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Nordirland över förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas
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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 underhuset i Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland över ovannämnda förslag.
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BILAGA

Motiverat yttrande från det brittiska underhuset
Inlämnat till Europaparlamentets talman samt rådets och kommissionens ordförande i enlighet 
med artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpningen av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna

Förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (7263/11)

Fördragsmässig ram för bedömning av förenlighet med subsidiaritetsprincipen

1. Subsidiaritetsprincipen föddes ur viljan att säkerställa att beslut fattas så nära EU:s 
medborgare som möjligt. Denna princip definieras i artikel 5.3 i fördraget om 
Europeiska unionen.

”Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv 
befogenhet vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade 
åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på 
central nivå eller på regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade 
åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå.”

2. EU:s institutioner måste ”fortlöpande se till att subsidiaritets[principen] [...] följs”1 i 
enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

3. Kommissionen måste följaktligen hålla omfattande samråd innan den föreslår 
lagstiftningsakter. Vid dessa samråd ska i förekommande fall de regionala och lokala 
dimensionerna beaktas.2

4. Enligt artikel 5 i protokoll nr 2 bör varje utkast till lagstiftningsakt innehålla ett ”formulär 
med närmare uppgifter” som gör det möjligt att bedöma om subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna har följts. Detta formulär bör innehålla följande uppgifter:

– Underlag som gör det möjligt att bedöma förslagets finansiella konsekvenser.

– Om formuläret gäller ett förslag till direktiv: Underlag som gör det möjligt att bedöma 
förslagets konsekvenser för nationell och i förekommande fall även regional lagstiftning.

– Kvalitativa och, varje gång det är möjligt, kvantitativa bestyrkanden av skälen bakom 
slutsatsen att ett av EU:s mål bättre kan uppnås på EU-nivå. 

Formuläret med närmare uppgifter ska också visa på medvetenhet om att det ekonomiska eller 
administrativa ansvar som vilar på EU, nationella regeringar, regionala eller lokala 
myndigheter, ekonomiska aktörer och medborgare så långt som möjligt ska begränsas och att 
detta ansvar ska stå i proportion till det mål som ska uppnås.

                                               
1 Artikel 1 i protokoll nr 2.
2 Artikel 2 i protokoll nr 2.
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5. Med stöd av artiklarna 5.2 och 12 b i fördraget om Europeiska unionen ser de nationella 
parlamenten till att subsidiaritetsprincipen följs i enlighet med det förfarande som anges i 
protokoll nr 2, nämligen förfarandet med motiverat yttrande.

Tidigare protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

6. Det tidigare protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, 
som fogades till Amsterdamfördraget, gav användbar vägledning i hur subsidiaritetsprincipen 
skulle tillämpas. Denna vägledning är fortfarande relevant vid bedömning av om en åtgärd är 
förenlig med subsidiaritetsprincipen:

”För att en gemenskapsåtgärd ska vara berättigad, skall subsidiaritetsprincipens båda 
aspekter uppfyllas: målen för den planerade åtgärden kan inte i tillräcklig utsträckning 
uppnås genom åtgärder av medlemsstaterna inom ramen för deras nationella 
konstitutionella ordning och kan därför bättre uppnås genom en gemenskapsåtgärd.

Följande riktlinjer bör användas för att avgöra om det ovannämnda villkoret är uppfyllt:

• Frågan uppvisar gränsöverskridande aspekter, som inte på ett tillfredsställande 
sätt kan regleras genom åtgärder av medlemsstaterna.

• Åtgärder vidtagna av medlemsstaterna ensamma eller avsaknad av 
gemenskapsåtgärder skulle strida mot fördragets krav (t.ex. behovet av att 
korrigera snedvridning av konkurrensen eller undvika förtäckt begränsning av 
handeln eller stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen) eller på 
annat sätt avsevärt skada medlemsstaternas intressen. 

• En åtgärd på gemenskapsnivå skulle på grund av sin omfattning eller sina 
verkningar innebära klara fördelar jämfört med en åtgärd på medlemsstatsnivå.”3

Förslag

7.Det föreslagna direktivet syftar till att införa en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.
En gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle innebära införande av en enda uppsättning 
harmoniserade bestämmelser om beräkning av skattebasen för skattepliktig vinst för företag 
med hemvist i en av EU:s medlemsstater. Det skulle bli möjligt för koncerner att beräkna sin 
sammanlagda konsoliderade vinst inom hela EU i skattesyften.

8.Denna vinst skulle sedan fördelas mellan de företag som ingår i koncernen enligt en 
fördelningsnyckel som bygger på försäljning, lönekostnader, antal anställda och tillgångar i 
varje medlemsstat. Medlemsstaterna skulle därefter beskatta den vinst som tilldelats företagen 
i respektive medlemsstat.

9.Att fördela vinsterna på detta sätt skulle innebära en avsevärd förändring jämfört med det 
nuvarande systemet, som bygger på separat redovisning i varje medlemsstat för att avgöra 
vilket land inkomsterna räknas till och därmed hur mycket skatt företaget är skyldigt att 
betala. Enligt förslaget skulle skattebasen omfördelas mellan medlemsstaterna, men 
medlemsstaterna skulle även fortsättningsvis själva fastställa sina bolagsskattesatser.
                                               
3 Artikel 5.
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10.Om direktivet antas måste det införlivas i den nationella lagstiftningen. Medlemsstaterna 
skulle behöva hantera två olika skattesystem: sitt befintliga nationella system, som omfattas 
av befintlig lagstiftning, och den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen. Enligt den 
brittiska regeringen skulle detta inte innebära att den befintliga brittiska lagstiftningen måste 
ändras, men det skulle öka kostnaderna. Nya kostnader skulle uppkomma i samband med 
behovet av samordning med andra förvaltningar, och det skulle tillkomma engångskostnader, 
exempelvis för nödvändig utbildning av de anställda och för uppgradering av IT-systemen.

Konsekvensanalys

11.Kommissionens förslag åtföljs av en motivering, en sammanfattning av 
konsekvensanalysen, och själva konsekvensanalysen. Konsekvensanalysen följer de riktlinjer 
för konsekvensanalyser som utarbetats av generalsekretariatet och innehåller således följande 
delar: ”i) en genomgång av samrådsprocessen, ii) en beskrivning av nuvarande problem, iii) 
en förklaring av åtgärdens mål och iv) en jämförelse mellan olika handlingsalternativ för att 
uppnå de angivna målen”.4 Den innehåller också resultaten av fem undersökningar som 
utförts på uppdrag av kommissionen. De fyra handlingsalternativen är den föreslagna 
frivilliga gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen, en obligatorisk gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas, en frivillig gemensam bolagsskattebas (med fortsatt separat 
redovisning snarare än konsolidering av de skattepliktiga resultaten) och en obligatorisk 
gemensam bolagsskattebas.

12. I konsekvensanalysen för det alternativ som kommissionen föredrar hävdas att om 
Storbritannien deltog tillsammans med samtliga 26 övriga medlemsstater skulle 
Storbritanniens andel av den EU-omfattande bolagsskattebasen öka från 20,3 procent till 
20,5 procent.

13.På EU-nivå visar konsekvensanalysen på en negativ inverkan på investeringar (från 
-0,74 procent till -0,87 procent), sysselsättning (från 0 procent till -0,01 procent) och BNP 
(från -0,15 procent till -0,17 procent), samt endast en marginell förbättring av välfärden 
(+0,02 procent).

14.För Storbritannien visar konsekvensanalysen på en negativ inverkan på investeringar (från 
-0,77 procent till -0,93 procent), sysselsättning (från -0,03 procent till -0,04 procent) och 
BNP (från -0,02 procent till -0,05 procent), samt endast en marginell förbättring av välfärden 
(från 0 till +0,02 procent).

15.Kommissionen medger att det är svårt att förutsäga förslagets exakta effekter för enskilda 
medlemsstaters skatteinkomster. Genom förslaget skulle EU:s bolagsskattebas i praktiken 
omfördelas mellan medlemsstaterna grundat på fördelningsfaktorer. I motiveringen står att

”[e]ffekterna för medlemsstaternas skatteinkomster beror i slutändan på de nationella 
politiska val som görs i fråga om kombinationen av olika skatteinstrument och 
tillämpliga skattesatser. Det är följaktligen svårt att förutsäga de exakta effekterna för 
var och en av medlemsstaterna. Om resultatet av fördelningen av skattebaserna mellan 

                                               
4 Motivering, sidan 7.
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medlemsstaterna inte ger en rättvisande bild av affärsverksamhetens omfattning finns 
det, som ett undantag till den allmänna principen, en skyddsklausul som medger att en 
alternativ metod används.”5

Den brittiska regeringens uppfattning

16. Den brittiska regeringen anser att det finns avsevärda brister i kommissionens 
uppskattning av förslagets inverkan på Storbritannien och i konsekvensanalysen som helhet.
Regeringen godtar inte antagandet att en gemensam konsoliderad bolagsskattebas är 
nödvändig för att uppnå förslagets mer övergripande mål eller att 27 olika nationella 
bolagsskattesystem nödvändigtvis hindrar den inre marknaden från att fungera väl. Den är 
inte övertygad om att en gemensam konsoliderad bolagsskattebas är nödvändig för att 
förenkla och förbättra effektiviteten hos bolagsskattesystemen i EU. De skattemässiga hinder 
för gränsöverskridande verksamhet som förslaget påstås bekämpa – kostnader för att efterleva 
skatteregler, dubbelbeskattning och överdriven beskattning – kan enligt regeringens åsikt 
åtgärdas på andra sätt, exempelvis genom informell samordning eller bilaterala lösningar.
Regeringen är därför ännu inte övertygad om att kommissionen har framfört tillräckligt starka 
skäl till att åtgärder på EU-nivå är nödvändiga och att förslaget uppfyller subsidiaritets- och 
proportionalitetskraven. När förhandlingar inleds kommer regeringen att kräva att 
kommissionen inger alla ytterligare analyser den kan tillhandahålla för att visa att förslaget är 
förenligt med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

Aspekter av direktivet som inte är förenliga med subsidiaritetsprincipen

17. Det brittiska underhuset anser att förslaget till direktiv om en gemensam konsoliderad 
bolagsskattesats är oförenligt med såväl kommissionens förfarandemässiga skyldigheter enligt 
protokoll nr 2 som subsidiaritetsprincipen på följande sätt:

i) Bristande förenlighet med de förfarandemässiga skyldigheterna

18. Avsnitt 2.4 i konsekvensanalysen (om subsidiaritet och proportionalitet) innehåller inte 
något ”formulär med närmare uppgifter” som gör det möjligt att bedöma om 
subsidiaritetsprincipen (och proportionalitetsprincipen) följts. Detta krävs enligt artikel 5 i 
protokoll nr 2. I sammanfattningen av konsekvensanalysen står att konsekvensanalysen följde 
de riktlinjer för konsekvensanalyser som utarbetats av generalsekretariatet. Dessa riktlinjer 
verkar inte omfatta något krav på ett formulär med närmare uppgifter i enlighet med artikel 5 
i protokoll nr 2 (se punkt 11 ovan). Avsnitt 2.4 har inte på långa vägar den utförlighet som 
krävs för att bestyrka behovet av åtgärder på EU-nivå, och innehåller dessutom irrelevanta 
överväganden av den rättsliga grunden och förslagets förenlighet med EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna:

2.4. Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

Gemenskapens [sic] rätt att agera på området för direkt beskattning fastställs i 
artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där det står att rådet 

                                               
5 Sidan 6.
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”enhälligt i enlighet med” ett förslag från kommissionen och ”efter att ha hört 
Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén” ska ”utfärda direktiv om 
tillnärmning av sådana lagar och andra författningar i medlemsstaterna som direkt 
inverkar på den inre marknadens upprättande eller funktion”. De planerade 
handlingsalternativen är dessutom förenliga med EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

I likhet med vad som påpekats i de tidigare avsnitten hindrar den nuvarande strukturen 
med 27 olika nationella bolagsskattesystem den inre marknaden från att fungera 
ordentligt. Medlemsstaterna kan inte erbjuda en uttömmande lösning på detta problem.
Om varje medlemsstat enskilt utformar och genomför icke-samordnade åtgärder skulle 
detta bara reproducera den nuvarande situationen, eftersom skattebetalare fortfarande 
skulle behöva hantera lika många skatteförvaltningar som det antal jurisdiktioner där de 
är skattskyldiga. EU-åtgärder är nödvändiga för att skapa ett regelverk med 
gemensamma bestämmelser. Kommissionen har tagit detta initiativ med hänsyn till att 
det enligt subsidiaritetsprincipen står medlemsstaterna fritt att besluta om sina 
skatteintäkters storlek och sammansättning.

De åtgärder som ska vidtas enligt det aktuella initiativet är både väl avpassade och 
nödvändiga för att uppnå det avsedda målet (dvs. åtgärderna är proportionella). De 
omfattande förslag som granskas i detta dokument innefattar inte någon harmonisering 
av bolagsskattesatserna i EU och begränsar därför inte medlemsstaternas förmåga att 
påverka hur stora intäkter de önskar från bolagsskatten. Förslagen påverkar inte den 
nationella valfriheten när det gäller omfattningen av de offentliga ingripandena och 
sammansättningen av skatteintäkterna. De innebär ett effektivare sätt att kollektivt 
hantera de problem som uppstår på grund av segmenteringen av de nationella 
bolagsskattesystemen, i syfte att skapa en mer effektiv inre marknad. Dessa förslag ligger 
i linje med den allmänna tolkningen av subsidiaritetsprincipen och utgör lösningar som 
gör det möjligt att kollektivt hantera de problem på marknaden som uppstår på grund av 
de 27 nationella, separat fungerande, skattesystemen.6

19. Utgångspunkten i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen är att beslut ska fattas så 
nära EU-medborgarna som möjligt. Ett frånsteg från denna utgångspunkt bör inte tas för 
givet. Tvärtom bör det motiveras tillräckligt utförligt och tydligt för att en EU-medborgare 
ska kunna förstå de kvalitativa och kvantitativa skäl som lett fram till slutsatsen att det är 
berättigat att vidta en EU-åtgärd snarare än nationella åtgärder. I sin konsekvensanalys har 
kommissionen inte fullgjort sina skyldigheter att inge ett formulär med närmare uppgifter om 
subsidiaritet enligt artikel 5 i protokoll nr 2.

ii) Bristande förenlighet med subsidiaritetsprincipen

20. I det första skälet i förslaget beskrivs det rättsliga syftet:

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

                                               
6 Sidorna 15–16.
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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.”7

21. Detta syftes förenlighet med subsidiaritetsprincipen bedöms med hjälp av den vägledning 
som anges i punkt 6 ovan.

22. Konsekvensanalysen bygger på ett antagande, snarare än tydliga bevis i form av 
kvalitativa och kvantitativa riktmärken, om att den aktuella frågan uppvisar 
gränsöverskridande aspekter, som inte på ett tillfredsställande sätt kan regleras genom 
åtgärder av medlemsstaterna, exempelvis genom den informella samordning som föreslagits 
av den brittiska regeringen.

23.Konsekvensanalysen innehåller också ett liknande antagande, snarare än tydliga bevis i 
form av kvalitativa och kvantitativa riktmärken, om att åtgärder vidtagna av medlemsstaternas 
ensamma eller avsaknad av EU-åtgärder skulle strida mot EU-fördragens krav, i detta fall 
genom att störa den inre marknaden. Det står visserligen klart att de olika 
bolagsskattesystemen innebär en ytterligare belastning för företag som bedriver verksamhet i 
mer än en EU-medlemsstat och att en enad bolagsskattebas skulle minska denna belastning. 
Detta är emellertid inte samma sak som kommissionens påstående att denna belastning utgör 
ett hinder för att den inre marknaden ska fungera väl:

De skattehinder som företag i EU ställs inför när de expanderar över nationella gränser 
kan definieras som kostnadshöjande hinder som ger upphov till begränsningar av 
marknadstillträdet. Att undanröja sådana hinder är en åtgärd som är besläktad med en 
avregleringspolitik som bör analyseras inom ramen för etableringsfriheten på den inre 
marknaden.8

Konsekvensanalysen innehåller inte tillräckliga belägg för att detta förslag kan motiveras av
att det liknar en avregleringspolitik som bör analyseras inom ramen för etableringsfriheten på 
den inre marknaden. 

24.Konsekvensanalysen innehåller inte tillräckliga bevis i form av kvalitativa och 
kvantitativa riktmärken för att en åtgärd på EU-nivå på grund av sin omfattning eller sina 
verkningar skulle innebära klara fördelar jämfört med en åtgärd på medlemsstatsnivå. Även 
om kostnaderna för att efterleva skatteregler beräknas minska med runt 7 procent visar 
konsekvensanalysen på en negativ inverkan på investeringar, sysselsättning och BNP på 
EU-nivå, och endast en marginell samhällsekonomisk vinst. Fördelarna för medlemsstaterna 
är lika diskutabla. Det bedöms vara nödvändigt att inkludera en skyddsklausul som medger 
att en alternativ metod för fördelning används om omfördelningen av skattebasen mellan 
medlemsstaterna anses vara orättvis mot en viss medlemsstat.

25.Av dessa skäl drar det brittiska underhuset slutsatsen att detta förslag inte följer 
subsidiaritetsprincipen.

                                               
7 Sidan 11 i förslaget.
8 Avsnitt 2.3 i konsekvensanalysen ”Summary of the problems and the baseline scenario”, sidan 14 (ej i svensk 
översättning).


