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Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från
tillhandahållande av vissa digitala tjänster.
Näringslivets Regelnämnd NNR har fått möjligheter att lämna synpunkter i det aktuella
ärendet och vi önskar att anföra följande kommentarer.
I det aktuella ärendet presenterar Finansdepartementet ett förslag till rådets direktiv vad gäller
nya möjligheter att beskatta vissa typer av digitala flöden och tjänster. Det nämns i underlaget
att entiteten med en omsättning över 750 miljoner euro ska omfattas eller att entitetens totala
beskattningsbara intäkter under räkenskapsåret överskrider 50 miljoner euro.
Med hänsyn till att Finansdepartementet inte bifogat någon form av underlag som beskriver
påverkan på svensk ekonomi eller effekter för företagen i Sverige får underlaget och förslagen
anses vara svårtillgängliga för omvärlden. Vi tror att det i ärenden av denna typ är det är högst
lämpligt att genomföra en nationell konsekvensanalys och redovisa den öppet. NNR finner
därför det att det är problematiskt att lämna några ner detaljerade synpunkter och vi väljer
därför att lämna kommentarer av mer principiell karaktär i ärendet och som Sverige vidare
bör driva i det fortsatta förhandlingsarbetet.
En fråga som är central är om unionens bör ges ytterligare maktbefogenheter som här föreslås
och få rättsliga möjligheter som de idag saknar. Beskattning av individer och företag är idag i
grunden en fråga som respektive medlemsstat har rådighet över. Vi tror att det vore olyckligt
om unionen gavs utökade möjligheter att fasthålla beskattningen för individer och företag.
Inom unionen finns det en stor skillnad vad gäller hur välfärdsstaterna finansierar sin
verksamhet. Risken är uppenbar att det kan medföra ökad beskattning på företag och individer
till följd av att respektive medlemsstat inte vill eller klarat av att genomföra olika former av
strukturell karaktär. Nya möjligheter till beskattning och intäkter kan medföra att nödvändiga
nationella reformer aldrig kommer till stånd.
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För svenskt vidkommande gjorde Skatteverket till följd av ett regeringsuppdrag för ett antal år
sedan en analys av effekterna av digitalisering och där slutsatsen var att skattebaserna inte
hotades på ett dramatiskt sätt i Sverige. Med tanke på att subsidiaritetsprincipen är
fördragsreglerad saknar NNR i förslaget till direktiv en reell analys av hur det presenterade
initiativet förhåller sig till fördraget vad gäller lämpligheten att flytta makt till unionen från
medlemsstaterna. Det finns trots allt redan lagstiftning för internationell beskattning som
grundar sig på det regelverk som härstammar från OECD och som presenterat initiativ i
grunden inte förhåller sig till.
Den ökade dynamiken som följer med digitalisering och globalisering får anses vara en form
av irreversibel process. I förlängningen medför en ökad rörlighet en press på
medlemsstaternas institutionella förutsättningar med olika regelverk och beskattningen på
företag. NNR tror de politiska parlamenten måste inse att respektive nations institutionella
förutsättningar konkurrerar med varandra och det följer av detta att förutsättningarna i en
medlemsstat inte kan avvika på ett betydande sätt från omvärlden i detta avseende. Ny teknik
skapar förutsättningar för att öka produktiviteten och något som sålunda bör uppmuntras inom
unionen och inte motarbetas ned förslag av aktuell art. Eftersom förslaget i grunden handlar
om att beskatta olika former av digitala tjänster och flöden är risken stor att verksamheten
istället skulle flyttas till någon annan plats i världen. Respektive medlemsstat måste snarare
vidta åtgärder som gör att företagen i berörd sektor, men även generellt, kan klara av
konkurrensen från omvärlden. Växande företag är grunden för att välståndet kan bevaras och
utvecklas inom unionen.
NNR anser att Finansdepartementet i kommande förhandlingar mot ovanstående därför bör
verka för att det presenterade direktivet aldrig kommer att antas av rådet.
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