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Ärende: Motiverat yttrande från deputeradekammaren i Rumänien 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 talmän 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 deputeradekammaren i Rumänien över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Parlamentet i Rumänien
Deputeradekammaren

Bukarest, den 18 maj 2011

Motiverat yttrande
över förslaget till rådets direktiv 

om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (KOM(2011)0121)

Deputeradekammaren har antagit detta motiverade yttrande

med beaktande av Lissabonfördraget, i synnerhet artiklarna 5 och 12 i FEU samt 
protokollen 1 och 2 som bifogats fördraget,

med beaktande av den rumänska konstitutionen i dess omtryckta lydelse, särskilt artikel 148,

med beaktande av deputeradekammarens beslut nr 11/2011,

med beaktande av det motiverade yttrandet från det ständiga utskottet för budget, finanser 
och banker från sammanträdet den 10 maj 2011,

med beaktande av den rumänska regeringens ståndpunkt, som framförts av departementet för 
EU-frågor.

och vid utövandet av sina befogenheter att kontrollera huruvida subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna efterlevs i förslaget till rådets direktiv om en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas (KOM(2011)0121), som kommissionen lade fram 
den 16 mars 2011.

Beskrivning och syfte

1. Direktivets syfte är att genom de tilltänkta åtgärderna, och först och främst genom 
upprättandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, förbättra den ekonomiska 
effektiviteten i fördelningen av det produktiva kapitalet i EU. Genom att minska den 
skattemässiga snedvridningen vid investeringsbeslut antas möjligheterna till gränsöverskridande 
investeringar öka.
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Kommissionen har angett artikel 115 i FEUF som rättslig grund enligt vilken rådet, enhälligt 
och i enlighet med ett särskilt förfarande, ska utfärda direktiv om tillnärmning av sådana lagar 
och andra författningar i medlemsstaterna som direkt inverkar på den inre marknadens 
upprättande eller funktion. 

I bedömningen av efterlevnaden av subsidiaritetsprincipen har följande två kriterier i 
artikel 5 i FEU beaktats:

– Kriteriet avseende de nationella åtgärdernas otillräcklighet (medlemsstaterna kan 
inte på ett tillfredsställande sätt uppnå målen med de föreslagna åtgärderna).

– Kriteriet avseende mervärdet av åtgärder på EU-nivå (målen med de föreslagna 
åtgärderna kan, på grund av deras omfattning och följder, bättre uppnås på 
EU-nivå).

Dessutom har en bedömning gjorts om konsekvenserna av direktivets tillämpning för 
medlemsstaternas finanspolitiska oberoende, samt en utvärdering av lämpligheten av den 
rättsliga grund som valts.

Kriteriet avseende de nationella åtgärdernas otillräcklighet

2. Kommissionen hävdar att nationella åtgärder skulle vara otillräckliga och konstaterar att de 
27 olika nationella systemen för bolagsskatt hämmar en väl fungerande inre marknad, samt att 
enskilda åtgärder från medlemsstaternas sida inte innebär någon lösning på problemet.

Kommissionens skyldighet att motivera framläggandet av det nämnda förslaget till direktiv 
kräver också en grundlig utvärdering av den nuvarande situationen. I den utvärderingen var 
syftet att beakta, som ett alternativ, hur bättre samordning och samarbete mellan 
medlemsstaterna (och deras skattemyndigheter) kan förhindra dubbelbeskattning och andra 
gränsöverskridande hinder på skatteområdet. Hänsyn skulle tas till EU:s rådande lagstiftning när 
det gäller samarbete och utbyte av information mellan medlemsstaterna på området för 
direktbeskattning.

Kriteriet avseende mervärdet av åtgärder på EU-nivå

3. Kriteriet om mervärde har inte kunnat styrkas genom en klar och kvantifierbar redogörelse 
av fördelarna med att vidta åtgärder på EU-nivå:

– Kommissionens konsekvensbedömning visar på obetydliga – eller till och med negativa 
– effekter av att införa en gemensam konsoliderad bolagsskattesats (Cortax generella 
jämviktsmodell) över hela EU.

– Den formel som antagits för fördelning av skattebasen innefattar tre kriterier –
arbetskraft, tillgångar och försäljning – och kan betraktas som obalanserad, ojämförbar 
eller orättvis. Den föreslagna formeln skulle ha en negativ inverkan på vissa 
medlemsstaters intäkter, däribland Rumäniens.

– I motiveringen uppger kommissionen att förslaget inte är avsett att påverka storleken 
eller fördelningen av bolagsskattebaser i EU. Följaktligen har inga andra mål angetts 
avseende fördelningen av eller neutraliteten för medlemsstaternas intäkter. Dessutom 
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begränsar sig kommissionen till att påpeka att ”några allmänna slutsatser bör dock inte 
dras vad gäller de slutgiltiga effekterna för olika medlemsstaters intäkter eller 
budgetläge. Dessa kommer i slutänden att avgöras av de politiska val som de olika 
länderna gör i samband med de eventuella anpassningarna av kombinationen av olika 
skatteinstrument och tillämpningen av skattesatser.” Dessa nationella policyalternativ 
kommer i själva verket att omfatta justeringar som medlemsstaterna vidtar för att behålla 
sina skatteintäkter, vilket i sig kommer att utlösa en kedjereaktion där varje justering 
leder till nya reaktioner. Tillämpningen av direktivet kan skapa osäkerhet och 
oförutsägbarhet som skulle påverka investeringar negativt.

– De positiva effekterna för de transnationella företagen är tvåfaldiga:

o Fullgörandekostnaderna skulle minska, vilket skulle medföra effektivitetsvinster för 
alla ekonomiska aktörer (privata företag, staten, hushållen).

o De skatter som betalas skulle vara lägre och företagens nettovinster skulle således 
öka, förutsatt att det finns möjlighet att konsolidera förluster och internalisera 
priser genom att eliminera gränsöverskridande internprissättning enligt 
armlängdsprincipen. Dessa positiva effekter är emellertid inte ett resultat av 
effektivitetsvinster, utan en faktisk överföring av offentliga medel, som redan står 
under tryck av en finanspolitisk konsolidering, till företagens resultaträkningar.
Ingen utvärdering har gjorts av hur denna överföring, som skulle resultera i en 
minskning av offentliga intäkter, skulle påverka den allmänna välfärden.

– Direktivets införlivande i nationell lagstiftning och dess genomförande antas generera 
(väsentliga) finansiella och administrativa tilläggskostnader för de nationella 
skattemyndigheterna. Detta är en följd av förekomsten av två olika skattesystem för 
hanteringen av samma skatt, samt behovet av att inrätta och konsolidera den 
administrativa infrastrukturen för samarbete mellan nationella myndigheter.

– I syfte att kompensera för de föga övertygande resultat som Cortax-modellen innebär 
för EU:s allmänna välfärd framhåller kommissionen de långsiktiga dynamiska 
fördelarna med en fortsatt integration av den inre marknaden. Enligt kommissionen 
skulle integrationen leda till att nationella investeringar ersätts med 
gränsöverskridande investeringar och att EU som helhet blir mer attraktivt för 
multinationella investerare. Detta är endast ett antagande som saknar säkra bevis. 
Kommissionens försäkran om de dynamiska effekterna grundar sig på de påstådda 
fördelarna med den ökade konkurrenskraft bland företag som antas uppkomma genom 
en integrering av den inre marknaden. Även om företagens konkurrenskraft är viktig 
kommer den inte nödvändigtvis att återspeglas i ekonomiernas ökade konkurrenskraft 
totalt sett. Ett positivt samband mellan företags konkurrenskraft och nationers 
allmänna välstånd kan bara uppstå under vissa förutsättningar. Sådana påståenden bör 
därför noga underbyggas, vilket kommissionen behöver göra.

Effekterna för medlemsstaternas suveränitet på skatteområdet

4. Kommissionen anser att medlemsstaterna, genom att behålla kontrollen över skattesatserna, 
behåller sin suveränitet på skatteområdet, och följaktligen att subsidiaritetsprincipen har 
respekterats.
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Staters skatteintäkter beror både på skattesatsens nominella värde och på skattebasen.
Skattesuveränitet på området för bolagsskatt kräver att staten behåller kontrollen över både 
skattebasen och skattesatsen. Om möjligheterna att utöva denna kontroll begränsas kommer 
också en del av skattesuveräniteten att gå förlorad.

Tillämpningen av den gemensamma konsoliderade skattebasen kommer att få direkta effekter
för skattebasen i varje medlemsstat och indirekta effekter för skattesatsen. Detta är en följd av 
att medlemsstaterna blir tvungna att justera denna sats för att utjämna effekterna av en ändrad 
skattebas för skatteintäkterna.

Genomförandet av direktivet kommer följaktligen att resultera i en väsentlig inskränkning 
av medlemsstaternas suveränitet på skatteområdet.

De argument som kommissionen lagt fram är således motsägelsefulla och otillräckligt 
underbyggda.

Rättslig grund

5. Det finns en motsägelse mellan behovet av att undanröja skattehinder på den inre 
marknaden och medlemsstaternas suveränitet på skatteområdet. Frågan är i vilken 
utsträckning man kan motivera en inskränkning av medlemsstaternas befogenheter på området 
för bolagsskatt av hänsyn till den inre marknadens funktion (artikel 115 i FEUF). Hittills har 
EU:s lagstiftande åtgärder på området för direktbeskattning varit begränsade till specifika 
områden. I förslaget strävar man efter att väsentligt öka EU:s åtgärder på området för 
bolagsskatt. Behovet av lagstiftande åtgärder på EU-nivå bör därför motiveras med objektiva 
kriterier. Kommissionen har inte heller gett någon övertygande motivering till det sätt på vilket 
varje medlemsstats val avseende de egna skattebestämmelserna ska begränsas enligt de 
föreslagna riktlinjerna.

I EU-sammanhang har begreppet subsidiaritet en dynamisk (eller ambivalent) prägel, såsom 
fastställs i punkt 3 i protokollet till Amsterdamfördraget: ”Subsidiariteten är ett dynamiskt 
begrepp och bör tillämpas mot bakgrund av de mål som uppställs i fördraget. Den gör det 
möjligt att, när omständigheterna kräver det, utvidga räckvidden för gemenskapsåtgärder som 
vidtas inom ramen för gemenskapens befogenheter, och omvänt att inskränka dessa åtgärder 
eller upphöra med dem när de inte längre är berättigade.”

Subsidiaritetsbegreppet skulle således möjliggöra en utvidgning av EU:s åtgärder, inom 
gränserna för unionens befogenheter. I artikel 5 i FEU fastställs att unionen, enligt principen 
om tilldelade befogenheter, endast ska handla inom ramen för de befogenheter som 
medlemsstaterna har tilldelat den i fördragen. När det gäller detta förslag till direktiv, vars 
rättsliga grund är artikel 115 i FEUF, är kommissionen skyldig att tillhandahålla en kvalitativ 
och kvantitativ motivering avseende subsidiariteten för att kunna utvidga EU:s åtgärder.

Av dessa skäl har deputeradekammarens ständiga presidium beslutat att avge ett motiverat 
yttrande som gör gällande att förslaget till direktiv inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen.

Detta motiverade yttrande är ämnat för Europaparlamentets talmän, samt rådets och 
kommissionens ordförande.
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(Underskrift)

Roberta Alma Anastase

Talman för parlamentet i Rumänien


