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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0042/2011)

Ärende: Motiverat yttrande från parlamentet i Republiken Slovakien 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 parlamentet i Republiken Slovakien över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

PARLAMENTET I REPUBLIKEN SLOVAKIEN
UTSKOTTET FÖR EUROPAFRÅGOR

25:e sammanträdet

106:e

R e s o l u t i o n e n
från utskottet för Europafrågor i Republiken Slovakiens parlament

av den 12 maj 2011

Utskottet för Europafrågor

behandlade förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas och

A. betonar att

Republiken Slovakiens långvariga ståndpunkt är att den direkta beskattningen inte ska 
harmoniseras på EU-nivå,

B. konstaterar att

endast EU-medlemsstaterna har behörighet att fastställa skattesatser,

C. erinrar om att

de totala skatteinkomsterna är resultatet av en kombination av skattebasen och skattesatserna,

D. anser att

förslaget till direktiv kan påverka BNP och sysselsättningen negativt och därigenom minska 
den sammanlagda välfärden för många EU-medlemsstater, och är samtidigt inte övertygat om 
att förslaget till direktiv leder till en förenkling och effektivisering av skattesystemen i 
Europeiska unionen, utan tvärtom leder till ökade kostnader vid införandet av ett nytt system 
för gemensam bolagsskattebas samt möjliga administrativa bördor,

E. betonar att

Europeiska kommissionen i sin konsekvensbedömning inte beskriver de konkreta effekterna 
av direktivets genomförande på medlemsstaternas budgetinkomster,
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F. anser att

motiveringen till direktivet enligt artikel 5 i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna inte räcker för att styrka förenligheten med 
subsidiaritetsprincipen; kommissionen lägger fram ett förslag som den på ett tillfredsställande 
sätt inte kan kvantifiera,

G. anser att

förslaget till direktiv inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen och bifogar därför enligt 
artikel 12 i fördraget om Europeiska unionen, protokollet om de nationella parlamentens roll
och artikel 6 i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna 
ett motiverat yttrande,

H. uppdrar

åt utskottets ordförande

att översända denna resolution till det slovakiska parlamentets talman, Republiken Slovakiens 
vice premiärminister och finansminister, Europeiska kommissionens ordförande, 
Europaparlamentets talman och Europeiska rådets ordförande.

/underskrift/

Bilaga till resolution nr 106 från utskottet för Europafrågor i Republiken Slovakiens 
parlament

1. Inledningsvis bör det noteras att Republiken Slovakiens långvariga strategiska prioritering 
på olika EU-nivåer är att den direkta beskattningen inte ska harmoniseras. Just på förslag av 
den slovakiska premiärministern betonades uttryckligen i en separat mening i slutsatserna 
från euroområdets stats- och regeringschefer (den 11 mars 2011) att direkt beskattning 
fortfarande faller inom medlemsstaternas behörighetsområde. Samtidigt har Slovakiens 
regering i sin programförklaring för perioden 2010–2014 förbundit sig att inte gå med på 
EU:s skatteharmonisering när det gäller inkomstskatter. Suveräniteten i skattefrågor när det 
gäller direkt beskattning betraktas tillsammans med en självständig budgetpolitik som en 
central del av den statliga suveräniteten.

2. Vi uppmärksammar även de kostnader som är förenade med införandet av ett nytt system 
för gemensam bolagsskattebas och de möjliga administrativa bördorna. Vi konstaterar att ett 
frivilligt system är mycket ofördelaktigt.

3. Vi ser även negativt på EU-medlemsstaternas eventuellt minskade möjligheter att som 
hittills reagera på förändringar i ekonomin och företagsmiljön genom skattepolitiska åtgärder. 
Systemet för en gemensam konsoliderad bolagsskattebas föreslås i form av ett direktiv, vilket 
gör att förändringar av systemet blir mer tidskrävande än dagens förändringar av den 
nationella lagstiftningen.
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4. Dessutom menar vi att ett antagande av direktivet skulle få negativa konsekvenser för BNP 
och sysselsättningen samt ett negativt inflytande på inkomstsidan i medlemsstaternas 
budgetar. Europeiska kommissionen lägger fram ett förslag som den på ett tillfredsställande 
sätt inte kan kvantifiera.

5. Kommissionen föreslår uteslutande en ändrad beräkning av skattebasen och vill undvika 
en harmonisering av skattesatserna. Vi betonar dock att de totala skatteinkomsterna är 
resultatet av en kombination av båda dessa faktorer, dvs. skattebasen och skattesatserna.

6. En avgörande brist i förslaget till direktiv är att kommissionen i sin konsekvensbedömning 
inte beskriver de konkreta effekterna av systemets införande på medlemsstaternas 
budgetinkomster, utan hänvisar till svårigheterna med en sådan analys, eftersom 
skatteinkomsterna i slutändan beror på ”de nationella politiska val som görs i fråga om 
kombinationen av olika skatteinstrument och tillämpliga skattesatser”. Kommissionen 
föreslår alltså ett nytt bolagsskattesystem utan att veta hur det påverkar medlemsstaternas 
budgetar.

7. En annan fråga vi vill uppmärksamma är kostnaderna för införandet av det frivilliga 
systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas för medlemsstaternas 
skatteförvaltningar. Att systemet ska vara frivilligt gör å ena sidan att företag med 
gränsöverskridande verksamhet kan dra nytta av det, men skapar å andra sidan 28 parallellt 
fungerande skattesystem (systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas samt de 
27 befintliga nationella skattesystemen). Vi kan därför förutsätta att denna åtgärd inte leder 
till den avsedda minskningen av företagens administrativa kostnader och inte heller till 
effektivare uppbörd av bolagsskatt, eftersom den kommer att kräva ytterligare utgifter för 
administrationen av ett dubbelt system och uppbörden av bolagsskatt.


