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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 Sveriges riksdag över ovannämnda 
förslag.
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Motiverat yttrande från Sveriges riksdag

Riksdagen står bakom grundprincipen om att skattesuveränitet för medlemsstaterna måste 
värnas.

Artikel 113 i FEUF ger unionen kompetens att anta bestämmelser om harmonisering av 
lagstiftningen om omsättningsskatter, punktskatter och andra indirekta skatter eller avgifter, i 
den utsträckning en sådan harmonisering är nödvändig för att säkerställa att den inre 
marknaden upprättas och fungerar och för att undvika snedvridning av konkurrensen.

Kommissionens förslag går längre än att skapa en harmonisering. Syftet med kommissionens 
förslag är att skapa en ny inkomstkälla, med målet att gradvis ersätta nationella bidrag till
EU:s budget och därigenom minska trycket på de nationella budgetarna. Kommissionen 
skriver följande under rubriken Budgetkonsekvenser på s. 11 i förslaget.

Inkomsterna av en skatt på finansiella transaktioner i EU kan helt eller delvis användas som 
ett eget medel för EU:s budget, för att ersätta vissa befintliga egna medel som betalas från de 
nationella budgetarna. Detta skulle bidra till budgetkonsolideringen i medlemsstaterna. Kom-
missionen kommer att separat lägga fram nödvändiga kompletterande förslag där den 
beskriver hur en skatt på finansiella transaktioner skulle kunna användas [som] en 
inkomstkälla för EU:s budget.

Liksom regeringen anser riksdagen att det faller inom ramen för varje medlemsstats nationella 
kompetens att säkra välfärden genom att ta ut och använda skatteintäkter på lämpligt sätt. En 
alltför extensiv tillämpning av de regler som ger unionen lagstiftningskompetens leder i 
förlängningen till en urholkning av medlemsstaternas suveränitet när det gäller att bibehålla 
tillräckliga skatteintäkter för att finansiera den välfärd som respektive medlemsstat valt att 
tillhandahålla sina invånare. Det är med andra ord inte enbart fråga om en harmonisering av 
lagar på ett område där det i och för sig är angeläget med åtgärder, utan om att man vill öka 
EU:s intäkter inom ramen för EU:s egna medel.

Riksdagen anser att kommissionens förslag i dess nuvarande utformning och med nuvarande 
uttalade mål inte är utformat så att det kan anses vara förenligt med subsidiaritetsprincipen.


