
 

Kampen mot "aggressiv skatteplanering" och
företag som flyr skatt
 
Tisdagen den 7 juni kommer åtgärder för att bekämpa de vanligaste metoderna för
företags skatteflykt diskuteras i kammaren i Strasbourg. Ett exempel är begränsningar
för avdragsgilla räntebetalningar. Parlamentets rekommendationer för direktiv mot
skatteflykt är de mest långtgående förslagen hittills i kampen mot aggressiv
skatteplanering. Läs mer om lagstiftningen och se vår nyhetsgrafik som visar
bolagsskattesatser och skatteintäkter i varje medlemsland.
 
Direktivet bygger på en princip om att skatter ska betalas i samma land som vinsterna görs. Det
består av sex huvudåtgärder för att bekämpa aggressiv skatteplanering och etablera
gemensamma definitioner av begrepp som "fasta driftställen", "skatteparadis" och "minsta
ekonomiska substans”. Fram till nu har innebörden av begreppen givit utrymme för tolkning.
Direktivet är EU: s svar på OECD: s handlingsplan för att tackla urholkning av skattebasen och
överföring av vinster.
 
Parlamentets ställning
 
Utskottet för ekonomi- och valutafrågor välkomnade kommissionens direktiv i sin omröstning
den 24 maj.
 
– Det är obegripligt att hela tiden be om allt fler insatser från arbetstagare, pensionärer och
medelstora företag, samtidigt som rika, multinationella företag undkommer att betala sina
rättmätiga bidra till skatt, sade föredragende Hugues Bayet (S&D, Belgien) efter omröstningen.
 
Parlamentet önskar att interna utlåningar hindras, vilket är ett av de vanligaste sätten för bolag
att visa på låga vinster och därmed undviker att betala skatt. För att tackla detta förespråkar
ledamöterna strängare gränser för avdrag av räntebetalningar, vilket till viss del är företagets
motsvarighet till räntekostnader som husägaren kan dra från sin årliga beskattningsbara
inkomst.
 
Avdrag för räntebetalningar – Hur funkar det? 
 
En bolagsgrupp med säte i EU startar ett dotterbolag i ett lågskatteland, som i sin tur ger ett lån
tillbaka till bolaget med för hög räntesats. Detta innebär att det EU-baserade bolaget tvingas
betala en hög räntesats, vilket vanligen dras av från den beskattningsbara inkomsten. Efter att
ha betalat räntesatsen har det EU-baserade företaget en liten eller ingen vinst kvar vilket
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1421264&t=e&l=en
http://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm
http://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/20160523IPR28574/Anti-tax-avoidance-close-tax-gap-with-low-tax-third-countries-say-MEPs


innebär att lägre eller ingen skatt måste betalas, och pengarna stannar inom gruppen.
 
EU vill begränsa mängden räntebetalningar som den skattskyldige har rätt att dra av under ett
beskattningsår, detta för att öka storleken på betalad skatt. Kommissionen föreslår att bolag inte
ska tillåtas att dra mer än 30 procent av inkomsterna. Parlamentsledamöterna anser dock att
det bör begränsas till 20 procent, eller 2 miljoner euro, beroende på vilket som ger högst värde.
 
Nyhetsgrafiken
 
Vår nyhetsgrafik visar de högsta lagstadgade bolagsskattesatserna i varje medlemsland. Den
andra delen visar hur mycket skatt länderna får in från bolagen, samt dess respektive bidrag till
BNP.
 
Åtgärder för att bekämpa företags skatteflykt diskuteras live i kammaren tisdagen den 7 juni kl.
09.00. Omröstning följer på onsdagen kl. 12.30.
 
Mer information
Live från kammaren i Strasbourg
Dagordning för plenarsessionen
Aktuellt ämne: Förändrad bolagsskatt - Kampen mot aggressiv skattekonkurrens
Parlamentets betänkande
Följ ärendet från förslag till lag

EU-kommissionen: Paket mot skatteflykt

EPRS studie: omfattningen av aggressiv bolagsskatteplanering

Eurostat: skattetrender i EU
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=12414&type=Flash
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/20150318TST35503/Fairer-corporate-taxation
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0189+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0011%28CNS%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0011%28CNS%29&l=en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU%282015%29558773_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU%282015%29558773_EN.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2015/report.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2015/report.pdf


Läs mer om bolagsbeskattning i vår nyhetsgrafik.
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Klicka för att förstora (källa European Commission).
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