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Angående: Motiverat yttrande från Riksdagen i Konungariket Sverige över förslaget till 
rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB)
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

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 Riksdagen i Konungariket Sverige över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Motiverat yttrande från Sveriges riksdag

Mot bakgrund av prövningen av subsidiaritetsprincipens tillämpning i kommissionens förslag 
om direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (KOM(2011)0121) som redovisas 
i skatteutskottets utlåtande 2010/11: SkU37 Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) anser riksdagen att det aktuella utkastet 
innehåller inslag som innebär att förslaget i dess helhet inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen.

Regeringen har i faktapromemoria 2010/11:FPM96 redovisat sin bedömning i 
subsidiaritetsfrågan. Där erinras att det faller inom ramen för varje medlemsstats nationella 
kompetens att säkra välfärden genom att ta ut och använda skatteintäkter på lämpligt sätt. 
Företagsbeskattningen är nära integrerad med både andra delar av skatteområdet och med 
medlemsstaternas ekonomiska och politiska förhållanden. Sett från det perspektivet är 
medlemsstaten bättre lämpad än EU att bedöma och överblicka hur företagsbeskattningen bör 
utformas för att nå politiska och ekonomiska mål både nationellt och inom EU. Nationella 
företagsskattesystem är generellt sett utformade på ett sätt som passar näringslivsstrukturen i 
varje enskild medlemsstat (bank och finans, industri, jordbruk etc.). Det kan därför hävdas att 
det finns en risk för att CCCTB skulle kunna minska konkurrensen och därmed negativt 
påverka produktiviteten inom EU. Vidare är den rättsliga grunden för förslaget artikel 115 i 
FEUF, vilket innebär att rådet ska utfärda direktiv om tillnärmning av lagar som direkt 
inverkar på den inre marknadens upprättande eller funktion. Delar av förslaget går längre 
enligt regeringens bedömning. Det gäller t.ex. den förändrade fördelningen av skatteintäkter 
som fördelningsnyckeln ger upphov till. Vilka åtaganden respektive eftergifter som en 
medlemsstat ska göra i förhållande till andra medlemsstater när det gäller fördelningen av 
skatteintäkter är främst en fråga som medlemsstaterna är bäst lämpade att bedöma. En 
förändrad skattefördelning mellan medlemsstaterna är inte heller nödvändig för att den inre 
marknaden ska fungera bättre. Regeringen håller dock med kommissionen om att flera av de 
fördelar med CCCTB som lyfts fram för företagen bäst skulle uppnås genom lagstiftning på 
EU-nivå. Detta gäller bl.a. vissa av de administrativa förenklingar som kan förutses och 
minskade dokumentationskrav inom EU, risken för dubbelbeskattning och möjligheten till 
gränsöverskridande kvittning av förluster. Även om invändningar kan riktas mot delar av 
förslaget i subsidiaritetshänseende, anser regeringen sammantaget att det inte finns skäl att 
ifrågasätta kommissionens bedömning att förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen.
Oavsett de invändningar som kan riktas mot förslaget från subsidiaritetssynpunkt ska 
betydelsen av en bättre samordning på företagsskatteområdet inte underskattas. Stora delar av 
kommissionens förslag kan mycket väl visa sig rymma värdefulla fördelar för företagande och 
investeringar inom EU och därmed i förlängningen också för jobbtillväxt och välfärd inom 
hela unionen. Trots detta anser riksdagen att regeringen inte fullt ut dragit konsekvensen av att 
delar av förslaget inte är fritt från invändningar från subsidiaritetssynpunkt. En alltför extensiv 
tillämpning av de regler som ger unionen lagstiftningskompetens leder i förlängningen till en 
urholkning av medlemsstaternas suveränitet när det gäller att bibehålla tillräckliga 
skatteintäkter för att finansiera välfärden. Riksdagen anser att dessa invändningar därför 
måste leda till slutsatsen att kommissionens förslag i sitt nuvarande skick inte till alla delar är 
utformat så att det kan anses vara förenligt med subsidiaritetsprincipen.


