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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 Nationalförsamlingen i 
Republiken Bulgarien över ovannämnda förslag.
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BILAGA

REPUBLIKEN BULGARIEN
DEN FYRTIOFÖRSTA NATIONALFÖRSAMLINGEN

UTSKOTTET FÖR EUROPEISKA FRÅGOR 
OCH TILLSYN ÖVER EUROPEISKA FONDER

Nr 153-18-48/12.05.2011

BETÄNKANDE

om förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
(CCCTB), nr 102-00-25/19.04.2011

I. Vid ett sammanträde den 11 maj 2011 diskuterade utskottet för europeiska frågor och 
tillsyn över europeiska fonder (CEAOEF) förslaget till rådets direktiv om en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB), KOM(2011)0121 av den 16 mars 2011, under 
punkt 28 i nationalförsamlingens arbetsprogram för 2011 om EU-frågor.

II. Förslaget till en gemensam konsoliderad bolagsskattebas innebär att enhetliga regler 
införs för beskattning av företagskoncerner som verkar i EU. De koncerner som omfattas ska 
kunna beräkna sin beskattningsbara inkomst på grundval av en gemensam uppsättning EU-
regler och skicka in en enda konsoliderad koncernredovisning i den medlemsstat där 
moderbolaget (huvudskattebetalaren) har sin hemvist. Koncernens konsoliderade 
beskattningsbara vinst ska fördelas på de enskilda företagen på grundval av tre faktorer. Varje 
medlemsstat kan därefter beskatta företagens vinster i enlighet med den gällande skattesatsen 
i respektive stat. 

En ny administrativ ram ska införas, med innebörden att berörda koncerner som verkar i flera 
medlemsstater ska lyda under en skattemyndighet i en enda medlemsstat när det gäller 
administration och kontroll av bolagsbeskattningen, och att eventuella tvister inom denna stat 
ska avgöras av medlemsstatens domstolar.

III.  Enligt den ståndpunkt som lämnats in av ministerrådet är Republiken Bulgarien 
emot att en gemensam konsoliderad bolagsskattebas införs på EU-nivå.

Republiken Bulgarien anser att införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas för 
alla medlemsstaterna skulle innebära att EU förlorar de konkurrensfördelar som uppstår på 
grund av mångfalden av skatteregler och skattesatser, och att detta i sin tur skulle leda till att 
utländska investeringar avleds från EU till länder som har mer gynnsamma skattesystem. 

Dessutom skulle både medlemsstaternas förvaltningar och företagen tvingas bära betydligt 
högre kostnader för att administrera bolagsbeskattningen.



CM\867537SV.doc 3/5 PE464.951v01-00

SV

Förslaget till rådets direktiv innehåller inslag som är oacceptabla för Bulgarien. Det mest 
kontroversiella av dessa är den föreslagna mekanismen för fördelning av den gemensamma 
konsoliderade skattebasen. Bulgarien anser inte att de tre faktorer som tilldelningen ska bygga 
på är objektiva kriterier som kan användas för att beräkna företagens andelar av koncernens 
skattebas. Den föreslagna tilldelningsmekanismen återspeglar inte särdragen hos varje 
medlemsstats ekonomi eller skillnaderna i ekonomisk utveckling och levnadsstandard.

Förslaget till direktiv innebär inte att skattesatserna ska harmoniseras, men medlemsstaterna 
kan bara motverka de negativa effekterna av införandet av en konsoliderad skattebas genom 
att ändra sina skattesatser. Detta gör att medlemsstaterna berövas en viktig mekanism för att 
skapa makroekonomisk stabilitet och balanserade statsbudgetar.

En annan viktig fråga är förslaget till en gemensam administrativ ram. Republiken Bulgarien 
anser inte att avsnittet om administrativa förfaranden har utvecklats tillräckligt. De stora 
skillnaderna mellan medlemsstaternas administrativa förfaranden för beskattning av företag 
har inte beaktats, och inte heller skillnaderna mellan skatteförvaltningarnas uppbyggnad, 
bemanning och organisation. Om det infördes två olika förfaranden för handläggning av 
bolagsskattefrågor skulle dels förvaltningskostnaderna och kostnaderna för företagen avsevärt 
öka, dels skulle frågor om vilka skyldigheter olika grupper av skattebetalare har kunna 
handläggas på ett sätt som leder till diskriminering. I Bulgarien administreras 
bolagsbeskattningen i enlighet med lagen om bolagsskatt och lagen om skatt och social 
försäkring. Om direktivet antas förändras reglerna för beskattning av företagens vinster och 
inkomster helt, oavsett om de ingår i europeiska koncerner eller inte, och en ny administrativ 
ram måste införas i lagen om skatt och social försäkring.

IV. Förslaget till direktiv diskuterades vid ett möte med budget- och finansutskottet den 
4 maj 2011. 

Utskottet stöder enhälligt ministerrådets ståndpunkt i fråga om förslaget till rådets direktiv 
om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, enligt vilken Republiken Bulgarien är emot 
införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas på EU-nivå.

Budget- och finansutskottet anser att förslaget till rådets direktiv om en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas inte är förenligt med Republiken Bulgariens skattepolitik 
och nationella intressen.

Utskottet framhåller också att förslaget inte är förenligt med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. Kommissionen har inte lagt fram tillräckliga kvalitativa och 
kvantitativa indikatorer som bevisar att målen för de föreslagna åtgärderna inte kan uppnås av 
varje medlemsstat för sig i enlighet med kraven i artikel 5.3 i fördraget om 
Europeiska unionen och protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i Lissabonfördraget. När det gäller proportionalitetsprincipen, 
som är förankrad i artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen, anser budget- och 
finansutskottet att förslaget till direktiv är mer långtgående än vad som krävs för att nå målen 
i fördragen, eftersom det ökar medlemsstaternas administrativa och finansiella bördor.

Utskottet för europeiska frågor och tillsyn över europeiska fonder stöder ministerrådets 
ståndpunkt att Republiken Bulgarien är emot införandet av en gemensam konsoliderad 
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bolagsskattebas på EU-nivå.

Efter att ha diskuterat förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas avger Republiken Bulgariens nationalförsamling, via utskottet för 
europeiska frågor och tillsyn över europeiska fonder, följande motiverade yttrande som 
ska vidarebefordras till de europeiska institutionerna:

1. Utskottet för europeiska frågor och tillsyn över europeiska fonder har framfört sin 
ståndpunkt i fråga om en gemensam skattepolitik på EU-nivå i diskussioner om olika EU-
frågor avseende den nya ekonomiska styrningen och den inre marknaden liksom de 
samordnade åtgärderna för att mildra effekterna av den globala ekonomiska och finansiella 
krisen. Utskottet anser att införandet av en gemensam europeisk skattepolitik bör hanteras 
med varsamhet, så att potentiella förändringar inte påverkar förutsägbarheten, stabiliteten och 
konkurrenskraften för företagen negativt.

2. Utskottet för europeiska frågor och tillsyn över europeiska fonder anser att förslaget till 
rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas strider mot subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna av följande skäl:

När det gäller subsidiaritetsprincipen: 

 Utskottet anser att förslaget till direktiv om en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas på EU-nivå strider mot subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om 
Europeiska unionen.

 Utskottet anser inte att kommissionen har lagt fram tillräckliga kvalitativa och 
kvantitativa indikatorer som bevisar att målen för de föreslagna åtgärderna inte kan uppnås 
av varje medlemsstat för sig i enlighet med kraven i protokoll nr 2 till Lissabonfördraget om 
tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

 Utskottet för europeiska frågor och tillsyn över europeiska fonder anser att de enskilda 
medlemsstaternas skattebaser återspeglar särdragen i medlemsstaternas produktionsstrukturer. 
För en sådan ekonomi som Bulgariens, som släpar efter något, är det oerhört viktigt att ta 
hänsyn till vikten av att komma i kapp. I det här skedet skulle ett införande av en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas på EU-nivå leda till en så kallad ”saxeffekt” mellan 
medlemsstaterna, vilken skulle utgöra ett hinder för fortsatt integration på den inre 
marknaden.

 Utskottet stöder kommissionens initiativ för att förenkla de gemensamma 
bolagsskattebestämmelserna, men vill tydligt framföra åsikten att en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas i EU skulle innebära att enskilda medlemsstater och EU 
som helhet förlorar viktiga konkurrensfördelar. Bolagsskatten är ett viktigt verktyg som 
kan användas för att stimulera ekonomisk tillväxt och sysselsättning, och bör därför falla 
under den nationella kompetensen.

 Utskottet för europeiska frågor och tillsyn över europeiska fonder anser att det 
föreslagna systemet med tre faktorer skulle leda till att skattebasen i en del medlemsstater, 
däribland Bulgarien, reduceras. Detta skulle i sin tur sätta indirekt press på skattesatserna. 
Enligt preliminära beräkningar från Bulgariens finansministerium skulle dagens skattesats på 
10 procent behöva höjas med 3–4 procent för att kompensera inkomstbortfallet i 
statsbudgeten.
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 Utskottet för europeiska frågor och tillsyn över europeiska fonder anser inte att 
förslaget till direktiv löser frågan om internprissättning och att denna endast har avförts till 
att bli en fråga mellan koncernerna och tredje parter. Vi vill också framhålla att beslut om 
skattelättnader för företagen fattas av medlemsstaterna.

 Utskottet anser att de enda åtgärder som kan vidtas på detta område är åtgärder för att 
samordna de nationella skattesystemen. Skattebasen bör dock inte konsolideras.

Sammanfattningsvis anser utskottet att målen för förslaget inte kan nås lättare på EU-nivå.

När det gäller proportionalitetsprincipen: 

 Förslaget till direktiv överensstämmer inte med den proportionalitetsprincip som 
fastställs i artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen, eftersom det ökar medlemsstaternas 
administrativa och finansiella bördor genom att två olika system för bolagsbeskattning 
införs, vilket är mer långtgående än vad som krävs för att nå målen i fördragen.

 Förslaget till direktiv innebär att en klar åtskillnad görs mellan bestämmelser om 
skatt och bestämmelser om redovisning, genom att en balansräkning för skatteändamål 
införs där beskattningsbara inkomster och utgifter ligger till grund för fastställandet av den 
gemensamma skattebasen. Administrationen av två parallella system för bolagsbeskattning 
skulle leda till betydligt högre kostnader för förvaltningarna och företagen för att se till 
att skattereglerna följs och att de nya redovisningsförfarandena tillämpas.

 Om direktivet antas förändras reglerna för beskattning av företagens vinster och 
inkomster helt, oavsett om de ingår i europeiska koncerner eller inte, och en ny rättslig ram 
måste införas. Dessutom blir det nödvändigt att införa internationella beskattningskoncept 
som är fullständiga nyheter i den nationella skattelagstiftningen och som skulle medföra 
ytterligare pålagor på företag och förvaltningar.

 Förslaget till direktiv kan få negativa konsekvenser för statsbudgetarna, och den 
föreslagna försiktighetsklausulen räcker inte för att uppväga den omotiverade minskningen av 
företagens verksamhetsomfattning. Detta scenario innebär att medlemsstaternas 
statsbudgetar berövas skatteintäkter som ingår i budgetplaneringen för respektive år och 
ligger till grund för genomförandet av den nationella politiken. Dessutom innehåller förslaget 
till direktiv en bestämmelse om att beskattningsår inte behöver motsvara kalenderår och 
kan variera inom en koncern. Detta skulle medföra allvarliga administrativa och tekniska 
problem och öka företagens kostnader för skatte- och redovisningstjänster.

 Trots att kommissionen hävdar att de föreslagna åtgärderna skulle skapa ett 
gynnsammare investeringsklimat på den inre marknaden skulle Republiken Bulgarien, 
tillsammans med ett antal andra medlemsstater, drabbas av minskade investeringar.
Förslaget till rådets direktiv är därför inte den mest proportionella lösningen på problemen på 
den inre marknaden.

Betänkandet och det motiverade yttrandet om betänkandet antogs med 12 röster för.

Monika Panayotova,
Ordförande för utskottet för europeiska frågor och tillsyn över europeiska fonder


