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Remiss av promemorian – genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot
skatteundandraganden
Näringslivets Regelnämnd NNR har fått möjlighet att lämna synpunkter i det aktuella ärendet
och vi önskar att framföra följande synpunkter.
I det aktuella underlaget presenterar Finansdepartementet en promemoria med förslag som
syftar till att införliva unionens direktiv vad avser CFC-regler (Controlled Foreign
Corporation). Syftet med direktivet anges vara att förhindra eller försvåra
skatteplaneringsåtgärder som kan anses en påverka och erodera skattebasen i olika länder.
I underlaget presenteras ett flertal förslag som Sverige avser att vidta till följd av det
presenterade direktivet och som innebär ändringar i de regler som Sverige redan tillämpat på
området. För att göra regelverket hanterbart finns bilaga 39a till inkomstskattelagen där det nu
föreslås att flera stater delvis undantas från den s.k. kompletteringsregeln. Vidare föreslås en
utvidgning av kretsen som ska anses ingå i intressegemskap genom att gränsen sänks från 50
% till 25 %.
Systemet med CFC regler innebär att en delägare i en utländsk juridisk person med inkomster
som anses lågt beskaffade enligt regelverket kan beskattas löpande för sina andelar av det
överskott som kan hänföras till den utländska juridiska personen. NNR betraktar regelverket
som väldigt komplext och svåröverskådligt.
NNR finner att ärenden som berör internationell beskattning och relationen med omvärlden
måste beakta principen att svenska krav kan inte på ett betydande sätt kan avvika från
motsvarande krav i vår omvärld. Sverige är en liten öppen ekonomi med många företag som
bedriver verksamhet i andra länder och som ingår i utländska koncerner. Det politiska
systemet måste förhålla sig till att även de nationella institutionerna med bl.a. olika regelverk
är utsatta för det som brukar benämnas institutionell konkurrens.
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Mott denna bakgrund finner NNR det lämpligt att gränsen vad gäller innehavskravet och när
CFC beskattning ska utlösas snarare borde anpassas till direktivet d.v.s. höjas från dagens 25
% till direktivets 50 %. NNR finner att avvikelser av aktuell karaktär bör undvikas och ska det
tillämpas måste det mer extensivt kunna motiveras än vad som här framgår av den
summariska framställningen som nu lämnas i promemorian. Frågan kunde med fördel belysts
i konsekvensanalysen och i avsnittet som gäller alternativa lösningar. Förslaget kommer
medföra att det blir olika regler beroende på om ägaren är en fysisk eller juridisk person och
kommer således inte vara neutralt mellan olika ägarformer samt kommer att öka
komplexiteten ytterligare. Omständigheter som talar för en höjning av innehavskravet.
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