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Herr talman,

Kommissionen tackar för riksdagens motiverade yttrande om kommissionens förslag om 
ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för 
vissa företag och filialer (COM(2016) 198final).

Med tanke på att skatteplanering är en internationell företeelse måste multilaterala och 
samordnade åtgärder vidtas av de multinationella företagens värdländer. En sådan åtgärd, 
som backas upp av G20-ländema, är större transparens gentemot skattemyndigheterna. Det 
globala problemet med företags skatteundandragande har också betydelse för den inre 
marknaden. Genom den inre marknaden har företagen fått stora möjligheter att placera sin 
verksamhet i enlighet med sina behov. Denna frihet kan i viss utsträckning ha lett till att de 
utnyttjar kryphål i lagstiftningen, vilket ställer krav på motåtgärder.

Kommissionen uppskattar riksdagens stöd för förslagets syften men noterar samtidigt att 
riksdagen ställer sig tveksam till om förslaget är förenligt med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprincipema. Kommissionen tar tillfället i akt att klargöra vissa delar av 
förslaget vilket förhoppningsvis ska mildra riksdagens betänkligheter.

Åtgärder för insyn i företagens betalning av skatter skulle inte få någon direkt inverkan på 
beskattningen av företagen. Av den anledningen kan inte alla de åtgärder om insyn i 
företagens beskattning som ingår i kommissionens förslag anses gälla skattebestämmelser 
som inverkar på den inre marknadens upprättande eller funktion enligt artikel 115 ifördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

Kommissionen menar att ytterligare offentlig granskning av landsspecifik rapportering som 
offentliggörs av företag, utöver det utomordentliga arbete som görs av skattemyndigheterna i 
EU, skulle öka företagens benägenhet att på den inre marknaden ta ansvar för att betala skatt 
där vinsterna skapas. Det kan också bidra till en rättvisare skattekonkurrens mellan 
medlemsstaterna.
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I den konsekvensbedömning som medföljer förslaget tog kommissionen ingående ställning till 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och drog slutsatsen att åtgärder på EU-nivå 
är befogade i bägge fallen. När det gäller subsidiaritet drog kommissionen slutsatsen att 
åtgärder på EU-nivå är befogade för att lösa problemet med att många 
skatteplaneringsstrukturer och internprissättningsarrangemang är gränsöverskridande, 
något som gör det möjligt för multinationella företag att enkelt flytta sin skattebas från en 
jurisdiktion till en annan. När det gäller proportionalitet skulle endast sådan information 
offentliggöras som är absolut nödvändig för att en offentlig granskning ska kunna göras.

Kommissionen anser att tredjelanders jurisdiktioner som inte respekterar internationella 
standarder för god förvaltning i skattefrågor skapar särskilda möjligheter för skatteflykt och 
skatteundandragande. Om multinationella företag är verksamma i sådana jurisdiktioner bör 
särskilda transparenskrav tillämpas.

Kommissionen har också varit ytterst mån om att säkerställa att ingenting i förslaget skulle 
kunna äventyra ett globalt genomförande av OECD:s handlingsplan för att bekämpa 
urholkning av skattebasen och överföring av vinster, särskilt åtgärd 131.1 slutet av juni 2016 
hade sammanlagt 44 länder undertecknat det multilaterala avtalet mellan behöriga 
myndigheter om automatiskt utbyte av landsspecifika rapporter.

Vi hoppas att med detta ha besvarat riksdagens frågor och ser fram emot att fortsätta den 
politiska dialogen i framtiden.

Med vänlig hälsning

'll
Věrá Jourová 

Ledamot av kommissionen

1 Som ett led i OECD:s/G20:s handlingsplan för att bekämpa urholkning av skattebasen och överföring av 
vinster publicerade OECD i oktober 2015 åtgärd 13, som innehåller slutgiltiga riktlinjer för dokumentation 
vid intemprissättning och för landsspecifik rapportering. Åtgärden ställer särskilt krav på att en 
landsspecifik rapport ska utarbetas och lämnas till de berörda skattemyndigheterna som ett led i det 
multinationella företagets dokumentation om internprissättning. Planen innehåller också utbyte av sådan 
rapportering mellan de skattemyndigheter som anslutit sig till den.
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