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Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den nederländska andra kammaren över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Motiverat yttrande

Subsidiaritet

Andra kammaren anser att det inte tillräckligt tydligt visats att åtgärder från Europeiska 
unionens sida har fördelar i jämförelse med åtgärder som vidtas av de enskilda 
medlemsstaterna var och en för sig. Andra kammaren anser därför att förslaget inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Välståndet i EU som helhet
Om man införde förslaget till direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
(CCCTB-direktivet) vore detta inte fördelaktigt för alla berörda parter. Det behövs därför en 
bedömning som jämför fördelarna för vissa med nackdelarna för andra. När andra kammaren 
gör denna bedömning noterar den att välståndsvinsten för EU som helhet är mycket 
begränsad. Andra kammaren noterar att ett införande av det föreslagna CCCTB-direktivet till 
och med skulle få negativa följder för BNP i EU som helhet. Av Europeiska kommissionens 
konsekvensbedömning framgår att införandet av det föreslagna CCCTB-direktivet sannolikt 
skulle minska EU:s BNP med 0,2 procent.

Välståndet i de enskilda medlemsstaterna
I ett antal medlemsstater, däribland Nederländerna, skulle införandet av det föreslagna 
CCCTB-direktivet minska den allmänna välståndsnivån. I de flesta medlemsstater skulle det 
föreslagna CCCTB-direktivet minska BNP. I Nederländernas fall skulle BNP-minskningen 
kunna uppgå till så mycket som 1,69 procent, vilket motsvarar en välståndsförlust på 11–
12 miljarder euro. Andra kammaren är oroad över att införandet av det föreslagna 
CCCTB-direktivet sannolikt skulle leda till att investeringsnivån i Nederländerna sjönk med 
1,84 procent.

Förlust av budgetintäkter samt medlemsstaternas suveränitet på skatteområdet
Införandet av det föreslagna CCCTB-direktivet skulle leda till en förlust av budgetintäkter.
Den föreslagna minskningen av skattebasen skulle – under i övrigt lika förhållanden –
medföra en minskning av skatteintäkterna i Nederländerna och andra medlemsstater. Med 
tanke på det betänkliga budgetläget i medlemsstaterna kommer detta förslag vid ett olyckligt 
tillfälle.

Europeiska kommissionen anger i sin motivering till förslaget att direktivets effekter för 
medlemsstaternas skatteintäkter i slutändan beror på de nationella politiska val som görs i 
fråga om eventuella anpassningar av kombinationen av olika skatteinstrument och tillämpliga 
skattesatser. Andra kammaren anser att Europeiska kommissionen genom att välja denna 
lösning indirekt försöker påverka skattesatserna, vilka är föremål för medlemsstaternas 
suveräna beslutsfattande.

På beskattningsområdet förordar andra kammaren att EU-institutionerna agerar återhållsamt, 
både av praktiska och av principiella skäl. Andra kammaren anser att detta förslag inte är 
önskvärt, eftersom det skulle medföra en förskjutning på området för direkt beskattning från 
nationell nivå till europeisk nivå.
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Proportionalitet

Andra kammaren menar att denna EU-åtgärd går utöver vad som är nödvändigt för att nå 
målen i fördragen och anser därför att förslaget inte är proportionellt.

Huvudskälet till detta är att förslaget skulle leda till två olika system för bolagsbeskattning.
För medlemsstaterna skulle detta innebära en ökning av kostnaderna för genomförandet, 
eftersom båda system skulle behöva användas. Denna finansiella och administrativa 
belastning vore proportionell endast om den kompenserades genom avsevärda fördelar. Enligt 
andra kammarens åsikt är så inte fallet.

Det förorsakar också höga kostnader att införa ett nytt system. Det skulle också medföra extra 
arbete med tanke på beskattningskonventionerna, som är grundade på det befintliga systemet 
och inte på det föreslagna läget med ett extra system. Andra kammaren anser att inte heller 
detta är önskvärt eller proportionellt i förhållande till de avsedda fördelarna.

Vidare skulle den föreslagna formeln för fördelning av den sammanlagda konsoliderade 
vinsten (över gränserna) ge nackdelar för medlemsstater med stora servicesektorer, eftersom 
faktorer som immateriella och finansiella tillgångar inte ingår i fördelningsmodellen.
Nederländerna hör till de länder som på ett oproportionellt sätt skulle missgynnas av detta.

Rättslig grund

Inom andra kammaren finns olika åsikter om den valda rättsliga grunden.

Vissa politiska partier menar att artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(FEUF) är en lämplig rättslig grund för det föreslagna CCCTB-direktivet, eftersom det 
handlar om den inre marknadens sätt att fungera. De betonar särskilt att detta betyder att 
direktivet måste antas med enhällighet av rådet.

Andra partier menar att fördraget inte erbjuder någon rättslig grund för att anta detta förslag 
och betonar att fördraget som helhet saknar grund för åtgärder på området för direkt 
beskattning. De framhåller också att direkta skatter omfattas av medlemsstaternas suveräna 
beslutsfattande.

Slutsats

De ovan anförda iakttagelserna gäller det synsätt som omfattas av de partier i parlamentet som 
tillsammans har en bred majoritet i andra kammaren. Vissa andra partier anser att införandet 
av det föreslagna CCCTB-direktivet eventuellt kan få positiv verkan. De noterar att företag 
med verksamhet i fler än en medlemsstat i framtiden skulle kunna ha endast ett 
beskattningssystem att brottas med. Till följd av detta skulle den administrativa belastningen 
för dessa företag minska till 7 procent. Företagen skulle också kunna undvika 
dubbelbeskattning och – å andra sidan – inte längre kunna undvika beskattning helt och hållet.
Detta är positivt när det gäller att förenkla beskattningen och bekämpa arrangemang för 
skatteflykt. Vidare kan det föreslagna CCCTB-direktivet fungera som ett bra styrmedel för att 
stoppa det oroande ”race to the bottom”, dvs. kampen för att hålla lägre skattesatser än 
omvärlden, inom bolagsbeskattningen mellan medlemsstaterna. Enligt dessa partier bör denna 
punkt undersökas närmare.
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Minst ett parti noterar att den takt i vilken bolagsbeskattningen tas ut också kan ökas eller 
minskas av medlemsstaterna själva för att neutralisera budgeteffekterna.

Vissa partier betraktar det föreslagna CCCTB-direktivet som proportionellt eftersom företag 
som är verksamma i fler än en medlemsstat kan välja att behandlas i enlighet med direktivet, 
medan andra inte skulle belastas av det. Enligt dessa partier är minskningen av den 
administrativa belastningen mycket större än genomförandekostnaderna för 
skattemyndigheterna.


