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Remissyttrande 

 

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att 
motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt 
ändring av direktiv 2011/16/EU  
 
 
Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om det angivna förslaget från EU-
kommissionen. Här följer våra synpunkter. 

 

Förslaget i korthet 

Förslaget innehåller bestämmelser i ett nytt direktiv för att motverka användningen av bolag som ur 
skattehänseende anses sakna tillräcklig verksamhet (substans), samt ändringar i direktivet om 
administrativt samarbete (2011/16/EU). Kommissionen föreslår ett ’substanstest’ i flera steg och 
rapporteringsskyldighet för berörda bolag. Bolag som utifrån detta test inte befinns ha tillräcklig 
verksamhet, och därmed ur förslagets perspektiv är att betrakta som enkom skattemässigt motiverade 
skalbolag, ska kunna bli föremål för åtgärder och straffavgifter. 

 

Företagarnas inställning 

Företagarna instämmer i den ståndpunkt som har framförts av Näringslivets Regelnämnd (NNR) i 
dessa remissvar 2022-02-04, att underlaget inte är tillräckligt uttömmande för att regeringen ska 
kunna stödja ett EU-beslut om införande av det föreslagna direktivet. Regeringen bör verka för att 
införandet av direktivet skjuts upp till dess att redan införda regelverk med syfte att motverka 
skatteundandragande (främst de så kallade ATA-direktiven) har hunnit få effekt och kunnat 
utvärderas. 

Därutöver vill Företagarna framhålla att de föreslagna reglerna är behäftade med påtagliga 
rättssäkerhetsproblem.  

Det generalklausulsliknande anslaget (”act against the purpose  of tax law”), särskilt i kombination 
med att bedömningen av huruvida ett bolag har ”tillräcklig” substans  ska ske från fall till fall 
(”assessed  on a case by case basis in respect of each specific undertaking”, skäl 11), innebär bristfällig 
förutsebarhet för skattskyldiga. 

Att vissa företag ska ges möjlighet att ansöka hos myndigheterna i ett medlemsland om att bli 
undantagna från reglerna, riskerar att leda till godtycke och olikbehandling, liksom korruption. 
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Redan i inledningen anges som syfte med förslaget att hindra förfaranden som vidtas för att sänka den 
skattskyldiges totala skatt (”lower the taxpayer’s overall tax liability”). Detta ställs i motsats till ”ärliga” 
skattskyldiga (”honest taxpayers”). Att använda lagliga förfaranden för att minska sin skattebörda är 
emellertid inget klandervärt och är tvärtom en vedertagen del av företags skattehantering. 
Kommissionens tendens att använda denna typ av uttryck andas av populism och inger inte 
förtroende. 
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