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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist 
och en eventuell europeisk digital skatt
(2021/2010(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 113 och 115 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 1–2 oktober 20201 och den 
21 juli 20202,

– med beaktande av Ekofinrådets slutsatser av den 27 november 20203,

– med beaktande av kommissionens förslag i avvaktan på antagande, i synnerhet om den 
gemensamma bolagsskattebasen, den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen4 
och paketet om digital beskattning5, samt parlamentets ståndpunkter om dessa förslag,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 januari 2019 Mot ett mer 
effektivt och demokratiskt beslutsfattande inom EU:s skattepolitik (COM(2019)0008),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av 
den 15 juli 2020 Handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för 
återhämtningsstrategin (COM(2020)0312),

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2015 om skattebeslut och andra 
åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt, som föreslagits av dess 
särskilda utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med 
liknande effekt (TAXE-utskottet)6,

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2016 om skattebeslut och andra åtgärder 
av liknande karaktär eller med liknande effekt7, som föreslagits av dess andra särskilda 
utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande 
effekt (TAXE 2-utskottet),

1 https://www.consilium.europa.eu/media/45933/021020-euco-final-conclusions-sv.pdf 
2 https://www.consilium.europa.eu/media/45129/210720-euco-final-conclusions-sv.pdf 
3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13350-2020-INIT/sv/pdf 
4 Förslag till rådets direktiv av den 25 oktober 2016 om en gemensam bolagsskattebas, COM(2016)0685, och av 
den 25 oktober 2016 om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, COM(2016)0683.
5 Paketet består av kommissionens meddelande av den 21 mars 2018 Dags för ett modernt, rättvist och effektivt 
skattesystem för den digitala ekonomin (COM(2018)0146), förslaget av den 21 mars 2018 till rådets direktiv om 
fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (COM(2018)0147, 
förslaget till rådets direktiv av den 21 mars 2018 om ett gemensamt system för skatt på inkomster från 
tillhandahållande av vissa digitala tjänster (COM(2018)0148), och kommissionens rekommendation av den 
21 mars 2018 avseende bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (C(2018)1650).
6 EUT C 366, 27.10.2017, s. 51.
7 EUT C 101, 16.3.2018, s. 79.

https://www.consilium.europa.eu/media/45933/021020-euco-final-conclusions-sv.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45129/210720-euco-final-conclusions-sv.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13350-2020-INIT/sv/pdf
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– med beaktande av sin rekommendation av den 13 december 2017 till rådet och 
kommissionen till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande 
och skatteflykt som genomförts av dess undersökningskommitté för att undersöka 
påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga 
om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (PANA-kommittén)8,

– med beaktande av sin resolution av den 26 mars 2019 om ekonomisk brottslighet, 
skatteundandragande och skatteflykt9, som föreslagits av det särskilda utskottet för 
frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX 3),

– med beaktande av kommissionens uppföljning av var och en av de ovannämnda 
resolutionerna från Europaparlamentet10,

– med beaktande av sin studie Impact of Digitalisation on International Tax Matters: 
Challenges and Remedies11,

– med beaktande av handlingsplanen från oktober 2015 inom ramen för G20:s och 
OECD:s inkluderande ramverk mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster 
(BEPS), särskilt åtgärd 1 om de utmaningar på skatteområdet som följer av 
digitaliseringen,

– med beaktande av G20:s och OECD:s lägesrapport Tax Challenges Arise from 
Digitalisation, som antogs 2018, och dess arbetsprogram för att få fram 
en samförståndslösning på de skattemässiga problem som ekonomins globalisering 
medför, som antogs i maj 2019,

– med beaktande av uttalandet och rapporterna om planerna för den första och den 
andra pelaren, som antogs inom ramen för G20:s och OECD:s inkluderande ramverk 
i oktober 2020, samt de därtill bifogade resultaten av en ekonomisk analys och 
en konsekvensbedömning som genomförts av OECD:s sekretariat,

– med beaktande av resultaten från de olika G7-, G8- och G20-toppmöten som anordnats 
avseende internationella skattefrågor,

– med beaktande av kommissionens inledande konsekvensbedömning av en digital skatt 
av den 14 januari 2021 (Ares(2021)312667),

– med beaktande av sin resolution av den 18 december 2019 om rättvis beskattning 
i en digitaliserad och globaliserad ekonomi: BEPS 2.012,

8 EUT C 369, s. 123.
9 Antagna texter, P8_TA(2019)0240.
10 Den gemensamma uppföljningen av den 16 mars 2016 om ökad transparens, samordning och samstämdhet för 
bolagsbeskattningen i unionen och TAXE-resolutionerna, uppföljningen av den 16 november 2016 av 
TAXE2-resolutionen, uppföljningen av PANA:s rekommendation från april 2018 och uppföljningen av den 
27 augusti 2019 av TAX3-resolutionen. 
11 Hadzhieva, E., Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies, 
Europaparlamentet, generaldirektoratet för EU-intern politik, utredningsavdelning A för ekonomisk politik, 
vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, februari 2019.
12 Antagna texter, P9_TA(2019)0102.
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– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från budgetutskottet,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0000/2021), och av följande skäl:

A. De nuvarande internationella bolagsskattereglerna baseras på principer som utvecklades 
i början av 2000-talet och som inte längre lämpar sig för en alltmer globaliserad och 
digitaliserad ekonomi.

B. Efter finanskrisen 2008–2009 och en rad avslöjanden om skatteundandragande, 
aggressiv skatteplanering, skatteflykt och penningtvätt enades G20-länderna om att ta 
itu med dessa frågor globalt på OECD-nivå genom projektet mot urholkning av 
skattebasen och överföring av vinster (BEPS), vilket ledde till BEPS-handlingsplanen. 

C. I BEPS-handlingsplanen lyckades man nå ett globalt samförstånd om många frågor för 
att bekämpa skatteundandragande, aggressiv skatteplanering och skatteflykt. Ingen 
överenskommelse nåddes emellertid om hur man skulle hantera de 
beskattningsutmaningar som digitaliseringen av ekonomin ger upphov till, vilket ledde 
till antagandet av en separat rapport om åtgärd 1 i BEPS-handlingsplanen 2015.

D. Parlamentet har upprepade gånger efterlyst en reform av det internationella systemet för 
bolagsbeskattning för att tackla skatteundandragande och skatteflykt och ta sig an 
utmaningarna kring beskattning av den digitala ekonomin.

E. Kommissionen lade 2018 fram två förslag om beskattning av den digitala ekonomin, 
med en kortsiktig lösning där en skatt införs på digitala tjänster och en långsiktig 
lösning där betydande digital närvaro definieras som kopplingen (nexus) för 
bolagsbeskattning, som skulle ersätta skatten på digitala tjänster. Parlamentet stödde 
dessa förslag, men de antogs inte i rådet eftersom medlemsstaterna inte kunde nå den 
enhällighet som krävs när det gäller beskattning på EU-nivå. 

F. I överensstämmelse med ett mandat från G20-ländernas finansministrar i mars 2017 och 
efter antagandet av ett arbetsprogram i maj 2019 har G20:s och OECD:s inkluderande 
ramverk mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS), genom sin 
arbetsgrupp för den digitala ekonomin, arbetat på en samförståndsbaserad global 
lösning som bygger på två pelare: Den första pelaren handlar om att dela upp 
beskattningsrätten genom nya regler för vinstfördelning och skattemässig koppling, och 
den andra pelaren är fokuserad på kvarstående BEPS-frågor och åtgärder för att 
säkerställa en minimiskattenivå.

G. Den 12 oktober 2020 offentliggjorde G20:s och OECD:s inkluderande ramverk ett paket 
bestående av ett uttalande och rapporter om planerna för den första och den 
andra pelaren, som återspeglar samstämmiga åsikter avseende ett antal politiska 
aspekter, principer och parametrar i båda pelarna, samtidigt som återstående politiska 
och tekniska frågor identifieras. 

H. Nedstängningarna till följd av covid-19-pandemin har påskyndat övergången till 
en ekonomi baserad på digitala tjänster, vilket ytterligare missgynnar fysiska företag. 
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Det finns ett brådskande behov av agera snabbt, med hänsyn till att G20:s och 
OECD:s inkluderande ramverk vill slutföra förhandlingarna i juli 2021.

I. En adekvat internationell skattelagstiftning är en förutsättning för ett rättvist och 
effektivt beskattningssystem som åtgärdar ojämlikheter och garanterar säkerhet och 
stabilitet, vilket är förutsättningar för konkurrenskraft och lika spelregler för företag, 
särskilt för små och medelstora företag.

Möta utmaningar som följer av digitaliseringen av ekonomin

1. Europaparlamentet konstaterar att de nuvarande reglerna går tillbaka till början av 
2000-talet och huvudsakligen bygger på fysisk närvaro. Parlamentet påpekar att 
digitaliserade företag kan bedriva betydande affärsverksamhet i en jurisdiktion utan 
fysisk närvaro där, och att skatter som betalas i en jurisdiktion därför inte längre 
återspeglar det värde och den vinst som skapas där. Parlamentet beklagar att det 
traditionella begreppet fast driftställe inte täcker de nya aspekterna av digitala företag, 
och understryker behovet av att definiera virtuellt fast driftställe. Parlamentet betonar att 
användare av onlineplattformar och konsumenter av digitala tjänster inte kan flyttas 
utanför en jurisdiktion på samma sätt som kapital och arbetskraft, och att de därför bör 
ligga till grund för definitionen av en ny skattemässig koppling i syfte att tillhandahålla 
ett effektivt rättsmedel mot aggressiv skatteplanering.

2. Europaparlamentet beklagar bristerna i det internationella skattesystemet, som inte är 
lämpat för att hantera globaliseringens och digitaliseringens utmaningar. Parlamentet 
efterlyser ett internationellt avtal om ett rättvist och effektivt skattesystem.

3. Europaparlamentet betonar behovet av att åtgärda underbeskattningen av den digitala 
ekonomin och samtidigt säkerställa en rättvis fördelning av beskattningsrätten mellan 
alla länder där multinationella digitala företags värdeskapande äger rum.

4. Europaparlamentet noterar att digitala affärsmodeller i genomsnitt har betydligt lägre 
effektiva skattesatser än traditionella affärsmodeller som bygger på fysisk närvaro. 
Parlamentet beklagar att skatteflykt i samband med aggressiv skatteplanering inte bara 
är till förfång för uppbörden av offentliga intäkter, utan också missgynnar företag, 
särskilt små och medelstora företag, samtidigt som det skapar hinder för nya lokala 
aktörer. 

En multilateral global överenskommelse: den föredragna men inte den enda vägen framåt

5. Europaparlamentet välkomnar insatserna inom ramen för G20:s och 
OECD:s inkluderande ramverk för att nå ett globalt samförstånd om en multilateral 
reform av det internationella skattesystemet för att möta utmaningarna i den 
digitaliserade ekonomin. Parlamentet uppskattar framstegen i diskussionerna om 
förslagen på teknisk nivå, trots de förseningar som orsakats av covid-19-pandemin, och 
efterlyser en snabb överenskommelse senast i mitten av 2021. Parlamentet framhåller 
värdet av G20:s och OECD:s inkluderande ramverk för att garantera multilaterala 
lösningar och hitta stöd på global nivå och EU-nivå.

6. Europaparlamentet gläder sig över att den tvåpelarstrategi som föreslås inom G20:s och 
OECD:s inkluderande ramverk inte avgränsar den digitala ekonomin utan söker 
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en övergripande lösning på de nya utmaningarna i den digitala ekonomin. Parlamentet 
konstaterar att de båda pelarna kompletterar varandra, och stöder en helhetslösning där 
den ena pelaren inte antas utan den andra.

7. Europaparlamentet välkomnar förslaget inom den första pelaren om en ny skattemässig 
koppling och nya beskattningsrättigheter som skulle skapa en möjlighet att beskatta 
multinationella företag i marknadsjurisdiktioner, även om de inte har någon fysisk 
närvaro baserad på deras ekonomiska verksamhet. Parlamentet understryker att 
interaktionen med användare och konsumenter i hög grad bidrar till värdeskapande 
i digitala affärsmodeller och därför bör beaktas vid fördelningen av beskattningsrätten. 
Parlamentet betonar att tillämpningsområdet för dessa nya beskattningsrätter bör 
omfatta alla stora multinationella företag som skulle kunna använda BEPS-metoder, 
samtidigt som man inte skapar ytterligare och onödiga bördor för små och medelstora 
företag. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att intensifiera dialogen med 
USA:s nya regering om digital skattepolitik i syfte att före juni 2021 kunna utforma 
en gemensam strategi inom ramen för förhandlingarna i G20:s och 
OECD:s inkluderande ramverk. Parlamentet uppmanar rådet att motsätta sig den så 
kallade safe harbour-klausul som föreslagits av USA:s regering och som riskerar att 
undergräva reformarbetet. 

9. Europaparlamentet välkomnar förslaget om en mekanism för förebyggande och lösning 
av tvister, men understryker att skattesäkerhet bäst uppnås genom att man fastställer 
enkla, tydliga och harmoniserade regler som förhindrar att tvister över huvud taget 
uppkommer.

En uppmaning till omedelbara EU-åtgärder

10. Europaparlamentet beklagar att man inom G20:s och OECD:s inkluderande ramverk 
inte kunde finna en lösning i oktober 2020, vilket kommer att göra att 
underbeskattningen av den digitala ekonomin fortsätter. Parlamentet betonar att 
covid-19-pandemin i stor utsträckning har gynnat digitala företag och påskyndat 
övergången till en digital ekonomi, och därigenom på nytt betonat behovet av att 
reformera det nuvarande skattesystemet för att säkerställa ett rättvist bidrag från den 
digitala ekonomin.

11. Europaparlamentet insisterar därför på att EU, oberoende av hur förhandlingarna 
framskrider inom ramen för G20:s och OECD:s inkluderande ramverk, bör vara redo att 
ta fram sina egna lösningar för beskattning av den digitala ekonomin senast i slutet av 
2021. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag senast i juni 2021, 
men att se till att de är förenliga med den reform som man ska enas om inom ramen för 
G20:s och OECD:s inkluderande ramverk. Parlamentet betonar behovet av att skapa 
lika spelregler för leverantörer av traditionella tjänster och leverantörer av digitala 
tjänster i EU genom att se till att de sistnämnda beskattas till en lämplig skattesats. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att särskilt överväga att införa en europeisk skatt 
på digitala tjänster som ett nödvändigt första steg. 

12. Europaparlamentet konstaterar att vissa medlemsstater betraktar beskattning av den 
digitala ekonomin som en brådskande fråga och därför har infört skatt på digitala 
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tjänster på nationell nivå. Parlamentet påminner om att dessa nationella åtgärder bör 
fasas ut så snart en multilateral lösning har hittats. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att avstå från att ensidigt införa nationella lösningar, eftersom de 
skapar en risk för fragmentering av den inre marknaden. Parlamentet påminner om att 
även om beskattning i första hand är medlemsstaternas behörighet, måste beskattningen 
respektera de gemensamma principerna i EU-lagstiftningen för att säkerställa 
samstämmighet mellan nationella ramar och därigenom möjliggöra rättvis konkurrens 
och undvika en negativ inverkan på den övergripande enhetligheten 
i EU:s beskattningsprinciper.

13. Europaparlamentet beklagar att rådet inte enades om något av kommissionens relaterade 
förslag, dvs. skatt på digitala tjänster, betydande digital närvaro eller den gemensamma 
bolagsskattebasen och den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att ompröva sin ståndpunkt om dessa förslag och att 
överväga alla möjligheter som föreskrivs i fördragen om ingen enhällig 
överenskommelse kan nås.

14. Europaparlamentet noterar kommissionens inledande konsekvensbedömning av 
en digital skatt av den 14 januari 2021. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
ingående bedöma hur omfattningen, definitionen och segmenteringen av digitala 
verksamheter, transaktioner, tjänster eller företag kommer att ligga i linje med 
internationella insatser för att finna en global lösning. 

15. Europaparlamentet efterlyser en starkare roll för parlamentet i lagstiftningsförfarandena 
på beskattningsområdet. Parlamentet noterar kommissionens förslag till färdplan för 
omröstning med kvalificerad majoritet i sitt meddelande Mot ett effektivare och mer 
demokratiskt beslutsfattande inom EU:s skattepolitik.

En digital avgift som en ny källa till EU:s egna medel 

16. Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets slutsatser av den 21 juli 2021, 
där kommissionen gavs i uppdrag att lägga fram förslag om ytterligare egna medel, 
inklusive en digital avgift.

°

° °

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Vi står inför en viktig utveckling i våra ekonomier på grund av digitaliseringen och 
globaliseringen. Denna utveckling har haft positiva effekter på vårt samhälle och våra 
ekonomier, t.ex. billigare, kraftfullare och allmänt standardiserad teknik. Samtidigt skapar 
denna process nya utmaningar för det befintliga internationella skattesystemet, vilket kan leda 
till utebliven eller låg beskattning, snedvridningar av marknaden och osäkerhet på 
skatteområdet.

I detta avseende behöver det etablerade internationella skattesystemet ses över för att kunna 
anpassas till de nya digitala utmaningarna. Målet är i slutändan att uppnå ett rättvist och 
effektivt internationellt skattesystem som även täcker särdragen för en globaliserad digital 
ekonomi.

Den nuvarande covid-19-pandemin och dess inverkan på inhemska skattebaser visade att det 
brådskar med att snabbt slutföra de pågående förhandlingarna inom G20:s och 
OECD:s inkluderande ramverk. Inom EU har tidigare initiativ från kommissionen och 
parlamentet inte haft någon framgång i rådet. Efter inrättandet av den nuvarande fleråriga 
budgetramen har kommissionen fått i uppdrag att utarbeta ett förslag om beskattning av 
digitala företag. 

Medföredragandena anser följande:

 Digitala företag och tjänster måste betala sin skäliga andel av skatterna på 
konsumentmarknaderna i samma utsträckning som traditionella företag. Vi måste 
åtgärda de kända begränsningarna av definitionen av fast driftställe, som också måste 
omfatta virtuella aspekter. 

 Förhandlingarna inom ramen för det inkluderande ramverket måste slutföras så snart 
som möjligt och före mitten av 2021 för att skapa samförstånd bland de 137 deltagande 
staterna om att ha en skälig andel av beskattningen av den digitala ekonomin (pelare 1) 
och för att enas om en global minimiskatt som skulle lösa de återstående frågorna om 
urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS) (pelare 2).

 Det är nödvändigt att införa en bredare definition av tillämpningsområdet, utan att skada 
de fysiska företagen, inbegripet små och medelstora företag. Det är nödvändigt att inte 
bara täcka högt digitala affärsmodeller utan även, mer allmänt, stora 
konsumentinriktade företag. Syftet är att skapa en ny modell för skattemässig koppling 
som främst baseras på försäljning i stället för fysisk närvaro.

 Kommissionen och rådet ska prioritera skattefrågor gentemot USA:s nya regering för att 
nå multilaterala lösningar på G20/OECD-nivå.

 Europeiska rådet och rådet ska skyndsamt gå vidare med kommissionens initiativ för att 
behandla förlusten av skatteintäkter till följd av att digitala affärsmodeller inte 
beskattas. 


