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Syfte
• Kommentar på rapporten

• Utvecklingen av EU-skatterätten

• Länk till pågående reformarbete i 
Sverige och internationellt

• Skattekoordination eller
skattekonkurrens



Bakgrund

• Reformbehov i det svenska skattesystemet i en globaliserad värld 
och optimal beskattningsteori
- Mer incitament för stimulera ekonomin
- Utvidga skattebaser och sänka skattesatser
- Locka till sig investeringar och motverka skattebaserodering
- Debatt om hållbarhet
- Legitimitet i systemet
- Vinna val…

• EU:s påverkan på de svenska skattereglerna (och möjligheter)?
- Politiska val
- Juridiska regler

Presentatör
Presentationsanteckningar
SKALL- primärrätten-sekundärrätten- EUDs praxisBÖR –policy dokFÅR- behålla sin kompetens att lagstifta



Rapportens innehåll och
rekommandationer

• Skatteförslag bör analyseras i ljus av EU-rätten

• Komplexitet och den ständiga utvecklingen kräver expertkompetens

• Gynnsamma regler för svenska aktörer jämfört med utländska kan 
orsaka vissa juridiska problem

• Tydliga krav på miljöskatter



Kommentar 1: Sveriges
konkurrenskraft på sikt
• Ökade krav på utgiftssidan samt indrivning av 

skatteintäkter 

• Små länders begränsade handlingsmarginal 

• EU-MS och konkurrenter kommer ikapp med sänkningar 
av bolagsskatten och bra ingenjörsutbildningar

• Behov av att lagstifta mot skatteundandragande utan att 
skada ekonomiska aktiviteter

• Möjligheter för Sverige att bli standardsättare 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad har man att konkurrera med? Lägre skatter? Stora länder inte behöver det, men små länder har bara det!Sverig = penningpolitik som verktyg i stället för skattesänkningarUSA inför patentbox



Kommentar 2: Kompetens

• Harmoniserade skatter eller ej, 
koordination eller ej…
- Vad bestämmer?
- EU:s kompetens att lagstifta

- Exklusiv
- Delad
- Stödjande

• Konkurrensrätt/inre
marknaden/tredjeland

Presentatör
Presentationsanteckningar
Befogenhet, makt, jurisdiktion, suveränitet eller överordnande? Skattesuveränitet- Betydelse?



Kommentar 3: Rättsåtgärder
• Medvetenhet om samhällskostnader av en felaktig 

implementering

• FEUF=Återställande av rättsläge innanför hinder
- Ingen dies a quo egentligen
- Återbetalningsskyldighet obegränsad
- Rättssäkerhet

• Statsstöd: Återbetalningskrav 10 år tillbaka
- Skattskyldiga skall betala ytterligare skatt
- ”Hypothecation” (länk stöd/återbetalningskrav)

Presentatör
Presentationsanteckningar
De som inte fick fördelen kan inte kräva kompensation till den delen för de som fick betala mindre skatt



Kommentar 4: RISKZON
• EUD:s praxis senaste trender, betydelse för Sverige

- X GmbH 26 februari 2019 CFC mot tredjeland
- DK. B.O. målen februari 2019 om transitbolag
- Sofina om kupongskatt

• Koncernavdrag
- Memira Holmen

• Ränteavdragsbegränsning riktade regler/Rätt att lämna 
koncernbidrag
- X BV april 2018 NL regler i strid mot etableringsfrihet

• HFD:s PT restriktiv?
- Komm m Frankrike i Accor oktober 2018.

Presentatör
Presentationsanteckningar
EURO?



Kommentar 5: Möjligheter
• Bekämpa skattebaserodering med ATAD

- CFC mot tredjeland (X BV 26 februari)
- Komm mot UK statsstöd Group Financing Exemption

• Försäkra territoriell anknytning genom TP-regler

• Utökade kontrollmöjligheter för SKV

• Inflytande inom EU (tryck/best practice)
- Miljö (Kina)
- Rättsstaten inom EU (stödja förfaranden mot vissa MS)
- Motverka omsättningsskatt som missgynnar 

kostnadsintensiv verksamhet

Presentatör
Presentationsanteckningar
BEHOV för reform?Utöka skattebaser, kämpa mot låg skattejurisdiktion? Är det OK?Införa nya skatter? best practice digitalsskatt! Motverka skatt på omsättning som moissgynnar kostnadsintensiv verksamhet som FoU, länder som inte produceras hösgteknologiska tjäsnter blir vinnareDirektiv fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktionEU:s maktutövning på EU:MSs  begär Specifika och generella stoppsregler mot missbruk ”Det är därmed viktigt att återupprätta förtroendet för att skattesystemen är rättvisa och ge regeringarna möjlighet att effektivt utöva sin suveränitet på skatteområdet”.



TACK !
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