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Ärende: Motiverat yttrande från representanthuset i Republiken Malta över förslaget till 
rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas
(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 representanthuset i Republiken Malta 
över ovannämnda förslag.
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BILAGA

Förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas –
KOM(2011)0121

Motiverat yttrande från representanthuset i Maltas parlament

Huvudsyftet med förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas är att undanröja 
allvarliga hinder för tillväxten på den inre marknaden, särskilt med tanke på att det finns 
27 olika nationella skattesystem. Maltas parlament anser att detta mål inte kommer att uppnås 
genom detta förslag. Kommissionen anser att denna fråga förutsätter en gemensam metod, 
bland annat när det gäller gränsöverskridande förlustutjämning och skattebefriade 
koncernomstruktureringar. Det maltesiska parlamentet anser emellertid att direktivets syften 
kan uppnås mer effektivt på nationell nivå.

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna blir relevanta när unionen och dess 
medlemsstater har gemensam behörighet på ett visst område enligt fördraget om Europeiska 
unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). När så inte är 
fallet uppstår inte det problemet. Skattefrågor är uppenbarligen undantagna från unionens 
exklusiva behörighet. Det enda återstående alternativet (enligt kommissionens åsikt) är därför 
att unionen och dess medlemsstater har delad behörighet i skattefrågor på den inre marknaden 
i allmänhet, vilket är tillåtet enligt fördraget. Frågan är dock om unionen har befogenhet att 
vidta skatteharmoniseringsåtgärder enligt den föreslagna åtgärden.

Unionens behörighet att agera

I den senaste versionen av fördraget klargörs tydligare än någonsin att unionen och dess 
institutioner måste agera strikt i enlighet med villkoren för de befogenheter som de tilldelas 
enligt fördragen (principen om tilldelade befogenheter). Detta har varit det rådande tankesättet 
sedan Maastrichtfördraget, vilket förstärktes efter de negativa resultaten av 
folkomröstningarna om konstitutionsfördraget i Irland och Frankrike 2005.

I detta fall anser kommissionen att unionen tilldelas befogenheter i enlighet med artikel 115 i 
EUF-fördraget, enligt vilken rådet enhälligt i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande 
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.

Enligt kommissionens resonemang gäller artikel 115 om artikel 114 inte kan tillämpas till 
följd av att det är ett vedertaget faktum att artikel 114.1 inte kan tillämpas eftersom artikel 
114.2 utesluter en sådan tillämpning, vilket i sin tur utesluter tillämpningen av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet i skattefrågor. Kommissionen anser alltså att artikel 114.2 inte kan 
tillämpas för att lösa frågan om skatteharmonisering, och att skattelagstiftning endast kan 
harmoniseras genom tillämpning av artikel 115, trots att det i artikel 115 anges att den ska 
tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 114.
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I artikel 115 talas det om ”tillnärmning” av lagar etc. ”Tillnärmning av lagar” anses vanligen 
betyda att ett gemensamt resultat uppnås genom att de nationella lagarna tillnärmas för att 
uppnå det resultatet. Det betyder vanligen inte att lagarna ska harmoniseras eller att en 
gemensam EU-lag eller ett gemensamt EU-system ska skapas. Tidigare måste liknande 
ambitiösa initiativ godkännas genom en förordning och med en annan rättslig grund i 
fördraget, förutom bestämmelserna om ”tillnärmning” av lagar. De senaste åren har 
EU-domstolen dessutom begränsat kommissionens rätt att tillämpa artikel 114 (de 
huvudsakliga bestämmelserna om tillnärmning av lagar som tillåter kvalificerad majoritet i 
stället för enhällighet i rådet). Av domen i målet om reklam för och sponsring till förmån för 
tobaksvaror (mål C-376/98) framgår till exempel att det är nödvändigt att fastställa att en 
EU-åtgärd bidrar till upprättandet av den inre marknaden eller dess funktion, men att den inte 
går längre än så. Det är särskilt viktigt att sådana åtgärder inte leder till att konkurrensen 
undanröjs. Målet får inte heller vara att reglera den inre marknaden, särskilt inte om det 
påverkar medlemsstaternas befogenheter, och det är absolut nödvändigt att kopplingen mellan 
varje föreslagen åtgärd och målet för den inre marknaden enligt fördraget i sin helhet kan 
bevisas.

I artikel 4.2 i fördraget om Europeiska unionen (efter Lissabon) anges dessutom att unionen 
ska respektera medlemsstaternas ”väsentliga funktioner”. Det ges ingen uttömmande 
beskrivning av medlemsstaternas ”väsentliga funktioner” i artikel 4, och vi anser att åtgärden 
skulle kunna inkräkta, och faktiskt gör så, på funktioner som alltid har ansetts vara väsentliga 
(intäkter och suveränitet på skatteområdet).

Det är vår övertygelse att EU-domstolen enligt Lissabonfördraget strängt ska tolka och 
tillämpa dessa bestämmelser och principer i fördraget om den uppmanas att göra så, vilket 
också var vad medlemsstaterna förväntade sig när de ratificerade Lissabonfördraget.

Mot bakgrund av detta anser vi att fördragen inte ger institutionerna befogenhet att anta en 
åtgärd vars syfte är att inrätta ett system för att fastställa en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas genom konsolidering och fördelning (proportionell tilldelning), och i en 
bredare bemärkelse som ett direktiv enligt artikel 115. Mot bakgrund av den kategoriska 
bestämmelsen om principen om tilldelade befogenheter i de nya fördragen, måste 
kommissionen nu på ett tydligare sätt kunna visa att ett förslag enligt artikel 115 (tolkat inom 
ramen för artikel 114) omfattas av dess villkor. Så är inte fallet med den aktuella åtgärden, 
som skulle leda till inrättandet av ett system som går utöver de tillåtna gränserna för 
harmonisering av lagstiftningen och dessutom inkräktar på den skattemässiga suveräniteten 
som en väsentlig statlig funktion.

Det maltesiska parlamentet anser att detta förslag från kommissionen strider mot 
subsidiaritetsprincipen av följande skäl:

• Generellt sett utgör de nya reglerna i förslaget om en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas i sig en källa till osäkerhet, eftersom det inte finns några tidigare 
tolkningar att luta sig mot, vare sig från skatteförvaltningar eller domstolar. Eftersom den 
gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen är valfri, måste företagen dessutom inte 
bara kämpa med 27 olika gällande regelverk, utan även följa bestämmelserna i 
bolagsskattebasen. Man kan hävda att stora företag skulle få vissa fördelar enligt detta 
system, men små företag kan få svårt att avgöra vilket system som är det bästa för dem. 
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Detta gäller både företag som ingår i en koncern och företag som inte gör det. Enligt 
förslaget till direktiv kan även företag som inte tillhör en koncern tillämpa den 
gemensamma skattebasen. Förslaget påverkar inte de skattesatser som tillämpas av 
medlemsstaterna, men eftersom det inte är intäktsneutralt kan det hända att 
medlemsstaterna tvingas ändra skattesatserna i varje fall. Syftet med den gemensamma 
konsoliderade bolagsskattebasen är att inrätta samordnade åtgärder. Men med tanke på att 
bestämmelserna är valfria och även gäller för företag som inte tillhör en koncern, kommer 
förslaget inte att ha den effekten. Direktivets syften kommer därför inte att uppnås 
effektivare på EU-nivå.

• Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kan leda till minskade kostnader för 
efterlevnad, men möjligheten att välja mellan en separat vinstberäkning och 
bolagsskattebasen är inte ett lämpligt förslag. Förslaget om en enda kontaktpunkt ger 
dessutom intrycket att det bara kommer att finnas en enda skatteförvaltning för alla 
skattebetalare. Enligt det normala systemet vänder sig företag och privatpersoner till sin 
respektive skattemyndighet, medan enskilda företag enligt systemet med en 
bolagsskattebas skulle behöva ha mer kontakt med huvudskattebetalaren, både vid 
konsolidering och vid revisioner som genomförs av den behöriga 
huvudskattemyndigheten. Detta beror på att de enskilda företagen enligt bestämmelserna 
om den gemensamma konsoliderade skattebasen ska hålla bokföring och bevara styrkande 
handlingar. Dessutom står det inte klart om syftet med den gemensamma skattebasen är att 
minska efterlevnadskostnaderna när det gäller beräkningar av självdeklarationer. Detta 
syfte kan uppnås genom andra medel som är förenliga med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. Genom införande av elektroniska medel i medlemsstaterna 
kan dessa kostnader t.ex. minskas med en betydande marginal. Företag som tillämpar den 
gemensamma skattebasen (vare sig de ingår i en koncern eller ej) kommer dessutom att 
ådra sig ytterligare kostnader till följd av de ändringar som måste göras. Detta är särskilt 
relevant för små och medelstora företag. Följaktligen är det faktiskt inte nödvändigt med 
åtgärder på EU-nivå för att uppnå detta mål. Det maltesiska parlamentet anser att åtgärder i 
medlemsstaterna är tillräckligt för att minska de administrativa bördorna.

• Ett av målen med den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen är att avskaffa det 
komplicerade system för internprissättning som för närvarande tillämpas på 
koncerninterna transaktioner. I detta sammanhang anser det maltesiska parlamentet att den 
gemensamma skattebasen inte leder till att internprissättningen försvinner, eftersom den 
fortfarande gäller för företag som inte inför den gemensamma basen eller mellan 
koncernföretag i olika skattebaser1. I förslaget tillstår kommissionen själv att den 
gemensamma skattebasen inte kommer att leda till att tvister mellan medlemsstaterna kan 
undvikas. Dessutom finns det redan mekanismer för att hantera tvister mellan 
medlemsstaterna i dessa frågor, dvs. konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning 
och skiljemannakonventionen. Det gemensamma forumet för internprissättning i EU, som 
är sammansatt av företrädare för medlemsstaternas skatteförvaltningar och företrädare för 
näringslivet, arbetar också med att lösa frågor som rör internprissättning. I detta avseende 
har forumet uppnått viktiga resultat, bland annat förslaget till uppförandekod med 
riktlinjer för värde, som antogs av Europeiska rådet. Det behövs följaktligen inte åtgärder 
på EU-nivå för att uppnå detta syfte, eftersom de nödvändiga mekanismerna redan finns. 

                                               
1 Artikel 123 i förslaget.
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Detta syfte förefaller inte kunna uppnås på ett bättre sätt genom förslaget om en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas, eftersom man i förslaget faktiskt erkänner att det 
kan uppkomma tvister i alla fall.

• Syftet med förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas är att fullständigt 
beakta gränsöverskridande kommersiella verksamheter och på så vis undvika extra skatt 
för att utjämna vinster och förluster på EU-nivå2.Detta resultat kan visserligen uppnås 
med hjälp av konsolidering, men medlemsstaterna kan vidta åtgärder på nationell nivå för 
att minska koncernförluster och EU-domstolen har dessutom redan yttrat sig i denna fråga 
(se mål C-446/03, Marks & Spencer plc mot David Halsey (Her Majesty’s Inspector of 
Taxes)). Åtgärder på EU-nivå är följaktligen inte nödvändiga för att uppnå detta syfte, 
eftersom lämpliga åtgärder på det här området kan vidtas på nationell nivå.

• Ett annat syfte med den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen är att minska 
företagens möjligheter till otillbörlig eller oavsiktlig skatteplanering genom parallell 
tillämpning av de 27 bolagsskattesystemen i unionen genom att införa en allmän regel 
mot missbruk, som kompletteras av bestämmelser för att hindra vissa specifika typer av 
missbruk3. Det maltesiska parlamentet anser att de befintliga mekanismerna som reglerar 
skadliga skatteplaneringsmetoder inom EU, dvs. uppförandekodgruppen 
(företagsbeskattning), är tillräckliga. Uppförandekodgruppen utarbetar rekommendationer 
som därefter godkänns av Ekonomiska och sociala kommittén. Det maltesiska 
parlamentet anser därför inte att det är nödvändigt att vidta åtgärder på EU-nivå för att 
uppnå detta syfte, eftersom det redan finns mekanismer och syftet inte förefaller uppnås 
på ett bättre sätt genom en gemensam skattebas.

• Tilldelningsmetoden motsvarar konsolideringsaspekten i förslaget. Det maltesiska 
parlamentet anser att denna metod orsakar störningar när det gäller komparativa fördelar 
och konkurrensfördelar för medlemsstaterna, och att metoden gynnar ekonomier som 
fortfarande är beroende av ekonomiska sektorer med intensiv verksamhet och straffar de 
ekonomier där produktionsnivån är relativt hög och/eller där man går mot ekonomiska 
verksamheter som ger mervärde, och/eller där marknadens storlek är begränsad. 
Undersökningar av förslaget4 visar dessutom på följande effekter:

 Bolagsskattebördan på eventuella intäkter kommer att öka genom den 
gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen. Huvudskälet till detta är att 
fördelningsmekanismen kommer att innebära att en större del av intäkterna 
fördelas till och därmed beskattas i medlemsstater med högre bolagsskatt.

 Fördelningsmetoden förväntas skapa en allvarlig obalans och avspeglar inte de 
ekonomiska förutsättningarna för moderna företag. Dessa störningar innebär att 
skatten kan bli ett verkligt hinder för kommersiella transaktioner. Det är sannolikt 
att företagen kommer att se bortom EU när de vill investera, och effekterna av 
detta kommer att kännas starkare i de EU-ekonomier som är beroende av direkta 
utlandsinvesteringar för sin ekonomiska tillväxt. Dessutom skulle en starkare 

                                               
2 Skäl 6.
3 Skälen 10 och 20.
4 En undersökning om effekterna av förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas på europeiska 
företagsskattebetalare från januari 2011, genomförd av Ernst & Young.



PE465.003v01-00 6/8 CM\868034SV.doc

SV

inriktning på faktorerna i fördelningsmekanismen orsaka allvarliga störningar för 
sysselsättningen.

Det maltesiska parlamentet påpekar att stats- och regeringscheferna i euroområdet ansåg att 
”utarbetandet av en gemensam bolagsskattebas kan vara ett intäktsneutralt sätt att säkerställa 
enhetlighet i de nationella skattesystemen samtidigt som nationella skattestrategier respekteras 
och att bidra till finanspolitisk hållbarhet och det europeiska näringslivets konkurrenskraft”. 
En gemensam bolagsskattebas kanske inte har någon inverkan på intäkterna om 
medlemsstaternas komparativa fördelar och konkurrensfördelar respekteras. Dessutom talar 
stats- och regeringscheferna i euroområdet om en gemensam bolagsskattebas, inte om en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas.

Det maltesiska parlamentet anser därför att den föreslagna metoden inte motiverar antagandet 
att detta syfte kan uppnås på ett bättre sätt på EU-nivå. Den föreslagna åtgärden på EU-nivå 
kan tvärtom få negativa följder.

Slutsats

1. Det maltesiska parlamentet anser inte att fördragen ger tydliga befogenheter för 
institutionerna att enligt artikel 115 anta ett direktiv vars syfte är att fastställa det 
föreslagna systemet för en gemensam konsoliderad bolagsskattebas genom 
konsolidering och fördelning och i en så stor utsträckning. Mot bakgrund av den 
kategoriska bestämmelsen om principen om tilldelade befogenheter i de nya 
fördragen, måste kommissionen nu på ett tydligare sätt kunna visa att varje 
föreslagen åtgärd enligt artikel 115 (tolkat inom ramen för artikel 114 i 
EUF-fördraget och artikel 4 i EU-fördraget) omfattas av dess villkor. Så är inte 
fallet med en åtgärd som skulle leda till inrättandet av ett system som går utöver 
gränserna för harmonisering av lagstiftning och dessutom inkräktar på den 
skattemässiga suveräniteten som en väsentlig statlig funktion.

2. Alla befogenheter som utövas av unionen (om befogenheten inte är exklusiv) 
måste uppfylla subsidiaritetsprincipen, och i alla händelser 
proportionalitetsprincipen. För att styrka att så är fallet måste kommissionen visa 
följande:

1) Att frivilliga åtgärder som medlemsstaterna vidtar enskilt eller tillsammans 
inte skulle leda till det avsedda resultatet, och att det därför skulle vara bättre 
att vidta åtgärder på EU-nivå (subsidiaritet). 

2) Att åtgärden är nödvändig för att underlätta den inre marknadens 
upprättande eller funktion, men inte går längre än vad som är nödvändigt för 
att uppnå det avsedda syftet. Att förslaget till direktiv inte går utöver vad som 
är nödvändigt för att undanröja uppenbara hinder, och att det är lämpligt, 
nödvändigt och proportionerligt för att uppnå det avsedda syftet 
(proportionalitet). Dessutom måste kommissionen i presentationen av 
förslaget i detalj visa att förslaget respekterar dessa principer och att 
fördelarna är större än nackdelarna. Vi anser inte att detta har gjorts i detta 
förslag. Kommissionen har inte motiverat förslaget kvalitativt och 
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kvantitativt. Vi hävdar att underlag av detta slag inte står att finna och att man 
istället valt att utnyttja ett brett utrymme för spekulativa bedömningsgrunder.

Eftersom kommissionen själv anser att artikel 115 (enhällighet i rådet) bör utgöra den rättsliga 
grunden och fortfarande hänvisar till den artikeln, är förslaget kopplat till medlemsstaternas 
suveränitet i frågor som rör direkt beskattning. Förslaget kan leda till att Malta och andra 
medlemsstater förhindras att själva fatta skattepolitiska beslut, till exempel om skattesatser. 
Detta kan i sin tur ha en negativ inverkan på den ekonomiska situationen på kort, medellång 
och lång sikt. Enligt artikel 115, som är den rättsliga grund som har godkänts av 
kommissionen, krävs enhällighet i rådet. För att få medlemsstaternas samtycke får åtgärden 
följaktligen inte hindra dessa suveräna stater, varken nu eller i framtiden, från att utarbeta den 
nationella politiken på detta område i alla aspekter. Det ligger inte heller i unionens intresse 
att vidta åtgärder som undergräver den skattemässiga och budgetära grunden för en eller flera 
medlemsstater. Det är emellertid exakt syftet med denna åtgärd. Förslaget har en negativ 
inverkan på det nationella självbestämmandet i detta avseende, vilket innebär att skatten 
struktureras av staten enligt socioekonomiska omständigheter, antingen på central, regional 
eller lokal nivå.

För det andra, och när det gäller valet av modell för den gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen och särskilt konsolideringsaspekten (intäktsfördelning) – som är ett 
grundläggande inslag i förslaget – väljer man i förslaget en modell (av flera tillgängliga 
modeller) som kommer att leda till stora förändringar i de nationella skattesystemen i flera 
medlemsstater och samtidigt tynga de nationella ekonomierna och EU med ytterligare bördor 
med tvivelaktiga resultat på kort, medellång och lång sikt. Faktum är att negativa resultat 
förväntas i flera avseenden: BNP, intäktsförluster, utgifter och sysselsättning. Det har inte 
tydligt bevisats att förslaget skulle vara för EU:s bästa, vilket är ett krav för förslag av den här 
typen, eller att medlemsstaterna inte kan uppnå tillräckliga resultat på egen hand. 
Medlemsstaterna får vidta åtgärder för att uppnå flera ”specifika” mål. Medlemsstaterna får 
dessutom vidta flera olika åtgärder enskilt eller tillsammans genom att använda mekanismer 
som

i) inte överträder eller inverkar väsentligt på medlemsstaternas befogenheter, och

ii) erbjuder tillräckligt attraktiva utsikter för att främja gränsöverskridande 
verksamhet. Dessutom kan mer gemensamma åtgärder vidtas och bredare mål 
uppnås på ett välavvägt sätt genom samarbete och harmonisering i mindre skala 
än vad som föreslås, t.ex. genom en gemensam bolagsskattebas utan 
konsolidering.

Det är därför fel av kommissionen att hävda att subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna respekteras. Mindre inkräktande alternativ kan leda till att de 
avsedda syftena uppnås på kort och lång sikt, utan någon större inblandning och med få 
negativa konsekvenser.

Det är viktigt att komma ihåg att unionens mål har ändrats och breddats, vilket innebär att de 
nya målen och prioriteringarna måste vägas mot alternativet direkt integration i syfte att 
undanröja hinder, vare sig de är verkliga eller uppfattade, så att den inre marknaden kan 
fullbordas. EU måste även beakta andra värderingar och mål förutom integration. Ekonomisk 
och finanspolitisk stabilitet är ett av dessa mål.
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Det maltesiska parlamentet anser att det föreliggande förslaget varken uppfyller subsidiaritets-
eller proportionalitetsprincipen, och att kommissionen inte har kunnat visa att det uppfyller 
dem.

Det maltesiska parlamentet anser att åtgärden i sin nuvarande form kommer att 
inverka på staternas suveränitet och ge upphov till allvarliga konsekvenser, särskilt för 
de ekonomier som är beroende av tjänster som har planerats i årtionden. Man kan 
därför konstatera att fördelarna, både för flera av medlemsstaterna och för unionen i 
allmänhet, inte är tillräckligt stora jämfört med de skador åtgärden kan orsaka. 
Åtgärden kan dessutom leda till spekulativa åtgärder och är därför tvivelaktig.

Med anledning av ovanstående har det maltesiska parlamentet beslutat att invända mot 
förslaget och översända detta motiverade yttrande enligt förfarandet i artikel 6 i 
protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna som 
bifogas fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

17 maj 2011

Representanthuset
Maltas parlament


