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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om effekterna av nationella skattereformer för EU:s ekonomi
(2021/2074(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 110–113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) om harmonisering av lagstiftningen rörande omsättningsskatter, 
punktskatter och andra indirekta skatter eller avgifter,

– med beaktande av artiklarna 114–118 i EUF-fördraget om skatter som indirekt påverkar 
förverkligandet av den inre marknaden, 

– med beaktande av kommissionens årsrapport om beskattning Annual Report on 
Taxation 2021 – Review of taxation policies in the EU Member States,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

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

A. Frågan om skadlig skattepraxis diskuteras i betänkandet från utskottet för ekonomi och 
valutafrågor av den 21 juli 2021 om reformering av EU:s politik mot skadlig 
skattepraxis (inbegripet reformen av uppförandekodgruppen).

B. Även om skattepolitiken i stort sett fortfarande är medlemsstaternas ansvar, krävs det 
för den inre marknaden en miniminivå av samordning vid utformningen av 
skattepolitiken1.

C. Fragmenteringen av skattepolitiken skapar olika hinder för företag och medborgare på 
den inre marknaden, bland annat rättslig osäkerhet, byråkrati, risk för dubbelbeskattning 
och svårigheter att begära återbetalning av skatt. Dessa hinder avskräcker från 
gränsöverskridande ekonomisk verksamhet på den inre marknaden. Fragmenteringen av 
politiken skapar också risker för skattemyndigheterna, såsom dubbel icke-beskattning 
och arbitragemöjligheter (såsom skatteplanering).

D. Inom EU:s sociala marknadsekonomi bör adekvata skattenivåer och enkla och tydliga 
skattelagar inte snedvrida de ekonomiska aktörernas beslutsfattande. En sund 
skattepolitik bör stödja skapandet av arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt och 
förbättra EU:s och dess medlemsstaters konkurrenskraft.

1 I enlighet med artiklarna 110–118 i EUF-fördraget.
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E. Den totala skattenivån skiljer sig rejält mellan medlemsstaterna, vilket framgår av att 
skatteuttaget som andel av BNP varierade mellan 22,1 % i Irland och 46,1 % i Danmark 
20192. Sammantaget är skattetrycket i EU (40,1 %) högt även jämfört med andra 
avancerade ekonomier (genomsnittet för Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) var 34,3 % 2018).

F. Under pandemin genomförde många länder skattereformer för att stödja ekonomin, och 
endast en del av dessa åtgärder var tillfälliga. Dessa skattereformer omfattade 
omedelbara lättnader för företag och hushåll, såsom betalningsanstånd, ökade 
möjligheter till förlustutjämning framåt eller snabbare skatteåterbetalningar, samt 
stimulansåtgärder inriktade på återhämtning3.

Allmänna kommentarer

1. Europaparlamentet påminner om att det står medlemsstaterna fritt att besluta om sin 
egen ekonomiska politik och i synnerhet om sin egen skattepolitik. Parlamentet 
påminner dock om att medlemsstaterna ska utöva sina befogenheter på ett sätt som är 
förenligt med unionsrätten.

Konsekvenser för små och medelstora företag

2. Europaparlamentet noterar att de beräknade kostnaderna för att efterleva skattereglerna 
för stora företag uppgår till omkring 2 % av de skatter som betalats, medan samma 
kostnader för små och medelstora företag uppskattas till omkring 30 % av de skatter 
som betalats4.

3. Europaparlamentet betonar att skillnader i nationella skattesystem utgör hinder för små 
och medelstora företag som försöker bedriva verksamhet över gränserna. Parlamentet 
betonar att små och medelstora företag, jämfört med multinationella företag, har mindre 
resurser att spendera på efterlevnad av skatteregler och skatteoptimering. Parlamentet 
påpekar att andelen utgifter som används för att efterleva skattereglerna är högre för 
små och medelstora företag än för multinationella företag.

4. Europaparlamentet konstaterar att harmoniseringen av skattebasen, såsom den 
gemensamma bolagsskattebasen eller regelverket för inkomstbeskattning (Business in 
Europe: Framework for Income Taxation, BEFIT) skulle kunna minska kostnaderna för 
efterlevnad av skatteregler för små och medelstora företag som är verksamma i mer än 
en medlemsstat.

5. Europaparlamentet noterar att många medlemsstater liksom EU har infört särskilda 
system som gynnar små och medelstora företag, såsom särskilda momsregler, för att 
kompensera för de högre effektiva skattesatserna och de högre efterlevnadskostnaderna 
för små och medelstora företag. Parlamentet betonar att en sådan särbehandling, även 

2 Europeiska kommissionen Annual Report on Taxation 2021, s. 24.
3 OECD, Tax Policy Reforms 2021 – Special Edition on Tax Policy during the Covid-19 Pandemic, 
21 april 2021, s. 30.
4 Kommissionens meddelande av den 15 juli 2020 En handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för 
återhämtningsstrategin, s. 6 (COM(2020)0312).
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om den generellt sett är positiv, kan riskera att leda till ytterligare snedvridningar och 
ytterligare öka systemets övergripande komplexitet.

Samordning av skattepolitiken

6. Europaparlamentet noterar att EU har utvecklat samordningsmekanismer såsom peer 
review-förfaranden inom uppförandekodgruppen och landsspecifika rekommendationer 
inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Parlamentet påpekar att 
kommissionen har rekommenderat sex medlemsstater att begränsa den aggressiva 
skatteplaneringen inom ramen för de landsspecifika rekommendationerna för 2020.

7. Europaparlamentet betonar att den idealiska nivån för samordning av skattepolitiken är 
på den internationella arenan genom G20/OECD. Parlamentet konstaterar att 
EU-skatteförslag baserade på internationella avtal alltid har haft större möjligheter att 
antas av rådet.

Rekommendationer och områden för reformer

8. Europaparlamentet påpekar att det på områden av stor betydelse för den inre 
marknadens och kapitalmarknadsunionens funktion krävs mer harmonisering, antingen 
genom bättre samordning mellan medlemsstaterna eller genom EU-åtgärder.

9. Europaparlamentet konstaterar att digitalisering och ett starkt beroende av immateriella 
tillgångar, som utgör utmaningar för det nuvarande skattesystemet, kräver en hög grad 
av politisk samordning. Parlamentet beklagar djupt att vissa medlemsstater redan har 
infört nationella digitala skatter trots de pågående förhandlingarna på EU- och 
OECD-nivå. Parlamentet betonar att dessa nationella åtgärder bör fasas ut efter 
genomförandet av en effektiv internationell lösning.

10. Europaparlamentet beklagar snedvridningen till förmån för skuldfinansiering i 
företagsbeskattningen som möjliggör generösa skatteavdrag på räntebetalningar, medan 
kostnader för finansiering genom eget kapital inte kan dras av på liknande sätt. 
Parlamentet framhåller den strukturella nackdelen för företag som är beroende av 
finansiering med eget kapital, som ofta är unga och små företag med dålig tillgång till 
krediter.

11. Europaparlamentet noterar att snedvridningen till förmån för skuldfinansiering varierar 
avsevärt mellan medlemsstaterna. Parlamentet gläder sig över att vissa medlemsstater 
har infört avdrag för eget kapital för att åtgärda detta problem. Parlamentet betonar att 
en gemensam europeisk strategi skulle vara att föredra för att undvika snedvridningar på 
den inre marknaden.

12. Europaparlamentet ser fram emot kommissionens förslag om ett avdrag för minskning 
av snedvridningen till förmån för skuldfinansiering5.

13. Europaparlamentet konstaterar att den effektiva marginalskattesatsen ofta är en 
avgörande faktor för företag som fattar investeringsbeslut. Parlamentet konstaterar att 
det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller den effektiva 

5 Kommissionens meddelande av den 18 maj 2021 Företagsbeskattning för 2000-talet (COM(2021)0251). 
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marginalskattesatsen. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om vissa 
medlemsstater snedvrider konkurrensen genom att på konstlad väg sänka sina effektiva 
marginalskattesatser, t.ex. genom påskyndade avskrivningsplaner eller justering av 
skatteavdragsmöjligheterna för vissa poster.

14. Europaparlamentet framhåller att skatteincitament för privat forskning och utveckling 
(t.ex. genom skattelättnader, ökade avdrag eller justerade avskrivningsplaner) kan bidra 
till att öka en ekonomis totala utgifter för forskning och utveckling, vilket ofta medför 
positiva externa effekter. Parlamentet är dock oroat över att vissa typer av 
skatteincitament, såsom patentboxar/skatteförmåner för inkomster av immateriella 
tillgångar, inte bidrar nämnvärt till att öka utgifterna för forskning och utveckling och i 
praktiken kan snedvrida den inre marknaden.

15. Europaparlamentet betonar att det kan vara motiverat med ytterligare harmonisering när 
det gäller skatteincitament för utgifter för forskning och utveckling. Parlamentet noterar 
att detta var en del av kommissionens ursprungliga förslag om en gemensam 
bolagsskattebas. Parlamentet beklagar att frågan inte togs upp i det nyligen 
offentliggjorda meddelandet om företagsbeskattning för 2000-talet.

Resultattavla för beskattning i EU

16. Europaparlamentet noterar kommissionens pågående arbete med en resultattavla för 
beskattning i EU och uppmanar kommissionen att informera parlamentet om sina 
politiska avsikter och de möjliga ekonomiska konsekvenserna av detta system.

°

° °

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ger medlemsstaterna 
suveräna rättigheter att besluta om sin skattepolitik, men ålägger dem att respektera EU:s 
normer. Samtidigt har medlemsstaternas skattepolitiska val uppenbara konsekvenser för den 
inre marknadens funktion. En viss samordning av politiken är därför önskvärd för att 
förebygga sådana problem som rättslig osäkerhet, byråkrati, risk för dubbelbeskattning och 
svårigheter att begära återbetalning av skatt, som i slutändan kan avskräcka företag och 
medborgare från att bedriva gränsöverskridande ekonomisk verksamhet. Dessutom kan 
fragmentering av skattepolitiken i kombination med bristande samarbete mellan 
skattemyndigheter underlätta arbitragemöjligheter och aggressiv skatteplanering. 

Konsekvenser för små och medelstora företag 

Nackdelarna med fragmenteringen av skattepolitiken och de potentiella fördelarna med en 
bättre samordning av den nationella skattepolitiken är ojämnt fördelade mellan olika 
ekonomiska aktörerna, där små och medelstora företag drabbas hårdast. Kostnaderna för att 
efterleva skattereglerna står inte helt i proportion till ett företags totala tillväxt och är därför 
betydligt mer märkbara för mindre företag än för större företag. Vissa medlemsstater försöker 
kompensera små och medelstora företag för de problem de möter i form av högre kostnader 
för efterlevnad av skatteregler genom att införa förmånliga skattesystem för mindre företag. 
Även om stöd till små och medelstora företag i allmänhet är välkommet, medför sådana 
åtgärder en viss risk för att det införs nya snedvridningar, t.ex. genom att uppmuntra företag 
att förbli små. Därför måste fördelarna med sådana förmånsordningar noga vägas mot 
eventuella nackdelar. En annan möjlighet att underlätta gränsöverskridande ekonomisk 
verksamhet skulle vara att harmonisera skattebasen i enlighet med kommissionens förslag om 
en gemensam (konsoliderad) bolagsskattebas och kommissionens kommande initiativ BEFIT 
– Business in Europe: Framework for Income Taxation (ram för inkomstbeskattning för 
företag i Europa).

Samordning av skattepolitiken

Det finns ett behov av samordning av skattepolitiken i hela EU, men Europeiska unionen har i 
första hand icke-bindande instrument för samordningen av skattepolitiken, varav de viktigaste 
är uppförandekodgruppen för företagsbeskattning, landsspecifika rekommendationer inom 
ramen för den europeiska planeringsterminen samt lagstiftningsförfarandet med enhällighet i 
rådet. Även om Europeiska unionens verktygslåda är något begränsad är den globala nivån 
den idealiska nivån för samordning av skattepolitiken. Om några slutsatser kan dras från det 
förflutna är det ofta mer sannolikt att politiska förslag till följd av diskussioner i OECD 
faktiskt antas i rådet, och dessa förslag har fördelen att minska fragmenteringen av 
skattepolitiken även utanför den inre marknaden. Detta är i sin tur särskilt fördelaktigt för små 
och medelstora företag som vill utvidga sin potentiella marknad även utanför EU:s gränser. 

Rekommendation/Område för reformer

Det finns gott om utrymme för förbättringar när det gäller en effektivare samordning av EU:s 
skattepolitik, men betänkandet är inriktat på ett fåtal nyckelområden där reformer är både 
nödvändiga och realistiska.
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Snedvridning till förmån för skuldfinansiering

Bolagsskattesystemen i de flesta medlemsstater är utformade på ett sådant sätt att de 
möjliggör generösa skatteavdrag för lånekostnader, medan det inte finns någon liknande 
mekanism för avdrag av finansieringskostnader för eget kapital, vilket gör lånefinansiering 
jämförelsevis mer attraktivt än finansiering med eget kapital. Den olika skattemässiga 
behandlingen av olika finansieringskanaler kan ge företag incitament till överskuldsättning, 
vilket gör dem mindre motståndskraftiga i ogynnsamma ekonomiska situationer. Dessutom 
utgör denna snedvridning till förmån för skuldfinansiering en strukturell nackdel för unga och 
små företag som i högre grad måste förlita sig på finansiering med eget kapital. För att 
motverka detta problem har vissa medlemsstater infört ett avdrag för eget kapital, men en 
europeisk strategi skulle vara lämpligare för att undvika snedvridningar på den inre 
marknaden.

Konkurrens via den effektiva marginalskattesatsen

Den effektiva marginalskattesatsen för bolag är en faktor som i hög grad kan påverka 
företagens investeringsbeslut, t.ex. när man väljer en plats för en ny verksamhet. Därför 
konkurrerar medlemsstaterna ibland med varandra genom att sänka den effektiva 
marginalskattesatsen för bolagen. Variationen i de effektiva marginalskattesatserna för bolag 
mellan medlemsstaterna är därför betydligt större än variationen i lagstadgade skattesatser, 
och de framåtblickande effektiva marginalskattesatserna för bolag i vissa medlemsstater var 
till och med negativa 20201. Det skulle därför vara värdefullt för kommissionen att undersöka 
denna parameter för att kontrollera om vissa medlemsstater snedvrider konkurrensen genom 
att på konstlad väg sänka marginalskattesatserna, t.ex. genom att införa påskyndade 
avskrivningsplaner eller ge alltför generösa avdragsmöjligheter. 

Skatteincitament för forskning och utveckling

Utgifterna för forskning och utveckling medför uppenbara fördelar för samhället och 
ekonomin, eftersom de främjar innovation och i slutändan leder till sjunkande priser och ökad 
konkurrens. Icke desto mindre är de totala utgifterna för forskning och utveckling i procent av 
bruttonationalprodukten betydligt lägre i EU än i andra utvecklade ekonomier. För att 
motverka detta försöker många medlemsstater stimulera ytterligare investeringar i forskning 
och utveckling genom att tillhandahålla skatteincitament. Det råder dock tvivel om huruvida 
alla skatteincitament på detta område är lika effektiva. Särskilt skatteförmåner för inkomster 
av immateriella tillgångar och patentboxar har historiskt sett inte gjort mycket för att öka 
utgifterna för forskning och utveckling, utan har tvärtom lett till nya snedvridningar på den 
inre marknaden. Det vore därför värdefullt med en gemensam överenskommelse mellan 
medlemsstaterna om hur de ska hantera skatteincitament för forskning och utveckling. 
Kommissionens försök att införa en gemensam ram för utgifter för forskning och utveckling 
som en del av den gemensamma bolagsskattebasen bör därför tas upp till ny diskussion.

1 Se Europeiska kommissionen (2021): Annual Report on Taxation 2021. s. 36.
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EU:s resultattavla för beskattning

Kommissionen har meddelat sin avsikt att arbeta med en resultattavla för beskattning i EU för 
att bättre upptäcka skattepolitik i medlemsstaterna som skulle kunna underlätta aggressiv 
skatteplanering och hota den inre marknaden. Kommissionen uppmanas att informera 
Europaparlamentet om läget i sin planering och att beakta Europaparlamentets synpunkter i 
frågan.


