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Utskottet för rättsliga frågor
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0043/2011)

Ärende: Motiverat yttrande från Dáil Éireann i Irland över förslaget till rådets direktiv om 
en gemensam konsoliderad bolagsskattebas
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Enligt artikel 6 i protokoll 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 Dáil Éireann i Irland över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

DÁIL ÉIREANN
MOTIVERAT YTTRANDE ÖVER

FÖRSLAGET TILL RÅDETS DIREKTIV OM EN GEMENSAM KONSOLIDERAD 
BOLAGSSKATTEBAS (KOM(2011)0121).

1. Kommissionen har inte uppfyllt de processuella kraven (i protokoll 2, artikel 5) om att 
tillhandahålla ett ”formulär med närmare uppgifter” med tillräckliga kvantitativa och kvalitativa 
indikatorer för att de nationella parlamenten ska kunna göra en fullständig bedömning av de 
konsekvenser för subsidiaritetsprincipen som ett gränsöverskridande förslag av denna typ 
kommer att få. Utan tillräckliga uppgifter är det svårt att dra slutsatsen att en lagstiftningsåtgärd 
på EU-nivå både är nödvändig och har ett större mervärde än de enskilda medlemsstaternas 
åtgärder.

2. Förslaget uppfyller inte kraven om relativ effektivitet i prövningen av nödvändighet och 
mervärde.
Följande uppgifter saknas i kommissionens förslag och konsekvensbedömning:
a. En EU-lagstiftning är helt motiverad som det bästa sättet att uppfylla de övergripande 

målen i förslaget. Det framgår inte att medlemsstaternas egna åtgärder (t.ex. informell 
samordning eller bilaterala lösningar) inte är lika effektiva när det gäller att ta itu med de 
skattemässiga hinder för gränsöverskridande verksamhet som uppenbarligen kommer att 
hanteras.

b. 27 olika nationella bolagsskattesystem är i sig ett hinder för att den inre marknaden ska 
fungera väl. Förslaget skulle i själva verket införa ytterligare ett parallellt system i varje 
medlemsstat, vilket inte skulle förenkla och effektivisera bolagsskattesystemen i EU.

c. Det finns ett mervärde som är ett resultat av det offentliggjorda förslagets begränsade 
räckvidd, som verkar vara att tillgodose behoven hos mycket stora företag, i stället för hos 
små företag. Nystartade små och medelstora företag behöver se att man tar itu med de 
befintliga hindren för att bedriva verksamhet och handel i de 27 medlemsstaterna. Denna 
aspekt saknas i förslaget, och därför kan förslaget inte uppfylla sina fastställda mål.
Detta utelämnande har lett till viss oro över att förslaget skulle vara bättre anpassat för de 
större medlemsstaterna. Detta bekräftas av forskningsresultat som visar att Irland skulle 
vara ett av sex länder (tillsammans med Portugal, Polen, Finland, Tjeckien och Bulgarien) 
vilkas företag skulle drabbas hårdast av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.

3. Det framgår tydligt av konsekvensbedömningen att förslaget kan medföra betydande och 
eventuellt olika kostnader för de olika medlemsstaterna. Det saknas konkreta och kvantifierade 
bedömningar för att motivera en sådan politik, i synnerhet mot bakgrund av den uppenbara risken 
för minskade budgetintäkter från bolagsskatter i kombination med den beräknade minskning av 
BNP, sysselsättning och utländska direktinvesteringar som ett antal medlemsstater kommer att 
uppleva.

4. En stor del av motiveringen i förslaget baseras i själva verket på antaganden, och det saknas 
tillräckliga uppgifter om konsekvenserna av denna nya politik. Kommissionen själv erkänner 
detta i motiveringen, där den anger följande:

”Effekterna 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.”
Ändå går förslaget ut på att skapa en lagstiftning som effektivt omfördelar EU:s bolagsskattebas 
mellan medlemsstaterna, baserat på nya fördelningsfaktorer. Den största bristen i förslaget är att 
man varken i förslaget eller i konsekvensbedömningen har motiverat varför de 
27 medlemsstaterna skulle lagstifta om en så orättvis politik.
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5. Om man kopplar direktivets ekonomiska effekter till de nationella politiska besluten om direkt 
beskattning finns det också en risk att de inblandade behörighetsområdena blandas ihop. Enligt 
fördragen har kommissionen ingen behörighet på området för direkt bolagsbeskattning. Man bör 
inte föreslå en EU-lagstiftning som indirekt påverkar det nationella självbestämmandet som ett 
sätt att åtgärda eventuella negativa konsekvenser som orsakas av detta.

Den 17 maj 2011

ARTIKEL 103 I ARBETSORDNINGEN – UTVALT UTSKOTT

YTTRANDE ENLIGT ARTIKEL 105 I ARBETSORDNINGEN ÖVER FÖRSLAGET TILL RÅDETS 
DIREKTIV OM EN GEMENSAM KONSOLIDERAD BOLAGSSKATTEBAS (KOM(2011)0121)

Inledning

1. Subsidiaritetsprincipen definieras på följande sätt i artikel 5.3 i EU-fördraget:
”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.”

I artikel 5.3 ges de nationella parlamenten också ett särskilt ansvar att se till att EU:s institutioner 
tillämpar principen i enlighet med protokoll 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

2. Den prövning som fastställs i artikel 5.3 i EU-fördraget är i själva verket en effektivitetsjämförelse 
som inbegriper en prövning av nödvändigheten och mervärdet:1

(i) Nödvändighet – Är en åtgärd på EU-nivå nödvändig för att uppnå förslagets mål? Kan 
förslagets mål uppnås eller uppnås i tillräcklig utsträckning endast genom en åtgärd på 
EU-nivå?

(ii) Mervärde – Skulle målet uppnås bättre på EU-nivå, dvs. skulle en åtgärd på EU-nivå ge ett 
större mervärde än en åtgärd på nationell nivå?

3. För att de nationella parlamenten lättare ska kunna bedöma huruvida ett förslag är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen fastställs följande i artikel 5 i protokoll 2:

”Varje utkast till lagstiftningsakt bör innehålla ett formulär med närmare uppgifter som gör 
det möjligt att bedöma om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna har följts. 
Formuläret bör innehålla underlag som gör det möjligt att bedöma dess finansiella 
konsekvenser och, om det gäller ett direktiv, dess konsekvenser för de bestämmelser som 
medlemsstaterna ska genomföra …”

4. I enlighet med vad som framgår i fördragen är det således uppenbart att förslaget om en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas i likhet med varje nytt utkast till lagstiftningsakt 

                                               
1 Kommentar från överhuset, ”Subsidiarity: Assessing an EU Proposal” (november 2009).
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• måste underbyggas av ett formulär med tillräckligt ingående uppgifter för att de nationella 
parlamenten ska kunna bedöma huruvida förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

•  tydligt måste uppfylla kraven på nödvändighet och mervärde,
• i enlighet med principen om tilldelade befogenheter i artikel 5.2 i EU-fördraget måste visa att 

unionen endast handlar ”inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat 
den i fördragen för att nå de mål som fastställts där”.

Utskottets yttrande

5. Utskottet har särskilt beaktat bestämmelserna i fördraget och anser att förslaget om en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Skälen anges i följande 
punkter.

6. Kommissionen har inte uppfyllt de processuella kraven (i protokoll 2, artikel 5) om att 
tillhandahålla ett ”formulär med närmare uppgifter” med tillräckliga kvantitativa och kvalitativa 
indikatorer för att de nationella parlamenten ska kunna göra en fullständig bedömning av de 
konsekvenser för subsidiaritetsprincipen som ett gränsöverskridande förslag av denna typ kommer 
att få. Utan tillräckliga uppgifter är det svårt att dra slutsatsen att en lagstiftningsåtgärd på EU-nivå 
både är nödvändig och har ett större mervärde än de enskilda medlemsstaternas åtgärder.

7. Förslaget uppfyller inte kravet om relativ effektivitet i prövningen av nödvändighet och mervärde.

Följande uppgifter saknas i kommissionens förslag och konsekvensbedömning:

a. En EU-lagstiftning är helt motiverad som det bästa sättet att uppfylla de övergripande 
målen i förslaget. Det framgår inte att medlemsstaternas egna åtgärder (t.ex. informell 
samordning eller bilaterala lösningar) inte är lika effektiva när det gäller att ta itu med de 
skattemässiga hinder för gränsöverskridande verksamhet som uppenbarligen kommer att 
hanteras.

b. 27 olika nationella bolagsskattesystem är i sig ett hinder för att den inre marknaden ska 
fungera väl. Förslaget skulle i själva verket införa ytterligare ett parallellt system i varje 
medlemsstat, vilket inte skulle förenkla och effektivisera bolagsskattesystemen i EU.

c. Det finns ett mervärde som är ett resultat av det offentliggjorda förslagets begränsade 
räckvidd, som verkar vara att tillgodose behoven hos mycket stora företag i stället för hos 
små företag. Nystartade små och medelstora företag behöver se att man tar itu med de 
befintliga hindren för att bedriva verksamhet och handel i de 27 medlemsstaterna. Denna 
aspekt saknas i förslaget, och därför kan förslaget inte uppfylla sina fastställda mål.

Detta utelämnande har lett till viss oro över att förslaget skulle vara bättre anpassat för de 
större medlemsstaterna. Detta bekräftas av forskningsresultat som visar att Irland skulle 
vara ett av sex länder (tillsammans med Portugal, Polen, Finland, Tjeckien och Bulgarien) 
vilkas företag skulle drabbas hårdast av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.

8. Det framgår tydligt av konsekvensbedömningen att förslaget kan medföra betydande och 
eventuellt olika kostnader för de olika medlemsstaterna. Det saknas konkreta och kvantifierade 
bedömningar för att motivera en sådan politik, i synnerhet mot bakgrund av den uppenbara risken 
för minskade budgetintäkter från bolagsskatter i kombination med den beräknade minskning av 
BNP, sysselsättning och utländska direktinvesteringar som ett antal medlemsstater kommer att 
uppleva.
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9. En stor del av motiveringen i förslaget baseras i själva verket på antaganden, och det saknas 
tillräckliga uppgifter om konsekvenserna av denna nya politik. Kommissionen själv erkänner detta 
i motiveringen, där den anger följande:

”Effekterna 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.”

Ändå går förslaget ut på att skapa en lagstiftning som effektivt omfördelar EU:s bolagsskattebas 
mellan medlemsstaterna, baserat på nya fördelningsfaktorer. Den största bristen i förslaget är att 
man varken i förslaget eller i konsekvensbedömningen har motiverat varför de 27 medlemsstaterna 
skulle lagstifta om en så orättvis politik.

10. Om man kopplar direktivets ekonomiska effekter till de nationella politiska besluten om direkt 
beskattning finns det också en risk att de inblandade behörighetsområdena blandas ihop. Enligt 
fördragen har kommissionen ingen behörighet på området för direkt bolagsbeskattning. Man bör 
inte föreslå en EU-lagstiftning som indirekt påverkar det nationella självbestämmandet som ett sätt 
att åtgärda eventuella negativa konsekvenser som orsakas av detta.

Utskottets rekommendation

Det utvalda utskottet enligt artikel 103 i arbetsordningen antog vid sitt sammanträde den 11 maj 2011 i 
enlighet med artikel 105 i arbetsordningen betänkandet om förslaget till rådets direktiv om en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Utskottet rekommenderar i enlighet med artikel 105.3 fr i 
arbetsordningen det motiverade yttrandet i punkterna 6–10 i detta betänkande för godkännande av 
Dáil, och talmannen ska lägga fram förslaget i bilaga 1 för Dáil i enlighet med artikel 105.3 e i 
arbetsordningen.


