreskrivs i detta 
direktiv. Då den första bindningstiden löpt 
ut ska den enskilde skattebetalaren eller 
koncernen fortsätta att tillämpa systemet 
under bindningstider på tre beskattningsår 
såvida inte anmälan görs om att 
tillämpningen upphör. En anmälan om att 
tillämpningen upphör kan göras av 
skattebetalaren till behörig myndighet eller, 
om det rör sig om en koncern, av 
huvudskattebetalaren till 
huvudskattemyndigheten under de tre 
månaderna före det att den första eller 
efterföljande bindningstiden löper ut.

Or. en
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Ändringsförslag 17
Förslag till direktiv
Artikel 122 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Huvudskattemyndigheten kan inleda och 
samordna revisioner av koncernföretag. En 
revision kan även inledas på begäran av en 
behörig myndighet.

Huvudskattemyndigheten kan inleda och 
samordna revisioner av koncernföretag. En 
revision kan även inledas på begäran av en 
behörig myndighet i den medlemsstat där 
koncernföretaget har sin hemvist.

Or. en

Ändringsförslag 18
Förslag till direktiv
Artikel 123a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 123a
Forumet för den gemensamma 

konsoliderade bolagsskattebasen –
ett tvistlösningsorgan

Kommissionen ska inrätta ett nytt forum 
för den gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen, i likhet med
EU:s gemensamma forum för 
internprissättning, där företag och 
medlemsstater kan ta upp frågor och 
tvister avseende den gemensamma 
konsoliderade bolagsskattebasen. 
Forumet ska ge vägledning och vara en 
domstol i enlighet med artikel 267.2 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 19
Förslag till direktiv
Artikel 133 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 tre år efter att detta 
direktiv trätt i kraft se över hur det 
genomförts och rapportera till 
Europaparlamentet och 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.
Rapporten ska innehålla en analys av 
direktivets effekter för medlemsstaternas 
skattebaser på nationell, regional och 
lokal nivå. Kommissionen ska också 
analysera de socioekonomiska effekter 
som den gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen har för flytten av 
ekonomisk verksamhet och arbetstillfällen 
inom EU. Kommissionen ska också 
bedöma möjligheten att beskatta 
partnerskap som om de vore företag, och 
inte som icke-transparenta enheter. 
Rapporten ska även innehålla en analys 
av för- och nackdelarna med att göra 
systemet obligatoriskt. Rapporten ska vid 
behov åtföljas av lämpliga 
lagstiftningsförslag.

Or. en


