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Sammanfattning 

Efter ett 10 årigt arbete mot att harmonisera direkt beskattning inom EU har 

Kommissionen lagt fram ett förslag till direktiv avseende en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas (CCCTB). Syftet med förslaget är att företag som bedriver 

gränsöverskridande verksamhet endast ska behöva följa en regeluppsättning samt arbeta 

gentemot en skattemyndighet. Tanken är att resultaten från alla koncernens bolag inom EU 

slås samman och sedan portioneras ut till koncernföretagen genom en fördelningsnyckel.  

Kommissionen har angivit att konsolideringen ska medföra att medlemsstaterna kan 

konkurrera på lika villkor och att fördelningen av skattebasen ska ske rättvist mellan 

medlemsstaterna. Det finns medlemsstater som är osäkra på förslagets konsekvenser och 

medlemsstaternas konkurrensmöjligheter efter förslagets antagande. Därav, är syftet med 

uppsatsen att utreda om fördelningsnyckeln i förslaget medför att skattebasen fördelas 

rättvist mellan medlemsstaterna genom att medlemsstaterna har möjlighet att konkurrera på 

lika villkor på den inre marknaden.  

Fördelningsnyckeln består av tre komponenter; arbetskraft, tillgångar och försäljning. Den 

gemensamma skattebasen portioneras ut till företagen i relation till företagets andel av 

koncernens totala andel av komponenterna. Därefter har medlemsstaterna rätt att beskatta 

andelen tillhörande företagen etablerade i medlemsstaten med den nationella skattesatsen.  

Uppsatsen innehåller en analys avseende de beståndsdelarna i fördelningsnyckelns 

komponenter som kan tänkas påverka medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika 

villkor. Uppsatsen diskuterar hur beståndsdelarna påvekar konkurrensen samt i vissa fall 

ges förslag på förändringar som kan leda till att komponenten medför att medlemsstaterna 

kan konkurrera på lika villkor och därmed erhålla en rättvis fördelning av skattebasen. 
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Abstract 

After 10 years of work towards harmonization of direct taxation within EU the Commis-

sion has proposed a directive on a common consolidated corporate tax base (CCCTB). The 

aim of the proposal is that companies who engage in cross-border activities only need to 

comply with one set of rules and work towards one tax authority. The idea is that the result 

from all companies inside EU within the group should be pooled and then portioned out 

to the individual companies through an allocation formula. 

The Commission has stated that the consolidation shall result in that member states can 

compete on equal terms and that the tax base is apportioned fairly between the member 

states. However, there are member states that are doubtful of the consequences of the pro-

posal and the member states competitive opportunities after the adoption. Therefore, the 

aim of this paper is to examine if the allocation formula in the proposal result in that the 

tax base are apportioned fairly between the member states through the member states pos-

sibility to compete on equal terms within the internal market. 

The formula for apportionment consist of three components; labor, assets and sales. The 

common tax base will be portioned out to the companies in relation to the share of the 

company compared to the total share of the group of each component. Then, the member 

states have the right to tax the share that belongs to the companies that are established 

within the member state with the national tax rate. 

The thesis contains an analysis of the elements in the components of the allocation formula 

that could affect the opportunity of the member states to compete on equal terms. The 

thesis discusses how the elements affect the competition and in certain cases suggestions of 

changes in the elements are given that could lead to that the component result in that the 

member states can compete on equal terms and thereby hold a fair share of the tax base. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den Europeiska Unionen (EU) karaktäriseras av att det finns en inre marknad, vilket 

medför att varor, personer, tjänster och kapital får röra sig fritt inom EU.1 Företag har rätt 

att etablera sig, det vill säga bilda och driva företag, var som helst inom EU och regler som 

inskränker rätten till företagens etableringsfrihet är förbjudna.2  

Den inre marknaden har medfört att många områden har harmoniserats inom EU, vilket 

medför att medlemsstaterna har gemensamma regler som har företräde framför 

medlemsstaternas nationella lagstiftning.3 Det är uppenbart att harmoniserade regler 

underlättar utövandet av den fria rörligheten då gemensamma regler tillämpas istället för 27 

olika regelverk. Det finns dock vissa områden som ännu inte har harmoniserats utan 

fortfarande tillhör medlemsstaternas suveränitet, det vill säga att medlemsstaterna enbart 

har sin nationella lagstiftning att följa. Med suveränitet menas att medlemsstaterna har 

ensamrätt att bestämma utformningen av nationella regler såvida de inte strider mot 

fördragen.4 Ett sådant område där medlemsstaterna har suveränitet är direkt beskattning.5 

Oharmoniserade beskattningsregler har länge medfört problem för företag som utövar sin 

fria rörlighet då företagen måste följa varje nationell skattelagstiftnig där de utövar sin 

etableringsfrihet.6 Det är tydligt att 27 skattelagstiftningar utgör ett hinder för den fria 

                                                 
1 Artikel 26 konsoliderad version av fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, C83/47, Europeiska 
Unionens officiella tidning (EUT), 30.3.2010, nedan benämnt FEUF. 

2 Artikel 49-55 FEUF. 

3 Artikel 5 konsoliderad version av fördraget om Europeiska Unionen, C83/13, EUT, 30.3.2010, nedan 
benämnt TEU och artikel 2, 288 & 291 FEUF som anger att medlemsstaterna ska följa bindande rättsakter 
som utfärdats av institutionerna inom EU.  Exempel på område som har harmoniserats är indirekt 
beskattning, se artikel 113 TFEU och Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett 
gemensamt system för mervärdesskatt. 

4 Artikel 115 FEUF och C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt mot Roland Schumacker, 1995, s. I-00225, p. 
21. 

5 Artikel 5 2 st. TEU i e contrario. Direkt beskattning nämns inte som en befogenhet i fördraget. 

6 Arbetet mot att harmonisera reglerna på beskattningsområdet började redan 1962 genom (Neumark 
rapporten), The EEC Reports on tax harmonization: the reports of the fiscal and financial committee and the reports of sub 
groups A, B and C, an unofficial translation by DR. H. Thurston, International bureau of fiscal documentation, 
Amsterdam 1963. 
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rörligheten och därmed den inre marknaden. Det är såväl dyrt som tidskrävande för 

företagen att anpassa sig efter och följa flera regelverk. 7  

EU fastställde vid Lissabonmötet år 2000 att EU skulle "bli världens mest konkurrenskraftiga 

och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi"8 vid år 2010. Den administrativa börda och de 

kostnader som gränsöverskridande företag utsätts för kan medföra att företagen föredrar 

att stanna i en medlemsstat istället för att utöva gränsöverskridande verksamhet.9 Att 

företag drar sig för att vara gränsöverskridande gynnar inte målet om att bli den mest 

konkurrenskraftiga ekonomin i världen. Det är uppenbart att målet inte kan uppnås så 

länge som rättsläget inom direkt beskattning kvarstår. 

Det faktum att gränsöverskridande företag måste följa flera regelverk har varit ett problem 

under längre tid. Det första försöket mot att börja harmonisera reglerna inom direkt 

beskattning skedde 1962 genom Neumark rapporten och allt sedan dess har arbetet fortsatt 

men EU har hittills inte lyckats komma med ett tillfredställande förslag till medlemsstaterna 

då harmonisering ännu inte skett.10 Nya regler som påverkar den inre marknaden måste 

godkännas av alla medlemsstaterna, med andra ord enhällighet från medlemsstaterna 

krävs.11 Det innebär att alla medlemsstaterna måste vara för en förändring inom det direkta 

beskattningsområdet för att direktiv ska kunna införas på området.12 

År 2001 påbörjades ett arbete mot en gemensam konsoliderad skattebas inom EU.13 

Tanken var att alla medlemsstaterna ska kunna konkurrera på lika villkor på den inre 

marknaden.14 Efter 10 års arbete har Kommissionen lagt fram ett förslag om en gemensam 

                                                 
7 Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och ekonomiska och sociala kommittén mot 
en inre marknad utan skattehinder en strategi för fastställande av en konsoliderad bolagsskattebas för 
företagens verksamhet i EU, Bryssel den 23 oktober 2011, KOM(2001) 582 slutlig, s. 11. 

8 Europeiska Rådets möte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000, ordförandeskapets slutsatser, p. 5. 

9 Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram, meddelande från Kommissionen till Rådet och 
Europaparlamentet - skattepolitikens och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin, Bryssel 25 oktober 2005, 
KOM(2005) 532 slutlig, s. 4. 

10 Neumark rapporten, se not 6. 

11 Artikel 115 FEUF. 

12 Artikel 288 FEUF anger vad som avses med ett direktiv. 

13 Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och ekonomiska och sociala kommittén, 
skattepolitiken i Europeiska unionen - prioriteringar för de kommande åren, Bryssel den 23 maj 2001, 
KOM(2001) 260 slutlig. 

14 KOM(2001) 260 slutlig, s. 4 & 8. 
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konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB).15 Syftet med förslaget är att EU ska ses som en 

marknad och att företag endast ska behöva följa en uppsättning av beskattningsregler.16 

Förhoppningen är att företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet kan spara både 

pengar och tid samt att fler företag börjar arbeta över gränserna speciellt små och 

medelstora företag.17 Tanken är att CCCTB ska vara frivilligt, varför gränsöverskridande 

koncerner kan välja om de vill tillämpa ett gemensamt konsoliderat regelverk eller flera 

nationella regelverk. Frivilligheten medför också att inhemska bolag inte behöver påverkas 

av annat regelverk än det inhemska. Det ska dock poängteras att medlemsstaterna 

fortfarande kommer bestämma över den nationella bolagsskattesatsen.18  

Tanken är att alla företag inom samma koncern slår samman sina resultat och därefter 

beräknas den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen ut med gemensamma regler. 

Därefter fördelas skattebasen ut till de involverade koncernföretagen genom en 

fördelningsnyckel som består av tillgångar, arbetskraft och försäljning. Varje medlemsstat 

får beskatta den del av skattebasen som tilldelats företagen belägna i den medlemsstaten 

med statens nationella skattesats.19 Kommissionen menar att olika skattesatser medför en 

sund konkurrens mellan medlemstaterna då förslaget medför mer öppenhet som ger 

medlemsstaterna möjlighet att ta såväl konkurrenskraften som finansiella faktorer i 

beaktande vid fastställandet av den nationella skattesatsen.20 Därutöver anser 

Kommissionen att alla EU:s medlemsstater ska ha möjlighet att konkurrera på lika villkor 

och därmed erhålla en rättvis fördelning av den gemensamma skattebasen. 

Möjligheten till en gemensam marknad med endast en uppsättning beskattningsregler ligger 

framför medlemsstaterna. Det är upp till medlemsstaterna att påverka förslagets framtid. Är 

det möjligt för medlemsstaterna att konkurrera på lika villkor vid ett införande av CCCTB? 

Mer preciserat, påverkas medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor av att en 

fördelningsnyckel används för att portionera ut koncernens skattebas? Leder 

                                                 
15 Proposal for a council directive on a common consolidated corporate tax base (CCCTB), Brussels 16 
March 2011, COM(2011) 121 final. 

16 COM(2011) 121 final, preamble, p. 4. 

17 COM(2011) 121 final, explanatory memorandum, s. 2-3 och Kommissionens arbetsdokument, 
sammanfattning av konsekvensanalysen, följedokument till förslag till Rådets direktiv om en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas, Bryssel den 16 mars 2011, SEK(2011) 316 slutlig, s. 6. 

18 COM(2011) 121 final, preamble, p. 5 & 8. 

19 COM(2011) 121 final, preamble, p. 21 & kapitel 16. 

20 COM(2011) 121 final, explanatory memorandum, s. 1. 
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fördelningsnyckeln till en rättvis fördelning av skattebasen mellan medlemsstaterna? 

Påverkas fördelningsnyckelns specifika utformning, det vill säga dess komponenter 

medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor och påverkas fördelningsnyckeln 

av att medlemsstaterna tillämpar olika skattesatser? Många frågor förblir obesvarade och 

avsikten med uppsatsen är att utreda om fördelningsnyckeln och dess utformning i 

förslaget medför att medlemsstaterna konkurrerar på lika villkor vilket har varit ett 

ursprungligt syfte för Kommissionen sedan början av arbetet mot harmonisering år 2001.21 

1.2 Syfte 

Syftet är att analysera fördelningsnyckeln i artikel 86 i förslag till Rådets direktiv om en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas utifrån ändamålet om en rättvis fördelning av 

skattebasen med fokus på medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor på den 

inre marknaden.  

1.3 Metod och material 

Rättskällorna i uppsatsen behandlas efter rättskällans värde där rättskällan med starkast 

juridiskt värde ges företräde. Uppsatsen behandlar EU-rätt, varför rättskällor från EU-

rätten prioriteras. EU-rättens rättskällor kan delas in i två undergrupper; primärrätt och 

sekundärrätt.22 Till primärrätten räknas EU-fördragen.23 Andra rättskällor såsom 

förordningar, direktiv, beslut och andra rättsakter anses vara sekundärrätt.24 Principer som 

anges i fördraget hänförs till primärrätten men det är omtvistat om de rättsprinciper som 

framkommit genom avgörande från Europeiska Unionens domstol ska anses tillhöra 

primärrätten eller sekundärrätten.25 Oavsett kategorisering, är rättsprinciperna av vikt vid 

tillämpning av EU-rätten då principerna används för att tolka och upprätthålla EU-rätten.26  

EU-fördragen är tillämpliga då de uppger balansgången mellan EU-rätt och nationell rätt 

avseende det skatterättsliga området. Syftet med uppsatsen är att utreda delar av förslaget 

                                                 
21 KOM(2001) 260 slutlig, s. 4. 

22 Bernitz, U., 'Europarätten' i Bernitz, U., m.fl. (ed), Finna rätt, uppl. 10, Norstedts Juridik, Vällingby, 2008, s. 
61. 

23 EUF och FEUF. 

24 Källorna återfinns i artikel 288 FEUF. 

25 Bernitz, U., s. 61. 

26 Artkel 19 EUF. 
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till Rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas varför förslaget är 

utgångspunkten i uppsatsen. Syftet med ett direktiv är att uppnå harmonisering på området 

som direktivet avser för att underlätta utövandet av den fria rörligheten på den inre 

marknaden.27 

Den deskriptiva delen av uppsatsen, avseende den skatterättsliga bakgrunden, utgörs till 

stor del av material från Kommissionen såsom förslaget, uttalanden och meddelanden. 

Utöver de relevanta artiklarna i förslaget läggs vikt vid förklarande memoranda och 

ingressen till förslaget. Den förklarande memoranda förklarar innehållet i förslaget och det 

ska poängteras att dokumentet inte ges vikt när förslagit väl antagits men fram till dess är 

memoranda en viktig källa.28 Ingressen används som tolkningshjälp och den anger syftet 

med förslaget samt vad som tagits i beaktande vid utfärdandet av direktivet.29  

Huvuddelen av rättskällorna i den deskriptiva delen består dock av KOM-dokument som 

utfärdas av Kommissionen. KOM-dokument är rättsakter och kan avse såväl lagförslag 

som andra kommunikationer eller rapporter från Kommissionen.30 Det ska tilläggas att 

SEC-dokument från Kommissionen också används i uppsatsen. SEC-dokument är interna 

dokument som är involverade i antingen beslutsprocessen eller Kommissionens dagliga 

verksamhet.31 Det finns inga förarbeten till direktiv vilka återfinns vid lagförslag i Sverige.32 

Anledningen till att vikt läggs vid det angivna materialet är för att de får anses motsvara 

svenska förarbeten. Med andra ord, inom EU-rätten finns det inga förarbeten och de 

angivna dokumenten ovan är de enda dokumenten som diskuterar hur Kommissionen 

arbetat sig fram till förslaget till direktivet, varför dokumenten är tillämpliga i uppsatsen.33 

Därutöver används rikligt med material från arbetsgruppen för CCCTB (CCCTB WG) i 

den deskriptiva delen. Arbetsgruppen består av experter från medlemsstaterna vars syfte är 

att ge teknisk assistans och råd till Kommissionen när det gäller förslaget varför 

                                                 
27 Artikel 115 FEUF. 

28 Bernitz, U., s. 65. 

29 Artikel 296 FEUF. 

30 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/aidetypesdoc.cfm?CL=en, 120315, kl. 18.30 och Bernitz, U., s. 
59-60 & 75. 

31 Lomio, J., Spang-Hanssen, H. & Wilson, G., Legal research methods in a modern world : a coursebook, 3 ed., DJØF 
Publishing, Copenhagen, 2011, s. 326. 

32 Svenska lagar har förarbeten i form av propsitioner. 

33 Bernitz, U., s. 65. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/aidetypesdoc.cfm?CL=en
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information från arbetsgruppen är av intresse för uppsatsen.34 Det ska tilläggas att erkända 

rapporter på området används i början av uppsatsen för att beskriva utvecklingen mot att 

harmoniseringa de olika beskattningssystemen inom EU innan CCCTB påbörjades. 

Det ska slutligen tilläggas att den deskriptiva delen av uppsatsen även behandlar artiklar, 

studier och doktrin för att ge information avseende utformningen och konsekvenserna av 

ett införande av fördelningsnyckeln. Materialet förklarar olika konsekvenser och effekter 

som fördelningsnyckeln kan tänkas medföra för medlemsstaterna.  

Den analyserande delen av uppsatsen utgår från artiklarna i förslaget som är av betydelsen 

för att uppfylla syftet, med andra ord fördelningsartiklarna och missbruksartiklarna.35 Av 

den anledningen att uppsatsen grundar sig i ett förslag finns det ingen rättspraxis att 

använda på området utan som grund för analysen av förslagets artiklar används även här 

material från Kommissionen och CCCTB WG av samma anledning som ovan. Rättspraxis 

används dock vid beskrivning av rättsprinciperna som är tillämpliga på området. Därutöver 

används artiklar, studier, yttranden, diskussionsdokument och doktrin på området som stöd 

och referens vid analysen och diskussionen i uppsatsen. De artiklar, studier, yttranden, 

diskussionsdokument och den doktrin som används i uppsatsen tillhandahåller analyser, 

åsikter och information som uppmanar till diskussion varför de anses utgöra en bra grund 

för den diskussionen som förs i analysen avseende fördelningsnyckeln i uppsatsen. 

Därutöver används kommentarer på förslaget från några av medlemsstaternas parlament 

för att erhålla medlemsstaternas perspektiv i form av deras åsikter. Det ska dock poängteras 

att medlemsstaternas åsikter i avsnitt 4.5.6 hämtats primärt från direkta källor avseende 

medlemsstaternas åsikter dock finns undantag där medlemsstaternas åsikter hämtas från 

artiklar där författare återger medlemsstaternas åsikter. Anledningen till att sekundär 

information, avseende medlemsstaternas åsikter, hämtas är på grund av tillgängligheten 

avseende alla 27 medlemsstaternas åsikter. 

Förslaget diskuteras utifrån dagens utformning med hjälp av tidigare material och 

utformningens effekt på skattekonkurrensen mellan medlemsstaterna. Det medför att ett 

perspektiv av de lege lata tillämpas. Då syftet är att utreda om fördelningsnyckeln leder till 

                                                 
34 Aujean, M., 'The CCCTB project and the future of European taxation', in Lang, M., Pistone, P., Schuch, J. 
& Staringer, C. (ed.), Common consolidated corporate tax base, Linde, Wien, 2008, s. 32. 

35 COM(2011) 121 final, kapitel 14 & 16. 
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att medlemsstaterna kan konkurrera på lika villkor och därmed erhålla en rättvis fördelning 

av skattebasen utgår uppsatsen från medlemsstaternas perspektiv. 

1.4 Avgränsning 

Den deskriptiva delen av uppsatsen behandlar kort Rådets förslag som helhet. Företagens 

fördelar vad gäller det gemensamma regelverket berörs kort för att läsaren ska få en 

förståelse för syftet med CCCTB men därefter diskuteras inte företagens fördelar mer 

ingående då det faller utanför ramen för syftet med uppsatsen eftersom medlemsstaternas 

perspektiv tillämpas. Därutöver kommer den analytiska delen endast att behandla de 

artiklarna i förslaget som faller inom fördelningen av den konsoliderade skattebasen.36  

Uppsatsen ifrågasätter inte den valda metoden genom att rekommendera eller diskutera 

andra förslag som varit på tal av Kommissionen då ett sådant inkluderande skulle medföra 

att innehållet inte längre ryms i en materuppsats. Därutöver, är det enligt min åsikt, mer 

relevant att i dagens läge utreda den metoden som står inför medlemsstaternas 

godkännande. Dock, om Kommissonens förslag inte godtas av medlemsstaterna då är det 

läge att diskutera de andra metodernas tillämplighet. Rekommendation av andra 

fördelningskomponenter kommer inte heller att ges utan syftet är endast att utreda om 

dagens utformning medför att medlemsstaterna kan konkurrera på lika villkor. Däremot 

kan vissa tillägg och förslag avseende de föreslagna komponenterna diskuteras när ett 

sådant tillägg skulle kunna påverka medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika 

villkor. Annan vikt av fördelningskomponenterna kommer inte heller att rekommenderas 

då det är dagens utformning av förslaget som har för avsikt att utredas i uppsatsen. 

Att fördelningsnyckeln i förslaget till CCCTB ska medföra att medlemsstaterna kan 

konkurrera på lika villkor avses att fördelningen av skattebasen ska reflektera den 

ekonomiska verkligheten som bedrivs i företaget. Med andra ord är det av betydelse att alla 

transaktioner som utförs av koncernföretagen sker som ett led i den ekonomiska 

verksamheten som bedrivs i koncernen. Om fördelningen av skattebasen reflekterar den 

ekonomiska verkligheten i koncernen är fördelningen att anses som rättvis mellan 

medlemsstaterna och därmed kan medlemsstaterna anses kunna konkurrera på lika villkor. 

Rättsområdet avseende skattemissbruk är ett omfattande området som torde rymmas i en 

egen masteruppsats. Det ska uppmärksammas att rättsområdet enbart berörs översiktligt i 

                                                 
36 COM(2011) 121 final, kapitel 14 & 16. 



 

 
8 

uppsatsen för att läsaren ska få en förståelse avseende skattemissbrukets effekt på 

medlemsstaternas möjlighet att kunna konkurrera på lika villkor.37 

I uppsatsen diskuteras ett fåtal av de beståndsdelarna i komponenterna i fördelningsnyckeln 

som skulle kunna påverka medlemssstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor. Det 

är uppenbart att inte alla problem kan diskuteras varför ett urval gjorts. Uppenbara 

problem som inte tagits upp är bland annat problemtaiken kring det faktum att förslaget 

avser ett direktiv som ska implementeras av medlemsstaterna varav olika tolkningar kan ske 

vid implementeringen.38 Därutöver diksuteras inte det faktum att det saknas gemensamma 

definitioner avseende vissa komponenter vilket kan leda till tolkningsproblem.39 Olika 

tolkningar av direktivets innehåll kan leda till att medlemsstaterna inte kan konkurrera på 

lika villkor då vissa tolkningar kan vara snävare än andra varför ojämn fördelning kan ske 

till företagen belägna i vissa medlemsstater. Uppsatsen bortser även från problematiken 

kring de faktum att elektronisk handel inte ingår i försäljningskomponenten. De problem 

som valts ut är de problem som ansågs mest problematiska i nuläget utöver elektronisk 

handel som valdes bort på grund av att dess omfattning skulle rymmas i en egen uppsats. 

Det finns flera metoder att tillämpa när man jämför medlemsstaternas skattesatser. 

Exempel på olika metoder är den effektiva marginal skattesatsen (EMTR), effektiva 

genomsnittliga skattesatsen (EATR) och den lagstadgade skattesatsen. EMTR är en 

framtidsberäkning som påvisar hur investeringar bör placeras och EATR mäter företagens 

verkliga beskattningsbörda. Båda metoderna grundar sig i den lagstadgade skattesatsen 

dock beror beräkningen av EMTR och EATR på den specifika situationen varför det är 

svårt att använda de metoderna när man jämför skattesatser objektivt sett.40 Av den 

anledningen tillämpas den lagstadgade skattesatsen i uppsatsen om inget annat anges. 

                                                 
37 För mer information avseende missbruksreglerna i förslaget se såväl material från Kommissionen i 
meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala 
komittén, om tillämpning av åtgärder för att motverka missbruk i fråga om direkt beskattning inom EU och i 
förhållande till tredjeland, KOM(2007) 785 slutlig som material från CCCTB WG i Common consolidated 
corporate tax base working group (CCCTB WG) anti-abuse rules, meeting to be held on 14 and 15 April 
2008, Brussels 26 March 2008, CCCTB\WP\065\doc\en. 

38 Artikel 288 FEUF. 

39 Se bland annat COM(2011) 121 final, artikel 90 3 st, KOM(2006) 157 slutlig, s. 10, CCCTB WG meeting 1 
June 2006, s. 2, CCCTB WG meeting 13 March 2007, s. 5, CCCTB WG meeting 10, 12 and 12 December 
2007, s. 4 & 8 och C-236/95, Europeiska Kommissionen mot Republiken Grekland, 1996 s. I-04459, p. 13. 

40 Cordes, J., Ebel, R., & Gravelle, J., Encyclopedia of taxation and tax policy, 2 uppl., The Urban Institute Press, 
Washington, 2005, s. 18 & 249. 
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1.5 Disposition 

Det andra kapitlet i uppsatsen beskriver utvecklingen inom EU avseende harmonisering av 

direkt beskattning. Här beskrivs först arbetet mot harmonisering av beskattningsområdet 

innan förslaget om CCCTB påbörjades för att läsaren ska få förståelse för den tid som lagts 

på att harmonisera beskattningen inom EU. Därefter beskrivs Kommissionens tioåriga 

arbete mot CCCTB där de viktigaste punkterna som varit uppe till diskussion beskrivs. 

Därefter avslutas kapitlet med en kort beskrivningen av förslagets utformning idag.  

För att läsaren ska få en förståelse för fördelningsnyckelns utformning börjar kapitel 3 med 

en introduktion som beskriver hur fördelningsnyckeln tillämpas, det vill säga beräknas. 

Därefter i kapitel 3.2 behandlas konsekvenserna av fördelningsnyckeln där möjligheten till 

skattemissbruk av fördelningsnyckeln samt medlemsstaternas nationella skattesatser 

diskuteras. Det är av vikt att konsekvenserna diskuteras då medlemsstaternas möjlighet att 

konkurrera på lika villkor påverkas av ovanstående faktorer. I de fall att skattemissbruk av 

komponenterna föreligger kommer transaktionerna inte reflektera företagens kommersiella 

verksamhet och då kan medlemsstaterna inte konkurrera på lika villkor och olika nationella 

skattesatser kan vara en anledning till att skattemissbruk genomförs. 

Kapitel 4 består av analys avseende fördelningsnyckelns tre komponenter; arbetskraft, 

tillgångar och försäljning. Varje komponent analyseras separat för att utreda om 

komponenterna är utformade så att de medför att medlemsstaterna kan konkurrera på lika 

villkor. Analysen av varje komponent börjar med en definition så att läsaren kan följa med i 

resonemanget som förs. Efter definitionen analyseras de beståndsdelarna i komponenten 

som anses kunna påverka medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor. I 

avsnittet diskuteras varför beståndsdelarna kan tänkas påverka medlemsstaternas 

konkurrensmöjligheter och i vissa fall ges även förslag på förbättringar av beståndsdelen 

om förbättringen kan påverka medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor. I 

avsnitt 4.5 tas fördelningsnyckelns potentiella effekt på medlemsstaternas skattebas upp. 

Här diskuteras såväl studier som utförts på området som medemsstaternas egna åsikter. 

Därefter, i kapitel 4.6 ges en sammanfattande kommentar där de viktigaste punkterna från 

analysen återges. Uppsatsen avslutas med en slutsats där uppsatsens syfte besvaras. 
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2 Den Europeiska bolagsskattens historia 

2.1 Första stegen mot harmoniserade beskattningsregler  

Harmoniseringsarbetet inom beskattningsområdet startade långt innan förslaget om 

CCCTB påbörjades. Harmoniseringsarbetet har pågått i över 50 år och nedan följer en 

kortfattad sammanfattning av de stora händelserna inom beskattningsområdet för att 

läsaren ska få förståelse för den tid och de omfattande arbete som lagts på att harmonisera 

det direkta beskattningsområdet. 

Det första steget mot harmoniserade beskattningsregler inom EU kom redan i början av 

1960-talet genom det som har benämnts Neumark rapporten.41 Det anses att Neumark 

rapporten ligger till grund till bland annat moder/dotterbolagsdirektivet42 och direktivet för 

räntor och royalties43.44 

År 1990 bildades en kommitté för att utvärdera nödvändigheten av harmoniserade 

beskattningsregler inom EU. Kommittén ansåg att olika regeluppsättningar i 

medlemsstaterna resulterade i snedvridningar av den inre marknaden. Därav, föreslog 

kommittén att såväl skattebasen som medlemsstaternas skattesatser skulle harmoniseras 

inom EU. Kommittén förelog bland annat att de nationella skattesatserna skulle vara 

mellan 30-40 procent. Kommitténs förslag resulterade i det vi benämner Ruding rapporten. 

Kommittén bidrog med många förslag men tyvärr fick förslagen inte mycket stöd.45  

Med åren som gick blev företagen allt mer globala. Att företag ville arbeta över gränserna 

inom EU ökade riskerna för skadlig skattekonkurrens mellan medlemsstaterna. 

Kommissionen uppgav att om inte en utökad samordning sker mellan medlemsstaterna 

                                                 
41 Arbetet mot att harmonisera reglerna på beskattningsområdet började redan 1962 genom Neumark 
rapporten, för full referens se not 6. 

42 Rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för 
moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, EUT 345, den 29 december 2011, s. 8–16. 

43 Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och 
royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater, EUT L 157, den 26 juni 2003, s. 49-54. 

44 Vascega, M. & Van Thiel, S., The CCCTB Proposal: The Next Step towards Corporate Tax Harmonization 
in the European Union?, European Taxation, September/oktober 2011, s. 374 och Aujean, M, s. 16. 

45 Conclusions and recommendations of the committee of independent experts on company taxation, Lux-
embourg: office for official publications of the European Communities, 1992, (Ruding rapporten). 
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kommer den skadliga skattekonkurrensen att leda till konflikter mellan medlemsstaterna.46 

Kommissionen föreslog att ett skattepaket skulle införas som innehöll bland annat en 

uppförandekodex. Uppförandekodexen hade för avsikt att innefatta bland annat åtgärder 

inom företagsbeskattningsområdet som kunde påverka vart företagen lokaliserar sin 

verksamhet.47 Denna kommunikation tillförde en ny approach i harmoniseringsarbetet och 

det var med anledning av skattepaketet som Kommissionen fick i uppdrag att utföra den 

undersökning som påbörjade arbetet mot CCCTB år 2001.48 I kommande avsnitt beskrivs 

det 10 åriga arbete som Kommissionen lade ner för att slutligen nå fram till dagens 

utformning av förslaget till CCCTB. 

2.2 Kommissionens 10 åriga arbetet mot CCCTB 

2.2.1 Inledning 

Det faktum att företag med gränsöverskridande verksamhet drabbas av en tyngre 

administrativ börda än nationella företag gynnar inte den inre marknaden och utvecklingen 

av EU. Om det ska vara möjligt att uppnå det uppsatta målet om att bli den mest 

konkurrenskraftiga ekonomin i världen är det ohållbart att gränsöverskridande 

verksamheter ska behöva följa olika regelverk i varje medlemsstat där företaget bedriver 

verksamhet.49 Kommissionen har uttalat att skattekonkurrens som inte är ekonomiskt 

gynnsam eller av annan anledning är skadlig för den inre marknaden måste åtgärdas för att 

den inre marknaden ska kunna uppnå positiv konkurrenskraft för EU.50  

Kommissionen påbörjade ett seriöst arbete mot att harmonisera området för direkt 

beskattning inom EU år 2001. Kommissionen ansåg att enda möjligheten för EU att kunna 

uppnå målet och bli en gemensam marknad är att bolagsskattebasen konsolideras.51 

Kommissionen betonar att det är av vikt att harmonisera bolagsbeskattningsreglerna då 27 

                                                 
46 Meddelande från Kommissionen till Rådet i riktning mot skattesamordning inom Europeiska Unionen ett 
åtgärdspaket för att angripa skadlig skattekonkurrens, Bryssel den 1 oktober 1997, KOM(97) 495 slutlig, s. 4-
5. 

47 KOM(97) 495 slutlig, s. 5-6 och KOM(97) 495 slutlig, bilaga - utkast till uppförandekodex för 
företagsbeskattning, s. 12. 

48 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/gen_overview/index_en.htm, 2012-02-10, 
kl. 18.30. 

49 KOM(2001) 260 slutlig, s. 7. 

50 KOM(2001) 582 slutlig, s. 5. 

51 KOM(2001) 260 slutlig, s. 4 & 7. 
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olika regelverk missgynnar gränsöverskridande verksamhet. Beskattningen är en av flera 

viktiga faktorer som påverkar företagens val av etableringsland. Det kan kort nämnas att 

andra faktorer som kan påverka valet av etableringsland är tillgängligheten till marknaden, 

den befintliga infrastrukturen, lönekostnader i landet och tillgången till arbetskraft på 

marknaden.52 Förekomsten av skillnader i skattesatser samt övriga skatteregler i de olika 

medlemsstaterna kan påverka företagens internationella konkurrenskraft då förmånliga 

skatteregler kan leda till en oförmånlig lokalisering för företaget överlag.53 

Kommissionen poängterar att avsaknaden av harmonisering har gett upphov till flera fall av 

diskriminering, dubbelbeskattning och oproportionerliga administrativa kostnader på grund 

av bland annat utdragna processer gällande återbetalning av skatt. Kommissionen illustrerar 

de negativa konsekvenserna av ett oharmoniserat beskattningsområde genom att belysa ett 

exempel. Exemplet avser ett företag som fick vänta i över fem år på att 

skattemyndigheterna i två medlemsstater skulle komma överrens om internpriser vid ett 

utbyte av tjänster mellan koncernens verksamheter i de olika medlemsstaterna.54 De 

betungande kostnaderna som uppstår genom gränsöverskridande verksamhet medför alltså 

att de Europeiska företagens konkurrenskraft på den internationella marknaden försvagas 

och Kommissionen anser att de ytterligare kostnaderna som uppstår medför ett slöseri med 

resurser.55 

Kommissionen anger att avsaknaden av en konsoliderad bolagsskattebas medför att aktörer 

från både USA och Japan bibehåller sina starka konkurrensfördelar på världsmarknaden.56 

EU har genom Lissabonmålet angivit att målet är att bli världens mest konkurrenskraftiga 

ekonomi vilket inte är möjligt om USA och Japan bibehåller sin starka position på 

världsmarknaden. Kommission anger att så länge företagen måste följa olika nationella 

beskattningsregler kommer EU inte att uppnå målet.57 

                                                 
52 KOM(2001) 260 slutlig, s. 16. 

53 KOM(2001) 582 slutlig, s. 7-8. 

54 KOM(2001) 260 slutlig, s. 16-17. 

55 KOM(2001) 582 slutlig, s. 10 och Commission staff working paper, company taxation in the internal mar-
ket, Brussels 23 October 2001, SEC(2001) 1681, s. 8 & 109. 

56 Commission non-paper to informal ecofin council, 10 and 11 September 2004, a common consolidated EU 
corporate tax base, 7 July 2004, s. 1. 

57 KOM(2005) 532 slutlig, s. 3-4. 
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Nedan följer en redovisning avseende de aspekter som Kommissionen diskuterat under 

den 10 åriga processen och som är av betydelse för att förstå utformningen och tillkomsten 

av CCCTB och fördelningsmekanismen. Det som diskuteras avser Kommissionens val av 

strategi för arbetet mot harmonisering av bolagsskattereglerna, skapandet av en 

arbetsgrupp, metoder avseende uppnåendet av gemensamma beskattningsregler och 

metoder avseende fördelningsmekanismen och slutligen om de gemensamma reglerna ska 

vara frivilliga eller obligatoriska att följa. 

2.2.2 Kommissionens strategi 

Kommissionen ansåg vid arbetets början år 2001 att det endast fanns en möjlig lösning för 

att kunna eliminera skattehindren och därmed säkerställa att den inre marknaden kan 

utnyttjas fullt ut av alla medborgare och företag inom EU samt för att uppnå 

Lissabonmålet. Lösningen som Kommissionen förespråkar är en tvådelad strategi.58 Den 

första delen av strategin har till syfte att lösa de mest brådskade problemen genom riktade 

åtgärder och den andra delen består av en långsiktig lösning som innebär att företagen kan 

använda en konsoliderad bolagsskattebas för sin verksamhet inom EU.59 De riktade 

åtgärderna faller dock utanför ramen för denna uppsats och kommer inte diskuteras vidare. 

Den långsiktiga lösningen, genom en konsoliderad bolagsskattebas, som Kommissionen 

förespråkar skulle tillåta företag med gränsöverskridande verksamhet inom EU att beräkna 

de totala intäkterna för hela koncernen inom EU med en uppsättning regler.60 Därutöver 

poängterar Kommissionen att fastställandet av bolagsskattesatsen fortfarande ska ligga hos 

medlemsstaterna. Kommissionen uppger att en konsoliderad bolagsskattebas skulle 

medföra följande fördelar för företagens verksamhet inom EU: 

 Minskning av de fullgörandekostnader som sammanhänger med hanteringen av 27 

(dåvarande 15) olika regeluppsättningar 

 Nuvarande formalitets problem med internprissättning skulle försvinna 

 Kvittning och överordnade konsolidering av vinster och förluster inom hela 

koncernen i EU kan genomföras  

 Förenklingar av internationella omstruktureringar 

                                                 
58 KOM(2001) 582 slutlig, s. 11. 

59 KOM(2001) 582 slutlig, s. 11-12. 

60 KOM(2001) 582 slutlig, s. 16. 
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 Minskning av komplexiteten av internationell beskattning 

 Undanröjande av dubbelbeskattning 

 Undanröjande av flertalet diskriminerande situationer61 

Det långsiktiga förslaget har fått varierade reaktioner. Det finns medlemsstater är skeptiska 

till förslaget på såväl tekniska som politiska grunder. Trots den skepticism som finns är 

Kommissionen fast besluten att en konsoliderad bolagsskattebas är nödvändig för att 

erhålla en förbättrad inre marknad. På grund av den skepticism som finns bland 

medlemsstaterna och vikten av att en konsoliderad bolagsskattebas införs hade 

Kommissionen helst sätt att beslut om antagande av ett kommande förslag hade skett 

genom kvalificerad majoritet istället för den enhällighet som krävs idag.62 Av den 

anledningen att enhällighet krävs är det av vikt att förslaget utformas så att alla 

medlemsstaterna kan acceptera förslaget.  

2.2.3 Skapandet av en arbetsgrupp 

I syftet att arbetet mot en CCCTB skulle fortskrida i högre takt och med mer koncentration 

skapades år 2004 en arbetsgrupp (CCCTB WG) för det framtida arbetet mot 

harmoniserade beskattningsregler inom EU. CCCTB WG består av experter från varje 

medlemsstats förvaltningar men emellanåt ingår även experter från näringslivet och 

akademiska kretsar för att erhålla högsta möjliga expertis.63  

I mer komplexa frågor skapas undergrupper bestående av experter från ett antal 

medlemsstater och antalet representerade medlemsstater beror på komplexiteten i den 

aktuella frågan. Valet av vilka experter och medlemsstater som ska representeras i 

undergrupperna väljs av medlemsstaterna själva. Undergruppen möts separat för att få en 

mer fördjupad analys i frågan som de har fått i uppgift att studera och undergrupperna 

                                                 
61 KOM(2001) 582 slutlig, s. 16. 

62 Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén en inre marknad utan företagsskattemässiga hinder – uppnådda resultat, pågående initiativ och 
uppgifter som återstår att lösa, Bryssel den 24 november 2003, KOM(2003) 726 slutlig, s. 5 och artikel 115 
FEUF. 

63 Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: framstegen hittills och de nästa stegen på 
vägen mot en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Bryssel 5 april 2006, KOM(2006) 157 slutlig, s. 5. 
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rapporterar ständigt till arbetsgruppen så att alla experter hålls underrättade om resultatet 

från arbetet.64  

2.2.4 Metoder avseende gemensamma beskattningsregler inom EU 

Kommissionen poängterar att det finns flera olika tekniska möjligheter, det vill säga 

metoder, för att uppnå en konsoliderad bolagsskattebas för gränsöverskridande verksamhet 

inom EU. Kommissionen uppger fyra olika metoder som skulle kunna tillämpas för att 

uppnå gemensamma beskattningsregler.65 

Den första metoden är hemstatsbeskattning som skulle medföra att skattebasen kalkyleras 

enligt skattelagstiftningen i den medlemsstat där koncernens huvudkontor är beläget. Den 

andra föreslagna metoden är beskattning på grundval av en gemensam skattebas som skulle 

medföra helt nya harmoniserade bestämmelser inom EU (CCCTB). En tredje metod är 

gemensam Europeisk bolagsskatt där metoden skulle innebära att skatten tas ut på EU-nivå 

där del av eller hela skatteintäkten går till EU och inte till medlemsstaterna. Den sista 

föreslagna metoden är en harmoniserad enhetlig skattebas i EU där tanken är att 

harmonisera nationella bestämmelser och utforma en gemensam skattebas och 

skattesystem för alla företag som är verksamma inom EU. Den sista metoden har för avsikt 

att helt ersätta de nuvarande nationella systemen medans de övriga tre metoderna har för 

avsikt att komplettera de nationella systemen.66  

Innan Kommissionen beslutade att CCCTB var den mest lämpade metoden diskuterades 

införandet av en gemensam skattebas som inte är konsoliderad (CCTB). Skillnaden mellan 

metoderna är att vid CCCTB är hela koncernen beskattningsskyldiga för den 

beskattningsbara inkomsten medan vid CCTB är koncernföretagen beskattningsskyldiga 

för sin separata  andel av den beskattningsbara inkomsten.67 Det ska noteras att vid ett 

noggrant övervägande ansågs CCCTB var bättre lämpad än CCTB då bland annat 

internprissättningsproblematiken, som varit viktig att undanröja, kvarstår vid tillämpningen 

av CCTB.68 

                                                 
64 KOM(2006) 157 slutlig, s. 6. 

65 KOM(2001) 582 slutlig, s. 17. 

66 SEC(2001) 1681, s. 14, för mer detaljerad information avseende metoderna se s. 373-378. 

67 McIntyre, M.,' The Use of Combined Reporting by Nation States' in Arnold, B., Sasseville, J. & Zolt, E. 
(ed.) The Taxation of Business Profits Under Tax Treaties, Canadian Tax Foundation, Toronto, 2003, s. 247. 

68 Commission non-paper, 2004, s. 2-3. 
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2.2.5 Metoder avseende fördelningen av CCCTB 

2.2.5.1 Inledning 

Fördelningsmekanismen måste var såväl rättvis som öppen och enklast möjlig från ett 

administrativt perspektiv. I dagsläget måste koncernerna beräkna olika skattebaserna i varje 

medlemsstat där de bedriver verksamhet.69 En konsoliderad skattebas medför att separat 

bokföring för företaget inte längre är nödvändigt utan en gemensam beräkning av 

koncernens totala beskattningsbara inkomst sker. Därefter fördelas den gemensamma 

skattebasen ut till företagen genom en fördelningsmekanism. Medlemsstaterna har rätt att 

erlägga sin nationella skattesats på den andel av skattebasen som företag belägna i den 

medlemsstaten erhåller av den sammanlagda skattebasen för hela koncernen som är 

beräknad enligt gemensamma regler.70 Kommissionen betonar att det är nödvändigt att 

införa en konsoliderad skattebas för koncernens verksamhet inom EU om Lissabonmålet 

ska kunna uppnås.71 

Kommissionen och arbetsgruppen har tillsammas lagt fram förslag på tre olika 

fördelningsmetoder. Förslagen avser en makrobaserad metod som sker på nationell nivå, 

en mervärdesmetod och en förutbestämd formel som båda sker på företagsnivå.72 

Kommissionen understryker att fördelningen av skattebasen ska ske till koncernföretagen 

och inte till medlemsstaterna. Därutöver har Kommissionen angett att syftet med 

fördelningen är att uppnå en så rättvis fördelning som möjligt där fördelningen är lätt att 

tillämpa, neutral, kostnadseffektiv och verkställbar.73 Det ska noteras att fokus ligger på 

metoden avseende en förutbestämd formel då det är den metoden som utgör 

fördelningsnyckeln i dagens utformning av förslaget till CCCTB. 

                                                 
69 KOM(2003) 726 slutlig, s. 23. 

70KOM(2001) 582 slutlig, s. 16. 

71 KOM(2003) 726 slutlig, s. 4. 

72 KOM(2003) 726 slutlig, s. 24 och Common consolidated corporate tax base working group (CCCTB WG), 
progress to date and future plans for the CCCTB,  meeting to be held on Tuesday 12 December 2006 and 
Wednesday 13 December, Brussels, 20 November 2006, CCCTB\WP\046\doc\en, s. 18. 

73 Common consolidated corporate tax base working group (CCCTB WG) an overview of the main issues 
that emerged during the discussion on the mechanism for sharing the CCCTB, meeting to be held on Tues-
day 13 March 2007, Brussels 27 February 2007, CCCTB\WP\052\doc\en, s. 2. 
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2.2.5.2 Den makro baserade metoden 

Den första metoden är på nationellnivå och har för avsikt att ta hänsyn till bland annat 

BNP och nationell mervärdesskatt.74 Metoden är kostnadseffektiv, enkel och lätt att 

tillämpa för både företag och skatteförvaltningarna.75 Genom att tillämpa metoden kan 

fördelningen inte påverkas av individuella företag.76 

Metoden har dock ingen koppling till den ekonomiska verkligheten hos ett företag vilket 

medför att metoden strider mot förslagets grundprincip om rättvis fördelning av den 

gemensamma skattebasen mellan företagen och medlemsstaterna. Arbetsgruppen valde att 

bortse från metoden.77 

2.2.5.3 Mervärdesmetoden 

Den andra metoden är på företagsnivå och grundar sig på mervärde. Metoden innebär att 

skattebasen fördelas till respektive företag och därmed medlemsstat genom att ta mervärdet 

för verksamheten i det specifika företaget i relation till det totala mervärdet av hela 

verksamheten i koncernen.78 Fördelen är att metoden är på företagsnivå, mikro nivå, vilket 

medför att det finns en stark koppling till den ekonomiska verkligheten i företagen. Det har 

till följd att fördelningen av skattebasen mellan medlemsstaterna kan ske på ett så rättvist 

sätt som möjligt då fördelningen speglar verkligheten i koncernen.79 

Metoden har dock två nackdelar. Den första nackdelen är att beräkningen är komplex och 

kräver många beräkningar vilket går emot huvudsyftet med förslaget; att fördelningen ska 

vara enkel att tillämpa och att fullgörandekostnaderna för företagen ska minska. För det 

andra måste alla interna transaktioner värderas inför beräkning och internprissättning är ett 

av de regelverk som går att manipulera av företagen varför en sådan faktor i fördelningen 

bör undvikas. Nackdelarna med mervärdes metoden ansågs överväga fördelarna.80 

                                                 
74 CCCTB WG meeting 12 and 13 December 2006, s. 18. 

75 CCCTB WG, meeting the 13 March 2007, s. 3. 

76 Spengel, C., 'Concept and necessity of a common tax base – an academic introduction' in Schön, W., 
Schreiber, U. & Spengel, C. (ed.), A common consolidated corporate tax base for Europe, Springer, Berlin, 2008, s. 42. 

77 CCCTB WG, meeting the 13 March 2007, s. 3-4 och Spengel, C., s. 42. 

78 CCCTB WG meeting 12 and 13 December 2006, s. 18. 

79 CCCTB WG, meeting the 13 March 2007, s. 4 och Spengel, C., s. 42. 

80 CCCTB WG, meeting the 13 March 2007, s. 4-5 och Spengel, C., s. 42. 
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2.2.5.4 En förutbestämd formel som metod 

Den tredje metoden är också på företagsnivå och grundar sig på en förutbestämd formel. 

Det innebär att ett företags andel och också medlemsstatens andel av skattebasen beräknas 

genom en förutbestämd formel som grundar sig i de faktorer som ska representera 

gruppens inkomst.81 Kommissionen uppger att valet av de komponenter som ska ingå i en 

eventuell formel vid fördelningen av skattebasen är av stor betydelse. Beskattningen som 

sker via en formel måste kunna spegla inkomstgenereringen i koncernen. Kommissionen 

utgår från en undersökning av komponenterna försäljning, kapital och arbetskraft då de 

representerar möjligheten till inkomstgeneration för företag men Kommissionen tillägger 

att komponenterna dock kan manipuleras och en balans mellan dem kan vara svår att nå. 

Därutöver måste komponenternas inverkan på medlemsstaternas andelar av skattebasen 

analyseras, vilket uppsatsen har till syfte att utföra.82 

Arbetsgruppen diskuterade problem relaterade till värdering, lokalisering, tillgänglighet, 

tillgång av data samt fördelar och nackdelar med respektive komponent. Arbetsgruppen 

började med att fastställa att arbetskraft borde vara en komponent då arbetskraft är en stor 

källa till inkomstgenerationen hos företagen i EU och mer detaljerat anser arbetsgruppen 

att komponenten ska bestå av lönekostnader. Diskussion fördes om lokalisering av 

arbetskraften, dels uthyrd personal samt sekundär personal som skickas från ett företag 

beläget i en lågbeskattande medlemsstat till ett företag beläget i en högbeskattande 

medlemsstat inom samma koncern vari beskattning sker i den lågbeskattande 

medlemsstaten.83 Arbetsgruppen förde också en diskussion om den manipulation som 

skulle kunna uppstå samt om komponenten kan förändras till exempel i kombination med 

antalet anställda eller i förhållande till skillnaden i löneersättning mellan medlemsstaterna. 

Arbetsgruppen kom inte fram till någon slutsats gällande komponenten för arbetskraft.84 

Arbetsgruppen ansåg även att tillgångar är en stor källa till inkomstgenereringen av en 

verksamhet varför tillgångar bör vara en av komponenterna i formeln för fördelning av 

skattebasen mellan företagen inom EU. Värderingsmetoder diskuteras såsom ekonomisk 

avskrivning plus finansiella kostnader, marknadsvärde och nedskrivningsvärde för 

                                                 
81 CCCTB WG meeting 12 and 13 December 2006, s. 18. 

82 KOM(2003) 726 slutlig, s. 25-26 och CCCTB WG meeting 10, 11 and 12 December 2007, s. 16. 

83 CCCTB WG, meeting the 13 March 2007, s. 6. 

84 CCCTB WG, meeting the 13 March 2007, s. 7. 
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beskattningssyfte. Diskussion fördes också om vilka tillgångar som borde ingå och inte ingå 

i komponenten. Finansiella tillgångar ansågs vara för mobila och därmed enkla att 

manipulera och borde därför inte ingå i komponenten. Immateriella tillgångar togs också 

upp på grund av naturens mobilitet och därmed möjligheten till manipulering men i nuläget 

ansåg majoriteten av arbetsgruppen att immateriella tillgångar borde ingå i komponenten 

för tillgångar. Precis som vid arbetskraften blev lokaliseringen ett problem som behöver 

analyseras vidare. Diskussion fördes om hur hyrd och leasade tillgångar ska hanteras samt 

hur möjligheten att sälja och därefter leasa tillbaka tillgången skulle kunna påverka 

lokaliseringsmomentet då det vore enkelt att manipulera komponenten.85 Arbetsgruppen 

kom inte fram till någon slutsats avseende tillgångskomponenten. 

Komponenten för försäljningen hade flest delade meningar i arbetsgruppen, vissa experter 

ansåg att det var en självklarhet att försäljning ska ingå då det är bevis på företagets 

framgångar medan andra experter ansåg att det som avses täckas av 

försäljningskomponenten redan täcks av de andra två komponenterna.86 Under en 

konferens avseende internationell beskattning i Berlin 2007 angavs det att försäljning bör 

ingå i en eventuell formel då vinst endast kan genereras då det föreligger ett samband 

mellan tillgång och efterfrågan.87 Kommissionen presenterade att interna transaktioner inte 

skulle ingå i komponenten avseende försäljning då transaktionerna inte bidrar till 

konsolideringen som är i fråga samt att manipulering av internprissättningen undviks om de 

interna transaktionerna utesluts. Åsikterna inom arbetsgruppen gällande interna 

transaktioner var splittrade. Det fanns experter som ansåg att företag i början av kedjan 

inom koncernen såsom ett tillverkningsföretag skulle missgynnas om interna transaktioner 

utesluts då företaget endast säljer till företag inom samma koncern, dock ansåg andra 

experter att tillverkningsföretaget får sin del av skattebasen genom de andra 

komponenterna; arbetskraft och tillgångar. Arbetsgruppen hade också uppe diskussionen 

avseende valet om lokaliseringen av försäljningen ska ske antingen i ursprungsstaten eller i 

destinationsstaten. Kommissionen rekommenderade destinationsstaten medan det fanns 

experter som föredrog ursprungsstaten. Arbetsgruppen kom varken fram till något beslut 

gällande lokaliseringen eller slutsats avseende försäljningskomponenten.88 

                                                 
85 CCCTB WG, meeting the 13 March 2007, s. 8. 

86 CCCTB WG, meeting the 13 March 2007, s. 9. 

87 Spengel, C., s. 42. 

88 CCCTB WG, meeting the 13 March 2007, s. 9. 
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Det ska poängteras att det är av vikt att fördelningsmekanismen är rättvis, neutral och lätt 

att tillämpa. I det fall att en formel används som fördelningsmekanism är arbetsgruppen 

helt enig om att det ska vara en formel som gäller för alla medlemsstater och inga undantag 

för specifika medlemsstater.89 Kommissionen samt författare har angivit att lärdomen från 

det Amerikanska och Kanadensiska beskattningssystmen är att ha en likformig formel som 

appliceras lika för alla medlemsstaterna i EU samt att ha industrispecifik formel för få 

specifika industrier som uppenbart inte kan medges en rättvis fördelning av den valda 

formeln.90 

2.2.6 Frivilliga eller obligatoriska regler avseende CCCTB 

Kommissionen tog upp diskussionen gällande om CCCTB ska vara obligatorisk eller 

frivillig för företagen. Argument som talar för ett obligatoriskt införande och ett eventuellt 

ersättande av nationella regler är effektivitet och minskad risk för möjlighet till 

skatteundandragande. Nackdelen är att medlemsstaterna med stor sannolikhet motsätter sig 

förslaget då medlemsstaternas då en total förändring av nuvarande beskattningsreglerna 

skulle ske. Om ett gemensamt obligatoriskt Europeiskt beskattningssystem införs medför 

det att medlemsstaterna helt förlorar kontrollen över beskattningsreglerna och därmed sin 

suveränitet.91 

Det som talar för ett frivilligt införande är att det nationella beskattningssystemet kvarstår 

för de gränsöverskridande företag som avstår möjligheten till gemensam skattebas för sin 

verksamhet och de företag som inte bedriver gränsöverskridande verksamhet. Det är 

oproportionerligt att inhemska bolag ska behöva tillämpa ett helt nytt regelverk för sin 

verksamhet då det medför en kostnad utan motprestation för de inhemska bolagen.92 

Kommissionen föredrar en frivillig CCCTB då en frivillig användning uppmuntrar till att 

utforma en så enkel skattebas som möjligt som samtidigt är konkurrenskraftig och 

enhetlig.93  

                                                 
89 CCCTB WG, meeting the 13 March 2007, s. 9-10. 

90 KOM(2003) 726 slutlig, s. 25 och Weninger, P., Formulary apportionment in the EU, Neuer wissenschaftlicher 
Verlag, , Schweiz, 2009, s. 113, 119 & 188 och Hellerstein, W., 'Lessons of  US subnational experience of EU 
CCCTB iniative ' in Schön, W., Schreiber, U. & Spengel, C. (ed.), A common consolidated corporate tax base for Eu-
rope, Springer, Berlin, 2008, s. 154. 

91 Commission non-paper, 2004, s. 2. 

92 Commission non-paper, 2004, s. 2. 

93 KOM(2006) 157 slutlig, s. 8. 
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2.2.7 Avslutande kommentarer 

Kommissionen och arbetsgruppen har lagt ner ett omfattande arbetet på att utforma ett 

förslag till CCCTB. Kommissionen har uttalat att ett sådant förslag är av vikt, trots att 

arbetet mot ett komplett förslag är tidskrävande, då regelverket bygger på enkla regler som 

är anpassade efter företagens realitet och ett sådant regelverk är ett måste om företagen 

inom EU till fullo ska kunna utnyttja fördelarna med en inre marknad.94  

Kommissionen har utvecklat Europa 2020 vilket är en strategi för att uppnå specifika mål 

innan år 2020. Syftet med strategin är att skapa fler arbetstillfällen inom EU och skapa 

bättre livskvalitet för invånarna.95 Målen som ska uppnås genom strategin avser 

sysselsättning, klimatförändringar & energi, forskning & innovation samt utbildning och 

fattigdomsbekämpning.96 Ett antagande av förslaget avseende CCCTB skulle främja målet 

avseende sysselsättning då Kommissionen föreslagit åtgärder i 2020-strategin som att 

minska den administrativa bördan, eliminera skattehinder samt förbättra företagsklimatet 

för företag och ett antagande av förslaget skulle ta itu med alla de föreslagna åtgärderna.97 

Avsnittet har beskrivit de viktigaste punkterna avseende utveckling av CCCTB och 

fördelningsmekanismen. Nedan följer en beskrivning av slutprodukten av det 10 åriga 

arbetet, med andra ord dagens utformning av förslaget till CCCTB. 

2.3 Kommissionens förslag avseende CCCTB idag 

Den 16 mars 2011 gav Kommissionen ut ett förslag till CCCTB. Det slutliga förslaget 

medför en gemensam konsolidering av hela koncernens skattebas med tillämpning av 

gemensamma regler. Medlemsstaterna behåller rätten att tillämpa den nationella 

skattesatsen samt tillämpa nationella redovisningsreglerna då ingen harmonisering sker 

inom dessa områden. Med CCCTB behöver gränsöverskridande företag endast tillämpa en 

regeluppsättning och arbeta gentemot en skatteförvaltning. Uppbyggnaden av en 

skatteförvaltning och en regeluppsättning är något som Kommissionen har kommit att 

                                                 
94 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och regionkommittén, på väg mot en inre marknadsakt, att skapa en verkligt konkurrenskraftig 
social marknadsekonomi, femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre 
tillsammans, Bryssel den 27 oktober 2010, KOM(2010) 608 slutlig, s. 16. 

95 Meddelande från Kommissionen Europa 2020, en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, Bryssel den 
3 mars 2010, KOM(2010) 2020 slutlig, s. 2. 

96 KOM(2010) 2020 slutlig, s. 3.  

97 KOM(2010) 2020 slutlig, s. 5 & 21-22. 
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kalla "one-stop-shop". En koncern som väljer att tillämpa CCCTB kommer inte längre att 

driva sin verksamhet under nationella beskattningsregler i någon av medlemsstaterna.98 

Gränsöverskridande företag som tillämpar CCCTB erhåller många fördelar och några av de 

främsta fördelarna kommer att kort nämnas här. För det första har koncernen möjlighet att 

tillämpa gränsöverskridande förlustavdrag, med andra ord koncernen kan använda 

förlustavdrag mot koncernens totala vinst och inte endast mot nationell vinst.99 Förslaget 

medför också att fullgörandekostnader som uppstår genom att koncernen måste tillämpa 

flera nationella regeluppsättningar elimineras då endast ett regelverk tillämpas. De 

kostnader som en koncern har som är relaterade till forskning och utveckling (FOU) får 

dras av och behöver inte beskattas. Med denna regel har Kommissionen en förhoppning 

om att företag fortsätter att investera inom FOU och därmed se till att EU håller sig 

uppdaterad och har en stark position på marknaden. Därutöver, eliminerar förslaget de 

kostnader som uppstår genom att koncernföretagen måste följa alla formaliteterna kring 

internprissättning och armlängdspris då interna transaktioner utesluts från den 

gemensamma konsoliderade skattebasen. Tidigare problem med dubbelbeskattning 

kommer också att försvinna då koncernens totala vinster och förluster slås samman och 

därefter endast beskattas en gång.100 

Det är uppenbart att fördelarna för gränsöverskridande företag är många men vad händer 

med medlemsstaterna. Det går inte att förutse om medlemsstaternas skatteinkomster 

kommer att reduceras, ökas eller förbli densamma genom CCCTB. Därav, inkluderas en 

klausul i förslaget som anger att direktivets inverkan ska granskas efter fem år.101  

Fördelningen av den gemensamma bolagsskattebasen kommer att fördelas ut på företagen 

inom koncernen i förhållande till en formel. Formeln består av tre komponenter; 

försäljning, tillgångar och arbetskraft och alla komponenterna tilldelas lika vikt, det vill säga 

en tredjedel var.102 Medlemsstaterna beskattar den delen av skattebasen som portioneras ut 

till de koncernföretag som är verksamma i den specifika medlemsstaten. 

                                                 
98 COM(2011) 121 final, explanatory memorandum, s. 5. 

99 COM(2011) 121 final, explanatory memorandum, s. 5 och preamble, p. 6 och artikel 43. 

100 COM(2011) 121 final, explanatory memorandum, s. 4-5 och preamble, p. 6 och artikel 59. 

101 COM(2011) 121 final, artikel 133. 

102 COM(2011) 121 final, artikel 86. 
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Utformningen av och beräkningen av skattebasen enligt fördelningsnyckel kommer att 

beskrivas närmare i kommande avsnitt. Därefter förs en diskussion om hur 

fördelningsnyckelns konsekvenser såsom skattemissbruk och oharmoniserade skattesatser 

påverkar medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor. Slutligen kommer 

komponenterna som ingår i fördelningsnyckel att analyseras i mer detalj och 

fördelningsnyckelns potentiella effekt på medlemsstaterns skattebas i sin helthet att 

diskuteras för att utreda om fördelningsnyckeln medför att medlemsstaterna erhåller en 

rättvis fördelning av skattebasen och därmed om medlemsstaterna kan konkurrera på lika 

villkor eller inte. 
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3 Fördelningsnyckelns utformning 

3.1 Fördelning av skattebasen 

CCCTB är ett verktyg utformat för att uppnå Lissabonmålet samt 2020-strategin. Förslaget 

bygger på ett 28:e regelverk, ett beskattningsregelverk som ska kunna ersätta de 27 

nuvarande regelverken för gränsöverskridande koncerner inom EU.103 Tanken är, som sagts 

innan,104 att koncerner med gränsöverskridande verksamhet ska kunna använda sig av ett 

gemensamt regelverk och vända sig till en skattemyndighet istället för flera olika. Med 

andra ord är målet att EU ska ses som en enhetlig marknad med enhetliga regler. 

Enligt förslaget ska intäkterna och förlusterna från all verksamhet inom koncernen oavsett 

var de är belägna inom EU slås samman. Den sammanslagna, konsoliderade, vinsten ska 

fördelas mellan företagen och beskattas av respektive involverad medlemsstat.105  

Ett gemensamt regelverk kommer gynna de gränsöverskridande koncernerna genom bland 

annat att företagen kan tillämpa gränsöverskridande förlustavdrag, eliminera de 

fullgörandekostnaderna som uppstår för att följa flera nationella regeluppsättningar samt 

genom att dubbelbeskattningen försvinner men frågan som återstår är hur medlemsstaterna 

påverkas av CCCTB.106 Hur får medlemsstaterna in sina skatteintäkter? Varifrån kommer 

skatteintäkterna och hur mycket skatteintäkter får medlemsstaterna? När den gemensamma 

konsoliderade bolagsskattebasen är beräknad ska en fördelningsnyckel användas för att 

portionera ut skattebasen till företagen inom koncernen. Medlemsstaterna får applicera den 

nationella skattesatsen på den vinst som ska beskattas av de företagen som är belägna i den 

aktuella medlemsstaten.107 

Tanken är att fördelningsnyckeln ska vara så enkel som möjligt att tillämpa för såväl 

företagen som skattemyndigheterna och att den ska vara svår att manipulera. Därutöver är 

tanken att fördelningen mellan företagen inom koncernen ska vara så rättvis som möjligt 

och slutligen är tanken att fördelningsnyckeln inte ska medföra någon negativ 

                                                 
103 Vascega, M. & Van Thiel, S., s. 375-376. 

104 Se vidare i kapitel 2.3 avseende dagens utformning av förslaget. 

105 COM(2011) 121 final, artikel 54-60. 

106 Mer om företagens fördelar se vidare kapitel 2.3. 

107 COM(2011) 121 slutlig, artikel 86. 
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skattekonkurrens.108 Kommissionen har angivit att de gemensamma beskattningsreglerna 

ska medföra att alla medlemsstaterna ska kunna konkurrera på lika villkor.109 

Fördelningsnyckeln utgörs av tre komponenter; arbetskraft, tillgångar och försäljning. 

Komponenterna väger lika tungt vid fördelningen av den gemensamma konsoliderade 

bolagsskattebasen, där de tillmäts en tredjedel var.110 Avsikten med komponenterna är att 

de ska reflektera koncernens inkomstgenerering. Tanken är att arbetskrafts- och 

tillgångskomponenterna representerar företagets utbud medan försäljningskomponenten 

representerar företagets efterfrågan.111 

Fördelningsnyckel har följande utformning i artikel 86 i förslaget till direktivet för CCCTB; 

 

De tre komponenterna försäljning, arbetskraft och tillgångar har tilldelats en tredjedel var. 

Arbetskraften delas in i två grupper, en del avseende lönen och en del avseende antal 

anställda för att fördelningen ska bli så rättvis som möjligt men totalt utgör komponenten 

arbetskraft fortfarande en tredjedel. För att läsaren ska få en förståelse för hur 

fördelningsnyckeln fungerar i praktiken kommer ett exempel att visas nedan.112 Det ska 

noteras att exemplet är mycket förenklat jämfört med en verklig beräkning avseende en 

koncern men är dock bra för att visa hur en tillsynes komplicerad formel skulle fungera i 

praktiken. 

Koncernen består av tre företag; A, B och C som har bildat en CCCTB grupp. Den 

konsoliderade skattebasen är 1,800 tkr. Företagens verksamhet ser ut som följer; 

                                                 
108 Common consolidated corporate tax base working group (CCCTB WG), CCCTB: possible elements of 
the sharing mechanism, meeting to be held on 10, 11 and 12 December 2007, Brussels 13 November 2007, 
ccctb/wp060\doc\en, s. 5. 

109 KOM(2001) 260 slutlig, s. 4. 

110 COM(2011) 121 final, artikel 86. 

111 Matei, G., & Pirvu, D., Effects of the Formula for Common Consolidated Corporate Tax Base Appor-
tionment, Theoretical and Applied Economics, Vol. 17 (2010), Nr. 10(551), s. 41 och Petutsching, M., Common 
Consolidated Corporate Tax Base: Effects of Formulary Apportionment on Corporate Group Entities, Dis-
cussion papers SFB International Tax Coordination, 38, SFB Inerrnational Tax Coordination, 2009, WU Vienna 
University of Economics and Business, Wien, s. 16. 

112 Inspiration till exemplet har tagits från  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/171&format=HTML&aged=0&lang
uage=en&guiLanguage=en, 120216, kl. 10.20. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/171&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/171&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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 Företag A Företag B Företag C Koncernen 

Försäljning (tkr) 20,000 40,000 60,000 120,000 

Lön (tkr) 200 400 600 1,200 

Anställda (antal) 2,000 4,000 6,000 12,000 

Tillgångar (tkr) 200 400 600 1,200 

 

Vid beräkning av koncernföretagens andel av skattebasen kommer varje komponent att 

beräknas för sig. Det kan redan här noteras att en tredjedel av den konsoliderade 

skattebasen är 600 tkr (1,800/3). Precis som fördelningsnyckeln i artikel 86 i förslaget 

börjar beräkningen med komponenten för försäljning. 

 

 
 

              

                      
 

Komponentandelen för företag A utgörs av 1/3 av skattebasen som är 600 tkr, 

multiplicerat med sin andel av försäljningen vilket är 20,000 tkr i relation till koncernens 

totala försäljning vilket är 120,000 tkr, beräkningen blir 600*(20,000/120,000). Företag A:s 

andel av försäljningen är 100 tkr. Företag B får därmed 600 multiplicerat med sin andel om 

40,000 i relation till koncernens 120,000 vilket är 200 tkr. Företag C får slutligen en tredje 

del av sin andel som utgör 60,000 genom koncernens totala försäljning 120,000, det vill 

säga 300 tkr. 

Den andra komponenten utgörs av arbetskraften. Beräkning av företagens andelar sker 

genom följande formel; 

 

 
  

 

 
 

      

              
 
 

 
 

                  

                          
  

En tredjedel av den konsoliderade skattebasen är fortfarande 600 tkr, det innebär att 

hälften av en tredje del är 300 tkr i detta sammanhang. För att hålla exemplet så enkelt som 

möjligt beräknas företags andel av arbetskraftskomponenten ut i två steg först avseende 

lönekostnaden och därefter antalet anställda. 

Av lönen erhåller företag A hälften av en tredjedel vilket är 300 av sin andel om 200 i 

relation till koncernens totala lönekostnad om 1,200 vilket ger företag A 50 tkr av 

skattebasen, se beräkningen 300*(200/1200). Företag B erhåller 300 multiplicerat med sin 

andel av lönen på 400/1,000 som ger företaget rätt till 100 tkr av skattebasen. Slutligen 

erhåller företag C 150 tkr genom sin andel av lönen på 600/1,200 multiplicerat med 300. 
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När det kommer till antalet anställda får företagen återigen tillgodoräkna sig hälften av en 

tredjedel (300 tkr) av skattebasen för företagets andel av antalet anställda. Företag A:s andel 

av antalet anställda är 2,000/12,000 och därmed kan företaget tillgodoräknas sig 50 tkr av 

skattebasen, beräkning sker som ovan 300*(2000/12000). Företag B erhåller genom 

företagets andel anställda på 4,000/12,000 så mycket som 100 tkr av skattebasen och 

slutligen företag C erhåller 150 tkr genom sin andel på 6,000/12,000 anställda.  

Genom att addera respektive företags andel av skattebasen från kalkyleringen avseende lön 

och antalet anställda erhålls företagens totala andel av skattebasen under komponenten 

arbetskraft. Det medför att företag A får 100 tkr (50+50), företag B erhåller 200 tkr 

(100+100) och slutligen får företag C 300 tkr (150+150) av den totala konsoliderade 

skattebasen. 

Den sista komponenten som är med och fördelar skattebasen mellan koncernföretagen 

avser koncernens tillgångar, vilket beräknas genom följande formel; 

 

 
 

             

                     
 

Beräkningen av komponenten sker på samma sätt som för komponenten avseende 

försäljning. En tredjedel av skattebasen på 600 multipliceras med respektive företags andel 

av koncernens totala tillgångar. Den medför att företag A:s andel på 200/1,200 ger 

företaget 100 tkr av den totala skattebasen genom beräkningen 600*(200/1200). Företag B 

får genom sin andel på 400/1,200 en andel om 200 tkr och slutligen erhåller företag C 300 

tkr genom sin andel på 600/1,200 av koncernens totala tillgångar. 

Koncernens konsoliderade skattebas på 1,800 tkr har portionerats ut till koncernföretagen 

genom företagens respektive andelar av komponenterna i fördelningsnyckeln. Tabellen 

visar uttryckligen vad företagens totala andel av den gemensamma skattebasen är. 

 Försäljning Arbetskraft Tillgångar Total andel 

Företag A:s andel 100 100 (50+50) 100 300 

Företag B:s andel 200 200 (100+100) 200 600 

Företag C:s andel 300 300 (150+150) 300 900 

Koncernens totala andel 600 600 600 1,800  
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Tabellen visar att hela koncernens konsoliderade skattebas är utportionerad. Nu när 

företagens respektive andelar är fastställda får respektive medlemsstat som har något eller 

några av företagen A, B och C belägna i medlemsstaten beskatta det företagets andel med 

den nationella bolagsskattesatsen. 

3.2 Konsekvenser av fördelningsnyckeln 

3.2.1 Skattemissbruk 

Syftet med uppsatsen är att utreda om fördelningsnyckeln i förslaget till CCCTB möjliggör 

att medlemsstaterna kan konkurrera på lika villkor och därmed om medlemsstaterna kan 

erhålla en rättvis andel av den gemensamma skattebasen. Medlemsstaterna kan konkurrera 

på lika villkor i de fall att fördelningen av skattebasen reflekterar den verkliga ekonomiska 

verksamheten som bedrivs i företagen. Det medför att, förflyttningar av skattebasen inom 

koncernen som sker för att erhålla lägre skatteutgifter bör undersökas för att avgöra om 

förflyttningarna/transaktionerna reflekterar den verkliga ekonomiska verkligheten i 

koncernen eller inte.  

Ett företag har rätt att välja det alternativ som medför minst skatteutgifter när företaget kan 

välja mellan flera alternativ som leder till samma kommersiella resultat.113 Det är dock 

viktigt att poängtera att transaktionen ska vara ett led i den verkliga verksamheten som 

bedrivs. Ett sådant förfarande kallas skatteplanering är är en lagenlig handling. 

Gränsen mellan skattemissbruk och skatteplanering är svår att dra men gränsen får anses 

gå, enligt förslaget och rättspraxis på området, vid konstlade upplägg.114 Med konstlade 

upplägg avses att koncernen utför transaktioner som inte är motiverade av den ekonomiska 

verksamheten som bedrivs i koncernen utan transaktionen genomförs enbart med syftet att 

undvika skatt.115  

För att medlemsstaterna ska kunna konkurrera på lika villkor krävs det att 

koncernföretagen inte kan flytta sin arbetskraft, tillgångar och försäljning från 

högbeskattande till lågbeskattade medlemsstater utan befogad anledning, det vill säga 

                                                 
113 COM(2011) 121 final, artikel 80 2 st, se även C-196/04 Cadbury Schweppes plc v. Inland Revenue 2006, s. 
I-07995, p. 37. 

114 COM(2011) 121 final, artikel 80 och exempelvis C-196/04 Cadbury Schweppes plc v. Inland Revenue, p. 
55 och C-446/03, Marks & Spencer plc v. David Halsey, 2005 s. I-10837, p. 57. 

115 COM(2011) 121 final, artikel 80 1 st och C-196/04 Cadbury Schweppes plc v. Inland Revenue 2006, s. I-
07995, p. 51 & 55. 
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genom konstlade upplägg. Det bör inte vara möjligt att manipulera komponenterna i 

fördelningsnyckeln så att konstlade upplägg kan genomföras. Det är av vikt att alla 

transaktioner som utförs av koncernföretagen är ett steg i den ekonomiska verksamheten 

som bedrivs i koncernen. Om transaktionen inte utförs som ett naturligt led i företagets 

verksamhet föreligger risken för konstlade upplägg då fördelningen inte reflekterar 

företagens ekonomiska verksamhet varför medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på 

lika villkor minskar.116 

Det finns författare som uttryckt att de anser att fördelningen av den gemensamma 

skattebasen genom en fördelningsnyckel med förutbestämda komponenter inte 

representerar den verkliga källan av inkomsten, varför en rättvis fördelning mellan 

koncernföretagen inte kan ske.117 Författarna anger att koncerner kommer förflytta sina 

etableringar och planera var de lokaliserar sina tillgångar och sin arbetskraft i förhållande till 

den mest förmånliga beskattningen.118 Weninger anför att koncernföretagen kommer flytta 

komponenterna till lågbeskattande stater och om förflyttningen kan ske smidigt eller inte 

beror på komponentens mobilitet. Weninger anför vidare att genom att flytta 

komponenterna som ingår i fördelningsnyckeln till lågbeskattande stater kan koncernen 

erhålla lägre skatteutgifter.119 I de fall att förflyttning inte sker som ett led i den 

kommersiella verksamheten utan enbart i syfte att undvika beskattning är det frågan om 

konstlat upplägg. Enligt min åsikt, kan sådan förflyttning medföra att medlemsstaterna inte 

kan konkurrera på lika villkor då medlemsstaternas skatteintäkter inte längre hänförs till 

den verkliga inkomstgenereringen i koncernföretagen.  

Därutöver anser Matei och Pirvu att medlemsstaterna kommer försöka attrahera företag till 

staten även om de inte är vinstgenererande enbart för att kunna erhålla en större andel vid 

fördelningen av skattebasen.120 Det medför att författarna anser att såväl företag som 

medlemsstater kommer försöka påverka fördelningen av skattebasen. Förfaranden 

avseende konstlade upplägg kan medföra negativa effekter på möjligheten för 

                                                 
116 KOM(2007) 785 slutlig, s. 6. 

117 Mclure, C. & Weiner, J., 'Deciding whether the European Union should adopt formula apportionment of 
company inome' in Cnossen, S. (ed.), Taxing capital income in the European Union – issues and options for reform, Ox-
ford University press, Oxford, 2000, s. 258. 

118 Matei, G., & Pirvu, D., s. 39 och Bettendorf, L., Devereux, M., van der Horst, A. & Loretz, S., Corporate 
Tax Reform in the EU: Weighing Pros and Cons, policy briefing, Centre for Business Taxation, Oxford University, 
2011, s. 3. 

119 Weninger, P., s. 141. 

120 Matei, G. & Pirvu, D., s. 39. 



 

 
30 

medlemsstaterna att konkurrera på lika villkor, varför det är av vikt att utforma 

fördelningsnyckeln så att möjligheten till konstalde upplägg undviks och förhindras. 

Det ska poängteras att medlemsstaternas nationella skattesatser varierar avsevärt, vilket 

påvisas nedan i kap. 3.2.2, och varierande skattesatser kan initiera till konstlade upplägg. Då 

medlemsstaternas skattesatser speglar samhällets välfärd är det inte möjligt för alla 

medlemsstaterna att sänka sina skattesatser för att ligga på samma nivå som de 

lågbeskattande staterna.121 Det är uppenbart att det finns tillfälle för koncernföretagen att 

utföra konstlade upplägg och därmed undvika skatt genom medlemsstaternas olika 

skattesatser och av den anledningen är det av vikt att komponenterna i fördelningsnyckeln 

inte uppmanar till sådana transaktioner. Fördelningsnyckelns komponenter analyseras i 

kapitel 4 för att bland annat utreda om förflyttning av komponenterna är möjlig på ett sätt 

som är konstlat och då medför att medlemsstaterna inte kan konkurrera på lika villkor. 

3.2.2 Nationella skattesatser 

Kommissionen har vid flera tillfällen klargjort att CCCTB inte har för avsikt att medföra en 

harmonisering av medlemsstaternas nationella bolagsskattesatser.122 Kommissionen har 

angett att medlemsstaternas rätt att besluta om den nationella skattesatsen är förenlig med 

subsidiaritetsprincipen.123 Medlemsstaternas skattesatser varierar i dagsläget från 10 % upp 

till 35 %.124 Kommissionen menar att olika skattesatser medför en sund konkurrens mellan 

medlemstaterna då förslaget medför mer öppenhet som ger medlemsstaterna möjlighet att 

ta såväl konkurrenskraften som finansiella faktorer i beaktande vid fastställandet av den 

nationella skattesatsen.125 

Avsnittet har för avsikt att påvisa att det finns olika nationella skattesatser i 

medlemsstaterna. Det är av vikt att förstå att det föreligger skillnader mellan 

medlemsstaterna skattesatser för att förstå varför företag väljer att utföra konstlade upplägg 

genom förflyttning av komponenterna i fördelningsnyckeln. Syftet med avsnittet är inte att 

diskutera harmonisering av medlemsstaternas nationella skattesatser utan endast att påvisa 

att det finns skillnader mellan skattesatserna inom EU och påvisa potentiella anledningar 

                                                 
121 Persson, C. & Johansson, M., Skatter – förtryck eller befrielse? Hur används våra skattepengar, Bilda förlag, 
Stockholm, 2002, s. 16.  

122 COM(2011) 121 final, preamble, p. 5. 

123 KOM(2001) 260 slutlig, s. 9. 

124 http://www.dits.deloitte.com/DomesticRates/compareDomesticRates.aspx, 120312 kl. 10.30. 

125 COM(2011) 121 final, explanatory memorandum, s. 1. 

http://www.dits.deloitte.com/DomesticRates/compareDomesticRates.aspx
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till varför medlemsstaterna har olika skattesatser samt hur såväl medlemsstaterna som 

företagen påverkas av skatteskillnaderna. 

I en studie utförd under Kommissionens ansvar har det angetts att skattesatsen är en viktig 

faktor som påverkar företagens skattebörda.126 Det ifrågasätts om skattesats som enda 

skillnaden gällande beskattningsregler mellan medlemsstaterna kan medföra att fler 

konstlade upplägg utförs av företagen som i sin tur skulle kunna leda till snedvriden 

konkurrens där medlemsstaternas beskattningsintäkter inte speglar den ekonomiska 

verksamheten som bedrivs i medlemsstaten.127 Arbetsgruppen har uttalat att CCCTB inte 

ska avlägsna rättvis skattekonkurrens mellan medlemsstaterna men däremot kan CCCTB 

medföra att skattekonkurrensen blir mer öppen.128  

Devereux129 uppger att vid koncernens val av etableringsstat har de lagstadgade 

bolagsskattesatserna i medlemsstaterna stor betydelse och inverkan på valet.130  Deverux 

resultat styrker Kommissionens studie då Kommissionen påvisar att när ett företag 

beskattas där aktiviteten utförs påverkas företagens val av etableringsland av de nationella 

skattesatserna.131 Därutöver har Spengel132 utfört en studie avseende multinationella 

investerare och deras val av investeringsland. Studien visar på att det finns motiv för 

investerare att flytta sina mobila skattebaser till lågbeskattande medlemsstaterna och 

därmed öka de lågbeskattande medlemsstaternas skatteintäkter på bekostnad av de 

högbeskattande medlemsstaterna. Med andra ord flyttas skatteintäkter från högbeskattande 

till lågbeskattande medlemsstater.133 Det är av vikt att poängtera att företag har rätt att 

genomföra transaktioner som medför lägre skatteutgifter genom skatteplanering men dock 

inte genom konstlade upplägg där det primära syftet är att undvika beskattning. 

 

                                                 
126 SEC(2001) 1681, s. 5. 

127 SEC(2001) 1681, s. 5. 

128 CCCTB WG, meeting 12 and 13 December 2006, s. 20. 

129 Devereux, M., The Impact of Taxation on the Location of Capital, Firms and Profit: A Survey of Empirical Evidence, 
University of Warwick, IFS, CEPR, April 2006, dokumentet går att finns via 
http://etpf.org/papers/11location.pdf. 

130 Devereux, M., s. 41. 

131 SEC(2001) 1681, s. 5. 

132 Spengel, C., 'Concept and necessity of a common tax base – an academic introduction' in Schön, W., 
Schreiber, U. & Spengel, C. (ed.), A common consolidated corporate tax base for Europe, Springer, Berlin, 2008, s. 1-
47. 

133 Spengel, C., s. 22. 

http://etpf.org/papers/11location.pdf


 

 
32 

Devereux, Lockwood och Redoano134 har utfört en studie på 21 OECD-länder under åren 

1982 och 1999.135 Författarna anger att medlemsstaternas nationella skattesatser har sjunkit 

med cirka 50 % under en 20 års period mellan år 1980 och 2000.136 Författarna anser sig ha 

funnit starka bevis på att OECD:s medlemsländer reagerar på varandras skattesänkningar 

och författarna anger att sänkningarna beror på skattekonkurrens mellan länderna.137  

De senaste fem åren har förändringarna avseende de nationella skattesatserna varierat från 

höjning med 3 % till sänkningar upp till 5 %. Förändringarna beskrivs kortfattat här och 

för en detaljerad tabell avseende medlemsstaternas skattesatser mellan år 2008 och 2012 se 

bilaga 1.138 Ungern är den enda medlemsstaten som har höjt sin skattesats under de senaste 

fem åren och höjningen har skett med 3 %. Greklands skattesats har minskat med 5 % 

vilket är den medlemsstat som minskat mest de senaste fem åren. Tjeckien och Slovenien 

har minskat sina skattesatser med 2 %, Sverige med 1,7 och Finland har minskat sin 

skattesats med 1,5 %. Slutligen har Luxemburg och Storbritannien minskat sina nationella 

skattesatser med 1 % och Nederländerna har minskat sin skattesats med 0,5 %. Det ska 

dock noteras att såväl Malta som Litauen har ändrat sina skattesatser under de senaste fem 

åren men är nu tillbaka på samma skattesats som år 2008. Det är av intresse att se hur 

skattesänkningarna kommer påverkas av ett införande av CCCTB och fördelningnyckeln. 

Som nämnts varierar de nationella skattesatserna mellan 10 % och 35 %. Skattesatserna kan 

ses som en indikation på välfärd, tillväxt och sysselsättningsgrad i medlemsstaten.139 Enligt 

Kommissionen måste medlemsstaterna ha rätt att besluta om den nationella skattesatsen då 

endast medlemsstaterna vet vilken skattesats som bäst motsvarar inrikespolitiken när det 

kommer till bland annat samhällsutgifter och finansiering av sociala system.140  

                                                 
134 Devereux, M., Lockwood, B. & Redoano, M., Do Countries Compete over Corporate Tax Rates?, University of 
Warwick, Coventry CV4 7AL UK, First version: May 2001, this version: November 2004. För liknande studie 
se Griffith, R. & Klemm, A., What has been the tax competition experience of the last 20 years?, The institute for fiscal 
studies, WP04/05, 2004. 

135 Det ska poängteras att de flesta OECD-länderna är medlemsstater i EU, se 
http://www.oecd.org/document/58/0,3746,en_2649_201185_1889402_1_1_1_1,00.html, 120312 kl. 13.40. 

136 Devereux, M., Lockwood, B. & Redoano, M., s. 2. 

137 Devereux M., Lockwood, B. & Redoano, M., s. 27. 

138 Informationen avseende de nationella skattesatserna har erhållit av Deloitte, se not 125. 

139 Persson, C. & Johansson, M., s. 16. 

140 CCCTB WG, meeting 12 and 13 December 2006, s. 20. 

http://www.oecd.org/document/58/0,3746,en_2649_201185_1889402_1_1_1_1,00.html
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Skatteintäkterna i en medlemsstat används bland annat till att finansiera samhällets 

offentliga utgifter och gemensamma insatser för samhället.141 De offentliga utgifterna kan 

avse exempelvis rättssäkerhet, militärt försvar, grundläggande utbildning, infrastruktur och 

sjukvård. Som Kommissionen angav speglas skattesatserna och därmed skatteintäkterna 

medlemsstatens samhällsuppbyggnad. Det finns medlemsstater där bara delar av de 

offentliga utgifterna finansieras genom skatteintäkter där resterade kostnader betalas av 

privatpersonerna vid ett utnyttjande. Motsatsvis finns det samhällen såsom Sverige där 

största delen av de offentliga utgifterna finansieras genom skatteintäkterna.142 Av det ovan 

anförda fastställs att skillnaderna i medlemsstaternas nationella skattesatser beror på att 

skattesatserna reflekterar samhällets välfärd och uppbyggnad och därav är det svårt för 

vissa medlemsstater att avsevärt sänka sina skattesatser då det skulle påverka hela samhället 

och dess struktur. 

Det kan fastställas att skattesatserna har minskat med åren som gått och att skattesatserna 

varierar kraftigt mellan medlemsstaterna. Det finns författare som anser att sänkningarna 

härrör från skattekonkurrens mellan medlemsstaterna. För en välfungerande marknad krävs 

det att det finns sund konkurrens men det är av vikt att medlemsstaterna kan konkurrera på 

lika villkor där inte vissa medlemsstater missgynnas avsevärt genom ett införande av 

CCCTB. Med andra ord medlemsstaternas beskattning ska spegla den ekonomiska 

verksamheten som bedrivs i koncernföretaget och transaktioner ska inte ske i syfte att 

undvika beskattning då sådana transaktioner leder till en orättvis fördelning av skattebasen. 

I kommande kapitel följer en analys av fördelninsgnyckelns komponenter och dess 

påverkan på medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor. Varje komponent i 

fördelningsnyckeln analyseras enskilt där de beståndsdelarna i respektive komponent som 

kan komma att påverka medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor 

analyseras.  

                                                 
141 Persson, C. & Johansson, M., s. 16. 

142 Persson, C. & Johansson, M., s. 21-25. 
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4 Fördelningsnyckelns komponenter 

4.1 Inledning 

Syftet med uppsatsen är att analysera fördelningsnyckeln i förslaget till CCCTB utifrån 

ändamålet om en rättvis fördelning av skattebasen med fokus på medlemsstaternas 

möjlighet att konkurrera på lika villkor på den inre marknaden. Att kunna konkurrera på 

lika villkor avses att fördelningen av skattebasen ska reflektera den verkliga ekonomiska 

verksamheten som bedrivs i koncernen. Med andra ord är det av betydelse att alla 

transaktioner som utförs av koncernföretagen sker som ett led i den ekonomiska 

verksamheten som bedrivs i koncernen och inte genom ett konstlat upplägg. När 

medlemsstaterna kan konkurrera på lika villkor ska fördelningen av skattebasen anses ske 

rättvist då fördelningen reflekterar den ekonmiska verksamheten i koncernen. 

För att kunna analysera om medlemssstaterna kan konkurrera på lika villkor avseende 

fördelningsnyckeln krävs det att djupare analys sker avseende varje komponent i 

fördelningsnyckeln. Mer specifikt, krävs det att de besåndsdelarna i varje komponent som 

skulle kunna påverka medlemssstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor analyseras. 

I kommande avsnitt diskuteras varför beståndsdelarna kan tänkas påverka 

medlemsstaternas konkurrensmöjligheter och i vissa fall ges även förslag på förbättringar 

av beståndsdelen om förbättringen kan påverka medlemsstaternas möjlighet att konkurrera 

på lika villkor. Innan analysen påbörjas defineras varje komponent så att läsaren kan följa 

med i resonemanget som förs. Därefter för att summera fördelningsnyckelns effekt på 

medlemsstaterna kommenteras fördelningsnyckelns effekt på medlemsstaterna i sin helhet 

där såväl utförda studier som medlemsstaternas åsikter tas upp. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande kommentar där de viktigaste punkterna från analysen återges. 

4.2 Arbetskraft 

4.2.1 Definition 

Komponenten arbetskraft inkluderar två delar. Den första delen består av lönekostnader 

där tanken är att det enskilda företagets totala lönekostnader ska ställas i förhållande till 

hela koncernens totala lönekostnader. Den andra delen består av antalet anställda där 

koncernföretagets antal anställda ställs i relation till antalet anställda i hela koncernen.143 

                                                 
143 COM(2011) 121 final, artikel 90 1 st. 



 

 
35 

Antalet anställda ska beräknas vid utgången av beskattningsåret.144 Tanken är att det företag 

som tillgodoräknar sig en anställd ska också få tillgodoräkna sig dennes lönekostnader. 

Arbetskraftskomponenten väger en tredjedel vid fördelningen av koncernens totala 

bolagsskattebas mellan koncernföretagen och utav den tredjedelen utgör lönekostnaden 

och antalet anställda hälften var, det vill säga de utgör en sjättedel var.145  

Huvudregeln är att ett företag ska få tillgodoräkna sig de anställda som de avlönar i sin 

andel av arbetskraftskomponenten.146 Det finns dock undantag till huvudregeln. Ett företag 

får inte tillgodoräkna sig anställda eller deras lönekostnader i arbetskraftskomponenten 

trots att detta företag avlönar dem om de anställda fysiskt utför sitt arbete på ett annat 

koncernföretag under dennes kontroll och där det sistnämnda koncernföretaget har ansvar 

för de anställda. För att undantaget ska tillämpas krävs det dock att ytterligare krav är 

uppfyllda, nämligen att anställningarna i fråga ska ha varit kontinuerliga under minst en tre 

månaders period och de anställda utgör minst fem procent av det avlönande 

koncernföretagets totala antal anställda.147 Denna regel löser problematiken med 

fördelningen vid uthyrning av personal inom koncernen, det vill säga regeln klargör vem 

som har rätt till de anställdas andel av arbetskraftskomponenten under uthyrningen. 

Däremot ingår inte uthyrning till tredje part i någon av koncernföretagens andel.148  

Därutöver anger förslaget att en person ska anses anställd hos ett koncernföretag även om 

personen inte är anställd direkt av koncernföretaget om personen utför arbetsuppgifter 

som liknar de arbetsuppgifter som utförs av företagets anställda.149 Enligt min uppfattning 

fångar regeln upp bland annat inhyrd personal, egen företagare och arbetstagare som 

arbetar åt andras vägnar. Regeln kan ses som ett filter; de som arbetar som om de vore 

anställda hos koncernföretaget borde också behandlas därefter vid fördelningen av 

skattebasen.  

Förslaget specificerar att i begreppet lönekostnader ska såväl löner och bonusar som alla 

andra former av ersättningar och förmåner till de anställda ingå vilket även ska inkludera 

pensionskostnader och sociala kostnader som betalas av arbetsgivaren. Kommissionen 

                                                 
144 COM(2011) 121 final, artikel 90 2 st. 

145 COM(2011) 121 final, artikel 86. 

146 COM(2011) 121 final, artikel 91 1 st. 

147 COM(2011) 121 final, artikel 91 2 st. 

148 CCCTB WG meeting 10, 11 and 12 December 2007, s. 8. 

149 COM(2011) 121 final, artikel 91 3 st. 
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anger att lönekostnaderna ska motsvara de löneutgifter som under ett beskattningsår är 

avdragsgilla för arbetsgivaren.150 

I kommande avsnitt diskuteras de beståndsdelarna i arbetskraftskomponenten som har 

potential att påverka medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor. 

Beståndsdelarna som diskuteras nedan inkluderar lönenivåskillnaderna mellan 

medlemsstaterna och de anställda samt lokalisering av de anställda. 

4.2.2 Analys av komponenten 

4.2.2.1 Varierande lönenivåer 

Vid fördelningen av arbetskraftskomponenten kan löneskillnaderna mellan såväl 

medlemsstaterna som de anställda anses problematiska när det kommer till att fördelningen 

mellan såväl företagen som medlemsstaterna ska vara rättvis genom att medlemsstaterna 

kan konkurrera på lika villkor. Inom problemområdet varierande lönenivåer uppkommer, 

enligt min åsikt, två olika problematiker. Den första är att standarden och välfärden i 

medlemsstaterna varierar och därmed även lönenivåerna till anställda då lönenivåerna 

speglar samhället.151 Det innebär att två anställda med likvärdiga meriter och 

arbetsuppgifter kan ha olika lön enbart på grund av att de arbetar i olika medlemsstater.152 

Den andra problematiken är att beroende på rank och arbetsuppgifter bland de anställda 

erhålls olika lönenivåer.153 Exempelvis erhåller VD och styrelsemedlemmar mer i lön än 

övrigt anställda varför det kan ifrågasättas varför medlemsstater med högre uppsatta 

personer ska erhålla en större andel av komponenten vid fördelningen av skattebasen då 

lönekostnaderna inte med säkerhet är kopplade till produktiviteten i företaget. Med andra 

ord det är inte uppenbart att en VD producerar mer än en anställd arbetare på företaget. 

Först och främst ska det poängteras att skillnaderna i lön mellan koncernföretagen i olika 

medlemsstater representerar med stor sannolikhet inte skillnaden i produktivitet mellan 

koncernföretagen utan dessvärre är det mer troligt att skillnaderna i lönen beror på att 

                                                 
150 COM(2011) 121 final, artikel 91 4-5 st. 

151 Zagler, M., The EU CCCTB proposal. A critical apprasial. Discussion papers SFB International Tax Coordina-
tion, 31, SFB Inerrnational Tax Coordination, 2009, WU Vienna University of Economics and Business, 
Wien, s. 9 och Weninger, P., s. 76. 

152 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Loneskillnader-i-olika-lander/, 120322, 
kl. 10.40. 

153 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Utbildning-och-forskning/Lararloner/Lararloner/, 120322, kl. 
10.50. Här påvisas löneskillnaderna för samma yrke men i olika OECD-länder. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Loneskillnader-i-olika-lander/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Utbildning-och-forskning/Lararloner/Lararloner/
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lönenivåerna per se varierar mellan medlemsstaterna.154 Det medför att skillnader i 

lönenivåer skapar ett problem som leder till att andelen av komponenten kan förflyttas och 

fördelas mellan företagen utan att ökad produktivitet sker. Det skulle kunna uttryckas som 

en överföring av andel till ett företag och därmed en medlemsstat utan befogad anledning.  

Zagler anger att skillnaderna i lönenivåer indikerar på att låglöneländer kommer dra till sig 

arbetskraft och därmed kommer företagen i de medlemsstaterna ha fler anställda vilket 

medför att de koncernföretagen erhåller en hög lönekostnad och därmed en hög andel av 

arbetskraftskomponenten.155 Enligt en studie utförd av PwC är Polen ett sådant låglöneland 

som drar till sig arbetskraft.156  Zagler anger vidare att det finns medlemsstater med låga 

lönenivåer som har för avsikt att testa denna teori genom att sänka sin skattesats med 

förhoppningen att arbetskraften flyttas till de lågbeskattande medlemsstaterna med låg 

lönenivå. Förhoppningen från medlemsstaternas sida är att situationen resulterar i att 

koncernen totalt sett kan få såväl lägre lönekostnader som skatteutgifter vilket skulle vara 

en stor dragkraft till att flytta arbetskraften. Därutöver är förhoppningen att den lägre 

skattesatsen för medlemsstaten kan kompenseras av ökningen av antalet anställda så att 

medlemsstaterna erhåller högre skatteintäkter jämfört med situationen innan.157 Det ska 

uppmärksammas att tanken med etableringsfriheten inte är att lönenivån och skattesatserna 

ska vara en avgörande faktor för förflyttningar utan en förflyttning av arbetskraft ska 

motiveras av den kommersiella verksamheten som bedrivs i koncernföretagen. Om 

medlemsstaterna ska kunna konkurrea på lika villkor krävs det att olikheterna mellan 

lönenivåskillanderna i medlemsstaterna tas i beaktande vid fördelningen av 

arbetskraftskomponenten. 

Det är allmänt känt att personer med högre position eller högre utbildning tjänar mer än 

anställda av lägre rank eller längre utbildning.158 Frågan är om anställdas positioner kan 

påverka om medlemsstaterna kan konkurrera på lika villkor. Med andra ord kommer chefer 

och personal med hög akademisk utbildning som inte fysiskt måste befinna sig på en 

specifik plats att förflyttas till företag i lågbeskattande medlemsstater eller kommer de att 

                                                 
154 Weninger, P., s. 177 & 180. 

155 Zagler, M., s. 10. 

156 PwC studie, s. 7-8. 

157 Zagler, M., s. 10. 

158 CCCTB WG meeting 10, 11 and 12 December 2007, s. 8 anger att såväl direktörer som chefer ska ingå i 
begreppet anställd. 
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lokaliseras där det är mest naturligt att de är stationerade utifrån den bedrivna 

verksamheten. 

CCCTB WG uppmärksammade problemet att det fanns risk för en ojämn fördelning av 

arbetskraftskomponenten på grund av löneskillnaderna.159 Experter har under flera tillfällen 

diskuterat att någon form av justering måste ske.160 Den slutliga lösningen blev att 

fördelningen skulle inkludera antalet anställda för att på så sätt kunna jämna ut 

löneskillnaderna mellan de anställdas löner. 

Ett exempel ska illustrera resultat av att ha med antalet anställda vid andelsfördelningen 

jämfört med om endast lönekostnaderna skulle ingå vid fördelningen. Koncernen består av 

två företag A och B som är belägna i medlemsstat 1 och 2. Koncernens skattebas är 1,500 

tkr. Företag A har 8 anställda med en total lönekostnad på 500 tkr varav 4 anställda får 50 

tkr vardera och resterande 4 får 75 tkr vardera.. Företag B har 3 anställda med total 

lönekostnad på 900 tkr varav de anställda får 300 tkr vardera. Koncernens totala 

lönekostnad är 1,400 tkr och totalt antal anställda är 11 stycken. Företag A har bara 

arbetare anställda medan företag B har anställda av högre rank såsom chefer. 

Om enbart lönekostnaden hade ingått i fördelningen hade fördelningen sett ut enligt 

följande; Företag A: (1/3*1,500)*(500/1400)=178,6 tkr (36 % av komponenten) och 

företag B: (1/3*1500)*(900/1400)=321,4 tkr (64 % av komponenten).161 Enligt 

fördelningen borde företag B producera dubbelt så mycket som företag A om 

lönekostnaderna ska representera produktiviteten i företagen.  

Följande fördelning sker om antalet anställda ingår utöver lönekostnaden; Företag A: 

((1/6*1500)*(8/11))+((1/6*1500)*(500/1 400))=271,1 tkr (54 % av komponenten) och 

företag B: ((1/6*1500)*(3/11))+((1/6*1500)*(900/1400))=228,9 tkr (46 % av 

komponenten).162 Enligt fördelningen producerar företagern ungefär lika mycket vilket 

kanske inte överrrensstämmer med verkligheten men den är mer överrensstämmande än 

föregående exempel. Avseende produktiviteten borde det kunna antas att 8 anställda 

arbetare producerar mer än 3 chefer. 

                                                 
159 CCCTB WG meeting 13 March 2007, s. 7. 

160 CCCTB WG meeting 13 March 2007, s. 7 och CCCTB WG meeting 10, 11 and 12 December 2007, s. 8. 

161 Beräkningen skulle ske i enlighet med tillgångs- och försäljningskomponenterna, se kapitel 3.1. 

162 Beräkningen som tillämpas är den som används för arbetskraftskomponenten i förslaget, se kapitel 3.1. 
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Genom att inkludera antalet anställda har Kommissionen, enligt min mening, jämnat ut 

problematiken gällande orättvis fördelning av arbetskraften beroende på lönenivåer för de 

anställda. Det ska poängteras att fördelningen aldrig kan reflektera den verkliga 

produktiviteten till 100 %. Enligt min åsikt bör fördelningen av skattebasen baseras på både 

lönekostnader och antalet anställda för att komma så nära en rättvis fördelning som 

möjligt. Jag anser att det fortfarande är oklart om medlemsstaterna helt kan konkurrera på 

lika villkor på grund av de olika lönenivåerna mellan de anställda men Kommissionens 

lösning att inkludera antalet anställda är åtminstone ett steg åt rätt riktning. Till skillnad från 

min åsikt anser Svenskt Näringsliv att fördelningen av arbetskraftskomponenten enbart 

borde ske på grundval av lönekostnaderna då kopplingen mellan produktivitet och antalet 

anställda, enligt deras åsikt, kan ifrågasättas.163 Svenskt Näringsliv uttalar inget om 

lönenivåskillnaderna inom EU som inkluderandet av antalet anställda löser på ett 

godtyckligt sätt.  

Jag är av den uppfattningen att det säkerligen finns andra mer omfattande lösningar på 

problemet avseende lönenivåskillnaderna men att använda antalet anställda som är relativt 

lätt att erhålla information om och som ger ett godtagbart resultat vid fördelningen har 

Kommissionen hållit fast vid syftet att fördelningsnyckeln ska vara lätt att tillämpa för såväl 

företagen som medlemsstaterna. Om medlemsstaterna, fullt ut, ska kunna konkurrera på 

lika villkor bör mer omfattande åtgärder vidtas, dock ska åtgärderna vara proportionerliga. 

4.2.2.2 Lokalisering av de anställda 

Utöver lönenivåskillnaderna är de anställdas mobilitet problematiskt vid fördelningen av 

koncernföretagens andelar, speciellt när det gäller att fördelningen av komponenten ska 

vara rättvis mellan företagen och tillföljd medlemsstaterna. För att en fördelning ska vara 

rättvis krävs det, enligt min mening, att fördelningen av skattebasen reflekterar den verkliga 

ekonomiska verksamheten som bedrivs i företaget. Resonemanget har sin grund i att 

mobiliteten bland de anställda kan leda till att koncernföretagen flyttar arbetskraft från ett 

företag beläget i en högbeskattande medlemsstat till ett företag i en lågbeskattande 

medlemsstat utan att sådan förflyttning motiveras av den kommersiella verksamheten och 

därmed kan koncernen erhålla lägre skatteutgifter. 

                                                 
163 Svenskt Näringsliv, remissyttrande gällande Europeiska Kommissionens förslag till Rådets direktiv om en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas, KOM(2011) 121 slutlig, Dnr 97/2011, Stockholm 2011-07-11, s. 4-
5. 
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I en undersökning av van der Horst, Bettendorf och Rojas-Romagosa164 visade det sig att 

när företag har möjligheten att minska sina skattekostnader kommer så att ske genom 

omfördelning av resurser inom koncernen. Författarna anger att koncernföretagen 

kommer, när det är möjligt, att lokalisera större delen av sina anställda i en lågbeskattande 

medlemsstat då följden blir att vid fördelningen av skattebasen kommer en stor andel av 

arbetskraftskomponenten tilldelas företaget i den lågbeskattande medlemsstaten.165 En 

sådan omfördelning är dock endast möjlig när arbetet som utförs inte är beroende av en 

specifik arbetsplats utan är oberoende av arbetsplatsens lokalisering, det vill säga 

arbetsplatsen är mobil. Det uppmärksammas att ett problem uppstår endast då 

omfördelningen utgör ett konstlat upplägg och då endast genomförs för att undvika 

beskattning. 

Det ska poängteras att i de fall omfördelningen är ett led i lagenlig skatteplanering kan 

omfördelningen inte angripas. Dock, i de fall att omfördelningen utgörs av ett konstlat 

upplägg som endast utförs i syfte att undvika skatt är möjligheten stor att det påverkar 

medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor. När det är uppenbart att konstlat 

upplägg föreligger ska ett sådant upplägg angripas av missbruksreglerna i förslaget och 

därmed inte utgöra något problem men så är inte alltid fallet.166 

Det finns utrymme för omfördelning av arbetskraften när arbetskraften är mobil. 

Omfördelning kan ske genom att koncernföretag som är beläget i den lågbeskattande 

staten anställer inhemska arbetstagare som utför arbete som gynnar ett annat 

koncernföretag beläget i en högbeskattande stat. Det skulle innebära att arbetstagarna är 

anställda av koncernföretaget i den lågbeskattande staten och därmed utgår även de 

anställdas lönekostnader därifrån. Enligt förslagets huvudregel ska andelen av 

arbetskraftskomponenten från dessa anställda ingå i den andelen tillhörande 

koncernföretaget i den lågbeskattande staten. En sådan struktur skulle inte ifrågasättas då 

det inte finns något synligt som tyder på att de inhemska arbetarna utför arbete åt annan än 

det företag där de utför sitt arbete samt blir avlönade. Syftet med de anställda är dock en 

omfördelning, med andra ord att de anställda i koncernföretaget utför arbetet i den 

                                                 
164 Van der Horst, A., Bettendorf, L. & Rojas-Romagosa, H., Will Corporate Tax Consolidation improve Efficiency in 
the EU?, Tinbergen Institute Discussion Paper, TI 2007-076/2, Electronic copy available at: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1016948.  

165 Van der Horst, A., Bettendorf, L. & Rojas-Romagosa, H., s. 16-17. 

166 Regerlna mot missbruk går att återfinna i COM(2011) 121 final, artikel 80-83. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1016948
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lågbeskattande staten men arbetet är till nytta för det koncernföretag som är beläget i den 

högbeskattande staten då antalet arbetstagarna innan omfördelningen skulle ha anställts i 

den högbeskattande medlemsstaten.167 Den ovanstående situationen är inte uppfångad av 

förslaget. 

Det är uppenbart att en sådan omfördelning av arbetskraften, som angivits ovan, inte sker 

som ett led i den verkliga ekonomiska verksamheten utan med resultat att koncernen ska 

erhålla lägre skatteutgifter varför omfördelningen av arbetskraften utgörs av ett konstlat 

upplägg. Omfördelning kan inte uppenbart anses utgöra konstlat upplägg varför en sådan 

omfördelning skulle kunna ske utan att missbruksreglerna slår in. Det ska noteras att 

arbetskraft normalt sett inte är internationellt mobilt, det vill säga att de anställdas arbete är 

oberoende av specifik lokalisering. Vanligtvis kräver arbetsuppgifterna att de anställda 

arbetar på arbetsplatsen i företaget där de är anställda och därmed på det företag som drar 

nytta av det utförda arbetet.168 Det är av betydelse för medlemsstaternas möjlighet att 

konkurrera på lika villkor att även ej uppenbart konstlade upplägg hindras från att ingå i 

fördelningen. 

Däremot finns det en annan form av omfördelning som regleras i förslaget som avser att 

anställda får sin lön från ett koncernföretag beläget i en lågbeskattande medlemsstat men 

som faktiskt utför sitt arbete i en högbeskattande medlemsstat. Enligt artikel 91 första 

stycket i förslaget, är huvudregeln att företaget i den lågbeskattande medlemsstaten skulle få 

ta fördel av de anställda trots att de arbetar i den högbeskattande medlemsstaten på grund 

av att företaget i den lågbeskattande staten avlönar de anställda. Kommissionen har angripit 

denna form av omfördelning genom att ange att i de fall den anställde arbetar i ett annat 

företag än det som avlönar den anställde under mer än tre månader samt att den anställde 

utgör minst fem procent av det totala antalet anställda i det koncernföretag som avlönar 

den anställde får det företag där den anställde faktiskt utför sitt arbete dra nytta av den 

anställde vid fördelningen av skattebasen.169 Det innebär att de anställda skulle tillhöra den 

andel av arbetskraftskomponenten som beskattas i den högbeskattande medlemsstaten. 

                                                 
167 Van der Horst, A., Bettendorf, L. & Rojas-Romagosa, H., s. 16. 

168 Van der Horst, A., Bettendorf, L. & Rojas-Romagosa, H., s. 16. 

169 COM(2011) 121 final, artikel 91 2 st. 
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Regeln är framställd för att undvika förflyttning av komponentens andel där det kan antas 

att konstlade upplägg föreligger. 170  

Det ska poängteras att i de fall en anställd arbetar på ett företag i mer än tre månader är det 

skäligt att anta att arbetstagaren ska anses som anställd hos det företaget och av den 

anledningen får den medlemsstaten där företaget är beläget tillgodoräkna sig den anställde 

vid fördelningen av skattebasen. Därutöver kan det antas att regeln har till syfte att 

upprätthålla en verklig och rättvis fördelning av skattebasen och därmed förhindra 

konstlade upplägg och undvikande av skatt.  

Det har påvisats att förflyttning av de anställdas lokalisering är möjlig och enligt min 

uppfattning kan möjligheten till konstlade upplägg skada medlemsstater med hög skattesats 

och därmed kan det ifrågasättas om medlemsstaterna har möjlighet att konkurrera på lika 

villkor när ovanstående förflyttningar är möjliga. Det är av vikt att reglerna avseende 

missbruk och konstlade upplägg i förslaget är effektiva och kan fånga upp förflyttningar 

som inte motiveras av verksamheten som bedrivs i koncernen även där ett olagligt 

förfarande inte är uppenbart. Med andra ord är det av vikt att det finns regler avseende 

kontroll av de anställdas koppling till företaget samt vilken nytta den anställde utövar för att 

kunna motverka konstlade upplägg. Sammanfattningsvis, de anställdas mobilitet kan leda 

till att medlemsstaterna inte kan konkurrera på lika villkor i de fall att missbruksreglerna i 

förslaget inte slår in. Det har påvisats att konstlade upplägg kan tillsynes verka lagenliga 

varför missbruksreglerna, enligt min mening, måste vara mycket djupgående och effektiva.  

4.2.2.3 Avslutande kommentar 

Kommissionens utformning av förslaget har medfört att lönenivåskillnaderna mellan de 

anställdas rank och utbildningsnivå inte påverkar medlemsstaternas möjlighet att 

konkurrera på lika villkor i någon vidare omfattning. Däremot är det osäkert i vilken 

omfattning lönenivåerna i de olika medlemsstaterna kan påverka medlemsstaternas 

möjlighet att konkurrera på lika villkor. Kommissionen bör se närmare på hur fördelningen 

ska kunna ta medlemsstaternas lönenivåer och därmed välfärd i beaktande för att på så sätt 

kunna erhålla en rättvis fördelning mellan företagen och till följd medlemsstaterna. Det ska 

återigen poängteras att missbruksreglerna bör motverka att arbetskraft förflyttas och 

omfördelas mellan företagen enbart på grund av att lönekostnaderna är lägre i vissa 

medlemsstaten. 

                                                 
170 CCCTB WG meeting 10, 11 and 12 December 2007, s. 8. 
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Det ska avslutningsvis anges att, enligt min uppfattning, kan lokaliseringen av de anställda 

påverka medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor när de anställda och 

deras arbetsuppgifter har en förmåga att vara mobila. Det är av vikt att missbruksreglerna 

är djupgående och effektiva då en sådan utformning skulle kunna leda till att 

medlemstaterna har en möjlighet att konkurrera på lika villkor.  

4.3 Tillgångar 

4.3.1 Definition 

Tillgångskomponenten består av alla materiella anläggningstillgångar inom koncernen som 

antingen ägs, hyrs eller leasas av något av koncernföretagen. Tillgångskomponenten utgörs 

av det genomsnittliga värdet av de materiella anläggningstillgångarna. Ett företags andel av 

tillgångskomponenten beräknas genom att koncernföretagets totala anläggningstillgångar 

ställs i relation till det totala värdet av hela koncernens anläggningstillgångar.171  

Huvudregeln är att en tillgång ska tillgodoräknas den ekonomiska ägaren172  vid beräkning 

av respektive koncernföretags andel av tillgångskomponenten. Om det inte går att fastställa 

den ekonomiska ägaren ska den rättsliga ägaren tillgodoräkna sig tillgången vid 

fördelningen av skattebasen.173 Huvudregeln ska dock inte tillämpas om den ekonomiska 

ägaren faktiskt inte använder tillgången utan i det fall ska tillgången ingå i det 

koncernföretagets andel av tillgångskomponenten som faktiskt använder tillgången. 

Undantaget gäller endast om den aktuella tillgången utgör minst fem procent av det 

användande koncernföretagets totala skattemässiga värde av företagets totala materiella 

anläggningstillgångar.174 Leasade respektive hyrda tillgångar mellan koncernföretag får inte 

ingå i något av koncernföretagens andel av tillgångskomponenten. Däremot får leasade och 

hyrda tillgångar från och till tredje part ingå i tillgångskomponenten.175 Därutöver har 

förslaget ställt upp regler gällande värderingen av de materiella anläggningstillgångarna, 

                                                 
171 COM(2011) 121 final, artikel 92 1 st. 

172 Definition avseende ekonomisk ägare återfinns i COM(2011) 121 final, artikel 4 p. 20. 

173 COM(2011) 121 final, artikel 93 1 st. 

174 COM(2011) 121 final, artikel 93 2 st. 

175 COM(2011) 121 final, artikel 93 3 st. 
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vilket inte beskrivs vidare då informationen inte påverkar läsarens förståelse för kommande 

resonemang i uppsatsen.176 

Nedan följer en diskussion avseende de beståndsdelarna i tillgångskomponenten som, 

enligt min åsikt, kan påverka möjligheten för medlemsstaterna att konkurrera på lika villkor 

och därmed erhålla en rättvis fördelning av skattebasen. Diskussionen förs avseende det 

faktum att endast vissa tillgångar inkluderas i komponenten medan andra exkluderas. 

4.3.2 Analys av komponenten 

4.3.2.1 Inledning 

Förslaget uppger att tillgångskomponenten endast utgörs av materiella 

anläggningstillgångar. Arbetsgruppen anger att anledningen bakom ett sådant förslag beror 

dels på praktiska skäl och dels på att fördelningsnyckeln ska kunna vara enkel och smidig 

att tillämpa, vilket är ett av rekvisiten för fördelningsnyckeln.177  

Arbetsgruppen anger att anledningen till att finansiella tillgångar inte ska ingå i 

tillgångskomponenten är på grund av dess mobila karaktär och att dess höga värde 

påverkar fördelningen av skattebasen i betydande utsträckning. Anledningen bakom att 

exkludera immateriella tillgångar från tillgångskomponenten är problematiken kring 

tillgångens mobilitet samt värderings- och lokaliseringssvårigheter.178 

Det kan tilläggas att arbetsgruppen definierar en immateriell tillgång som en icke fysisk 

tillgång med resultat att den beskattningsbara inkomsten ökar för företaget jämfört med om 

tillgången inte existerat.179 Med en finansiell tillgång avses en immateriell tillgång som inte 

är avskrivningsbar såsom kontanter, eget kapital, skulder och värdepapper.180  

Nedan följer en analys avseende varför finansiella och immateriella tillgångar exkluderas 

från tillgångskomponenten, effekten av exkluderandet samt hur vissa problem som medfört 

att tillgångarna exkluderats kan redas ut. Avsnitten är indelade i Kommissionens 

                                                 
176 Reglerna avseende värdering går att finna i COM(2011) 121 final, artikel 94. 

177 CCCTB WG meeting 10, 11 and 12 December 2007, s. 9. 

178 CCCTB WG meeting 10, 11 and 12 December 2007, s. 9 och CCCTB WG meeting 13 Marsch 2007, s. 8. 

179 Weninger, P., s. 164. 

180 COM(2011) 121 final, artikel 4 p. 15 och Common consolidated corporate tax base working group 
(CCCTB WG), Tax treatment of financial assets meeting to be held on Thursday 8 December 2005, Brussels 
30 November 2005, CCCTB\WP\023\doc\en, s. 4-5. 
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anledningar till att exkludera immateriella och finansiella tillgångar, det vill säga värdering 

av tillgångarna, tillgångarnas mobilitet och lokalisering av tillgångarna och därefter avslutas 

kapitlet med en avslutande kommentar avseende exkluderandet av tillgångarna. 

4.3.2.2 Värdering av tillgångarna 

En av anledningarna till att Kommissionen har exkluderat immateriella tillgångar från 

tillgångskomponenten är svårigheterna med att värdera tillgångarna. Det är uppenbart att 

det finns värderingssvårigheter med immateriella tillgångar men de flesta tillgångarna 

förutom internt upparbetade tillgångar går att värdera.181 Arbetsgruppen anger dock att det 

medför krångliga beräkningar vid en värdering av immateriella tillgångar vilket skulle 

medföra kostnader för företagen.182 Petutsching anser dock att värderingssvårigheter endast 

föreligger vid internt upparbetade tillgångar och att värdering av övriga immateriella 

tillgångar kan ske genom erkända värderingsmetoder.183  

Arbetsgruppen har angett att internt upparbetade tillgångar inte bör ingå i 

tillgångskomponenten då tillgången redan indirekt ingår i fördelningsnyckeln. 

Arbetsgruppen menar att internt upparbetade tillgångar ingår dels i 

arbetskraftskomponenten genom de forskare och andra anställda som arbetat upp 

tillgången och dels i tillgångskomponenten genom de materiella tillgångar som använts vid 

upparbetningen och slutligen i försäljningskomponenten genom att tillgången bidrar till 

försäljningen.184 Spengel har uttalat att lönekostnaderna ska anses som ett substitut för 

immateriella tillgångar.185 Petutsching håller med arbetsgruppen och Spengel att de internt 

upparbetade immateriella tillgångar kan anses ingå i de andra komponenterna men han 

anser inte att det är ett argument för att exkludera alla immateriella tillgångar från att ingå i 

tillgångskomponenten.186 Min åsikt är i linje med Petutsching. 

Svenskt Näringsliv föreslår att anställda inom forskning och utveckling (FOU) kan ges 

tyngre vikt i arbetskraftskomponenten för att kompensera ett exkluderande av internt 

                                                 
181 Se bland annat Petutsching, M., s. 19. 

182 CCCTB WG, meeting 10, 11 and 12 December 2007, s. 9-10. 

183 Petutsching, M., s. 19. Förvärvade immateriella tillgångar kan värderas till anskaffningsvärdet. 

184 CCCTB WG, meeting 10, 11 and 12 December 2007, s. 9-10. 

185 Spengel, C., s. 42. 

186 Petutsching, M., s. 19. 
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upparbetade tillgångar.187 Enligt min åsikt kan dock olika vikt i arbetskraftskomponenten 

beroende på anställning, i dagsläget, leda till mer problem än fördelar. Till exempel ska alla 

anställda inom FOU ges tyngre vikt eller bara de som varit delaktiga i utvecklingen av den 

specifika tillgången och hur drar man gränsen för vilka som varit delaktiga i upparbetningen 

av tillgången? Därutöver är det befogat att ifrågasätta hur en beräkning av 

arbetskraftskomponenten med olika vikt beroende på anställning skulle ske och enligt min 

åsikt skulle en sådan lösning kräva betydligt mer omfattande utredningar. Vid allt för 

avancerade beräkningar förloras rekvisitet att fördelningsnyckeln ska vara smidig och lätt 

att tillämpa. 

Därutöver har arbetsgruppen angett att internt upparbetade tillgångar inte ska ingå i 

tillgångskomponenten då det är oklart hur man ska avgöra vilka kostnader som är 

förknippade med upparbetningen av den immateriella tillgången och därmed frånskilja de 

kostnaderna från andra kostnader som uppstår genom att bedriva verksamheten.188 Ett 

sådant problem skulle lösas genom ett exkluderande av internt upparbetade tillgångar från 

tillgångskomponenten då tillgångarna indirekt anses representerade via övriga 

fördelningskomponenter. Det ska uppmärksammas att även om internt upparbetade 

tillgångar ska anses ingå i övriga komponenter kvarstår dock ett exkluderade av övriga 

immateriella tillgångar.189 

En av anledningarna till att finansiella tillgångar exkluderats ur tillgångskomponenten var 

tillgångarnas höga värde. Det ska noteras att det saknas värderingssvårigheter avseende 

finansiella tillgångar. Med rekvisitet avseende fördelningsnyckelns enkelhet i åtanke, 

ifrågasätter jag om det finns något som talar mot att de olika tillgångsgrupperna kan 

beräknas var för sig såsom i arbetskraftskomponenten. Det skulle innebära att andelen 

avseende finansiella tillgångar, immateriella tillgångar och materiella tillgångar beräknas var 

för sig. Tillgångskomponenten ska fortfarande utgöra en tredje del vilket skulle innebär att 

varje tillgångsgrupp skulle ha ett värde motsvarande en niondel av den totala skattebasen. 

Enligt mig skulle en sådan regel inte försvåra tillämpning av tillgångskomponenten då 

                                                 
187 Svenskt Näringsliv, remissyttrande, s. 5. 

188 Common consolidated corporate tax base working group (CCCTB WG), An overview of the main issues 
that emerged at the fourth meeting of the subgroup on assets (SG1), meeting to be held on Thursday 01 June 
2006, Brussels 19 May 2006, CCCTB\WP\032\doc\en, s. 5. 

189 Det ska uppmärksammas att utesluta internt upparbetatde tillgångar från redovisningen inte strider mot de 
internationella redovisninfsstandarderna, se IAS 38 avseende immateriella tillgångar som återfinns 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias38_en.pdf, 120401, kl. 16.00.  

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias38_en.pdf
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tillgångarna ändock inte redovisas tillsammans i bokföringen.190 En sådan utformning skulle 

lösa problematiken med snedvridningen av fördelningen på grund av tillgångens höga 

värde då dessa endast skulle ställas i relation till likvärdiga tillgångar. 

4.3.2.3 Tillgångarnas mobilitet 

Det faktum att finansiella tillgångar har en mobil karaktär och därmed lätt kan förflyttas 

mellan medlemsstaterna har varit en av anledningarna till att Kommissionen valt att 

exkludera finansiella tillgångar från tillgångskomponenten. Koncernen kan utnyttja 

tillgångens mobila karaktär genom omfördelning av tillgången till ett koncernföretag i en 

lågbeskattande stat. Med andra ord uppstår samma problematik som vi 

arbetskraftskomponenten dock med det tillägget att det är betydligt enklare att flytta 

finansiella tillgångar än anställda. Här ges samma rekommendation, det vill säga att 

missbruksreglerna ska ses över och bli mer effektiva och djupgående. Vid överföring av 

finansiella tillgångar av högt värde mellan koncernföretagen bör missbruksreglerna 

kontrollera transaktionens syfte för att avgöra om transaktionen utförs är ett led i den 

kommersiella verksamheten eller om transationen utgör ett konstlat upplägg. 

Kommissionen har angett att tillgångarnas mobilitet är problematisk. Enligt min åsikt bör 

Kommissionen se närmare på en skärpning av missbruksreglerna och kontrollen över 

konstlade transaktioner snarare än att exkludera en stor inkomstkälla från fördelningen av 

skattebasen mellan företagen. Genom att helt exkludera finansiella tillgångar får ingen 

medlemsstat dra nytta av att företag med finansiella tillgångar är belägna i medlemsstaten 

Det medför att medlemsstater som attraherar företag som arbetar inom den finansiella 

sektorn inte genererar några skatteintäkter vad gäller tillgångskomponenten i 

fördelningsnyckeln. Det ska uppmärksammas att finansiella tillgångarna utgör en stor 

inkomstkälla för somliga företag och industrier. Företag där finansiella tillgångar utgör en 

stor del av den bedrivna verksamheten är bland annat banker, kreditinstitut och 

                                                 
190 Enligt IAS 1 som redovisar hur bokslutet ska redovisas, se 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias1_en.pdf, 120401, kl. 15.20. IAS är 
internationella redovisningsstandarderr som ska tillämpas av företag inom EU.  Det har till och med antagits 
en förordning som anger att de internationella redovisningsstandarderna ska tillämpas av företag på den inre 
marknaden, se vidare Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder. 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias1_en.pdf
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försäkringsföretag.191 Därutöver finns det företag med finansiella tillgångar i form av aktier 

som är av vikt för företaget.192 

Kommissionen har dock utformat en undantagsregel för finansinstitut som anger att 

instituten får ta upp 10 % av värdet av de finansiella tillgångarna i tillgångskomponenten 

samt 10 % av intäkterna från tillgångarna i försäljningskomponenten.193 Det ska dock 

uppmärksammas att företaget måste anses som ett finansinstitut enligt förslaget samt att 

endast 10 % av värdet får tas upp och där inkluderas inte företagets ägarintresse och egna 

aktier. Kan det faktum att endast 10 % får tas upp i tillgångskomponenten ses som 

proportionerligt då de huvudsakliga tillgångarna i finansinstitutet utgörs av finansiella 

tillgångar? Därutöver är proportionerligt att endast ett fåtal specifika företag får tillämpa 

undantaget? Återigen ifrågasätts om inte komponenten kan utformas såsom 

arbetskraftskomponenten, vilket nämnts i ovanstående avsnitt, det vill säga att dela in 

tillgångarna i tre olika grupper där varje tillgångsgrupp utgör en niondel var av skattebasen. 

Vid en sådan utformning av komponenten skulle inget specifikt undantag behöva göras för 

finansinstitut utan alla företag som har finansiella tillgångar skulle få tillgodoräkna sig dem 

vid en fördelning av skattebasen. 

4.3.2.4 Lokalisering av tillgångarna 

Hellerstein anger att immateriella tillgångar är värdefulla för många företag varför 

immateriella tillgångar borde ingå i tillgångskomponenten. Hellerstein anger dock, trots att 

immateriella tillångar är värdefulla för många företag förekommer det svårigheter att 

lokalisera tillgångarna. Han menar att då lokaliseringen av tillgångarna är den barometer 

som avgör vilket företag som får dra nytta av tillgången vore ett inkluderande av 

immateriella tillgångar oförenligt med barometern då immateriella tillgångar saknar fysisk 

lokalisering.194 

Precis som Hellerstein uppmärksammar var lokaliseringen av de immateriella tillgångarna 

problematisk och därav en av anledningarna till att arbetsgruppen valde att exkludera 

tillgången. Med lokaliseringssvårigheter avser arbetsgruppen bland annat när hela 

                                                 
191 På CCCTB WG meeting 11, 12 and 13 December 2007, s. 9 anges att finansiella tillgångar är av betydelse 
för vissa industrier. Värderingen regleras i COM(2011) 121 final, artikel 21 1 st p. e. 

192 CCCTB WG meeting 11, 12 and 13 December 2007, s. 9. 

193 COM(2011) 121 final, artikel 98. 

194 Hellerstein, W., s. 153. 
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koncernen använder tillgången såsom ett varumärke vem som ska få tillgodoräkna sig 

andelen vid fördelningen då hela koncernen drar nytta av varumärket.195 Enligt min åsikt är 

det oproportionerligt att utesluta immateriella tillgångar på grund av att det kan bli 

svårigheter vid andelsfördelningen då tillgången använts av flera koncernföretag. Vad är det 

som motsätter att en sådan situation inte kan fördelas proportionerligt mellan 

koncernföretagen? Om flera koncernföretag nyttjat en immateriell tillgång bör också 

företaget betala skattekostnader för ett sådant användande. Det är möjligt att företagen ser 

en sådan fördelning som onödig då tillgången likväl kunnat uteslutas men ett inkluderande 

och en uppdelning av tillgången och därmed en betalning av skatt är av betydelse för 

medlemsstaterna som i annat fall inte hade erhållit någon skatteintäkt för de immateriella 

tillgångarna.  

En annan metod som kan tillämpas för att avgöra lokaliseringen av den immateriella 

tillgången och därmed avgöra vilket eller vilka företag som skulle få tillgodoräkna sig 

tillgången vid en fördelning av skattebasen är rekommenderad av Weninger. Weninger 

menar att om de immateriella tillgångar kan värderas till anskaffningsvärdet kan det eller de 

koncernföretag som står för kostnaden av anskaffningen anses vara det eller de 

koncernföretag som borde få tillgodoräkna sig tillgången vid andelsfördelningen oavsett 

om flera koncernföretag utnyttjar tillgången.196 Ett internt upparbetat varumärke skulle 

dock inte komma på tal om synsättet att internt upparbetade tillgångar redan indirekt 

inkluderas i fördelningsnyckeln tillämpas. Däremot uppkommer en fördelningssituation för 

immateriella tillgångar som köpts, exempelvis goodwill eller licensrättighet som utgivits till 

fler än ett koncernföretag och i sådant fall är det inte svårt att avgöra vem som stått för 

anskaffningskostnaden. 

4.3.2.5 Avslutande kommentar 

Enligt min åsikt är ett exkluderande oproportionerligt. Exkluderandet sker, enligt 

arbetsgruppen, på grund av tillgångarnas mobilitet, värderingssvårigheter och 

lokaliseringssvårigheter. Det är oproportionerligt att exkludera tillgångarna och därmed 

neka medlemsstaterna skatteintäkter på grund av de ovanstående svårigheterna. 

Svårigheterna, vilket även visats ovan, går att komma till rätta med men det kräver ett mer 

omfattande och detaljerat arbete från arbetsgruppen och Kommissionen. Enligt min 

                                                 
195 CCCTB WG meeting 10, 11 and 12 December 2007, s. 9. 

196 Weninger, P., s. 166 anger att lokaliseringen ska kopplas till de utgående kostnaderna. 
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uppfattning har varken arbetsgruppen eller Kommissionen kommit med goda anledningar 

till ett exkluderande av tillgångarna. Svenskt Näringsliv är också av uppfattningen att 

Kommissionen behöver arbeta vidare med tillgångarna då ett exkluderande i dagsläget inte 

är motiverat.197 FAR uttrycker att ett exkluderande av finansiella och immateriella tillgångar 

kommer på grund av dess inkomstgenerering att leda till snedvriden fördelning av 

skattebasen.198 Det ska tilläggas att snedvriden fördelning av skattebasen inte underlättar 

möjligheten för medlemsstaterna att konkurrera på lika villkor. 

Det är uppenbart att såväl arbetsgruppen som Kommissionen haft svårigheter när det 

kommer till koncernens immateriella och finansiella tillgångar. Det står dock klart att 

finansiella och immateriella tillgångar utgör en stor del av inkomstgenereringen för vissa 

företag.199 Det är uppenbart att ett inkluderande av immateriella och finansiella tillgångar 

skulle förändra fördelningen av den beskattningsbara andelen för koncernföretagen och 

skatteintäkterna för medlemsstaterna men fördelningen skulle då vara mer i enlighet med 

koncernföretagens verkliga kommersiella verksamhet. Av den anledningen är det, enligt 

min åsikt, befogat att ifrågasätta om ett exkluderande av finansiella och immateriella 

tillgångar kan anses medföra att medlemsstaterna kan konkurrera på lika villkor.  

Det är uppenbart att medlemsstaterna kräver skatteintäkter för de aktiviteter som utförs 

inom medlemsstaternas territorier. Om det finns företag belägna i medlemsstaterna som 

äger tillgångar oavsett om det är materiella, immateriella eller finansiell tillgångar bör 

företagen ha rätt att erhålla en andel av tillgångskomponenten då tillgångarna utgör en 

funktion i den bedriva verksamheten. Med andra ord skatteintäkterna som medlemsstater 

erhåller ska, enligt min åsikt, reflektera den ekonomiska verksamheten som företagen 

bedriver i medlemsstaten. Den naturliga frågan är vad som hindrar att regeln om att 

transaktioner måste ske av kommersiella skäl inte kan tillämpas på finansiella och 

immateriella tillgångar? För att förtydliga, om missbruksreglerna skärps borde det vara 

möjligt att bortse från transaktioner som sker genom konstlade upplägg. Det skulle då 

också vara möjligt att inkludera transaktioner av finansiella och immateriella tillgångar som 

sker av kommersiella skäl. Kommissionen och CCCTB WG uppmanas att utreda såväl 

tillgångskomponenten som missbruksreglerna i vidare omfattning. 

                                                 
197 Svenskt Näringsliv, remissyttrande, s. 8. 

198 FAR, remissyttrande gällande Europeiska Kommissionens förslag till Rådets direktiv om en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas, KOM(2011) 121 slutlig – (Fi 2011/2247), Stockholm 2011-08-30. 

199 CCCTB WG, meeting 10, 11 and 12 December 2007, s. 9-10. 
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4.4 Försäljning 

4.4.1 Definition 

Försäljningskomponenten består av koncernföretagens totala försäljning. Ett företags andel 

av försäljningskomponenten beräknas genom att koncernföretagets totala försäljning ställs i 

relation till koncernens totala försäljning.200 Inkomster från all försäljning avseende varor 

och tillhandahållande av tjänster ska ingå i begreppet försäljning. Det finns dock vissa 

undantag till vad som ska ingå men överlag ska intäkten ingå i försäljningskomponenten 

om intäkten ingår i den löpande verksamheten.201 Försäljningspriset för varor och tjänster 

ska värderas till det pris som faktiskt utges vid försäljningen.202 Därutöver finns det regler 

om hur värdering ska ske i de fall att betalning inte enbart består av monetära medel.203  

Vid tillgodoräknande av försäljningskomponenten tillämpas destinationsprincipen. Det 

innebär att försäljningen som genomförs ska ingå i den andelen som tillhör det företag som 

är beläget i den medlemsstat där varorna förvärvats, det vill säga dit varorna slutligen sänds 

eller transporteras. Om det inte går att avgöra vilken medlemsstat som är destinationsstaten 

ska det företag i den medlemsstat där varorna senast var lokaliserade tillgodoräkna sig 

försäljningsandelen för komponenten.204 Detsamma gäller för tjänster, det innebär att det 

företag som är beläget i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls ska få tillgodoräkna sig 

försäljningen vid fördelningen av skattebasen.205 

I det fall att det inte finns något företag i den medlemsstaten dit varorna skickats eller där 

tjänsten tillhandahålls eller i de fall att varorna skickats eller tjänsten tillhandahålls i ett 

tredje land ska alla koncernföretag inom koncernen tillgodoräkna sig försäljningsandelen i 

relation till företagens arbetskrafts- och tillgångskomponent.206 Liknande regler gäller när 

det finns flera koncernföretag i destinationsmedlemsstaten, då dessa företag tillsammans 

                                                 
200 COM(2011) 121 final, artikel 95 1 st. 

201 COM(2011) 121 final, artikel 95 2 st. 

202 COM(2011) 121 final, artikel 21 1 st p. a. 

203 COM(2011) 121 final, artikel 21. 

204 COM(2011) 121 final, artikel 96 1 st. 

205 COM(2011) 121 final, artikel 96 2 st. 

206 COM(2011) 121 final, artikel 96 4 st. 



 

 
52 

ska tillgodoräkna sig försäljningskomponenten i relation till företagens andel i respektive 

arbetskrafts- och tillgångskomponent.207 

Nedan ska de beståndsdelarna av försäljningskomponenten som kan tänkas påverka 

medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor diskuteras. Avseende 

försäljningskomponenten sker en diskussion avseende destinationsstaten där möjligheten 

att fastställa destinationsstaten. Mer specifikt diskuteras lokaliseringen och konsekvenserna 

av att tillämpa destinationsstaten. 

4.4.2 Analys av komponenten 

4.4.2.1 Lokalisering av destinationsstaten 

Det kan vara svårt för koncernföretaget att veta vilken stat som är destinationsstat. Det 

finns flertalet försäljningsmetoder som medför att säljaren inte vet var köparen finns. 

BusinessEurope Task Force on CCCTB anger att en försäljningsmetod där köparen är 

ansvarig för transporten från säljaren medför att säljaren endast vet köparens adress. När 

köparen ansvarar för transporten kan varan omdirigeras till annat land utan säljarens 

vetskap. Säljaren har endast i uppgift att dokumentera att varan lämnar medlemsstaten 

enligt mervärdesskattereglerna.208 Reglerna gällande kunskapen om att kunna fastställa 

destinationslandet borde regleras närmare i förslaget. Det borde finnas någon form av 

dokumentationskrav från köparen som anger vart varan slutligen förvärvas eller 

transporteras till för att underlätta ett fastställande av destinationsstaten. Ett sådant 

dokumentationskrav speglar den verkliga försäljningen, vilket medför att medlemsstaternas 

möjlighet till att kunna konkurrera på lika villkor stärkas. 

I de fall att det inte finns något koncernföretag i den medlemsstat dit varan slutligen skickas 

eller i de fall varan förvärvas i tredje land ska försäljningen av varan fördelas mellan alla 

koncernföretagen i förhållande till de andra två komponenterna i fördelningsnyckeln. 

Detsamma gäller när fler än ett koncernföretag är etablerat i den medlemsstaten dit varan 

försänds, därav omfattar nedanstående resonemang även denna sitauation även om 

situationen inte nämns. De tre komponenterna arbetskraft, tillgångar och försäljning 

representerar koncernens inkomstgenerering där företagens procentandel kan variera 

                                                 
207 COM(2011) 121 final, artikel 96 5 st. 

208 BusinessEurope Task Force on CCCTB, s. 2. Samma resonemnag förs även av Svenskt Näringsliv, 
remissyttrande, s. 5-6. 
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kraftigt mellan de tre komponenterna varför en jämn fördelning dem emellan är nödvändig. 

Ska det faktum att andelen av försäljning som skett till annat land än ett etableringsland 

fördelas i proportion till arbetskrafts- och tillgångskomponenten anses som en rättvis 

fördelning? Det kan ifrågasättas varför försäljningsandelen inte kan portioneras ut till 

företagen proportionerligt istället för i enlighet med koncernföretagens arbetskraftsandel 

och tillgångsandel. Denna form av fördelning tyder på att större vikt läggs vid arbetskrafts- 

och tillgångskomponenterna än vid försäljningskomponenten. Kan en sådan fördelning 

medföra att företag prioriterar att ha arbetskraft och tillgångar lokaliserade i företaget då de 

erhåller försäljningsandelar i förhållande till de övriga komponenterna då koncernen säljer 

varor eller tjänster till tredje land eller till ett land där koncernen inte är etablerad? Det kan 

ifrågasättas vad det är som motiverar att tyngre vikt ska läggas vid arbetskrafts- och 

tillgångskomponenterna. 

4.4.2.2 Konsekvenser av att tillämpa destinationsstaten 

Tillgodoräknandet av försäljningskomponenten har, enligt min åsikt, ingen koppling till 

koncernföretagets inkomstgenerering. Ett koncernföretag får tillgodoräkna sig den 

försäljning som skett till oberoende förvärvare som är belägna i samma medlemsstat som 

koncernföretaget. Koncernföretaget har därmed ingen koppling till förvärvaren. CCCTB 

WG anger att det skulle kunna argumenteras att försäljning i destinationslandet är kopplad 

till inkomstgenereringen då efterfrågan sker i det landet och utan efterfrågan kan företaget 

inte generera vint.209 Enligt min åsikt finns det en koppling mellan efterfrågan av varor, 

försäljning och vinst men det som ifrågasätts är att ett koncernföretag får tillgodoräkna sig 

en försäljning som skett till tredje part enbart av den anledningen att förvärvaren och 

koncernföretaget är belägna i samma medlemsstat. Jag ifrågasätter om det kan anses att 

medlemsstaterna kan konkurrera på lika villkor när fördelningen av försäljningsandelen är 

beroende av exporten mellan etableringsländerna utan hänsyn tagen till verksamheten som 

bedrivs i företaget i destinationsstaten. Med andra ord tillgodoräknandet av 

försäljningskomponenten reflekterar inte den ekonomiska verksamheten som bedrivs i 

företaget i destinationsstaten.  

Det hade för mig varit mer logiskt att tillämpa försäljning enligt ursprungsstat för då hade 

försäljningsandelen representerat den ekonomiska verkligheten i företaget, det vill säga att 

företaget gör affärer och då hade det varit en naturlig koppling till inkomstgenereringen i 

                                                 
209 CCCTB WG, meeting 10, 11 and 12 December 2007, s. 12. 
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det specifika företaget.210 Genom artikel 86 i förslaget står det klart att fördelningen av 

skattebasen ska ske till koncernföretagen och inte till medlemsstaterna men enligt min 

uppfattning sker försäljningskomponentens fördelning, i nuläget, till medlemsstaterna.211 

Därutöver har arbetsgruppen angett att i de fall efterfrågan ska ingå i komponenten bör de 

konsumerande staterna ha rätt att beskatta delar av inkomsten. Det ska poängteras att 

efterfrågan inte avser efterfrågan i koncernföretaget i medlemsstaten varför arbetsgruppen 

måste avse medlemsstatens efterfrågan.212 Weninger är inne på samma spår som 

arbetsgruppen då han anger att vid försäljning enligt destinationsland är försäljningsandelen 

belägen i det land där försäljningen har blivit intjänad.213 Enligt min åsikt bör 

Kommissionen tydliggöra kopplingen mellan inkomstgenereringen och försäljning enligt 

destinationsmedlemsstaten samt relationen mellan fördelningen till koncernföretagen och 

den bedrivna verksamheten. 

Svenskt Näringsliv ifrågasätter om en komponent bestående av försäljning enligt 

destinationsort leder till en rättvis fördelning av skattebasen mellan medlemsstaterna. Det 

är uppenbart att medlemsstater med stora marknader gynnas vid dagens utformning av 

komponenten. Svenskt Näringsliv anger att exempelvis Sverige missgynnas i 

försäljningskomponenten då Sverige har ett stort handelsöverskott men en liten 

hemmamarknad.214 CCCTB WG anger att mindre medlemsstater med begränsad 

efterfrågan och exporterande medlemsstater missgynnas av försäljningskomponenten 

medan större medlemsstater med stor inhemsk efterfrågan och importerande 

medlemsstater gynnas.215 Kan det anses att medlemsstater kan konkurrera på lika villkor när 

fördelningen av skattebasen beror på hur mycket handel som sker i medlemsstaten från ett 

annat koncernföretag? 

Kommissionen har angivit att tillämpa destinationsstat minskar risken för manipulering då 

det är svårt för företag att kontrollera vart förvärvaren är lokaliserad. Därmed är 

försäljningskomponenten mindre mobil än de andra komponenterna i fördelningsnyckeln 

                                                 
210 För att se hur fördelning hade sett om försäljning enligt ursprung hade tillämpats, se CCCTB WG meeting 
10, 111 and 12 December 2007, s, 15. 

211 Arbetsgruppen klarlade detta redan år 2007, se CCCTB WG, meeting 13 March 2007, s. 2. 

212 CCCTB WG, meeting 13 Marsch 2007, s. 10. 

213 Weninger, P., s. 118. 

214 Svenskt Näringsliv, remissyttrande, s. 5. 

215 CCCTB WG, meeting 13 Marsch 2007, s. 9. 
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och därmed föreligger mindre möjligheter för konstlade upplägg.216 Petutsching hävdar, i 

enlighet med Kommissionen, att det säljande företaget kan ha svårigheter att influera vart 

konsumtionen av varan och därmed slutdestinationen sker.217 Det finns dock åsikter som 

tyder på att manipulering av destinationsort kan ske genom oberoende mellanhänder i 

tredjeland.218 Enligt min åsikt, krävs en övervägning mellan det faktum att det föreligger 

minskad risk för manipulering av komponenten och det faktum att det saknas en koppling 

mellan den ekonomiska verksamheten i företaget och fördelningen av skattebasen. 

4.4.2.3 Avslutande kommentar 

Avslutningsvis ska det poängteras att fördelningen av försäljningskomponenten i enlighet 

med arbetskraftsandelen och tillgångsandelen hos koncernföretagen då destinationslandet 

är okänt, är ett tredjeland eller då ett etableringsland har flera koncernföretag kan leda till 

att medlemsstaterna inte har möjlighet att konkurrera på lika villkor. Det faktum att 

arbetskrafts- och tillgångskomponenterna ges större prioritet i de koncerner där mycket 

handel sker till tredje land, där kontroll över destinationsland inte kan tillhandahållas eller 

där flera företag är belägna i detsinationsstaten kan inte ses som rättvist då komponenterna 

tilldelats lika vikt (en tredjedel var), varför medlemsstaterna inte kan konkurrera på lika 

villkor.  

Det rekommenderas att regler upprättas i förslaget avseende dokumentationskrav från 

köparen för att möjliggöra ett fastställande av destinationsstaten. Enligt min mening, är det 

av vikt att destinationsmedlemsstaten kan fastställas för att fördelningen av komponenten 

ska reflektera verkligheten. Att destinationsstaten tillämpas medför att destinationsstaten 

bör kunna fastställas varför regler för köparen att ange destinationen bör inkluderas i 

förslaget.  

Därutöver anses inte medlemsstaterna kunna konkurrera på lika villkor på grund av att det 

inte föreligger någon koppling mellan företagets ekonomiska verksamhet och 

tillgodoräknandet av försäljningsandelen utan andelen tillgodräknas snarare enligt 

tillfälligheter. Det medför att större marknader med mycket inhemsk handel och import har 

möjlighet att erhålla en större andel av försäljningskomponenten än mindre marknader med 

liten efterfrågan och mycket export. Då tillgodoräknandet inte har någon koppling till 

                                                 
216 CCCTB WG, meeting 10, 11 and 12 December 2007, s. 12. 

217 Petutsching, M., s. 16. 

218 Svenskt Näringsliv, remissyttrande, s. 5 och Comments on dokument CCCTB/WP/060 by 
BusinessEurope Task force on CCCTB, s. 2. 
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företagens kommersiella verksamhet utan enbart till medlemsstatens attraktivitet leder 

tillgångskomponenten till att medlemsstaterna inte kan konkurrera på lika villkor. 

4.5 Fördelningsnyckelns potentiella effekt på skattebasen 

4.5.1 Inledning 

Kommissionen har angett att det inte är möjligt att förutspå vad CCCTB kommer ha för 

effekt på medlemsstaternas skatteintäkter. Anledningen är att effekten beror på bland annat 

medlemsstaternas politiska val, hur medlemsstaterna implementerar de olika delarna av 

direktivet samt tillämpad skattesats.219  

Trots svårigheterna med att förutspå effekterna på medlemsstaternas skatteintäkter har 

flera studier utförts för att möjliggöra en kartläggning av förslagets tänkbara effekt på 

medlemsstaterna. Studierna grundas på information från tidigare års redovisningar för att 

på så sätt ha tillförlitlig information. Studierna avser förslagets potentiella effekt på 

medlemsstaternas skattebas men det kan poängteras redan nu att resultaten från studierna 

inte kan ses som en absolut sanning då studierna utförts på begränsat antal koncerner. 

Däremot kan studierna ses som indikationer som påvisar hur fördelningen lutar och vilka 

konsekvenser ett införande av en fördelningsnyckel kan ha på medlemsstaterna. Avsnittet 

avslutas med medlemsstaternas egna åsikter avseende fördelningsnyckelns effekt på 

medlemsstaternas skatteintäkter. 

4.5.2 Studie utförd av Kommissionen220 

I en konsekvensanalys utförd av Kommissionen framkommer det att när komponenterna 

vid dagens utformning tillämpas kommer vissa medlemsstaters skattebas att ökas och andra 

att minskas. Konsekvensanalysen visar att medlemsstater såsom Tyskland, Spanien, Italien, 

Frankrike och Grekland gynnas mest av fördelningsnyckeln då de erhåller en ökad 

skattebas.221 De medlemsstater som enligt konsekvensanalysen minskar sin skattebas mest 

genom en tillämpning av fördelningsnyckeln är Österrike, Belgien, Danmark, Finland, 

                                                 
219 COM(2011) 121 final, explantory memorandum, s. 9 och Commission staff working document, impact as-
sessment, accompanying document to the proposal for a council directive on a Common Consolidated Cor-
porate Tax Base (CCCTB), Brussels 16 March 2011, SEC(2011) 315 final, s. 27-28 och SEK(2011) 316 slutlig, 
s. 5. 

220 SEC(2011) 315 final. 

221 SEC(2011) 315 final, s. 28 & 30. 
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Sverige och Nederländerna. Det ska tilläggas att, enligt konsekvensanalysen, minskar EU:s 

skattebas totalt sett med 2,7 %.222  

Kommissionen tillägger att även om vikten mellan komponenternas fördelning förändras 

kommer liten påverkan ske på skattebasens fördelning mellan medlemsstaterna.223 Trots 

resultatet från konsekvensanalysen har Kommissionen beslutat att de tre angivna 

komponenter ska vara de komponenter som ingår i fördelningsnyckeln i förslaget. 

4.5.3 Studie utförd av PwC224 

PwC har utfört en studie under en två års period, 2005/2006, och studien har utförts på 13 

koncerner som representerar 10 olika industrier och koncernföretagen är belägna i 19 olika 

medlemsstater.225 Studien visar bland annat hur fördelningen av bolagsskattebasen till 

respektive medlemsstat ser ut under nuvarande regler samt enligt CCCTB. De 

medlemsstater som erhåller en högre skattebas under nuvarande regler, det vill säga utan 

konsolidering är Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Luxemburg och Sverige och de 

medlemsstaternas som erhåller en större skattebas med fördelningsnyckeln i CCCTB är 

England, Tyskland, Belgien, Grekland, Spanien och Polen.226 Den slutsats som kan dras av 

PwC:s studie är att vissa medlemsstater gynnas medan andra missgynnas av att införa 

förslaget avseende CCCTB och fördelningsnyckeln. 

Det har tidigare angivits att skattebasen i EU minskar genom ett införande av CCCTB 

genom möjligheten till förlustavdrag mot den totala skattebasen men studien visar på att 

skatteintäkterna inom EU i helhet ökar. Enligt studien skulle en tillämpning av CCCTB ha 

ökat skatteintäkterna med 14 %, det ska dock poängteras att siffran härrör endast från de 

koncernerna som ingår i studien.227 Förklaring bakom ökningen av skatteintäkter är 

förflyttning av skatteintäkterna mellan lågbeskattande och högbeskattande 

medlemsstater.228 Resultatet kan dock användas som en indikation på att fördelningen 

                                                 
222 SEC(2011) 315 final, s. 30. 

223 SEC(2011) 315 final, s. 28. 

224 PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), report on the impact on taxable profits, Impact of corporate income 
tax reforms at the EU level on European business taxpayers, 9 July 2008. 

225 PwC studie, s. 2 & 15-16. 

226 PwC studie, s. 25. 

227 PwC studie, s. 9. 

228 PwC studie, s. 10. 
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försvårar konstlade upplägg då skatt som tidigare beskattades i lågbeskattande stater nu 

överförs till högbeskattande stater.  

4.5.4 Studie utförd av Fuest, Hemmelgarn och Ramb229 

Därutöver finns det en studie utfört på tyska moderbolag som bedriver gränsöverskridande 

verksamhet inom EU. Studien grundar sig på information mellan 1996 och 2001 och 

innefattar de dåvarande 15 medlemsstaterna. Studien har använt sig av fördelningen 

arbetskraft, tillgångar och försäljning med lika vikt såsom dagens förslag med den 

förändringen att arbetskraften endast inkluderar antalet anställda då information om 

lönekostnader inte kunnat erhållas. Studien jämför dagens utformning av separata 

redovisningar med en gemensam konsoliderad redovisning under åren 1996 och 2001.  

Resultatet av förändringarna mellan de två regelverken är varierande. Studien visar att tre 

medlemsstater skulle öka sin skattebas genom att tillämpa CCCTB och resterande 12 

medlemsstater skulle förlora skattebas. De medlemsstaterna som gynnas genom ett 

införande av förslaget är Österrike, Portugal och Grekland. Österrike mer än fördubblade 

sin skattebas medan Sverige minskade sin skattebas med mer än hälften. Medlemsstaternas 

skattebas som helhet, det vill säga alla 15 medlemsstaterna, skulle sammanlagt ha minskat 

med cirka 20 %.230 Överlag visar studien att nästan alla medlemsstaterna förlorar delar av 

den nationella skattebasen genom tillämpning av CCCTB och fördelningsnyckeln.231 

4.5.5 Studie utförd av Devereux och Loretz232 

Den sista studien som presenteras har utförts av Devereux och Loretz. Studien grundas på 

beskattningsbar inkomst under åren 2000 fram till 2004 på koncernföretag i de dåvarande 

25 medlemsstaterna i EU.233  

Studien visar att medlemsstaterna Estland, Slovakien, Tjeckien, Bulgarien, Sverige, 

England, Polen, Irland och Litauen skulle erhålla en högre skattebas under 

fördelningsnyckeln jämfört med nuvarande beskattningssystem. Resterande medlemsstater 

                                                 
229 Fuest, C., Hemmelgarn, T. & Ramb, F., How would formula apportionment in the EU affect the distribution and the 
size of the corporate tax base?, An analysis based on German multinationals, discussion Paper series 1: Economic 
Studies, no 20/2006. 

230 Fuest, C., Hemmelgarn, T. & Ramb, F., s. 18. 

231 Fuest, C., Hemmelgarn, T. & Ramb, F., s. 20. 

232 Devereux, M. & Loretz, S., The effects of EU formula apportionment on corporate tax revenues, Fiscal 
studies, vol. 29, no. 1, Blackwell Publishing Ltd, 2008, oxford. 

233 Devereux, M. & Loretz, S., s. 2. 
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skulle minska den nationella skattebasen genom en tillämpning av fördelningsnyckeln. 

Överlag påvisar studien att effekten på den totala EU skattebasen är minimal, författarna 

uppger en minskning på cirka 2,5 % av den totala skattebasen för EU.234 Resultatet 

avseende den totala effekten är i linje med resultatet från konsekvensanalysen utförd av 

Kommissionen i avsnitt 4.5.2 där resultatet från konsekvensanalysen visade en minskning 

av de totala skatteintäkterna i EU med 2,7 %. 

4.5.6 Medlemsstaternas åsikter  

Det finns medlemsstater som är tveksamma inför förslaget och medlemsstaternas åsikter är 

av betydelse då det föreligger ett krav på enhällighet för att förslaget ska kunna 

genomföras.235 Medlemsstaternas åsikter avseende fördelningsnyckelns potentiella effekt på 

medlemsstaterna är många, dock kommer enbart medlemsstaternas åsikter avseende 

fördelningsnyckeln och skatteintäkterna diskuteras då övriga åsikter faller utanför syftet 

med uppsatsen.  

Det finns medlemsstater som är rädda att harmoniseringen ska medföra minskade 

skatteintäkter och att risken för minskade skatteintäkter är obalanserad och orättvis mellan 

medlemsstaterna. Medlemsstaterna anser att utöver att förslaget medför orättvis 

fördelningen av skattebasen medför det också att konkurrensen och jobbrelaterade beslut 

inom koncernen snedvrids på grund av fördelningsnyckelns utformning.236   

Det finns medlemsstater som håller med om att CCCTB och fördelningsnyckeln kan 

minska skattehindren och negativ skattekonkurrens på den inre marknaden. Motsattsvis, 

finns det medlemsstater som är av åsikten att förslaget kommer ha en negativ effekt på 

både välfärden och jämlikheten i medlemsstaterna. Vidare anser vissa medlemsstater att 

fördelningsnyckeln inte kommer medföra klara fördelar till alla medlemsstaterna.237 

                                                 
234 Devereux, M. & Loretz, S., s. 15-17. 

235 Artikel 115 FEUF. 

236 Vascega, M. & Van Thiel, S., s. 380. Exempel på medlemsstater är Irland se http://www.ipex.eu/IPEXL-
WEB/scrutiny/CNS20110058/iesea.do, 120401, kl. 10.50 och Nederländerna se 
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/CNS20110058/nltwe.do, 120401, kl. 11.20. 

237 Vascega, M. & Van Thiel, S., s. 380. Därutöver anser exempelvis Italien att CCCTB kommer ha liten effekt 
på att undanröja snedvriden konkurrens som uppstår genom att vissa medlemsstaters låga skattesatser, se 
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/CNS20110058/itcam.do, 120401, kl. 11.15 och Nederländerna 
anser att CCCTB inte kommer att medföra klara fördelar till alla medlemsstaterna. 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/CNS20110058/iesea.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/CNS20110058/iesea.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/CNS20110058/nltwe.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/CNS20110058/itcam.do


 

 
60 

Därutöver har medlemsstaterna uttryckt en oro för att fördelningsnyckelns utformning 

kommer favorisera större länder som har en större marknad.238 Det finns medlemsstater 

som menar att en anledning till att vissa medlemsstater kan komma att erhålla lägre 

skatteintäkter är för att mycket skatteintäkter kommer gå till de medlemsstater som har en 

större marknad.239 

4.5.7 Avslutande kommentar 

Studierna som redovisats ovan ger varierande resultat vilket tyder på att osäkerhet 

föreligger avseende medlemsstaternas potentiella effekt av ett införande av CCCTB och 

fördelningsnyckeln. De varierande resultaten kan bero på många faktorer såsom val av 

tidsperiod för studien, val av koncerner i form av storlek och lokalisering samt val av 

industrier i studien.240 Dock, enligt informationen ovan är det svårt att dra annan slutsats än 

att vissa medlemsstater gynnas mer än andra av ett införande av förslaget om CCCTB och 

fördelningsnyckeln. De varierande resultaten visas dels genom att den totala effekten på 

EU genom ett införande av CCCTB och fördelningsnyckeln varierar kraftigt mellan 

studierna och dels genom att samma medlemsstat gynnas och missgynnas av ett införande 

beroende på vilken studier som studeras. Exempelvis, har Tyskland ansetts gynnas av ett 

införande av förslaget i två av studierna och missgynnas i de andra två studierna. Likaså har 

effekten på Sverige varierat då Sverige ansetts missgynnas av ett införande av förslaget i tre 

av studierna och gynnas i en av studierna och Grekland har ansetts gynnas av ett införande 

i tre av studierna och missgynnas i den sista metoden.241 Det ska återigen poängteras att 

studierna avser stickprov och måste därför tillämpas med försiktighet. 

Jag ifrågasätter om sådana skillnader, som redan innan införandet påvisats, kan anses leda 

till att medlemsstaterna kan konkurrera på lika villkor. Därutöver har studierna påvisat att 

effekterna är svåra att förutse då resultaten från studierna varit olika. Enligt min åsikt är det 

av betydelse att det kan påvisas om medlemsstaterna kan konkurrera på lika villkor eller 

                                                 
238 CCCTB: the view from the member states, International Tax Review, Jul/Aug 2011. Artikeln avser de 9 
medlemsstater som har avvisat förslaget så som det ser ut idag och medlemsstaerna är; England, Irland, 
Nederländerna, Sverige, Polen, Rumänien, Malta, Bulgarien och Slovenien. 

239 Exempel på medlemsstat är Irland. 

240 Se exempelvis Devereux, M. & Loretz, S., s. 5. 

241 SEC(2011) 315 final, s. 30, PwC studie, s. 25, Fuest, C., Hemmelgarn, T. & Ramb, F., s 18 och Devereux, 
M. & Loretz, S., s 18. Tyskland gynnas i studierna utförda av Kommissionen och PwC och missgynnas i 
studierna utförda av Feust m.fl. och Devereux m.fl. Sverige missgynnas i alla studierna utom studien utförd 
av Devereux m.fl. Slutligen gynnas Grekland i alla studierna utom studien utförd av Devereux m.fl. 
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inte då det finns medlemsstater som är tveksamma inför förslaget och det krävs enhällighet 

för att förslaget ska kunna genomföras.  

4.6 Sammanfattande kommentar 

Syftet med uppsatsen är att utreda om fördelningsnyckeln i Kommissionens förslag om 

CCCTB medför att medlemsstaterna kan konkurrera på lika villkor och därmed om 

medlemsstaterna erhåller en rättvis fördelning av skattebasen. Efter ovanstående analys står 

det klart att det finns oklarheter i utformningen av fördelningsnyckeln som kan påverka 

medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor. Oklarheterna sammanfattas 

nedan så att läsaren kan försäkra sig om att denne tagit med sig de viktigaste delarna av 

analysen. 

Det är av vikt att fördelningen av den gemensamma konsoliderade skattebasen 

överrensstämmer med koncernföretagens kommersiella verksamhet som bedrivs i 

medlemsstaten för att medlemsstaterna ska kunna anses ha möjlighet att konkurrera på lika 

villkor. Med andra ord ska transaktioner och förflyttningar mellan koncernföretagen som 

utförs genom konstlade upplägg inte ingå i fördelningsnyckelns fördelning av skattebasen. 

Det har påvisats att arbetskraftens mobilitet medför möjligheter för företagen att 

omfördela arbetskraften genom att uppföra konstlade upplägg, vilket påverkar 

medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor då fördelningen inte reflekterar 

den ekonomiska verkligheten i företagen. Enligt min mening, är det av vikt att det finns 

regler avseende kontrollen av de anställdas koppling till företaget där de utför sitt arbete 

samt vilken nytta den anställde utövar för att kunna motverka konstlade upplägg. Sådana 

regler skulle även kunna uppfånga transaktionerna som vid en första anblick inte är 

uppenbart konstlade. Enligt min åsikt är det avgörande att missbruksreglerna är djupgående 

och effektiva då en sådan utformning av missbruksreglerna skulle kunna leda till att 

medlemstaterna har en möjlighet att konkurrera på lika villkor avseende 

arbetskraftskomponenten. 

De olika lönenivåerna har också en tendens att kunna påverka medlemsstaternas möjlighet 

att konkurrera på lika villkor. Dock, måste det anges att lönenivåskillnaderna mellan de 

anställdas rank och utbildningsnivå inte i allt för omfattande utsträckning påverkar 

medlemsstaternas konkurrensmöjligheter. Däremot råder osäkert i vilken omfattning 

lönenivåerna mellan medlemsstaterna kan påverka medlemsstaternas möjlighet att 
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konkurrera på lika villkor. Det rekommenderas att Kommissionen ser närmare på 

fördelningens möjlighet att ta medlemsstaternas lönenivåer och därmed välfärd i beaktande 

för att erhålla en rättvis fördelning mellan företagen och till följd en rättvis fördelning 

mellan medlemsstaterna.  

Därutöver anses förslagets exkluderande av finansiella och immateriella tillgångar i 

tillgångskomponenten kunna påverka medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika 

villkor. Kommissionen har angivit att anledningen bakom det faktum att immateriella och 

finansiella tillgångar exkluderats från tillgångskomponenten beror på värderingssvårigheter, 

tillgångarnas mobilitet och lokaliseringen av tillgångarna. Enligt min mening borde både 

immateriella och finansiella tillgångar ingå i tillgångskomponenten då de utgör en stor 

inkomstkälla för många företag i EU.  

Det ska poängteras att det enbart föreligger värderingssvårigheter vid internt upparbetade 

tillgångar. Denna problematik kan lösas genom att internt upparbetade tillgångar indirekt 

anses ingå i arbetskrafts- och tillgångskomponenterna. Därutöver ansåg Kommissionen att 

de finansiella tillgångarnas höga värde skulle snedvrida fördelningen mellan företagen. Jag 

har ifrågasatt om inte tillgångskomponenten kan delas in i tillgångsgrupper där finansiella, 

immateriella och materiella tillgångar redovisas och fördelas separat mellan 

koncernföretagen. Varje tillgångsgrupp skulle då motsvara en niondel av skattebasen och 

därmed sammantaget representera en tredjedel av skattebasen. Enligt min mening skulle en 

sådan utformning inte medföra komplexitet för företagen då tillgångarna redan redovisas 

separat i bokföringen varför en sådan uppdelning inte vore problematisk. 

Kommissionen har angett att tillgångarnas mobilitet också låg till grund för beslutet om att 

exkludera finansiella och immateriella tillgångar från tillgångskomponenten. Mobiliteten 

skulle bli mindre av ett hinder om missbruksreglerna stärks. De finansiella transaktionerna 

behöver kontrolleras för att avgöra om de utgör ett led i den kommersiella verksamheten 

eller om transaktionen utgör ett konstlat upplägg. Av den anledningen kan problematiken 

kring tillgångarnas mobilitet minskas genom att skärpa missbruksreglerna. 

Möjligheten att avgöra var en immateriell tillgång ska anses vara lokaliserad har angetts som 

problematisk och låg därmed också till grund för exkluderandet från tillgångskomponenten. 

Det har angivits två förslag i analysen på hur beslut kan tas om vart tillgången ska anses 

vara lokaliserad och därmed avgöra hur tillgångskomponenten ska fördelas mellan 

koncernföretagen. Det första förslaget är att de företagen som utnyttjar tillgången på något 
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sätt ska få ta del av komponenten proportionerligt. Det skulle innebära att under den 

förutsättningen att koncernens varumärke har köpts eller förvärvats genom franchiseavtal 

skulle alla koncernföretagen som arbetar under varumärket få ta del av värdet på tillgången. 

Det andra förslaget är att det eller de företag som står för kostnaden för tillgången är 

det/de företag som ska få ta del av skattebasen vid fördelningen oavsett vilka företag som 

utnyttjar tillgången. Det torde finnas fler förslag som kan lösa lokaliseringsproblematiken. 

Bedömningen avser att internt upparbetade tillgångar bör anses indirekt ingå i arbetskrafts- 

och försäljningskomponenterna men övriga immateriella och finansiella tillgångar bör ingå i 

tillgångskomponenten för att medlemsstaterna ska kunna ha möjlighet att konkurrera på 

lika villkor. Det har påvisats att värderingssvårigheter inte föreligger, att det finns metoder 

för att avgöra lokaliseringen på tillgångarna och problematiken avseende mobiliteten kan 

minimeras genom att arbeta vidare med missbrukreglerna, varför alla tillgångarna som 

företagen äger bör ha rätt att tas i beaktande vid fördelningen av skattebasen. 

Slutligen har även försäljningskomponenten ansetts utgöra ett hinder för att 

medlemsstaterna ska kunna ha möjlighet att konkurrera på lika villkor. 

Försäljningskomponenten fördelas genom försäljning till destinationsmedlemsstaten men 

det är uppenbart att det föreligger svårigheter för företagen att fastställa destinationsstaten. 

Det ska poängteras att svårigheten att fastställa destinationsstaten var en av anledningarna 

till att Kommissionen valde den metoden då det minskar risken för manipulering. Dock, 

enligt min mening bör företaget kunna fastställa destinationsmedlemsstaten för att 

fördelningen av komponenten ska reflektera den ekonomiska verkligheten. Det ifrågasätts 

vad anledningen är att tillämpa metoden försäljning enligt destinationsprincipen om 

destinationsstaten inte kan fastställas. Av den anledningen rekommenderas ett införande av 

ett dokumentationskrav för köparen av varan och därmed kan det säljande företaget få 

kännedom om destinationsstaten för varan och fördelning av försäljningskomponenten kan 

då ske i enlighet med huvudregeln. 

Därutöver rekommenderas att en annan fördelningsmetod än att fördela 

försäljningsandelen till företagen i relation till arbetskrafts- och tillgångsandelarna vid 

försäljning till tredje land eller till stat där koncernen inte bedriver verksamhet eller vid 

försäljning till stat där fler än ett koncernföretag är etablerat. Anledningen bakom 

ovanstående rekommendation är att det inte föreligger någon motivering till varför 

arbetskrafts- och tillgångskomponenterna ska ges tyngre vikt vid en fördelning än 
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försäljningskomponenten. Det är vanligt att gränsöverskridande verksamheter tillämpar 

hela EU som marknad varför det borde vara normalitet att koncerner säljer varor till 

företag belägna i medlemsstater där koncernen inte bedriver egen verksamhet. Därmed ges 

de andra två komponenterna i fördelningsnyckeln större vikt vid skattebasens totala 

fördelning mellan koncernföretagen, vilket inte framgår vara syftet då artikel 86 i förslaget 

anger att fördelningen mellan komponenterna ska ges lika vikt. Vad är det som talar mot att 

fördelning sker proportionerligt till alla koncernföretagen under sådana förutsättningar som 

angetts ovan? 

I nuläget favoriseras medlemsstater med stor marknad och mycket import. 

Fördelningsmetoden försäljning enligt destinationsstat tyder på att fördelning sker till 

medlemsstaterna och inte till företagen. En sådan fördelning är problematisk då syftet med 

fördelningsnyckeln är att fördelningen av den gemensamma konsoliderade skattebasen ska 

ske till koncernföretagen och inte till medlemsstaterna. I nuläget saknas det en koppling 

mellan företagens ekonomiska verksamhet och fördelningen av komponenten varför en 

sådan motivering krävs. Vid en avsaknad av koppling mellan fördelning av skattebasen och 

koncernföretagens ekonomiska verksamhet kan det ifrågasättas om medlemsstaterna kan 

konkurrera på lika villkor. 

De redovisade studierna avseende fördelningsnyckelns effekt på medlemsstaterna i sin 

helhet påvisar att det inte kan dras någon generell slutsats om hur medlemsstaterna 

påverkas av fördelningen annat än att vissa medlemsstater gynnas medan andra missgynnas. 

På grund av medlemsstaternas olika effekt av fördelningsnycklen är det av vikt att 

fördelningsnyckeln ändock medför att medlemsstaterna kan konkurrera på lika villkor och 

därmed att medlemsstaterna erhåller en rättvis fördelning av skattebasen. 

Sammanfattningsvis föreligger det oklarheter i förslaget avseende om medlemsstaterna kan 

konkurrera på lika villkor eller inte. För att det ska finnas möjlighet att klarlägga att 

medlemstaterna kan konkurrera på lika villkor krävs det att Kommissionen och 

arbetsgruppen fortsätter att arbeta med fördelningsnyckeln och missbruksreglerna. Enligt 

min mening är det av vikt att det kan påvisas att medlemsstaterna kan konkurrera på lika 

villkor då det krävs enhällighet från medlemsstaterna för att Kommissionens förslag ska bli 

gällande rätt. Det är uppenbart att medlemsstaterna inte godkänner regler som ger 

medlemsstaten nackdelar gentemot de andra medlemsstaterna. 
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5 Slutsats 

I Kommissions arbete mot en konsoliderad skattebas har det angivits att det är av betydelse 

att alla medlemsstaterna kan konkurrera på lika villkor på den inre marknaden och att 

fördelningen av skattebasen sker rättvist mellan företagen och till följd därav 

medlemsstaterna. Av den anledningen är syftet med uppsatsen att analysera 

fördelningsnyckeln i artikel 86 i förslag till Rådets direktiv om en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas utifrån ändamålet om en rättvis fördelning av skattebasen med fokus på 

medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor på den inre marknaden 

För att förslaget ska införas och bli gällande rätt krävs enhällighet från medlemsstaterna 

och då det finns medlemsstater som är tveksamma inför förslaget och främsta orsaken är 

reglerna avseende fördelningen av skattebasen är det av vikt att fördelningsnyckeln utreds. 

För att medlemsstaterna ska kunna konkurrera på lika villkor krävs det att transaktionerna 

som utförs av företaget genomförs som ett led i den kommersiella verksamheten. Med 

andra ord bör fördelningen av skattebasen reflektera den verkliga ekonomiska 

verksamheten som bedrivs inom koncernen för att medlemsstaterna ska erhålla en rättvis 

fördelning av skattebasen och därmed kunna konkurrera på lika villkor. 

Genom analysen står det klart att dagens utformning av fördelningsnyckeln har sina 

begränsningar. Det finns beståndsdelar i fördelningsnyckeln som borde ingå, men som i 

dagsläget saknas, för att medlemsstaterna ska kunna konkurrera på lika villkor. Därutöver, 

finns det i dagens utformning risk för uppförande av konstlade upplägg vilket medför att 

medlemsstaterna inte kan konkurrera på lika villkor då de utförda transaktionerna inte 

speglar den ekonomiska verksamheten i företagen. Utöver komponenternas utformning 

kan det faktum att medlemsstaterna har olika skattesatser påverka att företagen motiveras 

till att genomföra konstlade upplägg för att undvika beskattning. 

För att medlemsstaterna ska kunna konkurrera på lika villkor avseende 

arbetskraftskomponenten krävs det att missbruksreglerna effektiviseras och går djupare för 

att kunna fastställa de anställdas koppling till företaget där de utför sitt arbete samt vilken 

nytta den anställde utövar. De skärpta missbrukreglerna kan då avgöra om de anställa utgör 

en del i företagets ekonomiska verksamhet och då motverka att konstlade upplägg tas med 

vid fördelningen. Därutöver bör Kommissionen se närmare på möjligheten att ta 

medlemsstaternas variernade lönenivåer i beaktande vid fördelningen av skattebasen och 

därmed främja att en rättvis fördelning mellan företagen och medlemsstaterna upprätthålls.  
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Om medlemsstaterna ska ha möjlighet att konkurrera på lika villkor krävs det att företagen 

ska ha rätt att tillgodose sig andel av skattebasen om de äger en tillgång, oavsett 

tillgångstyp. Det är oproportionerligt att exkludera vissa tillgångar då de kan medföra 

svårigheter vid fördelningen, speciellt då det finns potentiella möjligheter att komma till 

räta med svårigheterna genom ytterliggare arbete avseende komponenten.  

Under förutsättning att försäljningskomponentens fördelning ska ske enligt 

destinationsstaten bör det finnas en metod för att kunna fastställa destinationsstaten, såsom 

dokumentationskrav för köparen av varan. Det faktum att det saknas en koppling mellan 

företagens ekonomiska verksamhet och fördelning av försäljningskomponenten påverkar 

medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor då fördelningen inte representerar 

den ekonomiska verksamheten i medlemsstaten. Därav, krävs det förtydliganden och ett 

mer omfattande arbete från Kommissionens och arbetsgruppens sida avseende 

försäljningskomponenten. 

Avslutningsvis kan det uppges att i dagsläget finns det oklarheter i utformningen av 

fördelningsnyckeln i förslaget och de oklarheterna har potential att påverka 

medlemsstaternas möjlighet att konkurrera på lika villkor på den inre marknaden. Av den 

anledningen bör Kommissionen och arbetsgruppen se över fördelningsnyckeln och efter 

ytterligare arbete lägga fram en utformning som tillåter medlemsstaterna att konkurrera på 

lika villkor på den inre marknaden. 
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Bilaga 1 – Nationella skattesatser år 2008-2012 

 

 

Tabellen är hämtad från 
http://www.dits.deloitte.com/DomesticRates/compareDomesticRates.aspx, 120312 kl. 
10.30. Tabellen ge en översiktlig blick men det ska poängteras att många av de nationella 
skattesatserna har restriktioner och rekvisit för att  de ska tillämpas vilka återfinns i källan. 

Medlemsstat 2008 2009 2010 2011 2012 

Österike 25 25 25 25 25 

Belgien 33 33 33 33 33 

Bulgarien 10 10 10 10 10 

Cypern 10 10 10 10 10 

Tjekien 21 20 19 19 19 

Danmark 25 25 25 25 25 

Estland 21 21 21 21 21 

Finland 26 26 26 26 24,5 

Frankrike 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 

Tyskland 15 15 15 15 15 

Grekland 25 25 24 20/24 20 

Ungern 16 16 19 19 19 

Irland 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Italien 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

Letland 15 15 15 15 15 

Litauen 15 20 15 15 15 

Luxenburg 22 21 21 21 21 

Malta 35 35 35 30 35 

Nederländerna 25,5 25,5 25,5 25 25 

Polen 19 19 19 19 19 

Portugal 25 25 25 25 25 

Rumänien 16 16 16 16 16 

Slovakien 19 19 19 19 19 

Slovenien 22 21 20 20 20 

Spanien 30 30 30 30 30 

Sverige 28 26,3 26,3 26,3 26,3 

Storbritanien 28 28 28 26 26 

http://www.dits.deloitte.com/DomesticRates/compareDomesticRates.aspx
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