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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 oktober 2016 beretts tillfälle att avge 

yttrande över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas, KOM (2016) 683.  

 

Sammanfattning 

Advokatsamfundet har i allt väsentligt inte någon erinran mot förslagen, med undantag av 

följande särskilda synpunkter. 

Advokatsamfundets synpunkter 

Advokatsamfundet har tidigare framfört vikten av att företagen fritt kan välja mellan att 

bli beskattade enligt kommissionens förslag eller med stöd av nationella skatteregler. Det 

som nu föreslås är ett absolut tvång för koncerner över viss storlek, med skatterättslig 

hemvist inom gemenskapen, att tillämpa föreslaget regelverk. Advokatsamfundet vill 

fortsatt framhålla vikten av att regelverket är frivilligt för företagsgrupper, särskilt då det 

primära syftet med kommissionens förslag är att minimera dubbelbeskattning och kostsam 

skatteadministration.  

Advokatsamfundet vill fortsatt belysa vikten av att, som kommissionen föreslår, alla 

kontakter med skattemyndigheterna handhas av en myndighet. Enligt Advokatsamfundet 

är det lämpligt, som kommissionen föreslår, att den myndigheten är skattemyndigheten i 

den medlemsstat där koncernens moderbolag har sin skatterättsliga hemvist. Vad som 
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återstår att reglera är förhållanden gentemot tredje land och däri uppställda krav på 

koncernintern skatteadministration. Enligt kommissionens förslag ska skattebasen fördelas 

mellan medlemsstaterna med beaktande av följande tre faktorer som ska tillmätas lika 

vikt; försäljning, anställda och tillgångar. Fortsatt anser Advokatsamfundet att en 

grundförutsättning för en gemensam konsoliderad skattebas är att medlemsstaterna, som 

kommissionen föreslår, behåller rätten att bestämma den nationella bolagsskattesatsen.  

För medlemsstaterna är ovan nämnda fördelningsformel av stor betydelse för att värna om 

den nationella skattebasen. Advokatsamfundet vill framhålla att försäljningsfaktorn kan 

komma att missgynna medlemsstater med liten hemmamarknad, vilka till följd härav har 

ett näringsliv som i betydande omfattning är beroende av exportmarknader. 

Fortsatt noterar Advokatsamfundet att det i tillgångsfaktorn saknas immateriella tillgångar 

(intangibles). Anledningen till detta är de immateriella tillgångarnas mobila natur, som 

kan bidra till ökad skatteflykt och undandragande av skattebas. Enligt Advokatsamfundet 

kan det ifrågasättas om medlemsstater med ett välutvecklat och globalt konkurrenskraftigt 

näringsliv, med betydande immateriella värden, ska missgynnas vid fördelningen av den 

gemensamma skattebasen. Arbetskraftsfaktorn består vidare till hälften av lönekostnader 

och till hälften av antalet anställda. Det kan vidare ifrågasättas om inte betydelsen av 

antalet anställda borde minska i syfte att stimulera nationella åtgärder, som syftar till att 

höja både produktiviteten och förädlingsvärdet i företagen.  

För företag med gränsöverskridande verksamhet, kommer sannolikt fördelningsformeln 

att ha en central betydelse i samband med skatteplanering. För att upprätthålla 

legitimiteten i ett system med en gemensam konsoliderad skattebas, är det därför viktigt 

att fördelningsformeln får en utformning, som förutom att den är rättvis också är svår att 

manipulera. 

Advokatsamfundet ställer sig, med hänvisning till ovan, fortsatt tveksamt till om 

fördelningsformeln uppfyller dessa kriterier. Det kan vidare noteras att försäljningsfaktorn 

sannolikt kommer att medföra betydande kontrollproblem för skattemyndigheterna. Det 

noteras vidare att inkomster hänförliga till immateriella tillgångar här ska inräknas, medan 

den immateriella tillgången ej ska medräknas som en tillgångsfaktor. 

Vidare anser Advokatsamfundet att kommissionens förslag på ett felaktigt sätt tar sikte på 

att inskränka skattefriheten, som följer enligt Moder/dotterbolagsdirektivet. 

Moder/dotterbolagsdirektivet innehåller bestämmelser, som har till syfte att undanröja 

beskattning i flera led vid gränsöverskridande företagsetableringar inom EU, genom att 

avlägsna dubbelbeskattning av vinstutdelningar och försäljningar av kvalificerade bolag. 

Kommissionen föreslår nu att denna skattefrihet ska underkännas för det fall den 

”illegitimt” har utvidgats till s.k. paketering av tillgångar för skattefri försäljning. Vid 

ratificering av Moder/dotterbolagsdirektivet i Sverige noterade Advokatsamfundet att 

detta regelverk kunde komma att leda till att tillgångar paketerades och försåldes 

skattefritt på så sätt som nu är marknadsledande. Inte bara strider nu föreslagna regelverk 

mot Moder/dotterbolagsdirektivet och därmed medlemsstaternas interna skattelagstiftning, 
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dessutom riskerar denna åtstramning endast att driva upp priser på försäljning av vissa 

tillgångar, då skatteeffekten måste finansieras. Vidare anser Advokatsamfundet att denna 

typ av regelverk kan komma att begränsa rörligheten av tillgångar på den interna 

marknaden och således ha en direkt motverkande effekt på de fundamentala friheterna 

inom gemenskapen. 
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